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Daan til to Dim. 
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Onmhavladencs Umga- følgendc tra- 

giske Historie wrdag Morgen: 
Antogeljg i et Anfald af sie-blit- 

kelig Vanvkd yar Martin Thumfem 
en danst Faun-ex- ug Tonkrer» der vo- 
ede ei Mit Oft for Council Mississ, 
Ormbt jin Sustru og deres 8 Aar 

gamlc Eint og dcrpaa ragt-: iit 
Ue LU. Ton dargelng Misgernjng 
nma have fundet Ztcd Torsdag Af- 
ten cllcr Nat og blcv ikkc opdaget 
for Fredag Middag. Konens og Zon- 
::k«ns Hierin-ital var knust med en 

sammt-L og den-stei- uar der staa- 
ret ftore Flasnger i den-L- Oaiii med 
en Elaqtksrtniix du: komme Banden- 
Lmnrnnsd Zukunan hanc-c Hut-ist Eizl 
’«:!v« 

Thomscnci lsocdc i rl komformbclt 
og veludstnrct Hjcm paa Landst. 
Hatt havde Wo bygget spukt for 
8 Aar iidem da ban købte 40 Acri-s 
Land of Roms-Formen halvvejs 
mellcm Council Cluffks og Tren- 
nor. Sent Tores-das Eftcsrmiddag saa 
flere Nabor Thomfcsn oa talw med 

hom. De sich at hau saa nd til 
ikke olene at være normal, men syn- 
tes at være Jan lyfkelig som on 

Lærkc«. Freitag fort for Middag 
standfede en Medicinagent, E. W. 
Rost-, ved Formen, fom han for 
Bavde gjort. Da han lmnkede paa 

Toren og jntct Zoar Eik, gis lmn 
til Magd-usw sog ide: hkm passen-de 
et Vindue, jaa lmn tu blodjms Liq 
lmqeudc paa Unwet. »Don kørtc faa 
til ncrnnefte Nahm osg de fis sendt 
til- Council Bluffs cfter Ein-kiff. 
ni. 1,30 entom en TepuwsSshcriff 
med jlcsrc i Følge. Te fik Qøkkens 
deren aabnet og fandt de tre ncwns 

te ligge paa Gulvet i dekes Mod. 
Fortckllinacn tyder paa, at Kosten og 
Ssnnen er drwbt i Sovtzkmmnorot 
og steckst ud i Mike-net- 

Paa et Bord i Frontværelfet fand- 
tes et Bren, dclvis indlaat i en 

spendle Paa øvre Side af Bre- 
vet var der et blodigt Fingermaskke, 
og Blod paa Underfiden visit-, at 
Vrevcst vor sagt der ns on HAND- 
der var lmfmurt med frispt Blod. 
Vrcsvkt var adresksscsrcst «Til Stina 
oq Dom«, to voksncs Tatkr, Tom bea- 
ch« levcsdc »den-for Sie-um« Dist var 

Tät-yet wo Taan oa lød sankedes: 
»Na-re Vers-! Im lmabctx J oil 

nndsknldc Pam for-, lwad der er 

gjort, mm jka knndcs ilkis holde del 
ud kængem Mcn J er tm ein-r- 
ladt alt-nis, og im bedcr jet- om at 
bedcs til Gild, at lmn vil hin-Im og 
im lfaasbetz J vil vaer godc Bism- 
og derfom J bliver gift, prøve at 
holde et pasnt Nem, m im Omber- 
nt en Elle-r anden vil hiælpe oder. 
Fra eders Papa. 

Hiertelig Form-L Vorn, og en 

kakelig Fremtid.« 
Thomfen var vel kendt i Col-steil 

Blusss: han kom der for 23 Aar 
siden og giftede fig et Aar efter 
med fin Ame-fie, som kom fra Dan- 
mark. 

Thomlen har bygget og ejet flere 
Hase i Co. Bl» ou lhan bar arbcsjdet 
for flms dansse Kontrast-ver dek- 
bl. a. for Vrsderne Andersen og 
Vrsdcrne Mart-hu sDet one-ste, der 

« Inn wde paa, at der var noget i 
Vefen mcd Thomlem er, at der nævs 
neg, at Gan i den varme Tid isoms 
mer var wavikket as Geden. Han 
var 47 Aar, og hans Kone var et 
Aar yugrr. Man ved me om, at 
der bar været Uenlghed i Familien, 

og Thomer havde Fred med fine 
Palme-L Hans financielle Stillitth 

"var got-. I 

I 
IEn J. Chriö Jenseit fagde Fre- 

l 

dag Aften, at han ikke kundc tro, at 

Thomsen var dsd Tom Selvmokder. 
Han kenste Monden, hans Hengivens 
shed for in Futtt.lie og hans intenfe 
Uærligbed til jin Unite. »Ist er 

umuligt for mig at tro, at han no- 

gen Sünde kund-e gøre dem Fortræd. 
Men Icrfom Brevet er jkkevet af 
«ham, og det blodige Fingermærke 
er slmnsz faa vil dct natueris 

Ivære afgørende Bevis.« 

, J Haar Alsomesrs berettvde »Worldt 
Wenle om ThomsexksBegravelfem! 
Søtgegudstjenesten holdtes i Jan-F 
dags i den danske Hall i CounciH 
Blnffcs og ledcdes af ’Ba7t. J. Gert- 
fen. Hallen var ikke alene fyldt tils 
TrcengseL men Falk ftod udenfor« 
paa Gaben. Der skal have været 
over 8,000 Mennefker til Stedc,l 
mest Daner fra Council Bluffs o,1· 
Potmmattnmie Co. ( 

Te trc Kiste-n Forwldrenes sølvsl 
qraa og Dampf-J bvid, itod Zide om 

Eide oa var nasiien dækkedc ai Vlomi 

ster. 
Formodcntliq Vil oi faa nasmiorkJ 

:!I«’ksddi-isl««cs im Veimcr i Councii 
Viufisz men vi vil Ewi- ionsløbiq 
moddcsic iøiaondo offer nævnto Bin-ZU- 

Paft. Gertien bade valqt sum 
fom Tefit inr iin Tale-: »Da-r ois 
fanledestat tasllv voro Dage, at vi 
bekomme Visdom i Hirt-iet« sSaU 
90,12). J fin Tale bemærkede banI 
iiølae vor Kilde, at Traqedien hav-' 
de cndt et Fasnilieliw der inntesl 
nassten at vcere htldkomment Folk 
var tilsbøieliq til at se tilbage vaa 
ist Liv, Irr var vol t«l"bmgt, oq ikke· 
wri- oidm visd de nasrvasrende trnksi 
fcsnkis Omsiiasndiqiiochr oq Frcmtidm 
Tot, mente bun, var ikkc blot nn-« 
nirliai, men beninnsinldt Inn ins-z 
aode vaa Tshomiens og bans Fami-. 
liest- qodcs Kot-after oq udtrnkte fin- 
dybe Bebt-weise over dct LAme-links 
Gibt-list Skønt han ikkc bavdc 
kendt Familien per7onligt, havde fban 
im Obvad ban Imvde hart oni dem-J- 
et dvbt Jndtmk ai dort-is- gode Kasi 
mithr oa densin fkømie anilkliv.. 
Taler-en vilde intet iiqe om Aarfais 
am tii den iirækkeiiqc Forbrndelse,s 
men nsjes med at« take om de bo- 

dcimanmie, icom man hade kendt 
dem, og over-lade alt angaaendez 
Aal-sagen til den alvidende Gad. 

J Liafølqet var det danske Bro-« 
disrimnitmd iotn Tbotnien bavde til-s 
hort. ftærkt kepræienteret» 

—.-—-.—.... l 
Kristenforfølgelien paa 

Madagafkar. 
! Franfriq man desto den wiulfmth 

Ho Ære vhin-non med Japan fort 
Tidm at acm fort-est i Qriftisnforst 
folgt-Hornes Stark-, Inst-an i Konqu 

! Frankria paa Madngckkan i 

i Paa Masdaaastar bar den stiften-I Ydomsfjendfkc Guvernsk fulat Un l shjemlige Regekings Etsempel oc;l heim sit Steg mod de krisme Its-i spr. : 

Der fandtes paa Øcsn i alt 2300 
:I.I-’j-Ifiuu·3s«kolrr Untat-ft- oq protgftanL 
tiffed, hvor der meddoltes fri Unber- 

Ivisning til 195,000 Erz-m : 

Guvernør Augaqneur ftængede i 

wai ca. 1900 af dHSie Skoler og 
oprrttede ca· 600 religionsløfe, d. v. 

» 

s« bitt-Inferika Stole-r i Siedet 
Disse 600 Skoler er — ifl. en 

Korrespondent til »So. Morg.« — 

fsgte asf 50,000 Born og kostet den 
franfkc Reaering ca. 700,000 Kr. 
om Amt-L niedens Stolevæfenet paa 
Madagakkar fsr Aar 1900 ikke ko- 

kstede det franfke Full en Ore. Nam- 
man faa tagek i Betragtning, hvils 
sen Lovlydiqbed der læres Eleverne 

i adffjll.gc Regeringsskoler, Lan man 

vel not fige, at Fritænkeriet, sont 
faa ofte for ftaar fig selv i Wies- 
naar dct avbejdepfor Kristendoms 
mens oq dens Morals Udryddelse af 
det offentlige Liv. 

Faktum er nu imidlertid, at me- 

denss der, før Forfølgelsen begyndte 
intod Missonsskolerne, meddeltesUni 
dervisning til 195,000 Gasferbjrm 
ist« der nu over 100,l)«0 Born, der 
er blevne uden al Undervisning, idet 
der i de total-Te oq vroteftantifke 
Missionsfkolen der endnu er tilbage, 
kmt findvss 38,000 Bøm 

Meget betegnende er det, at de 
mnbammedanfke Skoler bar faaet 
Lov til at være i Fred for den 

fmnsse Regt-ring, medens Katolikker 
og Protestanter er blcvms behandle- 
de mcd samka .Get17ynsløshed, et 

tydeligt Bisviss for, at der er ef blot 
Katolicismm men Kristendommen i 
dcst Oele man bar villit til Lins. 

»Kr. ngl.« 

Kejxer Mutfubito stedes til 
Holle. 

Ei vemodigt Seil-offen 

Tag-sprossen bar i de sidstc Tage 
lrvcret on hol Tel out den afdøde 
japaan steifer Mutsnbilosrs Bisæts 
telsc. Naer ni ned, at de hedenske 
Japaneer rennt-r den-is Beamter for 
.cmll)nndcl«, Taa lan oi ikke undres 
over, at de gør Etadk as deres 

Vequwelse eller Bismttelse. Tet fkal 
vfc imidlektzd ikke jndlade os videtL 
paa.- Men der berettes om nogcst i 

Forbindelsc med den afdøde Fleisers 
Bifasttelka sum vi maa meddele lidt 
am. « 

Man vil im Urigen mellem Ja- 
pan og :)insjsl·and nnndess den nun-e 

og udholdende General Rogi, nn- 

dur hol-:- Lcdelsc Port Artlmr blile 

jndtagot. Tot berettes, at han, Grev 

Nogi, og hans Huftru, Grevinde 
:Ico-,»1., est-or lixsdcnss Ettil end-te den-»j- 
Lin i sannnc Time, fnin Mist-reits- 
Lin Tnttcssjs i Bevasgclsc nwd sit Tids 
fte »Oui«-sum Tot var i Fl·cdags. 

General oq Grcv Kunz var Lici- 
lerrigetsk lmjvfte militcrre Raadgiver. 
san ng Flomtcsssp Noin l).1ydc over- 

været ViTkIsttcliosbøftEdeliglnsderne i 
Paladsct sannne Tag, og man vcntes 

do, du nilde folge mcd Ligtoqist til 

Jlonama J dcts Sted drog de efter 
Ceremonien i Paladsct tilbaae til 
disk-es Esel-educ- -c5jem i Akasaka, on 

Forstad til Tokim og der begyndte 
de den«-Z Forberedelser til Enden 

Isrft fkkev General-In et Buva til den nve messen Yoshihito« soll-» 
list fandtes ved Sidon af hom. Der-! 
paa dramsrcde lmn et Portrait afj 
den afdøde Kejfer, der bang paa 
Ver-Mem i fort, og baadc lmn un 

han«-A Nenn-il klasdtc iq i inld ins- 

panff Qoitmm dmk doreftcsr en Far- 
vebKosp as ,.Sake« of Kappe-L iom 

Muriubito bin-de give-i dom- 
Mørict var faldcn paa, og Gen-« 

ml Noin on Komtesien iad og von-: 

thdc Team-t, sont de boyde aftaii for« 
deres Afiked fra dcsnne Werden Tot 
var ist cnkeit Qanoisikud von Plndi 
set-J Grund, Her tilfendmav for Rul 
ket, ·ot Miete-us Liq starre-de Nu 

Von-n til iit sidstc Hvilcsited 
Da Siuddcst rnimede i den klare- 

ftillo Nat, reiste General Noqi in 
med ftorifk No, grob et kort Smer 
og jog det i sin Hals, niedens Greu- 
inden jog fig en Dolk i Livet. En 

Student, fom sbocde i Nogis Hieni- 
hørtc dem falde og for ind i Vas- 

relfet. Der poa Gulvisi laa Sejrbors 
rcn fra Port Arthur on shans su- 
ftru. Nygtet om det ikete vakte stor 
Sewfatton og Sorg viden om. 

» 
M fkal ikke ovholde vors Læsms 

videre ved dette SsrgeiipiL Vi Unite- 
de Flor at omtale det, fokdi vi her 

staar over for noget, der naturligvis 
ikfe er at betragte som et almindeligt 
Selomord, men snarere som et Sem- 

»offer. Hvor ophøjet fra een Side 
fet» at Mennesker kan ofre deer 

ILiv for at udtrykke deres Agtelse 
»for· og Sorg i Anledning af en 

LVens Død. Og hvor sørgeligt fra 
ien anan Zide fet, at saa verdslig 
oplyfte og dygtigc Mennefker fkal 

sum-c hildcdc i slig Vildfarelse, at 
»der skal værc start selv at ende sit 
Liv ved en saadan Anledning. Teenk 

— om jlige Kamkterer blev grebne 
zas sit«iftendnnnnens frelsende Sand- 

;lmd og gennemtrængt af dcns Op- 
’lv-;·sning! Vi ser i dette chvoffer en 

strastiq Zuore til at arbejde for, at 
C"ir·rftc11dontme:1 maa gcnnemtrwnge 
der hpanTke Fall-. 

Gerne i 2-Egæerhavet. 

Ehi.i-;-sio, Schweiz, li. Zept. —- 

.I.llai: er i Italien meqet misfornøjet 
med, at Qetne i Ægæerhavet ital 
give-J til-sage til ankiet, itønt de« 

italieufke Tropper bar beim dem 
under Krigen med Tyrkiet. lldien- 
djnger ira Ferne ng græike Emiss 
kirren lmr sat en Dlgitatiou i Gang 
into-d, at Tyrkiet skal faa Øerne til- 
bnge, og Zocialiiterne og andre inst- 
ter dem. 

xllgitatoreme faitholder, at det vils 
du Unsre uluederligt for Italien, om 

det under den for fig gaaendeFredss 
nnderbandling med Tykkiet ikulde 
gaa ind paa at opqive Øserne i 

,Æga!crlmvet under Paafkud af, at 

Italien kun bavde til Henligt at 

fætte iig i Beiiddelse af en Del ai 
Afrika. Te hævdeic at Øerne ikke 
maa qives tilliage ior at«blive »Gen- 
itand for Tyrkiets Brutalitet og 
Stran Den italiener Regering op- 
fordres til at sitt-e Øerne Selvftyre, 
Tom de efter deres Puaitand er be- 

rettiziet til, naar der tages Hensyn 
til :1.Ii’oml. Rate oq Politik 

Nst Blodbad i Usmenim 
— 

»id!isil.1:itiimpel, l«. Zept. — Her 
er niodta«.iet :Uieldin—,i uni, at Kur- 
derm- atter lmr degmidt at uedsaiblc 
:Ilrmeniei·e. To Lands-Wer i Ar- 
menien er blevet plyndret, og 28 

as New-J Jndlmagcre koldblodiqt 
drwlit. En anden Lands-by er blevet 
nilsmsndt Veiolkningen i Distriktet 
holder iiq ; del-es Miit-« ng de frem- 
mede cwninler holder Mode for at 
madilaa onl, lworledes de flccl ou- 

træde. Autoriteterne itaar hin-Delo- 
se. 

Guvernøren ønfker at iirftcs Ti- 
itriliot i Volksirinastilitand: unvolle- 
geringmi vil ikkv tilladc dot. Wurde-r- 
ne er bevæbnedc med rusiiike Baa- 
bcsii Amerikanske Missionærer hat 
tcslcgraiorcst til Jlmlmsiaden licr ior 
at iaa fliege-ruhten til at optici-de 
sitt-aft. Men den er saa optaget med 
Vnlkauspørxissmaalet at den itte hat 
Tid til at tasnku paa Arme-nickt 
Man frygtier for, at hvis do andre 
Magter nægter nt ftøttc Ølterrig i 
deis Politik i de tnrkiikeseuropæiskc 
:!liia-m«, vil dest Uaaqaaende Parti 
i Wien lsriimc Rom-ringen til at op- 
tide Widersiqu 

Dampfkibssttitfet. 

,,-United States« er afioilet fra 
Christiaukiand med illl Passe-ge- 

Irer om Bord og ventes til New 
Rock-den 17. ds· ’V.il atter afiejle 
dorfm den 26. Sept. og ventes da 
til Christiansand den 6. Okt. 

«.55ellig Olav« vil afiefle fraGhris 
sftianland den Li. Sept. og kan da 
ventes til New York den 1. Okto. 

Horden rundt. 
W 
c- 

Cn ny ettgselskskinejtsk Overenss 
komsst fortanger, England før man 

oil anerkende den tinesxske zliepurdlih 
. 

Voldsomme Regnjkyl den 29. Aug. 
fik atter Vandet til at stige i de 

oversvønunede Egnc ornkring Nor- 

mich i England. 

J Northumsberlanks i England hat 
man ved en Udgravning fundet Io 

Vajer nceD i alt 198 romerfke Guld- 
mønter fra Rest Neros Tid. 

I 
O 

" Ruslands Regering har afslaaet 
et Andragcnde fka Beboerne i to 

Sogne i Guvernmentet Widerg, 
Finland om at faa Lov til at veds 

jvlive at horc- tjl dctte Guvernes 
Unent. 

Er Velqøtctrhodz lotleki i Budas 
sooft mode udsxillot Osevinfterncn 
Will-di ou Zølvfaqcr til en Værdi 
Hi Izu-du m-, Forlcsden Nat har 
imidlertid Trme bentet dem alle- 
samtnen. 

Vil opfylde Bnlqarjens Man. 

Fionstantnopeb 11. Sept. Den wr- 
kiske Neqering bar looet at opfylde 
angnricns Forlangende i For-bin- 
delje med Tyrkernes Nedfabling af 
Bnlnnrerc i Kotschana 

. 

Den nnbnggede tnske Panserkryds 
Her ,.(ssoeben«. der bar et- Deplaces 
ment af 23,000 Tons-, bar paa sine 
Prøvefarter oPnaaet en Gennems 

fnitsfart af 28 Knab og en Maxi- 
mnmsfart af 32 Knob. 

Et finesisf -."«ionuslvt. Im Vatavia 
meldes, at man i«Sura-baja, den størs 
su- ng sur-nomine Oandelsstad paa 
Sen Janu, bar opdanet en Komplot 
Nandx ninobrncn gaaende nd paa 
at myrde Thele den europceiske Koloi 
ni i Byen. 

I 

Vomlnsokssplofion i Turkiet Za- 
lonjfj, Tun-ich H. Spur En Born- 
beeksplofion indtraf sidsns Monden 
paa Tot-nor i Toimn, Tom liancr 40 

Mil fydvcst for Zaloniki. ZU Men- 
nchor blev drwbt og ZU kvæftct. 

En rig Høft Riginm Easf, Ca- 

nada, 11. Zept« Provinsens Land- 
ln«ng-:sdcnartemcnt hat udarbejdet 
ksk Lock-Flug over Sollen i 191·.), ha- 

seret paa Jndsberetninger fra 1,800 
«Korrefpondenter. Jføige Overslngct 
Vil Unruavlingen i Aar i Saskatches 

Hvan beløibe sig til 228,1«s;-1.«Jl Bu. 
llwcht Pl· 15,00(),H(I««mckk Und i 
WH. 

JolieretgspInstituten Cslirjftianjky 
Isl· Augqu Folferetsis Jnstitutet bar 
oedtaget en Resolution, lmori us- 
trykkes Ønskeligheden af, at næfte 
Hang-Konierence tager Jnitiativet 
til Oprettelse ai en im permanent 
OaagssDomstol til Velmndling af 
rent jiu·id5«fe, iiitetsnatioiialeZi1ørgH- 
maal og til Ildviklinq af en stattl- 
iniernational Net. 

Flyveulnkke i England Oxford- 
Englaniy 11. Sept. Nok en Flyves 
ulykke indtraf her i Guar, jdet 

«Løitna11t C. A.-«Bettington oxyLøjts 
nant E. OotebkiTs begge blev drcebt 
udenfor Walvercote. De to Offices 
rer shavde fløiet over Oxford og be- 
fandt siq Cum Højden af Walvercote, 
da Motoren stansede, faa Maskinen 
faldt ned fra en Hohe af 500 Fad. 
Liget af den ene blev fundet i Flo- 
den og Liaet af den anden paa 
Mai-ken. Veqae Officerer var unge 
Mænd, som nylig havbe faaet III-ve- 

-bevilgning. De deltog i Man-bren- 
som Arme-en holder her i disse Da- 

tue En Afdeling Aviatikere tjener 
zsum Sirt-idem 
s o 

Z Uroligheder i Syrien. J Ain Sie- 
lfor paa Libanon bar der fundei 
»blodige Beg;venheder Sied. Flere 
sHundrede Drusere, der var konnte 
szfra dercs Landjby i Biergene, an- 

gresh de kriftne Milits soldater, der 
«fik Hjælip af den fristne Befolkning. 
’Paa begge Zider var der talrige 

døde og saarede. Tet ftore Hotel i 
«:’l.n Schau der beføges afEus 
ropæeris og Ægyptere, blev beikudt 
af Druserne. Alle fremmede er flygs 

Fiede. 

i E» kaxdwwkks--Eksprosiokk. Chri- 
stiania, 31. August. Kl. l. i Nat 

Jiwskrænnnedcs Beboerne omkring 
INitedal Krudwærk i Nækheden af 
Ghristania of vældige Drøn og 

ijg vare Jldsøjler flog ud fra 
HKrundwærkeh som ansberrbart var 

ifprasngt i Lasten. J Nat, da Blades 
Hm qik E Trnkken, troede man, at Z— 

:l; zslrbisfdere nat omkomne, men i 
Tag ei der fonftatcsiUet at der ikke 

IblcsiJ arbeidet Pan Værket i Nat, Sg 
par der intet Miennepkeliv er gaaet 
«tabt 
, En sWe Ekspiofion fandt Sted 
i 1909 ved y111.edlaq, men heller 
iikics da omkom noaen. 
I 
l 

I Aniundsen og Zydspolett Christia- 
Tnia, 31. Augulst J Anledning af en 

las tyske Vlade bmgt Meddelerie sm, 
iat en vidensknbellg Flommisfjom der 
nudersøgor Anrunchns Ob7crvatios 

Hier fra Sydpolm fkulde have kon- 

ssstateret at Anmndsen ikke skulde ha- 
lvc vclsret paa selka Sydpolcn, mcn 

M Mil dserfm oplyscr Noer Tele- 
lqramlmrcmh at Professor i Mathe- 
Jmatit i Ellen Alexander, der har 
islmlmdsons Obseroationcr til Gen- 

jnemfvlh for nogen Tid sideu hat 
indtalt stllluliglwdcsn af, at dct Stcd 
ihvor Amundfcn hoffte Nagen ifke 
llaa paa selve 31)d.onlcn, mcn um- 

kr tm vcsd H Mil fm denno. Amunds 
sen har imidlertid været paa solve 

ISydpolem da shan efter at ihave 
lsunschst sino L«b7el«vatiottct« gis 
lange Etraslninxm i alle Netnins 
Huld 

Tcsndm er skwchdor Mist-anders 
Resultat ikch disk end-ring men kun 
rlsnt forcslobiqn den cndelige Revi- 
sion or endmt ikfe afslnttcsl 

— 

Præsidentens Fødselsdag. 
:chlllntt«n, :!Ika-:—f., l3. Zept. — 

Mifs Dalia Torrey gjorde i Lag 
et Gilde til Llcro tm- sin Neug, Prws 
Eidcm Wut Tass. 

Æresgasften fyldte i Tag de 53H 
.l!.s’1-—J. Tast, Oclcn Taft og E. P. 
Takt, Præsidentens Bruder, og den- 
neö Hulstru deltog i— Selskasbet. 

»An-It« Delia havde fnldt op af 
Æbchpsc, en Ret, som Præfidenten 
færlig yndede, da Ihan gik til Skole 
i Millburm men der beides natur- 
ligvics paa mange andre Retter ved 
Siden af. 

Prassjdmten fnlgto med MiTsTors 
rey til Kirke om Formiddagcn og 
toq heude pna en :!li’ot«or-Køretur um 

Circrmiddaqctt 
Prwsident Taft bar tmlig genuem 

fjn Tante sendt Unitarsskirken i 
Millmury et støms Bidrag. J Bre- 
vet, fom ledsagede Gaben, sagde han: 
»Im ved, at min Moder bilde, jeg 
fkulde gøre noget i den Retning.« 
san gav nemlig Vidraget til Minde 
um jin ModEw 

Eis Gmel-einend 
dygtig til Heftetbeflaq,s kan· strakz 
faa stadigt Avbejde hos 

P. H. Paulsem 
AuduBon, Ja. 


