
Fokstenichtatwtyhmk 
Wisconsin. 

Ct hosst matteligt og usædoonligti Stgsmaal om Stadesekftataing oil 
inakt komme for Retten i Kenosha. For 
et Aar siden folgte Ksbmand Robert M. 
Diton i Randoll til Henty Runkel, An- 
ton Shlar, Martin J. Hoffman og an- 

dre en stor Foksyning Sennepsfw iste- 
det Rapska hope see(1). Disse Mænd 

saaede Sennepen paa sit Land. Men 

istedetsor at saa en Avling Raps sandt 
de siae Agre dætkede as et as de værste 
Slags Ukcud,som Farmekne paa de Kan- 
ter bar at læmpe med, necnlig Sennep. 
De yavde lagt samme Arbejde paa Age- 
ren sont otn det var Raps-, og Ulkudet 
voksede dersor frodigt op. Da det op- 
dagedes hoad Slags Aoling, de havde 
faaet var det soc sent til at gøke noget 
ved det. Diron vidste itke, hoad Slagss 
Ftø han havde solgt sine Kander, da han 
havde tobt det soc Rapgsrø as en nnsoars 
lig Frønvler, sont man tror maa have 
sendt Sennepsstøet til det gole Firma. 
En Wisconsin Former lan dog tkke let 

fokstaa, hoad Brug nogen hu for Sen- 

nepssto, da Sennep der er ligesaa sugg- 
tet, sont den tussifke Tidsel andre Siedet-. 
Det paastaaes, at der maa gaa mange 
Aar, for Land, hvokpaa der et saaet Sen- 

nep kan btuges til anden Avling. 
—- En Franchise om at ophede alle 

Hase i Kenosha er gioet W. H. Schott 
sra Chicago as Byrnodet i Kenosha for 
en Tid as 50 Aar. Becket oil koste 850,- 
000 og stal ocete sækdigt til Dosten. 
Schott hat sorpligtet sig til at oartne op 
City shall og dets Kontotek stit og den 

offentlige Bibliothekbygning sot 8100 

aarlig. Kun en Aldermand stetnte mod 
denne Franchisr. 

—- Politiet hat nu saaet sat iden Ty- 
oedande, sont i lang Tid hat dievet sit 
Spil iOshkosh, Neenah, Menasha og 
Appleton. De, jom er arresteret, er 

Walter Hausen, Franl Wheelet, Bessie 
Schoenauer, Maggie Smith og Mks. 

Halm-ess. De boede paa Main Stkeet i 

Oshkosh, hook mange as Tyoekostekne 
bleo sundet. 

— Joltn Caklson Beig, fordern-a- 
kende Kasse-er i Marattan County, so.n 
isjor i September Maaned anklagedeö 
soc et Undetslceb as 813,000, bad om 

uogle Dages Frist for at kunne otdne 

Sagen tilskedsstillende tok Countiet,men 
sont detester winte, er· nu sundet sont 
Jngenisk i en Shingle Mslle i Matlock, 
Wash. Berg hat vieret der siden den 
27de Okt. Han oisie sig meget modsal- 
den, angtede sin Bksde og oil lade sig 
udlevete uden Protest. 

—- Et uhyggeligt Tilfælde as den 

ydekite Grad as Nod er sundet ncek Wan- 

saukee, meldes ska Marinette. Da Su- 

pekintendeut Barke as Peshtigo paa sin 
Vej kom til et Das fandt han, at Fa- 
milien hat-de oæret uden Fode i flere 
Dage. Fadeken haode ligget dod i Hu- 
set for en Use. To Born oare saa med- 

tagne, at de neppe kan leoe. 

Miene-seien 
John Johnson, som bot iMinneapo- 

lis gik for kokt Tid siden til en Span- 
kone, for af hende at finde ud sin frem- 
tidige Skjæbne. Hun fortlarede hom, 
at for 8300 vilde hun oplyse ham om 

alt og gsre Mk. Johnion lykkelig, pg 
hois hun ikke sagde sandt, san stulde 
Jahnfon inden 2 Uger have sine Penge 
tilbagez men da var baade Spaqkonen 
og Pengene forfoundne. 

— Under Arrest er to unge Mir-d ved 
Nat-n Schachman, fom mos tror ek de 
to Mand, sont tlcengete Tid hat« fina- 
let Hvede i state Iorfyningek fkn Fak- 
mernes Granakies t Rice og Benton 
Countte3. Fskleden kom en Jægek frn 
en th pna en Ø i Mississippi, to Mil 

fka Nike, og der fandt han 13 Sækker 

Hoede liggendei en Hang. Han under- 
kettede en Constable i the, vg de to 

fette en Vogt ved Leiten. Den næste 
Morgen bceo Mich. Schackman arresteket, 
da han kom derhen med Heste og Vogn 
fqr at hente Horden. Seneke gik hnn til 
fuld Bekendelse. Han og hang 24-anige 
Ort-der var Tyvenr. Denne bleo ogfan 
anesieret uden Vanstelighed. De to 

unge Meenv bot i Le Sanls og hak fsr 
altid haot et godt Rygte. 

—- Liget af Mrs. John Mekten, sont 
blev begraoet den 12te Februar, et bleven 

opgravet og overgioet til en Begravelses- 
besorgen Et Ligsyn-er bleoen fokecaget 
af Lagerne Dann og Beche, hvis Rap- 
pott vil blioe afgivet til Jutyen. Mr. 
Werten formellen at hangHsusttn om 

Motgenen den 9de Februar blev klemt 
moo Staldvæggen af zen Heft med den 

Folge, at Døden indtraadtc. Det for- 
modes, at Authotitetekne hat Beviser, 
sont vil fremstille Sagen i et nyt Lys. 

If 

—- Undet Opvisningen i be ange 
Mantos kristelige Fokenings Gyainastiki 
lotale i St Paul faldt en ung Mand, 
Jas. Danks, neb 16 Fod fka et Tkapeze, 
brckkede sin hsjte Atm, samt led andres 

Bestadigelsek, saa det vil tage ham to 

Maanedek, fsk han kan blive rast. 

Iowa. 
Fta Des Moines strives, at Staten 

Jowa hat klarer fin Geld. Omkring 
den lfte Juli vil der viere et Ovekstud i 

Kassen. Jndtcegterne i Lobet af Juli 
og August er imidlertid saa smaa,at Oper- 

skuddet vil gaa med indtil eftet Oktober; 
.men den lste Januar 1900 vil Staten 

have et stort Ooekskud. 

—Jowa Executive Council i Des 
Moines besluitede i Mandags,at Stam- 

ligningen for Jowas Jernbaner stal staa 
som før. Den bei-her sig i det hele til 
noget over 844,000,000 ellet en Treuen- 
dedel afSkatteligningcn for al Ejendom 
i Staten. 

— Mrs. Mary N· Sharp, som bot i 
Des Moines, hat faaet Underketning 
otn, at hendes Onkel, James Tyfoni 
Brisbane, Australien, døde i Februar 
Maaned og efterlod sig en Fokmue af 
s40,000,000. Der er tre Arvinger, 
nemlig Mrs. Sharp og heut-es Onkeis 
to Bis-dre, som begye bot i Hall, Eng- 
land. Mrsk Shaip vit faa mindst en 

Telvtepakt af den kolossale Fortune 

Illinois. 
J Chicago er en farlig Staahej i 

denne Tib. Valgpekioden hat som be- 
kendt altid et mere beoæget Præg i Chi- 
cago end i nogenfomhelst anden By i 
De Forenede Staterz men til det no fere- 
stnaende Valg er det vierte end nagen- 
sinde. Oper-for hinanden staat fom to 

sjendtlige Heere den nuværende Mayot 
Hakrifons Tkop og th. Gut-ernst 
Altgeld for fremtidig Mayor med hele 
hans godt gennemarbejdede Kotps og 
hvad ver under faadanne fjendtlige Sam- 

menstsd komme-: frem, er lige nd grupp- 
vakkende; thi vet visek et faa bunt-kaud- 
dent Bystykelfesfokhold at intet Side- 

siykke dektil tan f:emvifes. Hund-ede- 
tusinder af Byens Penge hat Hacrison 
brugt til at fede det Sterng, som holder 
hatn oppe. Slænget har igen en Hat i 
de lavere Lag, fom holder til i de vækste 
Buler paa Sydsiden, hvok ikke engang 
Politiet sovek sig indenfor. Denne Hast 
holdes i god Stand ved fki Whisty paa 
Byens Bekostning. Man kan gpre iig 
et lillt Begreb otn Tilstanden, naak man 

baten at der er udtaget 3000 Arke-stor- 
drek for falst Registkering; ver er Folk 
paa Harrifons Parti, socn hat registreret 
pp til paa fein fokstellige Siedet-. Shetiff 
og Konstabler er ude med disse Arrest- 
ordrer; knen det vil falde vanskeligt at 

faa Tag i Fyrene,thi Revoloetne hanger 
meget løs paa de Kanten Saameget et 

afgjort, at paa felve Valgbagen vil der 

flyde Blut-. Der er ltte Kandidater for 
Mann-: Cauer, Altgeld og Harrifon. 

— J Charleston holdt Thomas Don-l- 
ing og hans Hnsttu Diamantbryllup i 

Sande-gä. Begge de Gamlc ere raste 
og wrige. Mk. Dowling et fsdt i 

Virginia den 22. Mai 1808; kom til 

Charleston 1836 og hat leoet der hele 
Tiden siden. Han er Beter-an fka den 

sMerikanste Kkig. 

L Indiana. 
Oplil 1887 var der tun en enesie 

lGlasfabriki Jndiana,heddet det i en Be- 

rztning fra Wahnle Nu staat der-ne 

Stat fom Numer to i de Fotenede Sta- 
teks Glasfabrikation. Pennsylvania; staat sprst. Omhyselig samlet Stati- 
stik optil lste Makts vifer, at der i Jn-« 
dianas Glasbelte bestjæftigeg 11,536 » 

Arbejdere i de forfkcllige Glasfabrikation 
—- 5,046 arbejder med Tilvirkning af 
Vindusglaå, 2,407 med graut Glas for 
Flaster og lignende, 3,128 med Minis- 
glas og 955 med Speilglas. Jalt er 

nu 95 Glasfabriker i Virkfomhed, og 
Effetspsrgselea er Iaa betydelig, at alle 

Fabrikek staat langt tilbage med at fylde 
de indlpbende Okdtes. Fagatbejdekne 
ved disie Fabrcker tjener gennemfnitlig 
84 om Dagen, og mange af Glaswe- 

sekne tjener sine 87 og 88 hver Dag· 
Der er tun tte Speilglasfabriker i Jn- 
diaaafz Glas-fett —- i Elwoov, Kokomo 

og Alerandkia med henholdsvis 225,280 
og 450 Atbejdere. 

S. Dakota. 

Fra Siour Falls strives: Siden Dis- 

penfaky-Billen blev slagen iLegislaturen, 
hat der herstet stor Meningsforstel am, 
hvotlebes det staat til med den License- 
Lov, fom blev vedtaget for to Aar siden. 
Nu er Spjrgsmaalet afgjort, idet Gene- 

Al 

raladvokqt Pyle fornylig blev opfokdret 
til at udtale sig i den Anledning. Mr. 

Pyle sandt, at faasoin Dispensoty-Be- 
siecnmelferne iStatens Grundton ikke 
var kommen til statutmcessig Gennemfss 
relfe, er det den gamle Lon, sont nu gal- 
der og staat ved Magt. 

ank, Wis. 

Det milde Vejr, som vi fik efter den 

ualmindelige Kulde som vi hande, blev 
fnart nfløst af stadig Frostvejr, men 

dog i en medlidende Grad. Sne har 
vi for Tiden nok af, saa nu er her ikke 

noget Tegn til Foraarets Komme. 

— De smaa Saoemøller her i Sko- 
oen er i stadig Virlsomhed. Det ene 

Læs Lumber og Ties rejser til St. Croir 
Falls efter det andet og san fremdeles. 

— J fertige Meddelelfe her fra Luck 
var ved Fejltryk bemerken at C. M. 
Jensen i Laketvwn havde købt Peter An- 
derfens Farm, stulde ocere Peter An- 
dreasen. Kobesummen er 81500. 

—- Der er iVintertiden opkøbt en 

Del Land her i Seitleinentet, men det 
er kødt afFolk som kender Pladfen. 
Naar Foraaret kommer venter oi flece 
Landsmcnd i samme LEsindQ 

— Peter P. Thotups Hus her i Luck 
afbrændte til Grunden Mandag den 
20de Marks. Hvorledeä Jldea opkom 
vides ikte Ined Bestemthed, da ingen var 

tilstede ved Hjemmet i samme Øjeblik 
og da Jlden blev opdaget hat-de den gre- 
det san stinkt om sig inde i Haset, san 
de sil ikke start reddet. Sksnt Winke- 
ret lider Familien dog ikke saq lille et 

Tab, og tillige er det ganste ulykkeligt 
at blive husvild i Vintertide. 

—- Pastor Schelm reiste den 21de 
Marts til Kredsmøde i Nelson, Minn., 
inen da han kom til St. Croix Falls 
modtog han det Budstad, at en ung 
Mund i Euren-» fom tilhsrte hans Me- 
nighed i Laketown, var afgaaet ved DI- 
den og stulde begrnves den 23de. Da- 
gen efter reiste han til Kredsmødr. 

-———·-0-——-— 

Cedat Falls, Ja» og Omegn. 
Oliver Johnson kam i forrige Uge vp 

fra Iowa City, fortnodentlig to see 

somebo(1y, han vil opholde sig her til 
efter Paastr. 

—- Christian Wolfs huftru har i en 

Tid vieret meget sys, Inen er nu bedre. 
— Mrs. Pastor Hansens Stsier er 

kommen her til fra Chicago, hvor hnn 
har vieret Sygeplejerste paa Angastana 
Hospitai. 

Dr. Petitt, en af vor Bys dyg- 
tigste Lager, blev sidste Lardag Morgen 
da han var i Færd med at paakleede sig, 
kamt af et Hiertesiag, og døde i samme 
Øjeblik. Der hlev strakg sendt efter 
Lage, men til ingen Nytte, Dsden be- 
holdt sit Bytte. Et Tag afgit Täg- 
dag Morgen med den afdsde og mange 
af hans Venner herfra til Belvedere, 
Jll., hvor Stsvet stulde siedes til Hvilr. 
Dr. Pettit vil blive savnet af mange, 

Ida han altid hat haft den største Praksis 
lheri Byen, og der er maaske lun faa 
Hjem her i Byen, fom han ikke til Tiber 
stal have veeret i. Hatt hat hoet her i 
Bhen i ca. 25 Aar og var otnkring 50 
Aar sammel. Han efterlader sin Huftru. 
Dr. Nims der for en Tid siden flhttede 
her til Byen for at hjælpe Dr. Pettit i 
hans Gerning, vil formodentlig over- 

tage den afdødes Office. 
— Peter Melindy blev atter i Man- 

dags valgt til City Mayor med 10 Stem- 
tners Flertal over hans Modkandidat 
Wm. Morris. Til Medlemtner af By- 
raadet valgtes Franc Knapp i 1ste Ward, 
F. Mathias Zdet Ward, Mr. Ellis Jdie 
Ward, og Sillemann 4de Ward. 

— En ftor Forsamling var til Stede 
i Sandags i Nazareth Kirke for at over- 

veere Konsirmationem Tre Piger og 
fem Drenge ttode frem og aflagde den 
gode Bekendelse for Gud og mange Vids 
ner, og samtidig optoges som Mel-lern- 
mer i Nazareth Menighed. Maatte nu 

Gut- faa Lov til at velsigne sit Ord vg- 
faa for disse unge, baade hvad de have 
lært under Konsirmationsforberedelsen i 
Winter-, saavel som det, der paa denne 
Konsirmationådag saa oarmt og hjertes 
ligt blev udtalt til dem af Pastor Han- 
sen, at det stadig maatte lendes i deres 
Liv, at de ere Faar af den gode Hyrdes 
Hierd, der en Gang stal gaa ind til 
evig Herlighed. Gud stytke dem i deres 
Vandring! 

Billige Factpriicr 
sindes daglig til Pladfer paa Pacific 
Kysten, naar man benytter Wisconsin 
Central. Spsrg efter nærmere linder- 

,1etniag. 

l-— J 

Im kirkellgt Omraade. 

III-Est- 
Det nardtyske Missionsselstab fejkede 

oat Astenen den l. ds» hvad Hambu- 
getsoreningen angaar, sin 76de Aatsfest 
ved eii hajtidelig Gubstjeneste iSt. Ja- 
kobgkirken og en Fest i Foreningssalen 
paa Hestetotvet iHamborg. Festpkcedi- 
kenen i Kirken holdtes as Pastor Paul- 
sen iAltona over Ordene hos Matthceus: 
»Vi! nagen folge ester mig, saa sorncegte 
han sig selv ogtage sit Kurs paa sig og 
følge mig.« Pastok Reme aslagde Aas- 

deietningen,hvoraf her gengives folgende: 
Togomissionens Menigheder taeller over 

2000 Sjcele, og de paa Kysten grundede 
Ydekstationet befinder sig i glcedelig Op- 
blomstriag. J 1897 haode der vceket 17 

Missiankerer med 56 indfødte Medhjæl- 
pere i Atbejde i Togo-Missionen (i Af- 
rika.)M-ssionen har 5 Hovedstationer og 
38 Stoler med over 1000 Born. Ham- 
borgerforeningens Totalindtcegt hat-de 
udgjott 33,127 Mark, hvoraf 30,000 
Matt var afleverede til Centralbeftyrel- 
sen i Brauen- 

Fonografen i Missionens Tieucstr. 
Blandt de spansktalende Jndbyggeke i 

Central-Amerika hat en spanst Prote- 
stant Castells virket som Missionaer i 6 
Aar. Han begyndte vprindelig paa 
Filtppi«nerne,hvor han—idet Britiske Bi- 
belselskabs Tjeneste —- gkundede et Bi- 

beludsalg i Manila, men den spanste 
Regering kastede ham i Fængsel vg les- 
lod hatn først paa den Betingelse, at 

han sorlod Filippinetne med aile sine sat- 
lige Skrister. Han fotssgte saa i An- 
nam i Bagindien, men com endelig til 
Central-Amerika, hoor han hat udsoldet 
en stot Vikksomhed. Han hat saaet 
Markns’s Evangelium oversat paa Qui- 
cheindianeknes Sprog (Guatemala); men 

det viser sig saa vanskeligt at saa Bibler 
og nytestainentlige Skrifter as satte i disse 
Egne, hvor de romerst-katholske Priester 
og Mnnke herste over Saawittighederne 
og ere paa dekes Post oversvt alt Kret- 
teti. Man sager detfor navnlig at lcse 
Bibelen højt for Bekomm og nu hat« 
Castells — der isølge The Christian for 
Tiden er paa Bessg i England — fundet 
paa etc-up Maade at vcekke Falls Op- 
meerksamhed paa for Guds Ord. Han 
vil site med Øsig en Fonograf, der stem- 
siger emsaigte Schritt as den hellige 
Sttist baade paa Spanft og paa speiset- 
lige indianske Spieg. 

"(n"kist. Dust-U 

Momouieinen iSkandiuaoieu. 
Otn Mokmonismens Freingang ide 

skondinaoisie Lande stiver Mokmonernes 
Blad »Bikuben,« at der i Arn-et 1898 
et dpbt iqlt 590 Pecfoner i de standiaci- 
oiste Lande, Norge, Soerige og Dan- 
mark. Stockholm staat Ioerst pao Listen; 
idenne Konference er nemiig ialt 171 
Personet bleone oobte, dernæst folget 
Christiania med 106, Kobenyaon 100, 
Gøtebotg 70, Skaane 60, Aakhns 54 

og Aalborg 23. Jalt et162 Monum- 
Missioncerer bestjæftigede med at sptede 
Lasten i den standinaoiste Mission, nems 

lig 64 i Soerige, 62 i Danmark og 36 

iNorge. 

Den katholite Kikke i Amerika. 

Den kotholste Kitkes officielle Stati- 
Hstik for de Forende Stater vifer et Med- 
lemgantal of 9,907,412 med en Kardi- 
nol, 12 Erkebistopper, 80 Bistopper og 
11,2U Priester· J det sidste Aar hat 
Paoekirken her haot cn Forsgelfe of 210 

Priesters og 43,173 Medlemmer. Den 
hat 11 Unioeksiteter, 32 oerdslige og 70 
teligiose Seminarier med henholdsois 
2,436 og 2,518 Studenten Den op- 
tetholdet 191 hojete Stolek for Drenge 
og 655 for Piger, 251 Vaisenhufe og 
554 andre Velgorenhedsaustolter. Sin 
Hooedstykke hat den imidlertid i sine 
Menighedsstoler, som bei-ges of 815,- 
063 Born, strioer ,,Kirketid.« 

Kitken i Madtas· 

Ved et Mode af Købehaons Krebs-for- 
buad sputgte en of Deltogetne i For- 
handlingea om det danske Missionssek 
stabs Kikke i Madras ikke havde kostet 
s.0,000, muligois 80,000 Kr. Jngen of 
de iilstedeoætende kunde give beste-m Op- 
lysaing bekom- Pustor C. J. Holt 
soorer herpaa i »Kkist. Dagbl,« 

»Da min Opmtetkfcmhed er bleoen 
henledet paa, at denne thalelfe, faule- 
des sum den var keferetet her i qudet 
(hook der nok ftod 80,000 Kr. uben no- 

gen indskmntmdc Taf-ZWE) har gioet 
Anledning til Miskastaoelse, hat jeg 
gennem det davste Missivnsfelstabs Se- 
kretcek ssgt Vg faaek den Oplysning, at 
Kisten i Msdkss hsist regnet hat kostet ! 

l— 
J Ik 

83,000 Kr» hoilket sikkekt ikke kan siges 
at viere for meget for en sinnt Kitte, der 
san rumme 400 Mennester. Dei-til 
kknimer, hoc-d der nu rindek mig i Hu, 
nt Kirkens Opfsrelse ikke dleo bekosiet 

»af Missionens almiadelige Midlek, men 
ved en sætlig Jadfamling.« 

——.-0-.-———— 

Adresieforandring. 
Ptlstvk Bentsens Adresse er nn formt-l 

dtet fm Chicago til Turedo, St. Loui j Cis-, Mo. « 

Polittfk Nyt. 
Fortsættellc fka lfte Side. 

-.-.,·H-— ----- 

Hjem igen. 

Pkæsident McKinleyi og hans Folge 
vendte i Mandags hjemad til Washing- 
ton fra Thomasville, Ga., hoor han 
socn bekendt hat haft en kott Poilefetir. 
Pkæsidenten befandt sig i bedste Velgaa- 
ende, hvorimod ViceptcedentHvbart ikke 
befindet sig tigtig vel. 

Fakmckmcdc. 
Under Naon af latet-states Grain 

Growers Convention hat der vceret af- 
holdt et 3-Dages statt Fakmermødei 
Fakgo, N. D» om hvis Resultat man 
ncerer store Forventninger. Vigtige 
Foranftaltninger ere trufne, der vil biete 
sin Fragt under fremtidigt iArbeit-e- 
Blandt andet blev der udnævnt in 
Komite paa 9 Medletnmek tic at orga- 
nisere en permanent Forening af Grajn 
Gkoweksi Nokdvesten, for at man kunde 
fcm indfokt i denne Del of Landet For-T 
bedtinger, sont vilde sikre Farmerne fuld 
Beet-di for detes Grønt paa Markedet. 
Den sidste Aften organisekedes en Z- 
Stats Gtain Growers Association. 
Den blen gjort til en nahen Organisa- 
tion, ved at en eksekntiv Komite pau fyv 
Medlemmer, to fta hver of Staterne 
Minnefota og Nord-es Syd Dakota 
samt et 1uember.at—12rge udnævntes. 
Meningen er, at Konventionekne stal 
holdes i Folger-esse i de tte Statek tre- 

aarlig, men at disfe Msder ikke stal 
lægge Hindringer i Beien for Ratsins- 
dec i hver Stat under den ekekutive 
Komites Anspicier need Hjælp fra Pro- 
fesfokerne ved Agricnltutal Colleges. 
Der vedtsgeä en Bestntning om at an- 
mode Nationalkegekingen okn at ftanfe 
sine mannedlige Bulletins otn Aarets 
Avlinger, der jo ncerinest indeholdt Gat- 
ningec, og iStedet for disfe give en 
korrekt Antäberctning efterat Graden 
var kommet i Has- 

Kamp med Nov-re. 

En fortvivlet Kamp fandt Sted 8 
Mit nord for Dexter, Mo., mellem Char- 
les Hendtickson i Spidsen for en Roder- 
bande og Shekiffen og hans Mænd i 
Tirsdags. Jalt affyredes 100 Stud- 
Hendkickfon blev dræbtz hang Datter, 
som tog iorig Del i Kampen, blen Uns- 
fatlig faaret, og en Deputy Sherjff sik 
lette Saur. Hendrickfen og hans Bande 
var Rsmlingek ira Frantlin County og 
hat begaaet en Mangde RIvekien Da 
Shenffen og hans Mandfkab kotn til 
det Has, hvor Banden opholdt sig, hil- 
sedes de af Geveerfaloer ud af hvett 
eneste Bindu. To af Banden fanget-es, 
og cre unt-kom- 

Rusland on Amerika. 
O 

Den tussifke Finnnsminister hnr med- 
delt den amerikanske Ambasfadsr i St- 
Petersbukg, at amerikanfke Vater, be- 
stemt for Udstilling i Russland-, vil blive 
indcadt toldftit pua Betingelfe af, at 

lTolcilseløbet deponeres has Tolvoæfenet 
sotn Garanti. Beløbet oil blive silbe- 
gebetalt, naak Vaterne attersudføkes. 

Professor Delbrück. 

Som det vil erindres has-de ProH 
Delbtück i sin Tid Mod not til offenk- 
ligisit Blad at uvtale sig imod de 
Dansies Udvisning fka Sonderjylland. 
Denne dristige Optrceden blev meget 
omtalt i Bladene. Nu her han af den 
preussiske Regering faaet sin Dom: 
Jrettefekttelfe og 500 Reichstnark i 
Mulkt. 

Spanien-s Repmfentam. 
Fka Madrid medbeles, at saa spart 

Formaliteterne oed kFtedstraktaten ere 

afsluttede, vil de officielle Forbtndelser, 
som afbrødes ved Krigens Udbrud, blive 
form-ede. Man wenn-, at Senor Don 
J. Brunette, Hering d’Actos, th. Mi- 
nister til Mexico, vil blive udncevnt som» 
Spaniens Reptæfentant tilde For. Sta- 
tek. Hettugenö Husiru er Amerikqnm 
inde. 

F 

Ei LosDoaaeii set-em- Ven- 
II 

en Kasse weg Sslvvaeer sve tut 
. 

For en kott Tidvil seg sende et as 
mine allekede veldetendte No. 4 elektri- 
ske Bette medRygappacater samt 6 ele- 
gante vg ekstka gvde sIlvplettekede Bord- 
knive, 6 svlvplettetede Gefiel-, 6 store 
Sleer og 6 Teskeer for den uhøtte bil- 
lige Pris as tun st2.95. Jeg garanteret 
mit Nr. 4 Belte til at viere lige saa godt 
svm nvget Bette, der er folgt for 20 
Dollars. Mit Bette hat 3 store elek- 
ttiske Batterier og vil give mere Lin- 
dring end nogen Medicin for saadanne 
Sygdomme svm Gigt, Honedpine, Nek- 
vøsitet, daatlig Fordvjelse,LMathed og alle andre Sygdomme, svm stammer sra 
llrenhed i Blvdet. Fett, som hat Lun- 
gesygdom behvver ikte at) sende eftek 
Beltet, da et Belte hvetken kan kureke 
eller hjcelpe en saadan Sygdom. Solv- 
varerne vil jeg gakantere,sat de kan ikke 
Indes i nvgen Stvke billigere end 85.50. 
Vi vil sende ovennævnte Vater med 
Ekgpress (’. O. D. til hvilkensvinhelst 
Adresse i Minnesota, Wisconsin og 
vaa, da kan Oe undersv te det hele 
paa Ekspresskoncoket, us oersom De 
sinder det at viere det dedste Godtkvb 
De har set, saa betal Eksprefs-Agen- 
ten MIC- vg Ekspressen. J tnvdsat 
Fald tun De lade ham returnere del paa 
min Bekostning. Om De sendet Penge 
med Ordren vil jeg sende Dem frit et 
Par ekstra gode Filt-desaaler. Otdre 
sra andre end ovenncevnte Stater maa 

medsvlge 82.95, jeg sendet da desatk 
lerne med Beltet vg Salvvaretnr. As 
hvert Bette, som jeg sælger til mine 
Landsmænd, vil jeg videte give 35 Ets. 
til den f. d. ev. luth. Kitkes Mission. 
Navnene paa alle, svm sendet estet Bel- 
tet og Svlvvaretne skal den sstste i hver 
Manned blive indsendt til Redaktsren as 
»Dansteten,« som jeg tkvk vil publicere 
dem i hans cerede Avis. Samtidig stal 
Kvittecing medsvlge svr udbetalte Penge til Missionem 

Send straks, detsvm De er i Behvv 
as et Bette. 

Send alle Okdte til 
H. C. Peterfen, 

Relson, Lock Bot 466, Dvuglas Co., 
Minnesvta. 

Til LanIsmænd i den f. Z. ev. luth. Kitke i Amerika. Tkænga ndgea of 
eher til et elektrist Belie, faa lsb vet af Mr. H. C. Petersen her i Nelfon, san 
faa J et godt Belte og endda en Prie- 
mie til, der er Pengene vierh. Her er 
ingen Humbug i dette Avertisfement. 

Nelfon, lste Januar, 1899. 
Pastor P. J. Ostergaard. 

Jeg hat i Februar folgt 36 elettkiste Vetter til Falk efter ,,Dansteten «s Aver- 
tisfement. Det vil blioe 812.60, som 
jeg hat betalt til Pastor Ostergaatd, of 
hvilket det halt-e vil gaa til Pastor 
Langs Ente og det andet haer til den 
for. Kikkes Mission. 

Med venlig Hilsen, Deres 
H.C. Peterfen. 

He sum sklv Mike at ovetvinoe 
Drulkenstabsvanen 

og de, fom Inste at befri Venner fka 
samme afstyelige Sygdom, kan etholde 
et ufejlbart, ustadeligt og billigt Mid- 
del, der er bleven pksoet i 18 Aal-. Det 
kan gives hemmeligt. Tusindvis ere 
blevne kurerede i sine Hieni. Bkev med 
Frimcerke befvakes straks. 

C.M.Albenfen, 
Djxon, Les Co» Illinois. 

Naalettæet der levet. 

Mal 
Frugtræer der beeren 

send for- vor Katelog, der vil ilære 
Dem, at ’vælg-e hast-dicke Træer for 
vort nordlige Klima. send os en Li 
ste at hvacl de onst-er at plagte-, skre 
vet i det danskeeller eugelske spros- 
Wtdge Rai-ferti. All-etc Lea, Miun 

Ell Horn, Iowa. 
Vi staat nu ved Vintettetmineus 

Slulning. Stolen hat i Vintetens 
Lob væket besagt af i alt 9 6 E l e o e t, 
som hat taget Del i College og Bibel- 
stole-Undetvisningen. Detaf hat 76 
haft detes Hjem paa Stolen, 5 hat 
delvis faaet Kosten tilligemed Undetviss 
ningen, mens 11 kun hat taget Deli 
Undetvisningem Adskillige af Elevetue 
hat bog kun vaeret het en kortete Tib. 

Jdet vi meddelet disse Kendsgetnim 
get til Vennet fjetn og met, kan oi til- 
lige med Tal til Herren ubtale vor 
Glcede over, at Gerningen og Sankti- 
oet i disfe Maaneder hat baatet gode 
og velsignede Frugter. 

Fotaarstetminen begyndet den 30te 
Marks, og vi ventet da adikillige ny 
Elevet. 

l Hilfen til Vennet, 
P. L. C. Haufen. 


