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Range-en hvoe den Ovetsllotnmandes 
kende over Forbtnderlolonien reside-» 
ter, St. Josephssen og Dichte-en l 

Jeg stod da ska det Dieblih jeg an- 

kom, indtil 1895 under folgende Reg- 
lement: i 

Den mig anviste Bolig as Sten( 
maalte 4 Meter i Kvadkat og hande» 
tilgitrede Vinduee, Dsten var tun enj 
tilgittet Aabning, som vendte ud til et 

Fett-um as 2 Metets Bredde og 5 Me-. 
tets Længde, og dette Fort-um var» 
lulket med en massiv, tung Tuch-III 
Her var der opstillet en Vogtek, der: 
blev aslsst hvekanden Tinte. Odertent 
Dag eller Nat maatte Vogteten tabe 

mig as Syne, og jeg havde as den 
Grund end oasaa om Ratten Lys i 
min Celle. Qm Ratten blev Fern-m- 
mets Dst luklet as baade indenfra og 
udesta, san at der hvekanden Time. 
naar Aslsgningen stnlde finde Sied, 
opstod et infernalsl Spettalel med 
Raslen as ngler og Klitren as Jeru· 

Fem almindeliae Vogteke og en 

Qvetvogtet vaagede over mig. Om 

Dagen var det mig tilladt at bevæge 
mig seit paa et Rum as ca. 200 Kond- 
retmetek sta Landgangsftedet til den 

lille Dal, i hvillen tidligere de Spedali 
ste havde hast detes Leit. Denne 
Granse maatte jeg itle overskkide, sau- 
seemt jeg itle vilde risilere at blive sat 
i Cellefængsei. Oqsaa paa Speisen- 
stien blev der stetem holdt Die med 

mig as min Vogtet, hvem man havde 
sotsnnet føtst blot med en Revolvet. 
senere desuden med Gevcer og Patan 
belie. Det var officielt blevet sokbudt 
mig at tale til noaet som helt Mennei 
ste. J Begyndelsen sit jeg udleveket 
Flolonialtroppernes Nation uden Vin; 
men jeg maatte felv toae min Mad, og 
i det hele taget sorge for mig selv i alle 

Retninger. 
— — ««.k-»».--. 

Ny Mcmghcd dannkt. 

Vi hat modtaget folgende Melode- 
lelsr. 

Latimer, Ja» Mai 1.«)-. Mol. 
En Nyhed hersta. Her er bleven 

dannet en Menighev i Latium-, og den 
hat indgivet Anspgning til den Ins-. 
Kikle om Optagelfe i Satnfinidel, 
samt sendt Kalvgbrev til Pastor A. 
Rasmussem Blaik, Neb. 

Ja, maatte san Herren velsigne den- 
ne bang egen Sag, san at Velsiqnelsen 
maatte blive vor, men Æien hang, som 
bot i det Hojr. 

En venlig Hiler til »Tanfleren«:- 
Læfetr. 

Med Agtelse 
T. J. 

sit VI O 

Nnae vi hat optaget denne Meddcs- 
lelse i »Dansleren«, da er det nckrmclt 
as Henfyn til de Venner as et lutherst 
Kietemsde i Latitner, som muligviz 
as Ubetæntfotnhed er gaaede med til at 
danne benne nne Menighed paa et hvor 
den fotenede dansle evgl.-lutl). Kirle 
allerede hat et andet Litteakbejde i 

Gang. 
Det er vokt Haab, at, saafandt vor 

Kistes Fremtid afhængek af den her-i 
re og Hyrde, der itte spredet, men sont-s 
let, vil vore Vennek i Latimet bete-nie 
sig om igen. Det var ogsaa vækd at 
faa oplyst, om denne nye Mel-UNDE- 
dannelfe er ftet i Samkand med den« 
til vott Satnfund hsrende Ptæst pag 
Stedet, Pastor A. Kietegaatd. 

Jnjxtil denne og andre vigtige Op-» 
lystssnger foreligger, stal vi vente med’ 
at tomtnenteke denne tet wartetqu 
Fragt af en Mission-dreise- 

»Dst.«s Red. 

dritte-unt 
Augustmm Synobens Kansas Kot-«- 

fekeng, fom indbefalter de fvenflilui 
thetsle Menigheder i Kansas, Colo- 
tado og Texas-, hat holdt sit Ul. Aar-s- 
msde i Denvm Colo. De nuvcrkende 
Embcdsmænd blev genvalgt, netnlig; 
For-stand: Pastor G. A. Brandells1, 
Denver; Vicefornmnd, Past. J. A. 
Stamline, New Stveben, Tex.; Se- 
lrelæt, Past. G. A. Duf, But-dich 
Rauh Kasserer, Franc-is Johnfou, 
Händel-org Kons. 

—- Genekal Synoden vil afholde sit 
Ame Falles-mode i Des Moines, Ja» 
den 29de Mai og folgende Dage. 

— Den norske Frilirch Aarsmode 
vil blive afholdt i Willnmr, Minn., 
fka 5te til 11te Juni og itle som ov- 

rindelig bestemt, i Minneapolis. 
Minn. Grunden til denne Ombe- 
stemmelse maa væsenlig spges i, at; 
man itle et tilfreds med den norsleY 
Trefoldigheds Menigheds Stilling til 
Pastot Giertsens Sag. ( 

l 
En Dowieaner. En »Ist-» 

luthetsl Præst i den nordveftlige Del af 
Muttay County, Minn» Pastor hoh, 
et fvm sindssyg sendt til St. Peter. 
Vev Læsnlng af Dowies Blade blev 
han »omvendj« til denne Lake og 
fluttede flg til han« Tilhængere efter 
at viere affat as sin Mensghed. Ru 

k— 

er han bleven kent forstyttet og ind- 
bildte sig at væte Kriftus. 

En Jedeomvendelse. Rab- 
bineken Joseph Moses i Ringftom N. 
Y» er bleven omvendt til Kristendom 
men. Han blev nylig lonfikmetet is 
New York af Biitop Worthington. 

Udlandet. 
llseigen i Sydafrikas 

Angaaende denne ioteliager folgen- 
de vigtiae Telegrammet: 

London, Mai H. —— General De 
Wet er i Folge Telegram im Peastoi 
ria gaaet ind i Trangvaal og hat 
genoptaget Operationerne med en 

Styrlr. sont anaiveg til mellem 2,W() 
4,s)«« Mand. 
London, Mai H. —-- Ved en Ban- 

tet her udtalte General Pole-Eurem 
sorn hat beltaget med Hat-der i den ind- 
afrilansle Reig: »Havde Boetne il 
Beqmidelien of Krian anet dem-« 
Stnrte og vor Mangel paa Fordere-s 
delfe. limde be have dtevet os til Durs- 
ban Da ziapstadem on man havde da 
faaet det tnckklelige Snn at ie, at vi 
maatte have beginnt-n Erodringen igen 
ira Søsiden.« 

London, Mai LU« —- Bnen Hoppc- 
itab i den nordline Delos Orange Fri- 
ftaten ved TrangvaalGrwnsen bar 
været beleiret i otte Llltaanedec, og hol: 
Des fremdeleg beleiret af Boeknr. Man 
lan heraf Renne, book svag Englcen 
demes Stilling et. 

London, Mai 12. — Foruroligende 
Rennen fom itle er ossicielt meddelte, 
hat bragt Attiek i Rand Guldatubep 
ne og endoq Stticzobliaationekne til 
at fnlde. Rand Illtierne er falbne 
betndeligi. 

stapstadem Mai M Til i 
Gnar Llfteg var Der foretommet sil» 
Tilfcelde as Bnldevesten. 273 bar 
haft Toben til Folge Der dar J nne 

Tilfcklve i Tag oa ire Tod«-Hierin 
Junius-Zagen igenj 

—— -— COD --- 

Unfug-Sagen men. 

Just nu, da Dunsan hat naaet at 

ndgive sine Daglmgisoptegnelfer fta 
hans Fængfelgoor, Vlivet der lagt nm 
Ved til DrenfnS-Eni,1en5 hendøenoe 
Izu-. 

Dei er bog ille bang Tand-Jason- 
legnelser, der hat nfstedlonnnet den 

nye llro; del et tvasrtimod bang Dem-s- 
fjende Esterhazn, som nu vll hævne sag 
paa de fransle Gaukelei-, der ilte til z 
stkælleliq hat vanftsnnet hans For-( tædekntbejde imov Dunan » 

Folgende Telegram belyser Sogenzl 
Paris, Mai M. ,,L·Jndepen l 

dance Belge« for i Gnar indeholvkkI 
den føtste as en hel Nælle Artitler sru 
Majok Estethazns Haand. Hatt vle 
ossemliggøre ordtet og fuletandig nlle’ 
Dolumenterne i Junius-Sagen Pas 
riferbladet ,,Siecle« hat i Gaar nogkp 
Stykler as de samme Dolnmenfeu 
Estethazn ertlckrer i Jndledningen, at 

han vll give uotnstødeligt Bevis for, 
at han med Dteyfkts’ Hnandslrift hat 
eftekstrevet alle de Dotuntenter, hont- 
paa Dreyfus blev dsmt, deri indbefat- 
tet del megel omtalte »bordeteau«. 
Han vil endvidere levere Bcvis for, at 
den ossentlige Anklager og Dommeren 
under den sidste Sag mod Dtenf115, 
samt den davcrkende Doktsikommakp 
decende General, Krigsministeten og 
Ptæsidenten, var fnldt vidende bekom. 
Den daværende President var den ret- 

slafne Felix Faurr. 
«js-—s 

Europa og Amerika. 
Der ncereg i denne Tid viftnot san 

tastiste Planer i forstelliqk europasisUr 
Hjckrner. Man er inde Pan at ville 
dcrmnie on imod den nfkmrrndc Mags, 
som de Forenede Eintek efterhaandesi 
cnere og niere tiltaqcr sig pcm alle 

finansielle og Handelsommader. 
Nuvnliq Tystcknc link tmvlt Te 

hat jo ogsaa suadnn en nndixi DIE-n 
oni deres eqen VetdenszinaqL 

Folgende Telegrain lielnser «-aqen: 
Berlin, Mai 1!5. Dei bulvossi 

cielle Blad »Nota. Zeitung« tilmadek 
i Dag i en lebende AttitteL at Tny 
land on Russland siiilde danne et 

Toldfotbnnd ined den Hensigt at faki 
de For. Stater udeluttet fm Marte- 
det. De Futen. Stater er Ti)stland«·5 
vældigste Konkurrent, og det er dek- 
for ei Selvopholdelfegspsrgsmaal at 
faa dannet Bolvckkk iinod denne Magi. 
En Forstaaelse med Russland vilde ydc 
dette Bolvcert, da den vilde dtive de 
Foun. Statet ser til at omdanne sit 
Toldsysiein eftek eukopæist MInsteL 

Ja, de er dybsindige, de Herret Fi- 
stere. 

: 
DI-. kenne-«- N YI 
qgikiGsMERTE KUR 
pas-»un- N iso-« Allm- han«-Isc- titsva- 
lfsstssilssr »Mit-is i Its-Ists. kurva 
« sm. Ums-! stum, Ideamulsnsstschp 

» 
di( Initi- s-. 

« 
bMIIUOM- kc Post-M bräunt-. s f 

VerdenS Nyt 
Fint Bei-g. St. Petersbota, 

Mai 14. —- Stothertug Milael af 
Ruglaad ønsier at aflceaae et længere 
Bei-a i de Forenede Statu, saafnart 
de mellemfolkelige Begivenbedet ikle 

lægaer Beslag paa haan zitæfter 
hiemme. 

-.--- 

Truenbe Udbrud. Rom, 
Mai 14. — Fra Sicilien nieddeles, at 
der i Ncerheden af den bekomte Vul- 
lan Ætna fporeg saa stærle Jordrys 
itelser, at man noerer Fragt for, at et 

alvorligt Udbrud er iorestaaende. l 
Den linesiile Krise. 

Pelina Mai H. Sman er man 

ilte scekdig med de alvorlige SUCH-: 
maal mellem Hossei og Magternr.i 
Fleiseren ital ans have næatet at give 
De tidligere omtalte Salttold til Dekl- 
nina ai en Del af Erstatninagfumi 
men til Magteme Nu erklceres der, 
at Flina vel er villia til at betale de 

fcrlanate WLZUMLUAU men det sm- 
lanaer Tib, da Toldindtasatekne oJ 
Ztatterne er saa tinae paa Grund af 
De urolige Forhollx 

Man lan næften forsxaa det. 

Fest for Atnerilanere. 
London, Mai 1It. Londong Hans 
delelammer stal den Fite Juni give en 

Bantet for New York .L)andelzkammer, 
Da der spareg intet for at aøre den 
totste seitlige Sammenlomft mellem 

engelfle og amerikanfte Fortetninasi 
mcend saa glimrende iom mulia. Ken- 
ric B. Martin-, Setrkteer for London-Z 
Handelstatnmer. mener, at der ille, 
iaalangt man tan mindez tilbaae, hat 
oæket Den mindste thivninq mellem de 

to Handelstamre. Zelo under Vene- 
Wela-:«Llssæten, da de politiftc Parti 
følelier var betndelia stramme, no- 

velglede de to Handelklamre Tele- 
arammer om, at man itte vilde lade 
Politilen forfrmre et manaeaarigt 
Neustad- 

Tet franste BudaeL Po- 
kis, Mai Isl. Regeringengs Budgets 
fortlag for 1902 hat valt adslillig 
Um. quifterne er -.'720,s)«l),s)00, 
hviltet et 5315,l)()0,0«« mere end i Aar. 
Zelv med den meft forhanbninggfulcse 
Beregning bliver der et Unberftub pua 
32l),«««,«««, som foreflnacs breitet 
rieb Forhøjelse nf De alletebe stæett 
truttende Flatter. End nderligere 
Ængstelse voldes ved Finangministei 
kenS Oplngning onl, at Jndtcegtetne k» 

de sidste sire Manneder er M,400,0m1l 
lavere end Overslngct, ok! SOLMMUW 
lavere end forrige Aar. 

El nyt Luftfkih. J Vlrbun 
ved Bodens-en vebegnnbeg i disse Te 
ge en Rælle Provefarter med et nyt 
Luftstib, som er opfundet af en Tel 
niler ved Navn Hentit Zettel-, on som 
menes at stulle løle Styrbarvedens 
hjdtil faa uleselisge Gasse. Bngnir 
gen of Luftslibet er foretaget i dybefte 
Hemmelighed i Lobet as et Var Aar. 

Suters Luftstib bestaar af en Flyves 
maskine i Forbindelfe med en Ball-In 
Fartøjets Bevægelsee ster ved Hjælp of 
Luftsttuer· Balonen ftal tun bem- 
Flyvemaftinen og holde den i Ligevasqt 
Balonen hat Form of et ProjektiL er 

70 Fod lang og maaler 14 Fod i 
TveeemaaL Den lan hæve en Vcegt of 
700 Ph. op i Lasten. Undet Balonen 
og fastgjort til denne hienger en T» 
Fob lang Træftang, hvoki Flyvemaslb 
nen er ophckngt. 

Luftflrueme stal foeeløbig drives ch 

Mennesletme men san snart de ans 

stillede Forng hat godtgjort Grund- 
sætningens Rigtighed, stal Motoker 
nnvendeg. Jndtil da sidder Luftslits 
Deren paa en Sadel og fastter Luft 
struerue i Bevcegelse ved gunste lig»: 
sont en Cyklist at triebe et Poe Peda- 
lee. Struetne ladet sig stille ved 

Hjælp of et let Dank-grob 
hele Apparater vejer i alt 600 Ph, 

deri iberegnet 200 Pd. Ballaft. 
—- 

E n stotPension. Hvor ntrn 
ligt det end loder, bot der i Zaum- 
gaarden i Portgmouth en mrget gam- 
mel Somand, som aarlig oppebcrrer 
fra Staten en Pension paa — sire 
Pencr. Hvert sivarial faar han sendt 
fka Statcns Kasse et Frimckrke til U. 

Pennys Verdi; famtidig folget en 

Konvolut med Mante, for at han lau 
tilbagesende Kvittering. Forftandersn 
for Fatiighufet givek Sømanden hvert 
KnartaL naar han faat tilsendt dette 
Beloh, Tilladelse til at gaa ud, for at 
Frimærtet paa en Penny kan blive 
omsat i klingende Mont, men Direk- 
toren undlader heller ikte ingen Gang 
at indskckrpe sin Pensionær ikte at være 

for pdsel med sm Kapital. 

Massemord paa Missio- 
n E r e k. Jndianetne i Maragnone 
(Brasilien) hat myrdet site Missionæ- 
ret (Kapucinermunke), fyv Ssstte og 
over 100 Birn. Missionöstätionem 

fom ligger meget afsides, hat tun be- 
siaaet i fem Aar. 

Guld i Skotland· Sorn 
mcddelt er der for nylig opdaget et 

guldførendk Jordlag i Byen Leith. 
En Knartsaare loher under Kingstreet 
imnd Nord-Ist i Retning of Vande«. 
tsn af Regeringen tiltaldt fagiyndig 
lmr underspgt den opgravede zwang-, 
der indeholder 30 Unter Guld ps. 
Inn. Regeringen gar Fordrinq neu 
Njendomsretten til alt det Guld, der» 
maatte findes. 

Tyrkiet og Postfækkenin 
Paris-, Maj 12. — Det erfareg her 
fra paalidelig Kidle, at de europuiste 
TULaqter, maaske med Undtagelse af: 
Eltukland vil tvinge Zultanen til at; 
lade Være med at kigge i Poftfcektenc i 

Ewig Sultanen itte vil give eftexJ 
stal der Opføkes en af dir-se mageløsej 
Flaudedemonstrattoner udenfor Kost-! 
smntinopeL Sultanen behøver dosstl 
tun at smile ved Tanten onn, at baix 
troog Trndgler om Flaadedemoftstka 
tionen dog sit myrdet 1(-)«,»()» Arme-; 
niere, og for Resten endnu ger, hvndi 
Un vis. I 

i Sydafrita. 
J »Maqdeburaer Zeita« genaidek 

s: Vreo fra en Missionarr i Sndasri 
t.:, hoori denne stildrer Eitqlcrnder 
ne-: Optrædende og i stærte lldtrnt 
mikbilliae r den Munde, de sører Siria 
Tat-« Biene-L der er rettet til Missio- 
n—1.«reng Eiøstende, er strevet i Prcetoi 
ria asdiate Lil. Januar on lr)der saa 
Jedes: 

»Hermed sender iea eder en Venlin 
Fjiilsein et Liogtean ira Flrinizssanaen 
slex-et; thi i et saadant desinder sen 
min her i Prcetoria Jeg dar forst 
indesprrrret i en Leit, et stort Fang 
iel for Ziriggsanneh iammen med 

Titeinhold og Ernst lsljiigsionærens to 

althe Sonnen oa henved Ists-« andre 

strikissanget Men paa den tnste Zion 
sulg Forestillinger slap jea ud af 
ffasnaslet og hor nu paa Æregord d. 
d. s. under Polititilsnn hoS Missioncrr 
Zust. Jea maa hver Moraen melde 

mia paa Politilontoret og seld sorae 
for mit Underhold. 

»F vil undre eder over, at jea sam 

Jtiigsioncer er Ftriagsanne Det er doa 
Jndet Stedg i Verden itle Stil, at de 

aejstliqe gøres til Kriggfanaer. Ja, 
isten her lcver vi halvt uden for den ri- 
csiliserede Werden Her got de Herrer 
Enxilcendere, hvad de vil. De søren 
itte tilene zirig med Landetg Borgere,! 
der tcemper tnod dem i Felten, men; 
oafaa med Fidinder, Born oa Oldinge, 
der har nogen Jndslndelse, samt med 
YJZiHsioncerer og Priester, thi die-se 
Full er Vidner til der-es grusoinme’ 
Uretsaxrdighed Til at læmpe mod- 

Borgetne i Felten er de sor fejaez der-i 
for tager de Fivinder og Born til 

Fanae og forer dem i Fannenslab, hvor 
de tarriat sorsnnes med Levnetgcnid:- 
ler, on i Fcengsel d. v. s. forstellige 
Dust i hvilte de fordeles, eller Telle, 
hvor de maa lejre sig paa Jorden, 
indhhllede i Treppen Der uddeleg 
Levnetsmidler en Gang oin Unen, om 

Mandaan Mel, om Tirgdagen Kod, 
om Ongdaaen The eller Kasse, under- 
tiden oasaa Sulter, naar man bar 
noget. At dette er et elendiat Liv, vil 

J tunne tcenle eder. Ved den Elendigi 
hed, som sivinden Born da Oldinae 
saaledes niaa taale, vil Englasnderne 
øve et Tryt paa de endnn tæmpende 
Boraere og bevcrae dem til Overgivel: 
se. As samine Grund blev oqsaa jea 
den Fi. Januar i Aar anholdt og først 
bragt til Fængselet i Lndenbtlrg. Oa 
hvorsori Nu, jea havde sagt til et 

Par Rassen-: »Ester Firigen og 
Fredslutninaen vil de sangne Bønder 
atter komme tilbaae til deres Gaarde.« 
Pan Grund as disse Ord, som dog 
Alt-erben vil holde for Sandhed, blev 

iea arresteret og holdes endnu sangen. 
Man saade til mig, at ingen stulde tale 
om Krigen eller dens tnulige Folger; 
det var en Forbrydelse. Altsaa — 

»Men ogsaa min lcere Hastru og 
dore sets hngste Born blev den 6. Ja- 
nuar fængglede og under Ledsagelse 
as Soldater bragte til Byen Lydens 
barg, hvor de blev indespaerrede i Kas- 
fettirken. Der maa de sorge sor stg 
selv, d. v. s. de Inaa selv sorge for 
Levnetsmidler og stak under Politiets 
Tilsyn. Andre Familier sra Lin-en- 
butg og Oinegn, der ikte selv lunde 

sorge sot deres Fornødenheder, blevl 
bragte til Belsort til en Militærlejr.s 
Samtidig med mig reiste 10 Familier,s 
Kvinder og Born, hvis Mænd dg Fae- 
dre til Delö var Krigssanger. Fra 
Lydenburg stete Transporten i Offe- 
vogne til Jernbanen. Derefter patie- 
deö vi i Kreaturvogne og sendtes vi- 
dere, hine til Belfort, en Jernbanesta- 
tiou og Militærpvst mellem Lydenburg 
og Middelburg, jeg med to andre Ol- 
dinge til Pratorim her traf jeg ogsaa 
Missionærerne Düring, Penshorn vg 

Behrens samt henved et Dusin andre. 
Missioncerer as Hermansburg-Mig- 
sinnen. Allerede tidligete er der sendt 
Præsiek og Bandet i Fangenslab, dels 
til Kapstaden, dels til St. Helena og 
Ceylon. Englanderne huserer her al- 
deles paa sammt Maade som Raps-- 
leon den Forstes Generaler huserede i 

Tystland 1806—7, og hvor lcenge dette 
vil date, ved vi ikke; thi inaen as de 

trigsørende Partet vil give efter. Txeg 
værte saar J ikke alt at vide, dvad 
der her tildtager fig; thi Englanderne« 
føret Tilsyn med alle Postsager, oaz 
hvad der ikle behager dem, ladet des 
itke slippe igennem, ja fangslet endeas Forsatteren, hvis de kan faa sat paa» 
dam. Disse Linier kan jea tun faas 
besorget ded Lejlighed, saa det er ikieI 

sikteri, at J saar dem. Min Hustml 
hat for 14 Dage siden paa sammej 
Maade afsendt Brev til eben Vi ved 

ikke, om J hat modtaget det. Er det 
ikte Tilsældet, saa lan J as naive- 

rende se, hvorledes det gaar og ng 
manae Tusinder andre Familien der 
er dlevne sordredne fra Hus oq Hiern. 
Hixndreder af Bonderaaarde er blevne 
nedbrændte og Beboerne fordkevne, es: 
ter at man havde berøvet dem alt. Dei 
er en sargelig Tilstand, der berstet i 

Landet, og ingen kan se Ende paa 
dem. Gud forbarme sig over es; ihi 
paa Menneslene kan ingen sorlade siaZ 

»Reinhold og Ernst er endnu her i 

Lejren som Krigssanger. Jeg tør be- 

foae dem ite Gange am Ugen og brin- 

ae dem nogen Frugt sra Sack-H Hade- 
Trauaoit er endnu i Felten ved sin 
Asdelina, og dette er del ogsaa en med- 

virlende Grund til, at jea er her. Thi 
nan hat allerede oste opsotdret mig til 
at bevceae ham til at desertere, og fordi 
iea itte har villet dette, er Myndighei 
derne i Lydenburg vrede paa mig. 
Oasaa den 74 Aar aamle Missioncrr 
Keiser as Herinannsburg Mission-m 
oa bang tre Sønnek bar de sængslet 
oq sendt til Kapstadem sordi de nee- 

rede Deltaaelse for Boerne. 
»Da de ille tan besejre Landets 

Bot-arm saa ladet de deres afmcegtige 
Vrede gaa ud over værgeløse Kvinder 
Da Born. Er det ikle siændiat? Dog 
nu tan det være not sor denne Gang! 
Den trofaste Gud delstgne og bestytie 
eder.« —- 

—- q 

Den nvc Kvinde. 

Meget er bleven strevet i de sidfte fat 
Aar om den nye Kvinde og hendes 
mange Svagheder, og naar vi sorestil- 
ler 05 hende, tcenler vi samtidig paa 
mandlig chededraat og Mannen 
Mus. Hilsie Higginfon i Baslett, Ky» 
talder fig ogsaa en ny Kvinde, men i 
en total fokftellia Mening. Hun sian 
i et Brev til Dr. Peter Fahrnen, Chi- 
caao, Jll.: ,,J næsten tre Aar led jeg 
as en ulidelig Hovedpine og nervøs 

Svcettelse, saa at jea itle var i Stand 
til at udføte mit Husarbejde. Efter 
at have forsøgt forstelliae Lceaer on 
ingen Lindring ernoldt, bad jeg om ui 
maattc faa do. Lmtrent Paa denne 
Tid gjorde Deres herværende Agent, 
Mr. Siifs niig opmærkfom paa Deres 
,,.Knrito«, og som et sidfte Haab tøbte 
jeg en Flusse, idet jeg dog troede, at del 
var borttastede Pengr. Førend jeg 
havde taget Medicinen en Uge, beginnt-- 
te jeg at føle mig bedre, og da jeg havde 
taget tre Flasler, følte jeg mig som en 

ny Kvinde. Nervøsiteten og den for- 
fcerdeliae Hovedpine forfvcmdt fosn 
Taage for den opgaaende Sol, og n.i, 

ester at jeg hat brugt1()Flaster, er je.1 
fuldftcendig feist. Jeg vilde hellere be- 
lale Päle for en Flaske ,,.Kurilo« end 
at vckre den foruden. Jeg ønfker et 

fige til alle lidende Kvinder, for hvem 
Livet er en Byrde, at de itte bør vcete 

nedstagne, men købe en Flafle »Und- 
lo« øjeblittelig og prøve dcns vidun- 

derlige Værdi.« 
Dr. Petees »Kutito" egner sig speci- 

elt for Kvindens delikate Organisine. 
Tusmder af lylkelige Huftruer isg 
blomstrende Piget hat didnet om dens 
helfegivende Egenstaber. Den scelges 
blot af specielle Agenter eller direkte 

fra Fabrikanten Striv til Dr. Pe- 
ter Fahkney, 112—114 So. Hoyne 
Ave., Chicago, Jll. 

2-lltcr-Malericr 
oa andre Kunstausüka srm iom Vortrwntsr, Month I 

sann Uaskdski1b0« ou Mai-nu- E(«(-m-r » I. v. now :- 

imnkt oq billsqh Bei-sie ng situsstk nimmst-redi- Furt-u 
tTuhc Fuhr-« ou prepnnscl nun-im braune-s- 

Vcstillingcr mootageo paa Umringt-r til Annmmmm 
Hv- HJSNSSIIL 

VI Nosfh Mqin st» Conncn Als-RI. Un 

Vilh. Beck- 

Erindringcr fra mit Liv. 
1. Dæffe er udkommen og sendes fom 

Ptøve paa Fotlangende. 
Alle dafter kostet tun 81.00. 

Subsitiption bedes indsmdt sum-est 
"muligt. 

Danish Luth. Publ. I-Iouse, 
Blei-, Reh-. 

J den Laike Koloni paa »Sei-« Bauen 

IWORD cOUNTY, 
NORD DAKOTAs 

Lnek 500 Dunste hat tagei Land iden- 
ne Kolony udvalgt as Kirkefamfundets 
Komike, og af disse hat alletede 400 bo- 

iat sig der. E.cvnu haves der gebt 
Land nckr Stationet. 

Trr ltltmngeg hauste Fortetnlngsi 
mccnd t But-n Vombells iSettle:.1en se. 

Ten me og time Tissdag l hoec 
Mooned sælgeg paa de flefis Clalionek 
billige Jlletmbtllettcr til Lands-gest ellek 
be tun fang fra Minneopolis til Landet 
oed at henrmbe sig til »s»o« Bancnä 
Landkonton 

Ligeledes haveg Prærielanb i Minne- 
sota og Dakota, og billigt Skovland 
IWigconsin og Michigan paa »Soo« 
Jernbanem Lave Jst-abwenden —- 

Ekrio eitet Landkokt og illusfsserede For- 
klaringer til 

l). IV. CASSEI)AY, 
Land and lndustrial Agpnt «soo" Ky, 

Minncanc,lis. Minn. 

FW Nonsens 
. mJExkurtjuner 
til Dnnmark og Norgc 

asgaar fra Uhicogo bvu Mandag og 
Torgoag. 

I Kril N sinkst-, ftøkftk Da 
liicktmfeilknve Tanmilisp 

l A er ,n-inshnssnsdovedcsntos 
— kenn-c allcclavcstchtis et. 

Te toller Ton-S Billet til 

( Sinnen rllcr icndkr sur Ins-! 
:l.xs..knquc ou Ast-mer striv 

n - m Uxmirnunnth nun anmu- 
tsm at tun-mu- Tsrcs Intr- 
nurc Puu ls.k-I«!t«.1)iuadr. 

IF. Win. Hausen, 
Autoriserct Uman 

447 W. chicago Ave. SMALL lLL 

.«i.’;»» 

Mnds Laticns lillc brunc Hund 

TcJF swrstr og cncst tonwictc Fiifk ogfLskerss 
Embltcsjcnnsm i Iowa 

· Wald-Jst LAIOU 

Feka vg Saltvaitdcs- F i fk Ostcrs og Erim . 

H« H« Vogt C- Ev. 
Fische og F01«lmndlkrc, 

Tavcnvort, Ja. 

Prima daan Ovidtot 
Nun on nhnTkUUrL us lwtsin Man ou Osnulk brngs 

qst LI 
sinnt Nu UnrmäL ist jxnkuhk Isclnnxmrntus ou lule- 

Mn »I! 
Bluts-must ni Tuner snx inns--51-.qus, un lwdfattiqe 

st( icdsrii it tm Not-ich nim ciqu Tun 
T» um« jxmms ug um«-»du Manns- fom ikfk er 

heult-nur« 
Eknrs »- s« s«««f!» Nsssslss Mut-soli- PUHI s.s«. »Um-k- 

:-.hl-c-1«1Enssknlt« Ahn-Hist 

Bellt- (’it«v lkssewimk (’.0., 
Rache-, Wis. 

« snlts Einr- cukk ngaks W M 
1IlrnV«-n,nnsn 

Inst Iw- mtlkr Nu sum um« tsc-« B11141«itsts)i-:-1ting 
»Ist Inw- Own Pl t-- lIIt Huld ("ll(-r IS sur 25 Existe. 

PEOPLEd sUPPLY HOUZE. 
l) I« Y M( A l«.1;szs. CIIMR HANDSv l»WA. 

; Nu som 
altid 

Fotst i Talent og 
chiiistridt. 

Dr- NBLSON 
(««r.Wnp-·lt. ö- IL Art-m s- 

Ninneajmlim Minn. 

Emr FH Rats Erim-illa i hospImM o privat Kon- 
touirafftg kau lmn mmt kann-listed of a lis, ths mill- 
gkus Forum aa at unu- friskkrtnieltsllcsL Sitte-r 
on miin Oel Ort-Mir onnaqu sit-en ist-Fa of ætikssde 
Svrek clkk Kvttlslv i Ironier cllek singe Woduqu 
dummeihals,«Jckcric-,fmv,ll(lareo be kalt-bestsituier- 
Vtok,Stt-n i BsækanikmunVar Jst-le ogmcit Inkr- 
kksz »den Einem- aq uns-n at drum Miit-. stim- ellek 
tman Utiuycniu dumme belowde vaa ita 3 til A Doqe 
vcd Iolalt Mit-di- Oikk for llbistmntinmlnsdkllssk Ohrr- 
drivelse, meh beste. Puppen-»O Tktktljessfomemi 
Ins-lie, new-o. fyiift oq omsknift Eva red, dsk gst 
W tefkabet usikkm oq um«-nat bittre eisu- ham el- 
ler seine, da de oer behenle for Tækinq, daatltg fis-,- Ilellts yllet L veriy vom-ne as ukrfa ne Mem us 
tagt-r seit af Ondeto eins Im malen-g qsk vet mona- 
Gakmc vorn-. Gemme ekelt-riet Damen J en 
uvehaqetiae Medicina atmend-L sonsalmlou ri. 

UT vg Spotezssaattlme ( sent-. 
IIQOJU : 10 M U, 2 til s- 7 M I. 


