
ten verret nckrmeke en Besvimelse. Lus-i 
ten i Rutnmet, der er gansie tillnkket 

sog vist bar vceret det i slere Dage, er! 
nndlwldelig. Det er en Lust as Mith 
isprcennt en bedøvendsc Stank as Syst-i 
dom ----- og hoilten Sngdomt VerrelJ 
setg bete Jndre, Moder-en, Barnet og 
Lasten --—— alt nnddrager sig en Bei 
flridelseZ Et Sidestntte find-es nceppe 
i Verdensbnernes rcedselgsnldeste Zwar- 
terer, itte i KonstantinopeL ilke i Can- 
ton, ille mellent Armeniere on Kulier,l 
der slnder i sorte Koppser og Byldepesti 
Tror Die det er Oderdrivselse, san lasg 
Bladet hin on gna derud! 

Konen, spnt ligger under Skor- 
nt er gansse ung og i al sin nbk 
striveligc Elendighed endnn re: snInt. 
En mild Kcrrlighed sironnner gen-sent 
hendes Øjne, naar de jtrejser Brennen- 
Hun er sorstrætket, og en Tid hengaar, 
før lsnn sormanr at sige noget i Sam- 
tnenhceng. Men san sortceller hun feil-- 
nenke oin sct Atheftah 

»Da vi bled lendt med hinnnden, 
stod jeg i Bntiten bog en Spcethøler 
Paa Fredetitgbern. EmiL der den 
Gang var saa pæn, havde Tjeneste i 
Nærheden Vi gistede os, og for GOO 
Kr» sont ieg lsavde satntnenspares, 
tøbte vi et ToiVærelseg Møbletnent·«. 

Ost hun bestriver dereg Lkilighed 
paa Anmgerbrogade. Te nnaiste Folt 
hnvde Sosa on GyngestoL et lille Imp- 
«-.s pna Gnlvet on en laleret Kullasse 

H»ved Toren, pcene Stildcrier pnn Verg- 
nsne, sine Kur i Kotienet on 100 Kr. 
i Bitubskn Hivillet smilende Billede 
as huglig Lyttet Og nn, tun satt Aar 
derester, denne srygteligc Rain. Ovar- 
sor? Thi de er begae unge on begge 
rast-e. Monden har haft Arbejde, og 
Syndom har itte sat dem tilbage i no- 

get Mon! Hvad er d-e.T-da stet? Hnn 
vil nødigt tale om sin Mands Feji. 
IRen nøkndesorisætkr hun: 

»Emil arbejdede pan en Plad5, 
hvor der var to, som drob Degvcerre 
boede de ogsaa paa Ameisen og otn 

Astenen sulgte de ham hsem og trat 
ham nd pan Lammefaelledem hvor de 
laa oa drak. Saa sad sen alene —« 

Monden bliver Dranter, og den 
nlyttelige Kone, der aner, hvad der 
oenter hende, begynder en srygtdig 
Kamn 

»Vi stnttede sra Sted til Sted, men 

de to andre snlgte ester os. Emil 
var egcntlig san god. Satt sit jeg ntin 
Svoger til at tage ham med hen til 
Totalasholdsmændenr. Han syntes 
godt ont dein og bleo meldl ind. 
Lpstet, som hatt nslagde, tostede 5 Kr. 
Næste Dag gav jeg ham Mælt med 
i Flastem men da han tom hjem ont 

Astenen, sortalte hom, at de andre 

J havde drillet ham og taldt ham Merk- 
temanden. En Middag senere, da hatt 
stnlde spise, havde de lavet Flasten 
om til Patieslasle. Saa gav jeg ham 
Stibsøl med, men de blev ved at kalde 
ham sor Mceltemanden. Det cergrede 
hont. Men da de saa en Dag syldte 
hans Flasle med Bsajetsløl og satte en 

Ovidtøls-Etilette paa den og sit ham 
til at dritte as den, og da de om As- 
tenen overstæntede hans Sommersrak- 
te med Brendevim saa gav han sor- 
tabt. Han kom itte hsetn den Asten. 
Om Morgenen sandt jeg hant paa Fal- 
leden. De havde druttet hele Natten.« 

»Saadan gik det i nogen Tib, og 
jeg blev syg as SZorg. Jtn er vi jo 
Idslagtr. Sidste Uge bragte Emil os 
itie mete end 14 Ore, og dog havde han 
tjent mete end 2 Kr. om Dagen —« 

Mellem Emils Kammerater, »de 
«andte«, som den unge Kone taldte 
dem, maa der da nu herste stor Gleede. 
De hat saaet »Mælternanden« badet i 
Brwndevin. Hvor banditagtig er itte 
deres Færdt Men læg Haanden paa 
Hjertet ogs ertend, at et Gran as den 
Tantegang, der leder disse Starke, er 

tilstede i de sieste as os, naar vi ser 
en Mand, der i et Øjeblits Fortvtv- 
lelse over Retningen as sin Rossi-- 
relse ombytter Brandevinen med Malt. 

.Vi synes itte, han er M a n d· vg- stil- 
Ltiende eller htjrsstet, alt ester vor Dan- 

nelse, sorlanger vi as hom, at han stal 
vise sig sot os som Kujon. Alligevel 
stammet vi os og snster. at det var an- 

detledes· Men lad os erligt stge det, 
at vi er hjalpelpse, og at det er Knirs- 
derne, der her slal komme sos til Hjælp. 

Men hvor er Kvindetne i Danmart? 

Jganotus. 

Kur for Iæting — Wann-W Miit- 
Wine of Tat syrup. M bedsle Wie-»Id- 
det paa Soweit. hell-redet en Fort-leise paa 
een Dag, void det braqu i Tibe. 25c og 50c 

Nyts »zum-c Alissioisstideadc« 
« og »Anmut« 

faas som for gennem Danish Luth. 
Publ. Honse. Abonnement tegnes fra 
1. Jan. 1902. Bladene vil blive eis- 

pederet til dem, som før hat holdt dem 
De sekö Maaneder ovenncevntc Blade 
hat været fuspenderet godtgøres. 

Hast at Blade fra Danmart bxdes 
betalt i Forstud. 

De, fom Inster foregaaende Numre 

Yes strive til og besangaaendr. 
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Moder-. 

Moder bli’r gammel nu og svag, 
Orier vel snart ikte mere. 

Gigten bli’r værre Dag for Dag, 
Jsttse vil Benene beere. 
Sidker nu kniest og tænler Pan 
Tiden, da vi som Born var sinnt-, 
Minder saa mange og kære· 

Efter san lang en Arbejdgdng 
Sagteng hun trænger til Hvile. 
Hører iun stundom nccvnt den Sag 
Lan gemiem Taarek hun smile. 
Otteti (8«) Aar og endda fler’ 
Stod fig mod Storm det Hus af Ler, 
Smuldrer dog fort nu omsider. 
Aanden dog end, siønt meet as Aar, 
Holder sin Ungdoni dedlige. 
Qp fra den Siøvsets Hytte naar 

Daglig til Himlen en Stige, 
Tidlig og sent i Sind og Hu 
Kcerefte Sysfel er endnu 
Bogen, den hellige, fande- 
Sekstcn Aar gammel Bud hun faar. 
Folger saa Stemmen, fom kaldek, 
Vandrer med Gud fra Ungdoms Vaar 
Op til den ludende Alver, 
Liqger paa Kna- den Dag i Daa, 
Kommer i Hy Guds Riges Saq 
Band-: hiftude dkk hjemme. 

gi- s- si- 

Moterk om Dort du snarlig Anat-, 
Htsiem tan Vcl Mader bin fnlbe? 
Stolsn i Hjørmet ledig staat, 
Bogen e« lagt paa sin Hulde, 
Sangen forstummet, Bønnen og, 
Dde og tomt i hver en KrogE 
Moder! jo her bli’r du savnet. 

En Søn. 

(Fra »Bei-M Amboy Fltbl.«) 

K opp» i Normie- Nuet det-i 
Flg. »Foltebl.« atter galt med Kop- 
Perne og man frygter for, at man ikte 
tan afværge en Epidemi. J Titsdags 
Morgeg meddelte Dr. Haven til Sand- 
lkedgkommigfionem at Søren Knab- 
seng Spædbarn, en Dreng paa 4 Maa- 
neder, laa farlig syg og Lcegen frygtede 
for, at Vatnet havde Symptomer af 
Koppen Betjent Andersen blev faa 
beordret ud meb sen tød Platat, fom 
han sittlde siaa op paa Hufet til Ad- 
varsel for andre, men da hcm iom der- 
ud var Batnet allerebe død. Det blev 
begravet samme Dag i al Stilhed, paa 
Befalinq af Politichcfen, og da der itke 
blev foretaget nogen vidseregaaende Un- 
derspgelse er man endnu i Tvivl om 

hvad enten det var Kopper eller ej. 
Moderen ligger syg af en Hudsygdom 
fom Lægen antager for Blodforgift- 
ning. Der er megen Uro i Nabolaget, 
efter fom mange hat besøgt Hufet, og 
hvis Barnet virtelig er død af Kopper 
er der Fare for at Smitten vil spre- 
des. 

De danstegNationalsnntn 
Hans Jakob Hausen, en Maorig Dan- 
fker, sandte-J sent i Sondagg Aftcs 
spod«erende ude paa Mde Street i 
Raune, Wis. Han blev fort ned til 
Sherisseng Kontor for at blivse tøet op, 
eftscrsom han var halv forfrossen, og 
da han var ude af Stand til at gøre sig 
forstaaelig vasa Enge-ist blev der fendt 
efter en danst Tolt. Selv da vidfte 
den gainle hmrten nd eller ind, efter- 
som han stod i den Formening at hsan 
var i South Milwautiee, hvor han 
hører hjemme. Endelig lyttedes det i 
Fig. »Flibl.« at gøre hanc forstaaelig 
at bar var i Racine og saa git der et 
Lyg ov for den gacnle. Han vidste 
jo rigtignot itke bestemt, hvorledes des 
hele var gaaet til, men indrømmedc 
at han havde vceret i daarligt Lag, og 
saa var han staaet paa en Sporvogn 
for at tote hieni, som han troede. 
Han faldt imidlertid i Søvn i Spor- 
vognien og vaagnede itke op igen fst 
han blev sat af i Racine og saa vidste 
han selvfølgelig iste, hvor han var. 

Refuliaiet paa det hele blen, at Hans 
Jakob Hausen maatte fove i Brutnrnen 
Sondagi Not cyvorpaa han den spl- 
gende Morgen blev fendt hieni, atter 
paa Sporvogn, nien denn-e Gang var 

han Ebra. 

Blandt Mediemmerne af 
,,Victokia Eouty Council« 
i Provinsen New Brunswict findet vi 
vor Landsmand, Anders J. Jensen i 
Kolonien Ny Demnan striver »Da- 
nebrog.« 

Dpdsfald. Deni New York 
veltendte Danster Eilev Hoch dsde i 
Mandagg, 71 Aar gl., og blev begra- 
vet paa Mi. Olivet Kirtegaard. Holcts 
Huftru døde for to Maaneber siden. 
Begge kom hcrtil i ’60’ern-e, og i man- 

ge Aar tog de livlig Dei i alle dansie 
Anliggender her. »Nordl.« 

Statuts-r Hof-m øs uddriver 
Fort-Leuen 

Linn-UIst-Brot"n»(,2ujntmsPillekinrerek enFoic 
tslelie Paar-stag. ssiiquwcltiksvelie, niqen Beratung 

Lærerindsen fortlages. 
Chokleå Nessus-Mem en 12-Aars 

IDreng, som besagte Lincoln Stolen 
paa Northwestern Ave. i Racine, Wis» 
fik fokleden en faa alvorlig Dringt 
Prygl af sin Lærerinde, en Mifs 
Young, at han fpyttede Blov og 
maatte holde SengM i flere Dage un- 

diser Lcegebehandling. Drengen stulde 
i Fla. ,,F1tbl.« finde over tilligcmed 
4 andre Born og Da Læretinden kom 
tilbage efter at have snakiset mied sine 
Kollegacr i Stolen, fandt hun, at 
Charles havde vasret Incget uartig imod 
en lille Png Myrtle Gulbranson. 
Herfot skulde hun tagte-» irren bun op- 
fatte Rkvseisen iil Den folgende Dag, 
manste fordi hun ikke havde noqet Ris 
Vers Haanden. Da saa endelig Straf-» 
fens Time kom, var hun bevæbnet medi 
en Pist, og efter at have ført Drengen 
ud i Gardetoben, greb hun, der er ftor 
og ftærk, Kncegten i Kraoen og tum- 
peoe ham dygtig igennem, san Dygtig, 
at Dr-sngen gik hjem syg og var baade 
fort og ban paa Ben og Krop, hvor 
Slagene havde rinnt hont. Drengens 
Forældre truer meb at drage Lenkt-in- 
den til Ansvar for Domstolene, med 
mindre hun faar sin Afsked paa graut 
Papir fra Stoleraadet, til hviem Sa- 
gen er meldt. 

Dct er tedeliat »Dann-:- 
brog«, Ziobenhavm III-eddeler: Som 
man maner oed, er der i flere Aar itke 
opnaaet noget Afganagbeoig for Ma- 
lerinder oed Kunstatademisets Kvind·e- 
flole. Nu er Fet. Christine Klitgaard 
-—- en Datter af den bekendte Kapt. 
K. kommet ind som en særdeles flot 
Nr. l. Fet. Klitaaard hvig Afgana 
blev enstemmig antaget af Modena-i 
raadet, har acnneinaaaet Atattemietl 
paa en meget tokt Tid, nemlig 3 AaH 
Det maa sitkett betlaaeg, at Vi itte faar 
Lov til at beholde en saadan Doktrin- 
hed i vor hjemlige Kunstnerkreds. Fri. 
Klitgaard der hat levet fin meste Tid i 
England og Amerika rejser til Esset- 
aaret til Canada for at holde Bryl-- 
lup der. 

J Sagen mod Byamester 
Peter Mortensen af Salt Late 
City, mistrentt for Mord paa James 
R. Han, hat Dommer C. M. Nielsen, 
fom ledede det foreløbiae ForhøD der 
varede fra Tirgdag til Lordaa forrige 
Uge, bestemt, at der var tilstrcettelia 
Grund og Beviser for at holde Mor- 
tenfen ansvatlia for Mordet paa Han. 
Det fremaik af Forhoret, at Mortenfen 
var den sidste, fom Var samtnen med 
Hat), og at ban havde bebt Hat) komme 
over til sig om Aftenen, da Mordel bl-o 
begaaet, samt at Mortensen var ude 
oder en Time, just som Hat) band-e for- 
ladt Mortensens Hals-. Deguden passe- 
de Mortenseng Galofcher nøjagtig i 
Fodsporene ved Graben, og Spaden, 
som var bleven benyttet til at grade 
Graven med, vilte fig at værie Mor- 
tenfens. Det blev fremholdt at Mor- 
tensen tunde ikte have haft 83,800 for- 
varede i noglse Sylteglag paa et af ham 
angivet Sted i Kcelderen thi pasa 
ncevnte Sted var der tytt med Støv, 
der ikke viste Svor af at have oæret 
røri. Der var site Personer af ftandi- 
navistHertomft forudenAnklagede, som 
deltog i Rettetaangen, nsemlig Dom- 
meren, Countn-Advokat Christenfen, et 
Vidne ved Navn Torgerfen, fom fandt 
Hays Grav, fatnt et andet Vidne ved 
Navn August Petersen, fom haode hørt 
et Revolverslud i Retnina af Hans 
Gran ved den Tid paa Qlltenem fom 
man antager at Hay er bleven myrdet. 
Sagen vil blive fort i Tooelc 6011nti), 
ille i Salt Lake City. 

Fabtilejerssyagclnanm der 
er udnævnt til Direktor for Polytelnist 
Læreanstalt i Kobenhavm bar i Fla. 
,,Dsl. F. T.« opholdt sig i Amerika 
i nogle Aar. Han var anlat paa lith- 
olithfabrilen ,,Øresund« ved stoben- 
hasvn sont Kemiter, og her gjordse han 
Tietaseng Bselendtslab. Herfrcs dioq 
han til Pittsburg, Pennsylvania, ’)r-or 
hsan fandt og underføgle flere nyc Mi- 
sieralier i Ktyolithem og derimellem et, 
der den Dag i Dag til Minde om batn 
bærer Navnet Hagemannit. Han hig- 
gede for egen Regning Bromfsabrikerne" 
i Tarentum, Pennsylvania, hvot hans 
Navn —- hvad vi ved af Erfating —’ 

endnu silker en dnnst Reisende den bed- 
ste Modtagelse. Det var et ftort Held 
for ham, at den Brom han fremftillede, 
paa samtne Tid fandt rig Anvsendselse 
i Kemien. Han anlsagde flere Fabri- 
ler, og snart tilvitlede han aarliqt 
8,l)l)0 Pund Brom. J 1872 vendle 
han lilbage til Danmarl. 

Doerscrttelse af en dansl 
B vg. ,,Polititen« meddeler, at den 
dansle Fotfatter Poul Levins Bog 
om Viktor Hugo for Tiden oversættes 
til Engelst as Hr. J. Chr. Bay. 

UNIVERslTY ÆBLET. Tel bedin- vll 
linardlmelte Im for Rom-often Fragte-! stor, den 
lsedltc nosllnel on holder sia help Blute-rein Trasct 
lilivsr nldria Mk- cOlVlPAss KleESÆR. 
Absolut band-bist lrcmbragl i Mtnminta Basler 
FI- atAlmt eltirPlantuiugcn chd c llr Miit-nen- 
ds R ilaloq. 

Mino-konse- Nun-II co» 
EXCELSIOR «- MIN 

Dansk Kunstner. Vor 
Landsmann Grad-r J. Wilh, som·i 
flere Aar hat boet i Paris, hvor han 
hat atbejdet for de størfte, parisisie 
Juvseleret, er nu rejst her til New 
York, hvor han hat modtaget et mie- 

get fordelagtigt Engagement hos det 
verdiengberømteKunftindustrifirmaTis- 
fany. 

D ø d I fa l d. Eli C. Griff-en i« 
Fetndalc, Cal» er afgaaset ved Did- 
den· Han var født i Slcsvig for 62 

zAar fiden Da hat boet i Eel Niver Da 
len i California i.· ol5 Aar; han var en 

af Eqncnszi asldre cettlere Han var en 

stilfærdia, strcebsom Mand, agiet og 
afholdt af sine Nabcer oa enhver, som 
tendie ham 

Danst Søtnandsdaad. 
Boswn, Mass» Febr. 6. — Den dan- 
fle Damper ,,Antwerpen«, der var paa 
Reife fra Købenlyavn til Bosion, red- 
dede den kälte Januar 7 Mand fra den 
lille Fister--Sonnert »A. E. Whyland« 
af Gloncefter efter sen haard og helle- 
modig Kamp med den svære Sø. Kav- 
tajn Andreas-en ovdagede Skonnertem 
da den var i en synkefeerdig Tilstand, 
og sen Redninagbaad blev fat Ird. Sp- 
en gil faa l)øj, at man tnaatte helde 
Olie nd foran Baadens Bang for at 
man lunde komme ncer nok ind til den 
fynkcntse Zlonnert 
D: · redl: de Mænd indbraategl »ei- 

til. 

»VirtoriaCountnCouncil« 
er maaite ille alminrelia betend-t, at 
Vi hat en Landsmand, som i Aar 
faavel sum for to Aar sie-en reprcrsens 
terer Aubnbcn County i Etat-J Le- 
giglaturenx diette er imidlertid Tilfæl- 
det. Asmug Boyefen fra Gran blev 

for 2 Aar fiden valat til Represer- 
tant for Aububon County og blev fid- 
ste Efteraar genvalgt. Mr. Bayesen 
er vellendt hieri Byen oa Omaha, 
lwor ban for noale Aar fidsen opholdt 
fig sont Aaent for Minnesota og Ar- 
lanfasz Land, af hviltsct han folgte be- 

tydeliae Strækninger til manae Dan- 
fle fra Council Blusss og Omegn. En 
Broder af Mr. Bonesen var for en 

Tid Prattiserende Liege i Council 
Music-, oa i den korte Tib, ban op- 
lioldt fiq lser i Briem slassede han sig en 

itor Veiitiielred5. 

D ø d E- f a l b. Thomas Johnson 
bade Torgoaa Aften i sit Hjem i Conn- 
cil Blnffsz i cn Alder af 47 Aar. -Tho- 
mag Johnfon var vellendt blandt alle 
Dunste i Council Blirss5, hvor han har 
leoiet de sidste 24 Aar. Den nieste Tid 
tilbragte Johnfon paa Strebt-erbot- 
diet. men af og til befattede han fig lidt 
med Politik. Johnfon var i 2 Aar 
City Weighmafter, til hvilket Embede 
han blev valat af Republikanerne; men 

to Aar fenere led han et Niederlag, idet 
bang Modkandid-at, Hegginfon fit for 
mange Stemmer. 

Den afdøde efterlader sin Huftru 
heri Byen samt en Broder og Søster, 
som lever i Washington. 

Han var ved sin Død en temmelig 
velhavende Mand. 

Jens Jacobsen, Council 
Bluffg, der for et Aars Tid siden kom 
flemt til Stabe i en Elevsator i Skla- 
gart Block, sagst-get nu, i Flg. »D 
F.«, E. L. Shugart for 810,000 Ska- 
degerstatning. 

Diamanterne fundne. Ei 
Telegram fra Helena, Montana, med- 
deler, at en Del af de Diamanter, som 
den 19de Januar blev frastjaalet C. 
B. l5lausen, den reisende Repræsentant 
for Firma-et S. H. Clauer E Co. i 
Minnesapolis, medens hart-s Kusserter 
ftod paa Jernbanestationen i Glenbive, 
Mont» er bleven genfundeiL 

Jerry McCartshy fra Madison, 
Minn» som var bleven arkesteret efter 
Tyveriet og anklaget for at ver-re med- 

delagtig i det, siges at have bekendt, at 

han udspkie det alsene, og at have 
fulgt Politiet til et Stied, hvor han 
havde ftjult Diamant·erne. 

Et levcndc Termometcr. 
Den mennesielige Organisme tan i en 

vig Henseende lignes ved et Tumme- 
tcr —- Klima, Vejrlig og Aargtider 
indvirker betpasa og hidfører forstellige 
legemligse Tsilftande. Blobet er Knif- 
spldet, undertiden i Feberhede, under- 
tidsen langt nede paa Skala-Im livløst 
og trcegt. Vor Puls-, vsore Følelser, 

,angiver, om vort Blod er sundt og 
livgavenve eller ej. Sand-t, rent Blov 

ycr Zundhcdeng Klenodie. Dersom 
biet ikkse er fundt, tiltrængeö førft og 
fremest et blodrensende og styrtende 
LægemiddseL 

Tr. Peter’g ,,Kurito« hcr bestaaet 
Proven i over et Aarhttndrebe. Den 

fjerner allse Urenheder fra Blodet og 
stnrker hele Organigmetr Ulig andre 
Mediciner er den itte at erhvlde paa 
Apoteker. Speciell-e Agjenter fælgser 
Den. Hvig ingen saadsanne find-es i 
Dereg Nabolag, skriv til Dr. Peter 
Fahrney, 112—114 So. Hoyne Ave., 
Chicago, Jll. 

De infiude Ding. 
hyortsat ira : ide l. ) 
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Arbejdere, som tjener 
PLW p r. T i me. Burlington Jem- 
banelinisen er i Fcetd med at byage en 

ny Bro over Missouri-Moden vicd 
Plattgmouth, Nebr. 

Planen er at indscette en ny Bro- 
pille Vest for den centralse gamle, og 
at anbringe Trosvcerkeh sont nu er 

over Brer under samme 
Dettc Arbejde spreaaar under uhyre 

Vansleligheder J en Længde as 50 
Fod skal Flodbunden uddybeg og en·. 
fast Grund for Bropillerne læages.k 
Dette Arbejde udføres under en Cain 
son eller vandtæi Kasssevogm Unber- 
neden denne fremtvingeg foktcetiei 
Luft med en saadan Kraft, at Sand og 
Band slubbes frem, estersom Sande-L 
Wan Saavidt ser Sagen simpch 
not ud, og den er ogsaa lige saa sink- 
pel som Døden. 

Ensalrnindelig iraftig Mand lan 
udholde at Vcere i den fortcettede Luft 
omtrent saa længe, socn en Mus tan 
leve i et lufttomt Rum. Hang Blod 
stattlich Nerverne blivcr som dødel 
Traade, Musklerne stivnsex hele Lege-i 
met bliver saa stiv som et Lig. Ester-i 
som Arbejdet skal udsøres, sørger man 

for at saa Mænd uden Familie, tviol- 
somme Karalterer sra Chicago, stcerke 
sont Bjørne og villige til at risiksere 
Livet for PLJJU pr. Time. 

Eftersom de gsaar dybete, bliver Fa- 
ren større og Lønnen stiger undertiden 
til 555 pr. Time. En Time er en Ar- 
lsejdsdag, nten undertiden er det vg- 
saa not til at gøre det as med Man-l 
den med det samme. Saasnart Ti-l 
men er ud-e, bliver Atbejderen ført op 
i et overhsedet Værelse, hvor han lidt- 
efter lidt tøes op. 

Hver af de store Broser har kostet 
mangse Menneskeliv. Ved den store 
Eadg Bro ved St. Louis, hvor Cais- 
san-In gil 60 Fod under Vandsladen, 
dar-: mange Mænd, hvor mange vides 
illa, de blev begravct i al Stilhed un- 

der Mississippis Sandbanker. 
Der atbejdes Nat og Dag paa 

Brer for at faa den fuldsørt, inden 
Foraaret kommen 

Enkelejferinden af siina 
hat i den scnere Tid udstedt adftillige 
Ediltep J et af ding Edikler hedder 
del blandt anbet: »Lad Pigerneg 
Fødder faa Vol-Je frit.« Dpt er jo nein- 

lig en Stit i Rina, at Føddernc paa 
de finiere Foltd Pigebørn ftal vcere 

faa smaa sum del muligL Derfor bli- 
ver Føddxrne, medens Børnene endnu 
er ganske fmaa, indtlemte, saa de ilte 
kan vokse, og Fødderne bliver da me- 

get fmaa. Dette foraarfager natur- 
ligvig Born-et ftore Smerter, men det 
gør ingen Tin«q, naar dset blot kan faa 
smaa Fødderx men nu er denn-e Rest 
af Barbarigme dog ophævsei. 

Mormonerncs Anstren- 
·q e lse r. For Tiden stal to Tusinde 
af der-es Missionærer arbejdse i del 
Forenede Stater. Alene i Stettenl 
New York stal dier virke ilke mindre 
end GO. De akbejdser mest ihærdigt i» 
de store Byer New York, Brooklyn, 
Philadelphia o. f. v. 

En Mormon i hvilkensomhelft Livs- 
stilling er forpligtet til at drage nd 
som Missionær, naar ban faar Befa- 
ling derom af Kirkens Embxdsmænty 
og maa fom Regel selv betale Omkoft- 
ning«erne. 

Maasteikkesaa galt.Dom-! 
mer Davig i Cincinnati etllærede for-« - 
leden Dag—, idet han afsagde KendelfeH 
i en Stilgmissesag, at der burde ded- 
tages en Lon, fnm forbød Folk at gifte 
fig, førend de hiavde lendt hinanden i 
to Aar. 

Negrene vil famlc fig. En 
Neger fra det sydlige Alabama er 
kommen til Mills County i Jowa for! at gøre Forberedelser til Anlæg af en 

Negkerloloni. Hart hat erhvervet For- 
købsret til en stor Strcekning 5 Mill 
Øst for Tabor, og her stsal da Regens 
familier drive Farming og Havebrug. 

vil Produkterne sinde Assætning. Lan- 
det staat i høj Pris i Mills Councky, 

!og Neqeren hat los-et at berste op til 
lssizm pr. Acke. 

) 
Hand-e DIE-den tilFølge.-— 

En riq Former vsed Navn Michael 
Winnegar, fom boede 4 Mil i Sybvest 
for Adams, Mower Col-zum com 
Søndag Aften hjem som Lig i sin 
Sirt-de. Paa Veer fra Byen bar hatt 
formodentlig tcendt sin Pibe Vg sidm 
ftukket den i Lommen. Da han kom 
hjem var ban meget forbrændt, bvilket 
foraarsugede Demen. 

Cis-—- 

DR. All-Es PAIN Plus- 
Et l)nrtigt, fifkcsrt og paalideligt Middel 

for sog cllcr ttestvog Heldenmut-, Rngtmerter, 
Manepinc, Ncuratgja, Nrwofitm Jst-unbi- 
11tet, zsvuløslsed GigL Semira. Arme-hol- 
der hverkeu Opium euer Motsiu og sit-erla- 
der ingeu flemme Eftcrvirtningcr. 2 Tosis 
Läc. Pan Apoteter ellck fonds-J as DR. 
Minos MI«JDICAI«(’«., Eikth links-ma- 

Omaha ligger ikke taugt dorte, og dsrf 

Auskommen 
Danmarlu 

»Nubyggcruc«, Folkclivsliiltcdcr 
fia Amerika af Kristinn Oster- 
gaard « 

Zug Zidcn 
J Omslag TM. Jztidls. ·;«-;. 

,,Blokl1ufct og andre Forml- 
lingcr« af striftinu Litcrgnard. 

xlfi Sidnn 
J Omslaq »M- J11D[»»s;s«-» 

Danile kath. Publ. Isouse. 
Malt-, naht-. 

rit 

Land! 
J den dansle Koloni paa »Ein Bauen 

lWARD cOUNTY- 
NORD DAKOTA 

Dmtrmt 1000 Dunste hat raget 
Land i denne Ruhm-, udvalgt af Kir- 
kesamfundieis Komim og af diife bar 
alleredie de fleste bosat sig der. Endnu 
lan der fang godt Land til »Deine- 
stead« der. 

B i l l i gt Slovland i Wisconsin, 
Ich udmærlet Jord og rigeligt Band 
Det bedste naturlige Græslanb i Ame- 
rika, særlig flikket til Mejeridrift fau- 
velfom til almindeligt Agerbrug. 

En ny Bane er bygget til det store, 
gamle danfke Settlement omktiug 
Luck, Polk County, Wisconsin. Her 
kian endnu faaes meget, gsodt Land bil- 
ligt; beliggende ncersved Kirkek, Stoler, 
Mejerier og gode Veje. 

Lave Jernbaneprifer til Landføgere. 
Skriv efter Landkort og illustrerede 
Fortlaringer til 

D. XV. CASSEI)AY. 
Lin-d und lndustrial Agmn »Hm-, Ky 

Minncavc,1i.s. Hin-·- 

Bedst for ---—-«--7 

..-.. lndvoldene. 
Ovid De ikkc bar en kegelmcksfm fund Assmiku liver 
aq, er Te sag eller vtl blivc det. Held Mach s 

Orden og ver rass. Heftiqviksmdc Muster isller gif- 
tigc Billet er saftige· Den letteste, thirc Mache at 
holde System« rent paa er at Lage 

cANDY 
cATHARTIC 

Bebaqejiae entspinnt-, sammt godt o gar qodt 
Svaskkek iste, og formksaqist Mc Smme e er Knalmr. 
10,23 os 50 ris« per Box. Striv cftcr fri Brot-emin- 
mng og en mxe Bog om Sundnsd Ade-resu- 
sfcautm Reuiov co» 0dsnvoo kllkk New Von-. 

s-- Hold Blodet rent. --- 

Et Tilbud. 
Hus-Apotek for 83. 
Hcr tilbndcs gijgkxxäkxkkALKsss s« W 

Iammcs vom gove- 
Lasger bemitte, og alttd have ljos stg ctkc Mahom-j- 
Mcsdjumsr tsllcr stadclims Pan-m Ilerda-Mk Nr »Trme 
virkc tsn mmn ladcnoc Bcsonng som doq Iktks u Bco 
ring, du Engl-um«in blut bottom-Z cllcr tr..nzxs.-5dz:bc1c 
No I Ennmmst for m Tib, o; lworcstcsr mqsn nuer 

Nehman ganz-. 
Nzækks Dersom dm tschi Doktor,-dcriiktc1·1 hat lcrrt merk end lnnzjvlvtcspzkxmens, fundt 

dct raadcsltgt ut gtvts dtg slch Lindrcsttdc, misn f :1«l·-gc Bonn-! Tror du Mc tmn 
kendcr dissc og hmdc gute del? 9.Icc111)nnfolrr dct ksr ltgc stolst Mord. at draslus mco Mem- 
cjucr,cut«-11 Tksf nn tagcr Maamsdksr cllcr Aar. 

Ren-cul- mmr Vulujcs1«, at tsn csllcsr uudcn either-ist« at lmn cllisr l)iuns1"blc1u·nlutwrnvrd « 
sligcs Medium-U at disk da nann- zhmtdnsorr pim smkisgnarosn jung msd dem. 

Her tilbych .,d i n is g c n L as g (s« Erdu hoan ksllksr lmr du åyadum i Drin-L »Hng 
bhmdt Vormsnu m bist-tut dig Mc paa at tole drttc bin-«leui« Her or is Zugs Ovck 
-I·I«- Tisjksr s— holder ng manms Aar ng p n sammts Ttd dcs ganmtrrcg Ilstadcltgc, for 
Mo rcu lillcs v d Modus Brust gnmmmszs tlllmc, at de vtl laws nllxs Zimdomch der staat- 
tji nt lasse oq lnsllsrksch oder csr kuecdmmsr du« Unfu- pan Wurm-It ijs1«!et,.njnkljcs.1, Lim- 
gisr,s1li’avcst, L von-it, Assyrer ou Lxlooet mob Ro1«kulcllcr, zehn-, Luftr. anrlukx »z- 
nsbe1«, als-singt- og all(s multqc opfommrndc Zuqdotnth Um mde mmjizmng va Tr- 
Eidcr del Jst-c fu« -·.(.(1», ljar nlnd sta Auweh-r msnst folgt sot·-«isti.·)() m sswm Vka 
dstnbefalmgcr fm Purftcr og soltdss Fu t; Adresse 

J. HEMMINGSEN, 0conto, Wis- 

W 


