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»C«t Fortlaer 
As et Bren, jcg for nogcn Tid 

sidcn modtog im cn Ven, incddelcgs 

foiqcnch »Du-g liui i Tun sum-l 
Vrev fra vor Bruder Lvintlnsr i sm- 
pan. Tot var fin Evas paa noqu 
Löwin-, im lnwdc sendt limit. Hin-:- 
du runde-san se, om ika du kaii 

skaffc noglc til linin — linn trcrnqcr 
liaardt til dein, særlig i denne Tib. 
Læg et gudt er ind for hinn, livor 
du kan. Lq vi burdc sccrlig liuskc 
bam nu, da dct uiier fig, m Herren 
har tnange dnrebarc Eicclc fanqnc 
i sit Garn— incn Midlcrne nmnqle 
til at sure dein i Land. dtmi du iktc 
skrive noget derom i Vladcnc og 
lcegge lianis Sag frem for vort 

Folk. lit Forslag vilde Vist ogiaa 
være godt.« — 

Jeg tcenkte stritt-Z pua at eftcrs 
komme Lpfordringcnx mcn — ja, 
men! det »men« burde ikke finde-J 
saa meget hosz mig. ch blev attcr 

tilskyndet dertil ved at lasse Pastor 
Christiansene Beretning fra Kitte- 
raadszmodet i Blair, lworaf nicdde 
les følqende til Lplt)-Ziiiiig for dein, 
som ikke holde ,,.siirkebladet«: »Ein 
lcengere Ekrivelse er indloben fra 
vor kcere Pastur Wintl)er, mirqu 
Japan. Skrivelsen indeholder kor 
telig tre Ting: l) Tet EclskalJ, 
der hidindtil har vcesentlig under- 
holdt ham derude, kan ilske licerc 
den Sag lcengerc. Si Pastor Win 
ther figer videre: Zkal jeg da nu. 
efter at have lært der vanikelige 
Sprog, og en Tor er aaben for 
Guds Rige —forlade dctte Land 
—- denne Tanke er nceften uudhol- 
delig. Z) Endelig henstiller Pa- 
stor Winther det Spprgsmaal til 
mig: Tror Te, at den forenede 
danske Kirke vil optage Gerningen 
her i Kamme, Japan, ved mig, 
Lomdens forste Udiending·.- Med 

et Rendskab, som vi har til Pastor 
Winther. og med den fporlige 
Trang, der ytrer si« iblandt os, 

oHsaa derved, at en el Midler er 

a erede indkomne til en udvidet 

Pedningemisfiom og saa hertil 
ommer, at Herren stiller lige na- 

tnrlig foran os en aaben Tor for 
Gudss Rigeind blandt et fremads- 
trcebende Hednin efolk —- med alt 
ette for er anbesaler Kirkeraadet 

til det kommende Aarsmøde i Ra- 
cine, Wis» at i,,Den forenede dan- 
ske evgl.-lnth. Kitte« udvider sin 

ednin emission ved at antage 
astor inther, Kurume, Japan, 

som gn førfte Missioncer i Japan. 
— a, Benner, her eri Sandhed 

---- »en aaben Dor« og en rjg Anleh- 
nin viturde benytte. Lad os ar- 

bej e hen til, at dette Forslag kan 
blive antaget, og bebe Herren at 
denne Sag maa gaa frem til Seit. 
Jeg tror vi her har en Bank, der 
vil betale os høje Procenter. Ovar- 
ledeö spørger du?—Ja, hvorledes, 
List er jeg, skal vi bese·re denne 

un enhed, Ladhed og od, fom 
mere og mere vinder Jndgang i — 

vort Samfund, ivore Menigheder 
rundt omkring? Jeg tror vi trakti- 

ger til de omvendte Hedninfers rændende Bsnner, trænger ti de- 
reö varme Hierm- at vore kan 
biive lidt mere varme —- som Jenö 

; Dier v omi «dfte Nummer af 
eren«, el er Japan langt 

, menjeg tror alltgevel, at 
tm den hellige Jld bluöser op der 
ihre vi ogsqa not tun sle Barmen 
M hast-Is- Ælfk b we giftmepe Fett-U d onenö i orie, 

T; Da M si demu- Sag gab- Mcu e an- 

DCLUUMIQFIMHW Ege. 
Mut dem-·- 

tet ivrige og vatet need at fende Mis- 
sionærer ud, men naar der faa lom et 
saadant feist Pust fra Foraatet i de 
fjernse Enge, hinsides de store Habe, da 
tunde der igen blisve Fristhed og Banne 
dekhjemme. Jeg mener, det er Pro- 
centerne, vi kann-e vente. —- En For- 
asatsluft fra det fjerne Japan — fra 
»Solopgangens Land«, der kunde sta- 
be nyt Forum, nyt Liv blandt os her 
hjemme — ja, hvor tkænger vi til det, 
og hvor vilde det være heilige Renten 

Men ser om Kirteraadets Fotslag 
bliver antaget ved kommende Ams- 
møde, er Winthet derfor itke mittler- 

tidig hjulpen, og mit Fotslag er da 
bette, at vi nu i Øjeblilket yder Postor 
Winthser en god Hjcelp, saa han tun 
fortsætte med sit Arbejde derovre og 
end itte stal hæmmes deri. Det er jo 
indlysende, at han kan ilke vente fig 
nogsen Hjcelp i den Henseende nf sine 
Jsapanesete, selv om der samlet sig 
Range om hom for at høte —- og 
niange snsker at slutte sig til den frelste 

»Steue. Qg da det er saadan, at det 

JSamfund bjsemme, der hidindtil ver- 

’tentlig hat underholdt ham, nu flaat 
Haanden af heim, da forslaar de Bi- 
drag« der hidindtil er indkommet fta 
Dort Samfund, vel itte meget. Der- 
fet, lud os yde ham den nødvendige 
Hjælp ftralsz thi i denne Forstand tan 
han its-: leve i Haabet til Aarsmødet 
Izu tror jeg vil stille dette Forsiag til 
de unge i Særdeleshed Høt det, J 
unge rundt om i vote Menigheder, J, 
Fremtidens Haab, Friemtidgtirtens og 
Missionens Bærere, med det meget el- 
ler lidet J er i Besiddelse af — her er 

en ung Mond — en Del af edet lender 
ham —- th er betroet stote Evnet af 
Herren, der havde Anledning til en 
merk behagelig Stilling her hjemme. 
Men han hat forladt alle sine leere og 
alle Behageligheder, ofret alt for at 
tjene, førft Herren, demcest vore »Bro- 
dre« i dct fjerne Japan. J kunne itte 
agre, hvad han tan, men J lan alle 
være med at ftna ham bi i hans Ger- 
ning. J tommer maaske itte med til 
det kommende Aarsmøde, saa J derved 
tunne stemme for Forsiaget; men J 
kunn-: bidtage mægtigt til dets Gen- 
nemføtelfe, ved at yde et godt Bidragi 
til Winther nu, og dermed vite, at J 
hat Hierte for denne Sag. J tunne 
jo not fende Gaverne direkte til hom, 
men for en Qtdens Siyld er det vift 
bedst at sende dem til Samfundets 
Kasserer, og der kein indlomme Miit- 
tering for samme i vore Blade. 

Ja, Rennen antag eder denne Sag 
med ,,varme Hierter«, det et mit For- 
slag, min Bøn for Guds Skyld —- og 
for Pastor Winthers Styld. 

Falle-w, 16. Febr. 1902. 
C. K r o g h. 

lsst Mindeord. 

Vi læfer nu og da i »Dansteren« 
Meddelelser om at en og anden of 
Dies-; munte, mit Odem di kan sige, at 
derES Lin i færlig Grad hat vceret del- 
liget Herren, er laldet dort herfia. 
Denne Gang hat vi herfra vor streng- 
i Albert Lea en faadan Meddelelfe at 
bring-e, idet MrL5. Franks-, Christensen, 
vel tendt as mange i Zamfundet under 
Navnet »Den gamle Safter i Albekt 
Lea«, nu har faaet Hjemlov· 

Den Afdpde var født i Jldved, 
Hdeisel Sogn ved Vejle den 10. Jan. 
1821, blev ægteviet til Frands Chri- 
stener den 10· Nov. 1846. Ægte- 
parret lom til Amerika i 1879 og hat 
siden været bosiddende her paa Egnen· 
Foruden sin Mond efterladet »den 
gamle Salter« to Sonnen Christian 
og Jens Frandsen, samt en Datter, 
Mrs. Katrine Hemmingfen, fidst- 
nævnte bosiddende i Ashanti Co., 
Minn. Mr. Frands Christensen hat 
nu taget Ophold i Chr. Frandsens 
Hjem og vil saaledes blive godt sorget 
for paa de gamle Dage. 

Som ung Pige kam Mrs. Christen- 
fen til Fyn og kom til at tjene hos den 
meget belendte Lægpræditant, Guard-; 
ejer Peter Lotsen Slrceppenborg. Hun 
blev her omvsendt allerede i sit attende 
Aar, nvk ncermest ved Sktceppenborgs 
Fortyndelse, og fortalte ofte om de for- 
stellige Lægpræditanter derovre, ogsaa 
om Past. Wilhelm Birkedal, hvem hun 
vfte hstte pro-dile. Hun lignede de 
gamle troendse hjemme fra Danmart 
deri, at hun havde, fom man siger, 
Brvrsons Salmer pwa Enden af Fin- 
grene; sog naar hun gentog Brotfons 
Ord: »Hm-et Øje tindrer som en Sol, 
at det Guds Lam maa se« faa tindte- 
de den gamles Øjne, just som hun 
sagde. Glæden over Guds Naade hav- 

"de grebet hende saa mægtigt, at den var 

i særlig For-stand bleven hendes Styx- 
ke. 

Hun bevatede lkge til det sidfte en 

sjckldens Aandsfrislhed og var tun syg 
lidt over et ngm Sygdommen var 

Lungebetændelse og det var fka Be- 
gyndelfen tlart for de ved heut-es Leje 
forsamlede, at Diden var i Patriarch 
an hensov den 4. Fiebe. pg blev be- 
gravet Den 7. 

L. P. Dighby. 

IMIMWIIMIMWWIWNWsp 
Danik-Amerikansk 

For kort Tid siden døde i Dwight, 
Jll» gamle Oldemoder Seemans. Hun 
taldtes Oldemodek af Dansketne her, 
og det kunde ogsaa siges med Rette om 

hendse, at hun var gammel, for hun 
blev over de 96. Hun var Moder til 
Johannes Seemans Enke, som hun 

Zdøde hos og hat haft sit Hjem hos i 

Jmsange Aar. Hiran Navn Var Nor- 
«gaard, og hun var vist fra Fellested 
i Sonderjylland. 

Typograf og Plantgeejer. 
For henved cn Sues Aar siden arbei- 
oede der i »Auch Amt-IRS Sætteri( 
en ung Mund ved Navn Nielsen Munts 
Han sparede sig en Del Penge sam- 
m-:n, og for dem reiste han for 17 Aar: 
sioen til Amerika, hvor han mente, der 
var starre Chancer for at vinde frem. 
Han fandt itke Lykken i Form af en 

Guldgtube; men hxm baode stadig Ak- 
bejdse paa Scrttetier, og da han sik Ar- 
bejdet godt betalt, var overordentlig 
nøjfom og aldrig giftede sig, Hunde han 
ogfaa i Amerika spare en hel Dei 
Penge sammsci» og for dem todte han 
saa for nogle Aar siden cn større 
Form i Mexico. Denne Farin, paa 
hvilten der dyrkelses mange Hundrede 
Æble- og Appelsintræer, lod han be- 

ftyte, og arbejdede selv i Cbicago paa 
et Sætteri. hvor han i man-ge Aar hu 
haft en llgeløn as 88 Kr. Nu er han 
død i en Aloer as 42 Aar, efterladenoe 
sig Form-In og en ist-: saa lille For- 
muc. 

J 
— 

l Benaadnina. Dtengen Hein- 
rich Andersen i Fredericia. fom for 
nogen Tid siden under Elagsmaal 
med en anben Dreng tildelte dznne et 
Knivftil i Hemden hvorved den sau- 
rede bebe, er bleven benaadei for den 

ham idomte Straf as Forbedringsp 
husarbejde, itnod at han sendes ud af 
Land-ei. Han vil blive anbragt hos 
Slægtninge i Amerika. 

Solvbryllup. Hr. Carl Ro- 
sendsal Nielsen oa Huftrn paa Arte- 
sian Ave, Chicaqo, fejrede forrige Uge 
Deres Solvbrnllup, og niange Gentu- 
lanter havde i den Anledning indfun- 
bei sig for at lykønste Solvbrudepartet. 
Hr. Nielsen hat i niange Aar atbejdet 
for Vor bekenbte Lands-wand, Wm. 
Mogensen, Tom slænkede ham en Mag- 
fuld Frugttukv, og fra Familie og 
Venner anlom mange smnile og verr- 

oifulte Prefenter. 

Reise r hjem. Hr. Christian 
Noragers Moder, Entefru Nøraget fra 
Køhenhsavn, Ver for Tiden er paa Be- 
spg i Chicago hos sin Søn og Sviger- 
Datter, afrejfer paa Maul-sag til Dan- 
marl. Ftu Notager har, fortceller 
»D. D. P.«, i lcengere Tid ille tigtig 
vidft om hun stulde blive i Ehicago og 
hjælpe Sonnen med at udvide »Natio- 
nal« eller om hun stulde vende hjem 
igen til Kongens Kobenhavm men 

Kærligheden til gamle Dannevang gil 
til Slut af med Seiten. 

Ligget for Dodem Anton 
Christensens Kot paa Ulmek Hoiel, 
Chicago, ligger for Tiden dødssyg paa 
Dunning Hospital af Tæring. Lille 
Hans hat bestandig vceret en godrnodig 
og flink Person, sitivet »D. D. P.«, 
sont itte ncennede at gøre en Flue Foc- 
træd, og hans mange Venner burde 
hidrage lidt til at fotspde ham hans 
sidste Dage. Han er opgivet af Lee- 
gerne, og Døden ventes at lunne ind- 
træsse naar sotn helft. Anton Chri- 
stensen hat vceret ham en god Ben og 
got sit bedste for at holde hans Lins- 
mod oppr. 

—---· 

Ulytkestilfælbr. Ashton, 
Febr. 15. — Charles Søtensen fra 
Dannebtog — Svigetspn af qamle 
Lars Hannibal —- Var i Dag, medmg 
han paa E. S. Ogles Form atbejdede 
ved en »Corn shredder«, saa uheldig at 
ca fm Arm aftcvsct nckstrn til Albas-It 

Hcm er indlagt paa Dr. Grothans 
Hospital i St. Paul, hvor hans Arm 
blev amputeret. Unber Dr. Grothans 
omhyggelige Omsokg er han dog i god 
Bedring. 

— John Christener, en Broderspn 
af Dr. Christensen i Council Blusss, 
ramtes i Lordags af et meget slemt 
Ulykkestilfælde. Han var bestæftiget 
ved Udgravning paa en hsj Strand 
da en stor Del frossen Jord gled ned 
med ham og flere Lcks kom til at ligge 
over ham. Ved tililende Menneskets 
Hjælp lylledes det snart at faa ham 
befriet, men han blev frygtelig tilredt 
og i meget lidende Tilstand bragt til 
Dr. Christensens Hiern, hvor han heu- 
ligger i betænkelig Tilstand. 

Ssophus F. Nebles Huftru 
er i fvrrige Uge bleven undertastet en 

farlig Operation i halfen. Operatio- 
nen, der er forlsben meget heldigt, nd- 
fstteö af Dr. Grothan af St. Paul, 
assistetet af Dr. Stone as Omaha. 

Dtdsf.ald. Mist Sophte Sp- 
tqnsem der vit vceke betendt af mange 
Dunste i Omaha, særligt blandt de 
ældte, er i Lstdags afgaaet ved Dsden 
paa St. Josephs Hospital af Kraft. 
Hirn var 45 Aar gl. 

En Pioneer. En af be forste 
dansle Kvinder, der anlom til Nebra- 
sta, nemlig Mts. Korea Jensen, der 
var gift med Mr. Ssren Jensen i 
Louisville, Nebr» er i fotrige Uge af- 
gaaet ved Døden i en Aldet af 88 Aar. 
Afdødse var Moder til vor betendte 
Landsn1and, Dr. H. P. Jensen i 
Onmba. 

En beslutfom Mand. »Er« 
du gal?« var der mange, der sagde til 
H. C. Hans-en, da han til sme Vennet 
i Howakd County etllcerede, at han 
vilde gaa til Omaha og tage Eksamen1 

fom Farmaceui. »Bliv du heller-UT 
yvad du ek, en god Fartner.« 

Hausen reiste alligevel til Omaha, 
hvor han gav sig til at studere i Omaha 
Collige for Farrnaceuter, og saa ihrer- 
digt ftuderede han, den fhv. Immer- 
tarl, at han fotleden git op til Elsa- 
m-:n med 42 andre Studenten af 
hville han tom ud som Nr. l. 

Han er nu rejft ud til Momen, hvor 
kmn agter at gaa i Kompagniskab med 

Jsm Broder, der der ejer et støtre Brug- 
jftore. »D. D. P.« 

Hvenier Arvinger? Racine, 
Illig-» Febr. 18. —- Paa Hiernet af 
Washington og Hei-riet Avenues i Ra- 
cinc er en Butitsbygning, hvis Ejer- 
mand et dad. og ingen ded, hvad der 
ftal geres med Vater for flete Hund«- 
de Dollars, fom ligger detindse. 

For 23 Aar fiden blev Carl Begl- 
son fødl i Danmarl vg blev bragt til 
Amerika af sine Forældte. Han var 

Krøbling. Soni ganste ung Dreng 
maaite han ud i Vetden og tjene sit 
Brod. Han arbejdede haardt, og da 
bang Kapital var saa pas stor, lebte 
han en Del Baker og aabnede den Bu- 
til, som nu ingen Eier hat. Fra for- 
ste Tid havbe han Lytlen med fig. 
Men saa blev han syg for nogle Dage 
siden, blev bragt paa Hospiialet og 
døde der. Da Begravelsen var over, 
var der endda en god Slump Penge 
iaen. Der et endnn itte nogen kom- 
mst, som hat gjort Fordring paa at 
være Akvinger, og itnidlettid et Bygs 
ningen lultet. 

Brætkct Benet. Hans Mad- 
fen og Sever Hoveland var sorleden 
paa Vejen hjem frsa Hanloniotvn, Ja., 
Da Madfen paa en eller anden Maade 
blieb tastei ud af Vognen Da brwltede 
sit ene Ben. 

Et flemt Uheld. Enot Peter- 
fen, 1589 W. Adams Str» Chicago, 
havdie for-leben det Uheld, idet han var 

paa Veer til fin Fortetning nede i 
Byen og stulde sinnt-e sig for at naa en 

passerende Sporvogn, at falde paa 
det glatte Fortvug og btcelte Hoftebe- 
net. Han blev føtst bragt ind iil et 
ncerliggende Apotel og senete lørt til 
sit Hieni, hvor Lægetne tog ham under 
Behandling. Han er nu udenfor al 
Faste, men tommer til at holde Sen- 
gsen en lcengere Tib. 

D ø d s f a l d. Mis. Theodore 
Olfen dsde fotrige Totsdag Morgen 
hos sine Forældre, Mk. og Mrs. Hans 
Jwrsen paa Albion Prairie. Hun 
dsfde af Lungebetændelfe, og havde tun 
vætet syg en Uge. Dette Døbsfald er 

san meget mere sorgeligt, som den af- 
its-dev tun havde svaetet gift ltdt over et 
Aar. Hun var tun 20 Aar gl. 

Den betendtePianist,Au- 
gust Hyllestad, hat overtaget en Post 
ved Musitftolen i Madifon, Wis» i 
Forbindelse med Universitetet. Han 
er ankommen direkte fra London, hvor 
han hat spillet ved Hosset for Dron- 
ning Alexandkia. Han hat spillet ved 
næsten alle europæiste Hoffer, og var 
i fein Aar Musiklcerer for Prinsesse 
Louife, Kong vaards Spsten Hist- 
lestad er Zwist as szdfeL Han vil for- 
uden at undervise iMusikstolen i Ma- 
dison ogsaa undervife og give Konter- 
ter i andre større Byer, i Scerdeleshed 
i St. Paul og Minneapolis. 

J o r de f æ r d. Jacob Ferdinand 
Nielsens Begravelse foregit Onsdag 
Eftertniddag under megen stor Del- 
tagelse fra Sprgehuset, 318 W. Eri- 
St. i Chicago. 

J Hufet holdt Pastor P. Eritsen 
Ligtialen og tog som Tetst: »Dersom 
du tunde tro, faa stal du se Guds 
Kerlighed«, hvoreftek Kisten bareö 
ud til Vognen af Mehlemmer af 
Daan Brodersamfund Nr. 18, hvors 
til afdsde tilhøtte, og blev sitt iil 
Mi. Olive Gravlund, hvor Bist-eitel- 
sen fandt Sied. 

Bed Graden holdt i Flg. »Sland.« 
Bropersamfundets Prcesident, Chal.. 
Anders-m Tale. Saavel fra Logem 
som ogsaa fra flete af afdsdes Ven- 
net, var sendt Blomstet og Umriss 

, Som Ligbcrere fungetede H. Chri- 

stener, S. M. Wettern Louis Lotsen, 
Jsrgen Hausen, L. A. Claufen og 
Jens Nielsen. 

Jacob F. Nielsen var fsdt i Jtzehoe, 
Slesvig, Danmatk, for 47 Aar siden 
hat været i Chicago i mange Aar og 
efterlader fig Ente, Mathilde Nielfen. 

O ve r fa l d. Marias Mitteler, 
en Opvatter fria Chicago, var i Søng 
dags Eftetmtddag Genftand for et» 
morderist Oderfald paa Hjørnet af 
Fulton og Sangamon Stkeet af nogle 
nnge Fyre, der i længere Tid hat gjort 
Nalvolaget usiktett. Mitteler fit flere 
alvorlige Knivstit i Panden og Ratten, 
og dct venstre Øre blev næsten af- 
hnqgset. — Nogle Folt ilede den stat- 
tels Mand til Hjælp, og der opstod et 

ftygteligt StagsmaaL 
Politiet tørte Miktelsen til ,,County 

Jail .Hospital«, hvor han henligger i 
bevidstløs Tilstand. Retsfagen om 

Ovetfaldet er udsat til Lørdag, hvot 
Mittelsen fotmodentlig vil væte i 
Stand til at afgive Vidnesbyrd. — 

Mærtelig not fandt Politiet i samme 
Naholaq, efter en indgaaende Unber- 
sogele to Mænd med svære Knivftik 
vna en Trappegang, ncrr Sangomvn 
s- ctreet og Austin Avenue Den ene 

terms-rede at han var i Fcetd ined et 

Selvniordsfotsøg, medens den and-en 
meddelte, at han havde vætet i et ster- 
re Staggmaal med »en god Ven«. De 
var begqe Jrlcendere. —- Hvorledes 
den Mittel-L godmodige Opvarter Mit- 
telsen, der talte danrligt Engelft og 
tun hnvde opholdt sig faa Manneder 
her i Land-et, et kommen ind i et af 
Chicaqoszs mest bemgtede Knarteren 
lwnr Mord og Overfald betet til Da- 
gens Orden, er en Gnade for dem, der 
tendir Vor clstværdige Land-Jde 
striver »D. D. P.«« 

Vor lselsendte Landsnmnd, Ludvia 
M. Hossenblad fra New York, bar fri- 
ftet den tunge Sorg at iniste sin Hu- 
stra. 

Fsm Pakisic sit-sicu. 
(»Bien«.) 

Mr. ·D. Bendixsenliager 
for Tiden meget syg of Oulsot i Mr. 
Fred Hansens Hjem i Eureta, Cal 

Chrig Haufen, der habt-e Ar 
beide paa Elt Riner M Bill, fokføgt e sor: 
rige Frebaa under et Anfald af Deli- 
riuin at begaa Selvniorb ved at stcere 
Halsen over paa sig med en Barbier- 
tniv. Stønt Saatet er 4 Tommet 
langt oa temmelig dybt, har bog htm- 
ten Luftrøret eller Halsaaren taget 
Stabe, og der er inan særlig Fare 
for hang- Liv. Men han er fremdeles 
aldeles sindgforvirret, og dette i For- 
bindelle nied Svæltelfen fom Folge af 
det svcrte Blodtab vil bevirte, at bet 
vil tage adflillig Tib, inden han helf 
tomnier fig igen. 

Libt tlætlighed. Mk· Henty 
Petersem en Søn af Mr. og Mes. A. 
Petersen i Holland, Cal» overkaslede 
fotleden sine Venner og Belendte ved 
at ossentliggøte sit Ægiesiab nied en 

ung Lcererinde ved Columbus Stole i 
Berteley, tendt under Navnet Miss 
Annie Pine. Det et nu aabenbatt, at 
de unge Mennester blev gift for Din- 

ttent 7 Maaneder sidsen i Salinas. 
Aarsagen til, at de holdt Sagen hem- 
melig, var den, at Mis. Peterfen itte 
onslede at miste fm Stilling ved Sto- 
len i Betteley, hvor gifte Rvinder itte 
lan indehave Lækerindepladser. 

M e re at sæ l ge? Det forlyder, 
at den danste Regeting vil stille sig 
imødekommende til et Forstag fra de 
Forenede Stater om siebet af de dan- 
ste Besiddelser i Eli-Inland hvorved 
Danmart vilde vcere løst fea alle An- 
svar paa den vestlige Hauptung Danst 
Grønland er omtrent 40,000 Kvadrat- 
mil stokt med en Befoltning af 10—— 
12,000 Mennester. 

Bed det forelobige Forhør 
i Sagen mod Bygmester Peter Mor- 
tensen i Salt Lake City, der som tid- 
ligete meddelt et bestyldt for Mord, 
blev Sagen henvist til Forhsr i Oder- 

W 

tell-end Ktiminelafdeling. Ved det 
fvtelsbigse Forhør hcendte den merke- 

lige Tildkagelse, at baade den Ankla- 
gede- Dommeren, C· M. Nielsem og 
Statsadvolaten, P. P. CHORUer- 
var Dansie. 

Fra den dauskc Kirkc. 

Følgende fta »Dannevitle.« 

Menighedcn i Tylek hat 
sendt Kaldsbrev til Past. TU. Rund- 
fen, Nysted. 

M- 

Paslor Blichfeld bar til- 

trasadl sin ny Wirksamker fkm Præst 
for Menighedserne i Grund Rapids 
og Afhland, Mich. 

f Post. N. C.Sttandslovha1 
lvpsagt sin Gerning som Prcrft for St. 

Johannes Menighed vcd Coroova, 
kNebn 
) 

l MenigheveuiHutcklinson 
shak sendt Kaldsbrev til L. Hausen, 
Upland, Nebr. Past. Tennger der 

»vi! blive indsat som Prcrst fkr Wenig- 
heden i Sl)essield, Jll., d. R. Marks, 
holder Afsledsprædiken i Hulchinfon d. 
2. Markg. Den 22. Febr· blinkt der 

Konsinnation i Hutchinson. 

Lærer J. Vedsted, Cordova, 
Nebr» er reift til Kackley, Kansas-, for 
at hold-: dansk Stole i nokxle Maa- 
nedcr. 

-—- 

.Z. P. R « L— In n —- sc :3, Wink 
Jung J.«Li.1st-1r Nzkwmfpi Irdi- Evi- 

rfadcr, lispcr W as Linsjsxsoctank 
ls 

At tut-er- m Fort-steife i en Tag 
TIr11:,1l:«)cttix-s strcntiistjuininp II lisJYlpr 
71"··-7u( n!i«1.1ihrs(.« 1 m-. lass-« sms J. si! Haar 
»i; N- L: Nun-X-IL.:;::.!!.1-ls( hu Izu Jk f Im 

Zkrcrddcr much 
Esn Wunsch-J on cod- Rsmth thxrksdrr 

fan Ton smdiq Art-Mo- tivka sinkt Humem 
hoss L. Rkulzlt:sz:, ,lh·— «I:«!»r. 

-1-t"1::x.:.1::, zunut. 

s Kom noic s Hu, 
m T( Wes-I lw «L-1:I·:m« 1s «1:r1" ira 

sämtlich N the, Danerk Og 
Fäulnan 

sm- 7 m I--'.1«:!!Lr Fuss- :’w«:·:«i. Etsrmd 
Tr t! lslusxn H Ists htkct Um kn« :: um 

AHERICN uns 
Lied-: cn as von Aquin clhx I: lstrw ! 

cr- um Pris- na Aufrle m m I 

AMERKZAN HNDS Im: tlmo :. U llw 1 

hnd « T mumlu a ums-i im Nun Links ; 
og Philndrlvlsja lnse lqu ! 

MERICAN uer s«111«(s«ssx·..:-stoer 
oaanithi Flaum u nnltq lstcnu for i 
vgct mcd Ylms store, nur «m.1»ks X 

: 
l 
1 
! 

lntemational Nav C0.. 
Cur 1«- --H s« sc 
Un- lsj«,;I «1-Nt— 

Unum. 

B. WlNHOLT, 
standinavist Alpen-L onbcfais1, 

Wmhom Modtciifcndr og Samt-nor 
Mkoikin ....................... 25k 
for Vlotsrcnssi1m, Fsors!n.vr:ss.s.s.m-- 
liq Hudfamc oq ;iol»dssx(s!je,d.«1)s1 Da 
Nyrcjygdommc, Inn-um« Trank-so 
og Livsledcu 

Wink-also Trættci oq Oele-Salv- ... 25k 
for gamlc Sank, Byldcr og Wirst-m- 
;:Ift11iis.g, vtl lcc,.,e hvtlfet ioni tclft 
Saat. 

Windeln Tugpcpsia Pan-ver ..... 25k 
for Jordanle iuk og ovetfyldt LIME 
og Halgbrwndc. 

Winholts lsoly Capstrk 25k 
for Fort-steue, Sinn-, Felsen 

Winlzytto Jungens-Satt .. s.5 
for Dur Mavc og Fort-meth- 

Winlwliø Pile Cur-e ............ ... Läk 
for Hepnorrhotsck og Tatth 

Windeln AsthumiPutver .. .«. Zä- 
fvr Aundcdmst ved Jndaaudmg.« 

Wust-ou- ZalmiafsMitøtur nichmsis 25e 
for how-, Forli-leise oq Bmmjnth 
en Passe laver 1 Vint of YJcItsturx 
fuld muss-IMMEan 

Karl-sharin- Sprudclszals sortificmh» 25k 
for Affori1m, belaat Zunge, Hiern- 
btcenden og alle Yjckavestmdonmtr. 
Send Penge i Kistenan og Te isil 

etholde Medusncn portofiit med Post-In. 
ZF" Nyt standinavist Wehmut-Statutes 

mev Dagbog for Wer Das i Aatet 1902 til-· 
sende- fru. 

B. Wir-holt- 
1072 N. Calisorma Ave» Cor. Anuita e Ave» 

Chicago, « U. 

Et Tilbnd. 
Hus-Apotck for s- 

Hkk tilbndks UAPOM Of wgtr rcnc ng Hohe 
Mann-Ich Dr mmmc sont godc 

Lægcr bonum-, tu amd haka lzos stg Ittks nukialveri 
Mediuncc cllcr findt-link Pan-m Medium-L du· stracs 
unh- cn tclum ludcndc Bkvrmg iom bog Mc rr Bed- 
nng, da Suguoiiskmsn blot lusdooez cllcr tranqu dybeke 
motZystennst for cn Ttd, og hoorcfter nagen mere 
chmng gives. 

Niækkf Tirsom bin egen Doktor, der füttert hat lækt mcke end t)t11(sAois«-Stcigc1c. sandt « 

de: madeltgt at give dtg flme Lutorende, mcn f ikligr Stoffe-« Tkor du tlke you sendet diese og tut-de gute det? Men yan fslck ver er lcgc stort Mord, at dræbc nusd Medi- 
cina-, entcn des tm lager Maaucver ellcc Aar. 

Bctænk txt-at du leier, at ca cller akweu c«·tla-rer, at hatt clxcr him er blevcn txulpcn ved 
singe Medium-, at der da lsgqek Huudte der paa iurkcgaardtsn, shgne ved dem. 

Her tilbydeø »t) i n e g e n L æ g e«. Erdu ltdenoe cllcr hat du Sygoom i Dunst. Irrrltgt btqndt Born-Ene, da betænt dig Mc paa at wbe detce HitöiApotrt Her er 18 Stegs over 
4000 Drin- ——« holder sig man c Aar og p ja jamme- Tid de garanteres uftadelth for 
irlv den ltlle vcd Moder-z Bkyklt garantereo ttllighlat tse vjl lcvgc allt- Sygdomm·.-, der staat 
til at lcege og helbtedc. Her er IJckcdictner, der vltkck paa Hjcmesh Betten Halim Lun- 

ec, Maven L veren, Nyrcr og Moder mod Forli-leises Iebte, yfu s, Scarlaq sus- 
cbec, x aløiyge og alle mutigc optommende Syqdonnne; En tydelig anvjäuing Bog 75 

Sjpkk — tm Oele for is:5.00, hat altid sca Apotetec vasm folgt for MW «- Hszmz Bedsie 
Aubesalinger fka Præstek og foltde Fo k; Adresse 

J. HSMMlesSN. Ost-nich Wis- 


