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Cape Scot: KolonienJ 
Nybyggerne i Cape Ecott Kolonien 

pag Vancouvet Øen omgaas med 

Planet om at udvide Kolonien til den 

noerliggende St. Jofef Dal mev Stet- 
te og Tilgang as andre Landsmænd. 

Form-unben, Ragmug Hansen, og C. 
B. Christener hat forhandlet med 

den canaviste Regering om Betingel- 
ferne for en saavan Kolonifation, og 
i »Dannevikte« meddeles nu et Bren, 

Bari Canadas Landtomrnissær hat 
ftemsat Betingelfet for at afstaa frit 
Land til den nye Kolonisation. Hver 
Nybygger lan faa fkit 80 Acrez Land 
med Ret til Preemption af yderligere 
80 Actes Land. Dette Land stal 
ligge ub til af Regetingen anlagte 
Vejex der stal vcere mindst 100 -J2ybyg- 
gere, som flal slutte sig til Kolonien 

og vcere paa Pladsen inden 1fte Juli 
1903. Nybyggerne flal blive brittiste 
Unversaatter vg forpligte sig til om 

fornpdent at bære Vaaben for Lan- 
det, og Bornene stal lære Engelst i 

Stoletne. J Brevet fremhæves, at 

Regeringen soger meie efter gode Ny- 
byggete end eftet Penge for Land, og 
der tilsiges Nybyggerne al niulig 
Stptte og Optnuntring. 

Peter Madsen af Denoet, 
Colo., rilhører for Tiden et Artillei 
riregiment i Garnison oed Prisidin, 
Cal. Han lider af en Brokssade, som 

hindrer bam i at udføre sine Pligter, 
.og hans Foresatte Vil kvinge ham til 
at underlaste sig en Operation, hoad 
han afflaar, da Operationen er livsi 

farlig. Han hat i den Anledning 
vceket nndettastet mørt Arrest i flere 
Uger. En Sagførek sit fat i Sagen 
og offentliggjorde den og Madsen kom 

paa Frifod En Militærlod daabni 
.«der, at en Soldat, naar det er nødven- 

digt, ital underkafte sig en Opera- 
iion, forudsat at denne ikle er Hos- 

farlig. Matteng nok er denne Lovs 
Gyldighed endnu aidrig bleden sat 
paa Prove. Dei er itle usandfynliqt, 
at Madsen vil blive stillet for en Mi- 
Iitætret. J saa Fald oil hans Sag 
blive af hoj, principiel Betydning, da 
diet som sagt vil blive forste Gang, det 
omtviftede Spørgsmaal tommer til 

Afgørelsr. 

Mindesmærke over en fal- 
de n D a n f k e r. Den storfte For- 
samling der i Folge »Dannevirke Ad- 
vocate" nogen Sinde hat været sam- 
let i den nyzeelandfke By Norsewood, 
fandt Sted den 26de Jan. i Anled- 
ning af Afslpringen af et Mindes- 
rncerle for den i Boektrigen faldne 2.0- 

aatige danste Nyzeelcender J. Beck. 
Blandt de specielt indbudne Honora- 
tiores var bl. a. de standinaviske Proc- 
fter i Norsewood og Dannevirke, Pa- 
stoterne Topholm og Ries. Ries var 

forhindret i at vcere til Siede, men 

Iendie en Cheque til ,,the Memotial 
Fund«. Afslsringen fotetoges under 
mililcet Honnpr af Fru O. Eriksen. 
Monumentet er af Marmor og hviler 
paa en GranitsokteL 

Den danfke Hsjskole. Tom- 
tet-Firmaet Jenfen Bros. og Mur- 
mefter Anton Jacobsen, fra Racine, 
hat i Flg. »Folkets Apis-« faaet Kon- 
traki paa Opføtelsen af den dansie 
Hjjstole, der sial bygges i Kinzie 
Pakt til en Sum af 825,000. Pyg- 
ningen sial opfttes af Mursten og bli- 
Vet 4 Etager hpj paa Østsiden Der 
stal viere Plads til 100 Elevetn 

Kaptajn G. W. Hovgaard 
iaf den danste Marine, forn for Tiden 
set Later i Skibsbygningskunst ved 
den amerikanste Stats Marinesiole, 
hat af de engelsie Skibsbyggetes As- 
sociation faaet tildelt en Præmie. J 
Filge »Shipping Gazetie« hat Kap- 
iain hovgaard faaet denne Pkoemie 
for en Afhandling om underisisie 
Bandes Beveegelse i det vertikale 
thh e« 

x Ny Handelsforbindelse. 
Wetalkonful O. H Svennei K-- 
Mapn hat sen-di en Repræsentant 
M Sau Domingo og Sydamerila for 
sei Anders-ge Muligbederne for en 

Candellfovbindelse mellem Danmark 
sog disse Lande Der vil specielt blive 

E KW fee ai steife dankte Produk- 
Æ sc United pas de ncvnte Siedet 

ON IÆ man hat teilst paa, ee 

» III-. Gl, Seine-ei etr. 
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Undetssgelses Reisen gaat i anden 
Rattke nd paa at skasse dirette Fotbin- 
delset med store, levetingsdhgtige 
Hase, som ekspottetet de paagoeldende 
Landes Produktet; direkte Farinan- 
se hat hidtil ikke vætet knhttet sot 
Danmatts Vedkotntnende, tnen For- 
tetningen med disse Landes Produk- 
tet hat ligget i Heendetne paa Kob- 
mcend i Hambotg og Btemen. 

K a l d s b t e v. Den nvs stiftcde 
Nazareth Menighed ved Latimet, Ja» 
hat i Folge privat Meddelelse sendt 
Kaldsbtev til Pastot A. S. Nielsen, 
New Denmatk, Wis· 

Shg. Pastot A. M. Andetsens 
Huftru lVibotg, S DaU hat ligget 
alvotlig sha. J Folge nys modtaaen 
Melding et hun dog nu noget bedte. 

Botttomt Modehandlet 
»inde Skistetetteni Bogense hat 
taget Modehandletinde Matie Han- 
sens Bo undet Fallitbehandling Mo- 

,dehandletinden rømte fta Danmatk 
»kott sot Nytaat estetladende en Del 
utilfredse Kreditotet, og hun hat se- 
nete itke ladet hote sta sig, men det er 

oplhst, at hun et landet et ellet andet 
Sted i Nordamerika 

Ø e t n e s S a l g. Kobenhavn den 
27. Matts. — Modstandetne af de 
vestindisie Øets Salg hat endnu ikte 
Haahet om, at det fkal lhkkes dem at 

fothindte Ovetdtagelsen Som he 
kendt hat en Krebs as Fortetnings: 
mænd tilbudt at gatantete Andendeli 
sen as meget bethdelige Sammet til 

Fotetaaendet sigtende til at ophjælpe 
Lerne, saastemt disse sothlivet under 
danst Herredomme. Disse Mand hav- 
de fotleden indbudt en Del andre» 
navnlig sta Botsvetdenen bekendte; 
Folt, til et Mode med det Fotmaalj 
at danne et stott Aktieselstab, sont ikteT 
blot skal etablete Damvstihssothindebl 
se og oprette en Bank paa Øetne, 
men oasaa give sig as med Plantage- 
dtift i stot Stil. Eftet hvad der 
paastaaes as Teltagetne i Modet, skal 
Resultatet af Aktietegninaen vcetet 
langt ovet Fotventning; der nceones 
et samlet Bei-b paa ca. 4 Millionet 
Kronen En Godsejer Lachmann, 
som nylia skal have tjent svimlende 
Summet — 6——7 Millionet siges der 
— vaa noale svenste Suttersabtikket . 

tegnede nok Aktiet til et Beloh as z- Million Kr. Etatstaad N. Ander- 
sen sial have tiegnet sia sot 100,000 
Kr., Folketingsmand Hammetich sot 
30,000 Kr. o. s. st. 

De tilstedevcetende hleo stimulerede 
med de tncetteligste Rhgtet, bl. a. med 
en saa tneningsløs Historie som den, 
at Konsejlsvmsidenten undethaanden 
siulde have anmodet Folketingsmcend 
otn at stetnme imod Traktaten, og at 
site as Ministrene helft set Traktaten 
sttande. Fotovtigt ventet »no sale«- 
Mandene den vittsomfte Stotte as 
Landstingets Flettal, og det synes 
næsten, sotn om dette ikke belt et uden 
Grund. 

Solvbthllup. Ht.S.C.Pe- 
tetsen og Husttu, der lever i Natheden 
as Florence, Nebr» sejtede sotrige 
Sondag detes Solvbtyllup. Petetsen 
og hans Husttu blev gist i Ohama, 
hvot de dtev Mælkesottetning, indtil 
de sot 17 Aar siden slhttede ud paa 
den Faun, det nu anses sot at vcere 
en as de smukkeste og bedste Fatme i 
Statut« strivet »D. D. P.«. han kotn 
sta Bejle og hun sta Bogenseegnen 
paa Ihn. Ægtepattet hat hast 11 
Born, hvoras de 10 endnu lever. 

Wm. A. Paulsen, som var 

Ptcestdent sot Central Ttust Fa Sa- 
vings Bank i Chicago, og sont i Juli 
sottige Aar «blev dsmi til Tugthus- 
sttas sot at have modtaget Deposita 
i sin Bank estet at denne vat insolvent, 
hat nu i Fig. »Chicago Posten« saaet 
Svat sra htjestetet, til hvilken han 
apellerede stn Sag. Han, som siden 
Domsceldelsen hat vætet ude mod 
Kaution as 85,000, hat nu at tut-sin- 
de sig paa Shetissens Kontot og led- 
sage denne til Joliet Tugtshus, hvot 
han da vil beghnde at udsone den tatn 
idjmte Stras. Han taget Sagen tem- 
melig toligt. 

Hadtet en gammel seale- 
broder. Pastot stlhede sttiver i 
»Dann.« otn en Fsdselödagsgave sot 
gamle Pastot Ntelsen, sotn den S. 
April syldte sit 70 Aar. Paa Past. 
Kjtlhedes private Opsotdting til 
Priestern-e sttsmmede Gavetne ind i 
tigelig Meengde, saa en Banknote paa 
3125 kunde sendes det cildetstegnel 
Fjdselidagzbatm og lidt mete indkom 
senetr. Gaben er med Undtagelse as 
WZZ sm Samsundets Prester. 

For setz Aar siden, da Pastor Mel- 
seu holdt Vätern anilmtm som 
Priest, ovettaktei ham en Gabe aa 

meet over M indsamlet sta hele Samfundet 
D— 

If ihm-e es Mai-M «- sti- 

D I d s d I m t. Mordeten Thor- 
«vald Haufen, som d. 26. Oktober 
dmbte en Dkeng i Monttealjer ble- 
vet dømt til at hænges den 13. Juni. 
Anssgning orn Benaadning vil blive 
indgivet til Regeringen· Defenstki 
havde opkaldt to Lager, som Vidnetxl 
Den ene mente, at Hausen i Gernings-J 
øjeblitket var ved sin Forstands Brug,! 
medens den anden Læge itke vilde be-; 

edige» at Hausen dar sindssyg. En; 
Rappott angaaende Morderens Fa-j 
milieforhold i Danmart blev derpaa. 
oplæst, i Folge hvilken Hanfens Fa-; 
der erkürt-en at baade hans Hufttuz 
oa Dotter er dsde paa Sindssttaeaws 
stsalten ved Rostilde. Andre Med-! 
lemmer af Familien bar ogsaa lidt af 
Sindsfyge. Som det vit etindres. 
meldte Haufen selv sin Forbrydelse 
for Politiet. 

D ø d s f a l d. Mike-. Johanne 
Holm, Huftru til den betendte Peter 
Holm i Milwautee, er afgaaet ved 
Døden i en Alder af 45 Aar. 

En Pianist uden Fingrr. 
Herbett Jones, fta Racine, der fom 
Bat-n mistede alle ti Fingre ved et 
Ulykkestilfcelde, men dog hat drevet 
det til at blive en forholdsvis dygtigi 
Pianift, hvad der jo lyder utroligt, ers 
kommet tilbage fra« Chicago, hvot han, 
gis paa Konservaiotiet, og ligger nus 
fatlig syg paa det danfke Hospital af 
Blindtarmsbetændelfe, sikiver »F. AL« 
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Løst og fast. j 
Det betendte stanfke 

B l a d »F i g a r o« ved at fottælle 
om, hvorledes man bliver Max-days- 
mand. Det dar en HandelsrejfendeJ 
der paa Fortetningeng Vegne rejfte i 
et af de sydoeftlige Departementek fotl 
lort Iid siden. Efter Middagen slen-·: 
trede han ned ad Gaben for at nydej 
sin Cigar og slaa Tiden ihjel i den 
lille By. som ban itke tunde siippe fra 
før den folgende Morgen. Da han 
saa en Del Mennester famle sig orn et 
oplyst Lokale, flentrede han derben 
og saa af den opslaaede Plalet, at det 
drejede sig om en ossentlig Forsamling 
i Anledning af de forestaaende Par- 
lamentsvalg, til hvilte man spate en 

Kandidat For at faa Tjden til at 
gna befluttede ban a: aaa jnd til Mo- 
der, men en ded Toren ftaaende Cer- 
berus standfehe ham og forlnnate at se 
hans Valgerkort. 

»Jeg er Paa Gennemtejfe.« 
«J saa Fald hat De itte Adgang.« 
,,Men .« 
,;De lan jo selv lese Plakatem tun 

Valgeke og Kandidaten have Abgang. 
De er itie Vælget, altsaa.« 

,,Men jeg et Kandidat.« 
Vor Handelsrejsende holdt trium- 

ferende sit Jndtog efter at han hadde 
opgivet sit Fotnavn og Efternavn, lad 
os sige Charles Durand. 

Han udspget sig en Plads og morer 

sig til en Begyndelse rigtig takt, ..1en 

efterhaanden leder han sig og pludselig 
lytter han answer-non da Dikigenten 
taaber: 

»Jeg gkder Ordet til Randidaten 
Charles Durand.« 

Enten han vil eller ej, maa han op 
paa Tribunen, sinnt han itte hat 
Stygge af Anelse om, hdad han stal 
sige. Han sinder Situationen højft 
tomist vg begyndet uviltaatlig at le, 
og til ld for harn er hans Latter 
saa smi tende at snatt hele Salen ler 
med og klapper Bifald op til ham uden 
at nogen ved hdotfot. 

Endelig falder der ham noget ind, 
en veltlingende Frase, det tiltaler 
Velgerne, og de tlappe paany. De 
andre Kandidater dille gsre Jndsi- 
gelse, men Vcelgetfoltet bringet dem 
ved energiste Tilraab til Tadshed, saa 
at Msdet endte med Vedtagelfe af en 

Dagsotden til Gunst for Bot-get Du- 
rands Kandidatur. Kott og godt, 
han er virkelig Kandidat og hans 
Valg syntes paa Forhaand sittet. 
Hans fstste Balgvrogtam, der i disse 
Dage er slaaet op paa Tavletne, be- 
gynder saaledes ,,At«bejdere! det in- 
derlige Studium af vor strnne Balg- 
kreds’ Jnteteöser gsr mig fcerlig eg- 
net, for at vælges her « 

Monden faak ftlgelig Scede i De- 
puteretkamtet, hviö da ikte ,,Figato« 
i sin Historie hat haft en Stælm bag 
Steh 

E n meget rig, meget betendt og 
meget elstvætdig Beteran i det fach- 
sisie Stendertammee hat i denne Tid 
vaeret Centrum i en i sachsiste Land- 
dagslredfe meget omtalt Sag. Den 
gamle herre hat meet saa uheldig at 
stamfete en Finger en Smule, saa 

Inst Bestimqu gewann 
ltfe fu- st kaum-tm sen m et temeientere ei sca- 
selt ital-leert W III-I en Invltal us was-Inn 
Uns-w m Ist-e u Its-ersa, set-Ihn 
Unsi- su use san-« e- llseieeis Lin, tm 
Its-W et stets-im- nmt tot umwandqu 
Iebeide Isme- cefortnaimanei. Inledutns M 
satte-selte. vgl- ttdei is seien-stet- 
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lidt, at han fandt det for omstændigiy 
at gaa til fin Huslcege. Han spurgte 
derfor under Modet en as sine Kol:" 
legaer, der er IJtediciner, boad han 
siulde gore ved Fingeken IJiedicine: 
ten faa noje paa Fingeren og foreftrev 
Scebebad. Til sin ftore Forbauselse 
fit imidlertid ,,Patienten« den nieste 
Dag fra fin Kollega en Regning paa 
10 Mart ,,for Lcege Konsultation". 

Hans lkabo i Kamret er Jurist, og 
i Fortroligbed spurgte han da dani, 

hvorledeg man dog stulde forholde sig 
overfor en saa nfokdoanlig Fordring 
Juristen indrmnmede, at Fordringen 
var itfadv.iiilig, men flulde det oirle-- 

lig komme til Retsafgørelfe, vilde ban 

sillert tomnie til at betale, altsaa lige 
faa godt strats foin senerr. 

Til sin endnu ftørre Forundring sit 
»Patient-.Klienten« for sin Videbe: 
gærligbed den selgende Dag en Reg- 
ning oafaa daa 10 Mart fra sin Kam- 
mer Nabo for »juridisl Raad«. Tiet 
dar den gamle Herre for Ineget og han 
betlagede fig til andre Rolleger oder 

denne Ulollegialiiet. 
Zagen bleo tagen meget aloorlig og 

bragtes for den saataldte ,.Kommis: 
sion«, der efter gammel Stil bar at 

afaore Personlige Stridigheder mellem 

Landdagstolleger indbnrdes. Denne 
Netz-« Afgorelie git imidlertid til den 

gatnle Herres allerstorfte Forbavfelse 
hani iinod, idet den for ,,utollegial 
Vergring ded at honnorere fuldgnldige 
Fordringer« dornte ham til at give en 

Knro Chanivagne og imidlec- 
tid er den forftudede Finger kommen 

fig- 

Tagens Helt i Grceten- 
la n d er for Tiden Johannes Lnra, 
der er dendt tilbage fra Sydafrita 
Og det niaa indrømmes, bang Liv lns 
der som en Roman. J Aaret 1872 

drog ban fom fjortenaarig Finckgt fra 
Øen Chios fom Stibodreng daa et 

Sejlslib ud i Verden. J England tog 
han Tjenefte paa et engelfl Krigsitib 
og tom i 1892 til Kapland. Her for- 
lod den grceste Makros den engelfte 
Militærtjeneste og trekngte ind i det 

indre af Afrika, hdor han haabede at 

gøre fin Lotte. J Kimberley traf han 
Z engelste Lssicerer, der daa Grund af 
hang dpoatte Ydre tog ham i deres 

Tjeneste, og daa den Maade tom han 
til at gennemftrejfe Landes fra Kap 
til Zanibesh og da Lssicererneg Mig- 

sion efter tre Aar-z Forler var endt, 
belonnede de Græteren rigelig on gao 
ham en oarm Anbefaling til de fted-. 
lige Autoriterer i Kimberlesp Dermed 
fteg hanH Lytteftjerne Han bleo En-· 
treprenør oed Anlaeg as flere Inaba- 
net og tjente mange Penge, samtidig 
med at han sit Belendte i forftellige 
Egne og vandt Tillid hos mange. Med 
de fortjente Penge tastede han sig over 

Drift og Diamantminer og tjente be:- 

tydelige Sommer heroed. 
Jrnidlertid brod Krigen ud i Trans- 

oaal, og Lnra didfte at ordne sig faai 
ledes, at han blev Heerleoerandor haa- 
de til den engelfte Heer og til Boerne. 
Han anlagde Handelshufe og Depoter 
mangfoldige Steder og forsynede beg- 
ge de triggfsrende Partier med Brod, 
Kod, Vin, Meditamenter, Telte og 
andre Ting Lyra var foerlig Vorr- 
neg gode Ven, og han ydede dem saai 
danne Tjenester, at de ncerede en abe- 

grænset Tillid til hain og lettede ham 
hans Handel paa alle Maader. 

han fortaeller selo, at han Maaned 
efter Maaned hat leoeret Englandere 
og Boere Vater til Verrdi af 16 Mil-« 
lioner Kronen J hans HovedcentraH 
i Johannesburg arbejdede Dag og 
Nat 200 Medhjcelpere. Efter Johan- 
nesbturgs Belejring gjorde Lyra et 
stort Kup, der viser, hvor dygtig, han 
hat forftaaet at operere. Han forudz 
saa Muligheden af, at der som Folge 
af Jernbanens Afbrydelse tunde op- 
staa Mangel paa Leonedsmidler og 
rejste om Ratten til Lorenzo Mar- 
quez, hvor han optsbte alt, hvad han 
tunde faa fat i, sorn han faa senere 
folgte til fabelagtige Priser i Johan- 
nesburg 

Lyra er gift med en Englanderinde 
fra Kap. Sine to Sonner har han 
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for nogen Tiv siden sendt til Athen, 
hvor de stulli ftuvere, og nu et han lelv 
vendt hjem til sit Føveland for at gen- 
se sine Slægtninge. Han, der selv i! 
saa hpj Grad bat haft Lyllen med sig,J 
vil nu ogsaa vise fig som Lyllespredee 
blandt Follene i sin Hjemftavn. For 
fine Slcegtninge paa Øen Chias, der 

næsten alle ere Søfoll, hat han lobt 
og udruftet otte store Seilslibe og en 

Dainper paa 33000 Tons. Desuden 
hat han givet 160,000 Kr. til Kirtek, 
Stoler og Waisenhus, og Hirten i Ti- 
nos hat han flænlet Votivbilleder af 

trittst-rot Solv. ngaa de fattige paa 
lØen betænter han, idet han hver Dag 

fuddeler Penge blandt dem. 

En Løvetæmmet i Am- 
’sterdam er for Tiden det almindelige 
lSamtaleemne paa Grund af et Me- 
sterstylte i Drefur. Hans Hovednumi 
mer Ved Darenes Fremfprelfe .-at e- 

stes Fordtina, som han hver Aften 
ledfagede med Prøve paa sin Dres- 
sur. Naar ban nemlig havde lasset et 
siort Stylle Rad til Dyrene, og de 

spare faldne over det, satte han reso- 
lut Foden paa Kodet — og Dyrene 

Iveg tilbage. 
Dette foranlediaede nu en Englan- 

det til det SpprgsmaaL om han vilde 
vcere villig til imod en ftok Sum at 

aste det famme Voveftylle, naar LI- 
verne ille i tte Daae ha'vde faaet no- 

gen fom helft Forte. Løvetæmmeren 
erllcerede sig villig hertil, men for- 
langte 3 Ugets Frist til Jordan-el- 
fetne og efter nogen Forhandling gil 
Englandeken ind herpaa. 

Da Forestillingen med Lonerne 
fom Folge af Forberedelsekne maatte 
ftandse i de tre Uget, blev Publikum 
i Amsterdam belendt med Væbdemaa- 
let, og følgelig var Cirlus udsolgt til 

Isidsie Piave sg til hpje Pkifek den 

sDag Fremførelsen siulde finde Steh. 
Med Feber-Spcending imødesaa 

alle Slutningsnummeret, og en merkl- 
bar Gasen ail gennem Salen, da Bu- 

«ret med Løverne, hvis tre Dageg- 
Sultetur Enalcenberen paa Vet am- 

lmageligfte danke ladet lonttoller-:, 
blev braat ind. Medeas Løvetne th- 
lede i højt Tempo, ieaadte stetasmi 
meren ind iBuret med et stott Stalle 
Kod, kaltede bet hen foran Dytene og 
løftede famtidig sin Ridepisl i Vejret 
—— intet af anene rette sia af Met- 
ten. Han areb Kodstyllet, laftcde det 
paany foran Loveme, og i Lobet «f 
noqle Setundek var det forfvundei. 
Bifaldet btuieve omlrina Løvetænp 
meren, da han forlod Buret — han 
havde «und-et den ftore Sum Pengr. 

Da han senere fra foksiellig Side 
blev spurat am, hvorledes han havde 
dresseket Dyrene til det ftore Numsf 
mer, fortalte han splgende:- Unber- 
den tte Ugers Forberedelse hat jeg’ 
stadig ladet Løverne lulte i tre Dage,« 
vaafden fjerde Dag tillastede jeg dem 
føtst et Stylle Ast-, der var genann- 
trullet med Pettolenm, og for denne 
gennemtrcengende Lugt holdt steene 
sig altid tilbage, og feist naar bette. 
var fjernet, gav jeg dem detes Foder. 
Efterhaanden et sterne blevne saa 
vante til denne Ombytning, at de vaa 
Foreftillingsaftenen flet ille tog No-T 
tits af stet forste Gang, jeg lastede 
det, fokdi be mente. det var genann- 
trullet med Petroleum, og forst da jeg 
lastede det anden Gang, faldt de over 

det, fort-i de antog det for et nht 
Stylle Ist-. 

——-·O-—— 

Krittekiuger. 
Endvidere indlommet til Mes. 

Niels Jensen Smith, Stteator, Jll.: 
S. Haufen. Minneapolis, Minn» 

81z Mes. Peter Christensen, Nemah, 
Wis» 50c; Ved Pastor N. Bentfen, 
Tuxedo, Mo» 83; Mes. Bine Knab- 
sen, Brodllyn, N. Y» s2; Pastor L. 
H. Kjær, Bronllym N. Y» 817 Mads 
Petekfen, Brule Colo» 817 Nasmus 
Nielsen, Polter, Nebr» 815 sit-inde- 
foreningen, Pay Sippi, Wis» 85. 

Ist lvitteret for (Nt. 15) 881.25. 
Tilsammen 895.75. 

Paa Mes. N. J. Smithö Vegne vil 
jeg hetved hjeeteligst tolle for Ga- 
vetne og de mange leerllge Ord, som 
medfulgte. 

Hiertelig Tal ogfaa til »Dann- 
ken«, lom godhedsfuldt indtyllede 
baade Optaabet og Kvitteringetne. 

Hermed betragtes Jndsamlingen 
endt fra min Side- 

Mrö. R. J. Smiths Adresse er: 
1108 Landy Str» Staaten-, Jll. 

stætlig Hilfe-L 
L.H.stllet. I 

Danfk Koloni 
w- i Oregon. 
Den hauste Antoni, Dattel-owed cugenq 

Oregon, anbelales til laadanne Lands- 
mænd, lom maatte satte at feste Vom 
Sttllehavikysten. Oplydninger Im For- 
holdene leimt Ptts pas Land gtvss mel- 
Veredvtllighed, naak man beut-endet flg 
Mk Isl. Most-uns 

Zuges-, :-: Oregon- 

Kirkeiudvielfe og Missionsmisdr. 
Om Gud vil, blivet Blair banste 

evgl..-luth Menigheds nye Kirie inv- 
viet den 27.Aptild.·21., og pas Me- 
Mghedenö Begne indbnder unverw- 
iiede verfor Vennet af Kirkearbejdet 
og Stolen her til at overvckre denne 

ftvtc Hsjtid. Efter Jndvielsen, iom 

agtes fort-tagen Sondag Form. Kl. 
10 den 27. April, vil der blive afbo ldi 
en Rækle Milde-r gennem Dagene 27 
——29. April. 

Til disse Moder venier vi talrigi 
Vespg fta Omegnens dansle Nybyg- 

.det, ligesom alle Venner fta fjernere 
jcsgne paa det kærligste indbydes af den 

herværende Menighed 
s Alle Tilrejsende anmodes om inden 

Iden 24. April at tilsltive undettegne- 
ide N. J. Peterer besangaaende 

Jøvrigt bede vi om South-ims- 
vennernes Fotbøn og Jhiilvmmelse 
for Herrens Trone at vi kunde faa 

sen smut Hpjtid iilsammen og vott 

store, fmukte Kitkehug blive ogfaa ei 

lacmdeligt Tempel for Herren. 
Med Samfundshilsen. 

Paa Menighedeng Vegiiez 
1M. Bock, 

Koiiiitefor i N« X. Pctctfcu, i" c« 
« 

: 
« 

« disk indvielieii sHamld Jemcm 
J Malid Brei-it 

Besinrcr wng 
) En troeiibe, danil, liitliciik Familie, 
fom hat tiærliglied til Vorn samt Wir oq 
Evnc til at opdkage dem i Gut-einigt og 
Herrciis Forciiaiiiiig. sogcsz til Vorm- 
hjcmmct i Ell Horn, Iowa 

Nærmerc Lpltzsiiing fand visd Ninus-i 
ldclie til: 

; Mi·.«1s. R ottis iibot-g, Eltdern, Jn. 
; Rev. P. E. V i g Ell Horn, Iowa 

ellcr Rev. H.V. Jenseit- 
524 Jialuslln Etr» Ncsisiiiili,1:ii—3. 

Læick sage-D 
Eatiiscntie iiiaudlig Laster onslissz iil ot 

lebe Feriesloleii iVor Fiel-ers Wen-the 
Neeii.in. Wie. For imstmctc Wol- kltu iiq 
bech fliiuiai hsiiveiide fig til 

Rev. H P Jenseit 
5 «4 Jlobclla Str» Neptun W 

Tanfk æ et sogcs 
Emailz ni. liitli. Mciiialiid i Haliiie 

Wie-» iogcr cii trociidc Last-er im- Hort 
dagøjlolisii Lassen-n onikiss inn simrt sont 
iniiligt og iisiicil til lftc Julid.91. Te, 
iom oiiilr Pladiesii, bebe-Z iiidiciidc bei-es 

Aiiivqiiiiiq til unbewegin iiidisn litis Mai. 
Pan Einmis- Mqliiz. Stole-made chmy 

C. H. Jenseit, 
lltzutljiiiiiiid91ve.,kliiii«iiu-,Wi—3. 

Ttl cale 
Eil god Farin, beliggciidc llz Mil 

Nordoft for Stirniiiiigtom 40 Arke Land, 
hvoraf de 15 er opdyrket og nie-get festlich 
er til Ealg. Prisen ci- 1000 Dollarøx den 

halve Kobesum Inn blive ftaaende sorlobig: 
flctc Tiiig taki iiicdfolgc. til-beri- tan 

henvciide sig til Eierindeii, 
MU. Margrctte Bett-rieth 

Shenniiigtom 
Moiiroc Co» Wis. 

mä 
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til verstabte Born butde være Kvins 
deng hpicste Atti-am Kvinder, der li-· 
der af nogen ai de Sygdomme, sont 
etfærcgne sok Kvindekjsnnet bliver 
IRegelen barnlsfe. Jugen Medicin 
lau gjenoplive døde Okganer, men 

»Ist-le of Cardui« hell-redet Duder, 
kam hindert Undfangelsr. Den for- 
bygger fottidlig Nehmme Den gjens 
opkettet fvætkeve Funktioner og Ide- 
lagte Newer og velsignee barnlsfe 
djem mcd Bsm «Wine of Cardia-« 
givek Kvindcn Sundhev og Krckftet 
til at fide sunde Bsm Pan Apo- 
theket san man faa en Teller-Flusse 

Ilscsscssplll 
143 Werkes Umst, 

Mem-bit lenkt-, U. IIM lwh 
W sieben-u 1901 beut-»ed- ie en last- 

«Ålne ol Iaksut«ps eanUe oI 's ed sep- 
slsck—Ve-vsdc.« es hasse vom , II 
Fa Ist avea sk ave im sm- stie t- 

Islue s heb-IX u ekle- sdek ils 
l that-h fvm dlev sht m sitt 

lV Var-net velek I( Inst i- befladet tatst lau del issa siege-. IIMZe er In lykkel t, oq Its ou aldtis sen « m 
of card-M for-hea- 

Mes. s. s. c. Statis- 

sem- 

Iussseade sub og Armee ess, used 

Ofstveude ss Symptom-h til « wies-Id- 
sl otadepsknaenw Essen-movi- Kessel-u 
co» hatnnosqc,teaa. 
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Der er nonp- noqku Elan Syqdonh som ilte blivee 

Mulden ved Bruaen of k«l«k1«A-Nss Tat-ate- 
Sælqec ai Ave-Mete- Cn 5 Ets. Balle et nut sok et 
almlndellqc Titfclte cin Famxlicsiaite til 60 Ets. er 
not til et helf Ink. 

Svin og Korn et Pcnge. 
IN N. os Moor-'s stock kooel vil forhiadre 
Sygdom hos Summe og spare 75 ) u. Mass. 

vis Me, kostet d t intet. Sælgec vaa 30 
— aged Prove. thriseu ek s7.50 pr 1 » Bd. 
Fochiudcer Um hoö hsnienr. og de lckgqek 
fleke AM, ellets inan Betalina 

Moosks sfoclc FOOD c0., 
Msgemet Miste-. com-est Music-, lu. 
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