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Kulftrejkeu. 
Willesborke, Pa» Sept. U. — 

Det blev i-«.te til noget med den Afflut- 
ning af Strejten som man havde ven- 
tet. Enten det saa lommer af, at 
man itte hat tunnet formaa J. Pier- 
poat Morgen til at gkre sit virteligt 
Forsøg paa Afslutning, eller det stut- 
Se væte Atbejdernes Tillidsmand 
Præsident MitchelL der er bleven ,,en 
Halvgud« —- som John Marlle af 
Firmaet G. B. Maklle Fe- Co. udttyki 
te det i Gauk. 

Guvernør Stone gør sig forgæves 
Anstrengelser for at bilægge Strej- 
len. Det hedder sig, at han og Pre- 
sident Mitchell sial holde Mode sam- 
men paa Løtbag. 

Harrisburg, Pa» Sept. 12. —T 

Sagføreine for det legislativel 
»Board of Railroad Employes« hat-( udarbejdet tre Forslag til Overvejelse4 i Tilfælde af, at Legislaturen bliver 
sammentalbt til Elstramøde. Et af 
Forslagcne bestemmer, at Guvernøren 
stal udncrvne en Ret, bestaaende af en 

Justitiarius og 2 Drommete, som slal 
bebaut-le Llrbejdertoiftighedetnr. Den- 
ne Net-: Fiendelse stal være afaørende 
m bindenxskn ;!.Ikedlemmernc as denne 
Ret ftal zum- Tjenefte i 4 Aar og slal 
i denn-: Tid itte tnnne fjernes fra Em- 
bedet. 

El andet Forslag gaar ud paa Op- 
rettclsen as en Voldgiftslommission 
med IT Reprckscntanter for Arbeitss- 
giver«ne, :«-: for Arbejderne, mebeng det 
syvende Medlem stal vælges af de an- 

dre IJtedlemmcr. Dennc Kommiss- 
sions Flendelfe flal være afgøkende og 
itle luune appelleres. Not et For- 
slag bestemmet, at Dommeren i bed- 
kommende County ssal udnævne Bald- 
giftslommissionen. 

Den legislative Komike, som hat 
med disse Ting at gøre, bestaat af 
William J. Zerby, Milton T. Rohm- 
son, James Huntet og Geotge W. 
Coyle· 

Fka Washington, D. C. 

Tit Panamq. Washington, D. C» 
Sept. ll —- Flaadeministeken har »kle- 

gkaferet til Kommandokerne for Slog- 
skidet Wisconsin og Krudseren Cincin- 
nati, som nu er i Brenterton og Cape 
Haitiem og givet dem Befaling til at 

gaa saa fnart som muligt til Panamw 
Zangen Wisconsin stal gaatil Pano- 
ma for at sorstcekke Ranger, og Cincin- 
nati til Colon. 

Dei vil tage Wisconsin 20 Dage at 

gsre anen langs Pacisiclysten, 4,050 
Mil, niedens Cincinnati tun bruger no- 

gle san Tage til at gaa fka Haiti til 
Colon. Da Haitis enefte Krigsslib, 
CreteiaiPietrot, som var i Oprseev 
Admiralen Killiclö Handey er nu ode- 
lagt, let-des Eineinnatis Ncecvætelfe 
ille langere i Hoiti. 

Jndtcegtekne. Washington« D. 
C» Sept. 11. Statskassen hat en til- 

gængelig Kontantbeholdning paa over 

B200,0»(),000 den ftsrfte noget Land 
har haft. Men indevoerende Fistalaar, 
iom hegyndte den l. Juli, aabnedes ikke 
med san glintkende Fothold lom det 

gamle da Krigsstalten var bleven oplnes 
vrt. Hei-til lommet, at alle Stank-ind- 
tægter i Juli er mindre end i nogen an- 

den Maaned af Aaret. Endelig var 

Jndlorselen i den istste Manned as in- ( 
deværende zifkalaar udfædvanlig lille 
og Toldindtcegterne derlor sinnt-. Alt 
dette medforte at der i Juli var et Un- 

derstud i Statsregnstabet. Ved Ub- 
gangen of Juli var Understudet 87,498, 
Hof-, men det er lidt eftet lidt bleven 

iormindslet. J Aug. var der et Oder- 
ftud af 85,955,812, saa Statökassens 
Underskud den l. Sept. cnn var tl,552, 
063. September har hidttt givet lau 
ftore Oversiud, at i Gaac var ikke alene 

Undersluddet hell udslettet, men der var 
II 9,956i Oder-sind 

Nationalbantens Cirkulation af Pa- 
ptrpenge er starre end nogen Sinde far. 
Eiter Regnstabsvpgsret den 9de ds. viste 
»Er-nimmt ofCurrency«s Bogen-, at der 
er for 363,626,206 Dollars ade. Dei 
hsjefte Punkt, man tidligere har naaet, 
vor i Oktober 1882, da den famlede Na- 

ltonalbankcirtulation var 362,88(),141 

Dollars Det næftstørfte var i Aaret 
19()1. 

De tusinde Ting 
Dybe Bunde. Fra Wash- 

ington meddeles: Jfølge en af Land- 
opmaalingsbureauet udgivet Liste over 

Btøndegravninger Pan over 400 Fods 
Dybde i Syd Dakota er af de opgivr 
ne 350 Brønde 65 over 1,0()0 Fod 
dybe, og to af dem naar endog en Dyb- 
de af 2,500 Fod, ncesten en halv Mil. 
De fleste af disse Brønde har en stcrrt 
artesist Sttøm med not Kraft til at 
føre Vandet i aabne Rør en Højde nf 
fra 100 til 500 Fod over Jorden. 
Dette Tryt benytteg til Drivtraft i 
forstellige Øjemed J Aberdeen bli- 
ver Rloatvnndet pumpet bort med 
Kraft fra en artesisk Brønd. Kraften; 
fra Brøndene lcm let tontwleres Uns 
fort-get deres Værdi betydelig. Krast 
ttns Anvendelse er itle til Hinder for" 
Bandets Benyttelse i andre Djemen 

Præfident Roofevelt vil’ 
nslaegge Beføg i Omaha 
de n 2 7 d s ., lwiliet falder i 

Ftnights of At-S-ar-Ben Rarnivalgix 
Ilgen Ztore Forberevelfer bliver gjor-Z 
te tit at gøre Prwfidentens Dvhold san« 
behagelig sont muligt den tortc Tid 
han paa dennc Dag opholder sig i By- ; 
en. Han ventes nemlig at ankommel 
Kl. halvfem, og afrejser samme Af-«’ 
ten til Topeka, Kansas. i 

Ud for City Hall ladet Byens Ein-i bedsmcend en Tribunerejse for sig selv 
med Familier, og herfra vil Præsidew 
ten bese den ftote elettrifte »Amt«-H 
Parade, der i Udstyrelse og Pragt vil 
komme til at overgaa alt, hvad tild- 
ligere er set i Omaha 

For Paraden vil der blive givet en 

Diner for Prcesidenten, hvori 50 af! 
Osmahas Honotatiotes vil de!tage. 

Til McKinleys Ihn-· 
to m In e l se. Den 14de Septemberl 
er det just et Aar siden, McKin- 
ley bede. Denne Dag stal detfor over 

hele Landet være en Erindtingsdag 
for den myrdede Præsident, idet man 

i alle Landets Kirker vil holde en 

Mindegudstjeneste ligesom man paat 
de offentlige Bygninger vi( flage paa 
Halvftang. 

Underligt Testamente.l Sioux City, Jowa, d. 10. Sept. —· 
Christ Jacobsen, en Former, fom do- 
de i Nærheden af Byen for noglex 
Maaneder siden, hat efterladt sig etj 
underligt Testamente. J dette staat 
der, at hver Mand, Kvinde eller Bam, 
som var med i Ihans Begravelse, stal 
udbetales 100 Dollars af hans Bo,l 
som er værdsat til 25,000 Dollars. 

Dette er hans sidste Testamente.« 
Der var et spr, som testamenteredeI 
Ejendommen til visse andre Personer.1 
Der vil nu b!isve en svær Sttid met-T 
lemlem disse Personer og dem, fom 
var i Ligspiget, da de fpkste vik paasiaat 
at det sidfte Testamente er opdigtet.( 
Der var 100 Personet tilstcde ved Ja- 
cobsens Begravelse. 

i 

Æbler en god JndtægtsJ 
tilde JFebkuar 1901 dannedel fire af Illinois be tcnte Politikete;. 
nemlig Senatokeme Lem Small, H l 
M. Dunlap, J. D. Putnam, og Kon- ! gkesmand Curtiö et Selstab og lobte ( 
for en Sum af 819,.500 Senatou 
Dunlap hat nylig paa Kompagnietsj 
Vegne afsiuttet Kontrast om Sqlg af H 
Æbler fta 270 af de 890 Acres fort 

"811,500 med Shaup i St. Louis, et af 
de ftørfte Æblesirmaer i Landet. 
Æblerne scelges sauledes, som de ben- 
ger paa Træerne. Det antages, at 
Restcn af Æbleavlingen vil indbringe 

Eierne mindst S4000. Paa denne 
Maade vil den første Æbleavling be- 
tale mere end 2 Trediedele af, hvad 

de 890 Acres kostet 
I Senator Putnam kobte ogsaa 240 
Acres Frugtland i Clay County 

Sidfte Uge folgte han Avlingen paa 
40 Acres til Senator Drinlap for 
81,400, og han har endnu Æbler paa 

30 Acres at fcelge Disse 30 Acres 
antages at ville give minst 8750. 

! Fra de andre 240 Acres Paa Far- 
rnen vil Senator Putnam faa 1,250 
Bushcls Majs; Høfrø for 8250, og 
Hø for 8300, m. ’m Senator Put- 
nam betalte 86 000 for sit Land, og 
detførste Aas-s Avling vil deckte mere 

end Halvdelen af dette Beløb. 

Gardener hjeinme. San 
Francisco, Cal» September 9. Ma- 
jor Cornelia-I Gardener, som i sin 
Tid meddelte at »Vandkuren« og an- 

dre Stegs Tortur anvendtes af ame- 

rikanste Soldater mod oprørfke ind- 
føbie i Philippinerne, er ankommet 
Ihertil med Transportsiibet »Buford«. 
Rapporien blev afgivet forriiJc De- 
cember, medcns Majoren Var Eivif- 
Hadern-It af Provinsen Tand-as 

»Im ved intet o!n, at jeg er ind-: 
faldt til Wafhingtcn,« sagde Majori 
Gardenen Mcg vil melde mig vedZ 
det militære Hovedkvarter straff-. ! 

»Den-Z Venner nqes 
« vtrede en 

Rnpporier, »at der gøres ensvek An- 
frcknqelfe for at Hindre Dem sra at 
Devise Sand-Jeden cis Tiere-Z Rappori » 

Mein-sen svarede: »Jeg rapporic 
rede sacledes, som jeg saa Tingene, 
og som jeg san dem at vcere fande, 
som en Pligts- og Sainvittighedssag 
cg til Undetretning for Guvetnørr 
Taft cg Krigsministerm Jeg ansaa 
Rapporten for at være en fortrolig 
Meddelelse og ikke til Ossentliggørel- 
fe« 

J n d e b r ce n d t. Aurora, Iowa, 
Sept. 7. — To Smaapiger, der legede 
i en Staldbygning, indebrændte sor- 
leden. Dei var Edna, G. D. Ehecsp 
thcms eneste Datter, og Mary, Dat- 
ter af Fred Lilly, begge 4 Aar gamle. 
Anstrig blev gjort af Mk. Lillys lille 
Drenq, der antages at have paafat Jl- 
den. Dei lykkedes at faa Ligene ud, 
for de blev aldeles fotkullede. j 

Kullejer. Hawarden, Iowa, 
Sept. 10. Gravningen paa Chenowth- 
Formen, en Msil Nord-Jst for Humor- 
den, bar haft Opdagelfen af rige Kul- 
lejer til Folge. J- en Dybde af 281 

Fod fandtes en 23 Tommers Aare, 
og samme Eftermiddag fandtes en 12 
Tommers Anre. Senere er funden i 
en Dybde af 250 Fod en Ante paa 
18 Tommer »og Dagen efter stansede 
Masiinen i en Masse Kul og Stifer. 

Douglas Cameron, Eksperten fra 
Des Moines, siget, at han aldrig har 
fundet Kul som her. sFra han op- 
dagede Kul ved 196 Fods Stolle og 
til en Dybde nf 260 Fod hat han 
neppe væket ude af Kullag. 

«Belønningen. Riceville, Ja. 
Sept. 10. -—- Man strides nu om de 

8500 der var udlovet af et Blad i 
Cbicogo for Fundet af Bartholin. 
To Personer gøt Fotdring paa Be- 
lønningen, J. G. Pratt og D. G. Mc- 
Eook, Redaktør for et Blad her paa 
Siedet. Det var den almindelige Me- 
ning, at den udlovede Belønning var 

S17,50«0, og Meddelelsen om, at det 
var bare 3500, kom som en stor Stuf- 
felfr. 

Frsosten skader. Fra mange 
Kanter i Landet , meddeles det, hat 
der frosset en Del de sidste Natter, og 
at Majer som Folge deraf hat taget 
S«kade. 

O XVI 7, PDOVCODODOQODT 

ZDanfiS Amerikansch LKOTODODVOSODQODO 
Jeng Nielsen-, en celdre daan 

Mand, som i henved tyve Aar hat ar- 

bejdet for Omahas Sporvejskompagni 
og vil vcere kendt af mange Danske, 
afgik sidste Uge ved Døden, 58 Aar 
gl. Dødsaarfagen var Tyfus. Han 
efterlader sig Huftru og syv Bøm 
Jens Nielsen var en brav, bramfri 
Mand, afholdt af alle der kendte hom, 
vg en kcerlig og god Familien-Hor- 
ger, striver »D. D. P.« 

Desværte ligger den efterladte Hu- 
stru og tre af Børnene ogfaa syge af 
Ty»fu«s. Henbes Broder, Mk. S. P. 
Sprensem en velkendt og afholdt 
Landsmand fra Rock Springs, Wyo» 
— fotreften en tidligere Omalhaborger 
— er imidlettid kommen til Byen og 
vil opholde sig her hos fine Slægtnin- 
ge til de fotvinder Sygdomrnen og 
den forste Sorg. 

Dansteren fra Omaha, 
Anton Christiansen, der drcebte sin 
Huftru, fik sin Sag for i Politiretien 
sidste Torsdag. Han syneg at tage 
Sagen lige saa let som han hat gjort 
hele Tiden. Hans eneste Haab om at 
undgaa Galgen- synes at Vaere det, 
at det lan bevises, at hans Hustrul 
bar været ham utro og at han begikl 
sin smatelige Gerning i et Anfald as 
Sindgsorvirring herooeV Der er in- 
gen Tvivl om, at Christiansen brass- 
tc sm Huftru i berusei Tilstand, og til 
en danst Mand udtalte han forledem 
»Det er den forbandede Strike ved 
Union Pacisic, der hat kostet mia alt 
dettk.« 

—---- 

C. Elausen, der par en as de 
bedste Soldatek i det banske Kompagni 
i Nebraska Zdie Regiment, som under 
den spanst-amerikansle Krig blev sendt 
til Cuba, er bleven ansat som Brand- 
mand i Omaha. Dette vil glæde 
Clausens mange Vennet, der i ham 
ser en modig Brandwund, værdig til 
at optage Gerums og Geo. Bentsens 
Plads —- de to dansle Bratidmænd, 
der fandt Døden paa deres Post. 

»D. D. P.« 

so, He. Max Schliiter, fom for Ti- 
den er paa Jordomrejse, lan om kort 
Tid ventes til Amerika fra Australi- 
en, hvot han hat afsluitet en tneget 
vellylket Turne. ,,Bien« fortceller 
om han« Han er Københavner og 
hans Familie hører til Honoraiiores 
bjemme og iceller blandt sine Navne 
Rommandør Schlüiers Jndstiisraad 
Schmedes o. fl. Sin ilassifle Uddan- 
nelse sil Hin Schlüter i Berlin under 

Ledelse af Professorerne Joachim og 
Wirth, og fra begge disse Celebriieter 
bringet han smigtende Introduktion- 
er. Hans Konceri Turne tog sin Be- 
gnndelse i Japan, hvor flere afholdie 
Konterter resulierede i ualmindelig 
Sukces, og over nogle af de kinesisle 
Havnebyet ankom shan til Brisbane, 
hvor den australsie Del af Tuuren 
aabnede glimrcnde for vor Lands 
mond. Saavel det i Melbourne nd- 

gaaende danste Blad »Norden« soin 
Spidseene af den australste Presse nd- 
taler sig færdeles fmigkende om Ht. 
Schliiiers Prceftationer. 

En dansk ViolinViriuo 

Mr. Andrew Petersen, en 

dansie Købmand i Sau Francisco, 
frisiede i Sondags den Sorg at mifie( sin elslede Hustru, Einma, der afgiiz 
ved Døden efter en mislylket Opera- 
tion. Mes. Petersen hat vceret soge- 
lig i flere Aar og gentagne Gange un- 

dergaaet Operationen som et blen- 
ne heldigt overstaaede. Hun andersei- 
stede sig den sidsie Operaiion i Haab 
om at genvinsde Helbtedet; men des- 
vcerre flog hendes Forhaabninger feil, 
og et sjcekdent smukt og lylkeligt ASS- 
tefiab sit saaledeö en brai og sorgelig 

Ende. Mrs Petersen blev tun 36 
Aar gammel. ,,Bien.« 

l 

; Frederit Jensen, den ide- 

erndte danste Revyskuespiller, agter 

Lsig paa Turne til Armerita for at glas- 
de sine fjcerntboende Lansdsmcend med» 
de velkendte danfke Revyviser, ftriver 
Fsoltets Avis i Kobendhavm 

! Dødsfa1d. M:s. Peter J. 
Glad, der var fsdt af danske Forceldre 
Ude ved Sylvania, Wis. og hvis Pi- 
genavn var Jennie Larer, afgik f. 

ITVrsdag ved Døden i Chicago af Ty- 
fus. Hun efterlader en sprgende Æg- 
tefcelle samt en lille Datter. Liget 
jvrdfæstedes i Racine. 

forrige Uge ved Døden paa det danske 
St. Lukes Hospital, Racine, som en 

Folge af en gammel Kræftskade i Bro- 
stet. Hun var ualmindelig agtet og 
afholdt for sit stille, bramfri Perser-. 
Hun var best tendt mellem Dansterne 

«Sla gter Hess’ Hustru afgik 1 

som Enke afdøde Barber Beck. 
l 

Afslaaet Kalt-· Under 11. 
Sept. hat Pastor Harald Jenfen til- 
stillet Kirkeraadet for »den forenede 
danske Kirie'« folgende Meddelelfer: 

»Jdet jeg herved bringet Lieferan- 
dek min Tka for det mig tilfiillede 
Kald sum Missionspræst for Sau 
Franciisco oq Omegn, Cal» fkal jeg 
meddele, at jeg, efter meden Oder-bej- 
else, i Betragtning af Samfnndets 
Stilling ovcrfor forfkellige, miq ded- 
røtende Punkter bar befluttcst at anse 
mit Arbejde indenfor »den festem-de 
danfke Kirke« for endt fra 1. Dec. d. 
A. at regne; at jeg som Følge hieraf 
ikke kcm modtage det mig tilstillede 
Kalb. 

Det er mit Haab, at »den forenede 
Kirke« nu saavel i Styrelsen fom i 
Aarsmøder vil kunne se bort fra alle 
Personhensyn. 

Jdet jeg iøvrigt beder Kirkeraadet 
bringe mine Prceftebrødre og Venner 
indenfor »den forenede Kirke« min 
kærligste Hiler i Herren med Tak for 
Samarbejdet, shvor saadant har fun- 
det Sted, iilønsker jeg dei Guds Nan- 
de til med Uforfcerdethed at tjene i vor 

Herres Jesus Kristi Kirke blandt vort 
kcete dansie Folk i Amerika. 

Ætbsdigst 
Harald Jensen. 

« It II is 

Samtidig hat Pastor Harald Jen- 
sen meddelt Skoledirektionen, at han 
af samme Grund ikke kan efterkomme 
en for nogen Tid siden tilstillet Op- 
fordring om at tage Resignationen 
odekfor Lcererkalsdet tilbage. 

Pastor Jenfen Vil derimod indtil 
December Maoned betjene Menighe- 
den i Blair,«Nebr., samt Annekserne. 

Dansk Pige skudt af sin 
F o r l o v e d e. Chicago Sept. 10. 
Miss Emile Hagensen, Dotter af en 

dansi Mand, er bleden studt o druebi 
af sin For-Joche Victot O·Shea. 

Et Rygtc tcastod, at de Hadde vo-- 

ret gift i ove: et Aar, og at O’Shea 
dreves til Motdet af Simsng 

Pigens FOrwidre havde aldkig syn- 
tes ret godt om O’Shea fom Svigc·«- 
søn, og shavde, fcm alt fremgaar af 
en af O’«Shea ført Dagbog t«øgt at ind- 
virke paa Datteren og faa hende til a- 

opgive Forholdet. 
Drdven til det yderch af hendeJ 

ubeftemmelige HIldninkj befluttkre 
den unge Mund fa1 at gøre Ende pcsa 
den for ham uudkledelige Tilftarsd 
Han besøgte Piqens Ojesm on und-r 

Foregkvende saf, at han stulde rcjsz 
og vilde sige Farvel, ßk han sin For- 
lovede eller Huftrxi ud i Korridoten 
hvorfra strakö efter lod to Skud 
Moderen, Mrs. Hagenfen, styrtede 
til og fandt Datteren liggende pas 
Gulvet med Blodet ftrømmende fra 
et aabent Saat i Bryftet. 

O’Shea affyrede et Sind mod heu- 
de. dog uden at ramme, og derpaa 

Udlandet 
Vulkanfk Udbrud t Italien. 
Rom, Sept. 9. Bulkanen paa Øen 

Stromboli udenfor Italien er i fuld 
Virksomhed. Masser af Lasva og glo- 
ende Sten udsendes fra Biergets 
Jndre, og Røg og Damp indhyller hele 
Øen. 

Vesuv viser stadig væk Tegn til, at 
et Udbrud kan ventes ogsaa fra denne 
Vulkan. 

Stromboli er den norligste af de 

liparisie Øer i Middelhavet ud for 
Nordkyften af Sicilien. Den er 8 
Kvadratmil og, ligesom dens Naboøetz 
helt og holdet af vulkansk Oprindelse. 
Vulkanen et ftadig i Virksomshed, men 

hat ikkc i mange Aar været farlig. 
Hvert andet Minut har den i Aarrceb 
kcr sendt en Jldsøile til Vejrs faa re- 

gelmæssig, at man hat brugt den som 
Fyrtaarn. Vulkanen er 8,040 Fod høi; 
dens Krater er omkring 2,150 Fod 
over Havfladen. 

Øen Strombolis Befolkning er heu- 
ved 500 Menncsker. 

Kilauca i UML 
Honolulu, 2Den Sept. — Vulka- 

nen Kikaucn paa Øen Hawaii er atter 
i 11dbrud. For-nd gik heftige Jordskjcelv 
som føltes i Hilo, 30 Mil dorte. En 
So af smeltet Lava, 400 and i Di- 
ameter, har dannet sig i Krateret. 
Even er nu ktm 600 Fod fra Kreta- 
rets Rand og stiger hurtig. 

Mormoncr i Europa. 
Zurich, Schweitz, 11te Sept.— 

Der har i den senkte tid været en stor 
Forøgelfe af Mormonmisioncerer bau- 
dc i Schweitz og Tyskland. Tyfkland 
hat næsten 2,000 og der er flere Hun- 
drede i Schweitz. 

Kolcraen. 

Cairo, 11te Sept. — Opgivelferne 
over Koleraen viser, at der siden 15be 

Juli hat vceret 20,328 Tilfælde hivor- 
af 16,209 dødelige, og at Sygdommen 
spreder sig. 

vendte han Vaabnct mod fig selv, dog 
uden øjeblitkelig dræbende Birk- 
ning, han henliger nu paa Hospiia- 
let, men der er ingen Sandsvnligsbed 
for, at han kan leve. 

Den døde Piges Fader er i Følge 
»Skan.« en Broder til den bekendte 

afdøde Kontraktør Haagensen, sont 
dog var mest kendt i norske Krebse. 

Dunst Soldat faarei. 
Washington Sept. 10. — Den fange- 
rend. Generaladjutant har msodtaget 
Kabeltelegram fra General Chassee i 
Manila om, at James Foley o Hen- 
ry C. Carey, Kompagni ,,G«, 27de 

Jnfanieri, blev droebte i en thefning 
ved Bicars, Øen Mindanao, den 12te 

forrige Maaned, og at Otis Van 
Dorn blev alvorlig saaret og Peter 
Christensen blev let saaret i stimme 
Anledning. 

Pastor J. P. Lillesø hat ifølge 
»Dann.« efter ncerniere Overvejelse af- 
flaoet Kaldelfen fra Latimer, Ja. 

Pastor K. Kunder i Muske- 
gon, Mich., bar modtaget Kaldet som 
Præft for Menigheden i Hutchinsom 
Minn. Pastor Knudsen vemer at til- 
trcede midt i November. 

Mary Peterseu, den as Dunste- 
ren Peter Olsen studte Pige, døde Kl· 
6 i Gaar Morgeö paa Despite-let- 

ACMEOV Inst-c Y-« Ukuka 
ins Mutes-the andlnavme pro sonsten 
Mart er mev over smukke Jllastmt oner bestri- 
venve dort Lands bete Fftorle m de notice Linn ers 
Ovdaqelie til es tued resident Royieveltl Ihm ni- 
itkatim sc bei-la rast as stre- ckeUi pas 

VII-M e Mllaar. sen Yes-items- til Ist-ten 
sen upmsr Im m u mse III-e Inc. Ckriv 

ums dltette til Ud merkte, Unsre-Ost Ins « 
It le demse. Oh nos- Ill- 

De stsrfte standlnaviste Bessern-ager lllmetikm 


