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Kulstrejken. 
Prefidenien vil tnægle. 

Washington, D. C, 2den Oit — 

Pkcksidenten vil i det landsvigtige 
Mode, som han I Morgen hat med Re- 
præfentanterne for de to stridfsrende 
Siormagter i. Kuldisttittekne tale fom 
Reprcefentant for en endnu ststre 
Magi, det hele Folk, og sporge de to 
Partet i Siriden, om de lot fotsvare, 

i at et helt Land paafsres Lidelfek og J Tab, fotdi de et uenige om Lonninger, 
Dtiftsbetingelset og Kontralter for 
Produktionen of Kul. « 

di- II Ist 

Pkæsident Mitchell har faaet Ind- 
bydelse til Deltagelse til denne Konse- 
rence, og ventck sig stote Resultater af 
den« idet han med mange andre wenn-, 
ai Præsidentens Mægling vil være til 
Gunst for Arbejdetne. 

si- t II- 

Morgan og hans Reptccsentanter 
havde en Konserence med nogle af de 
lebende Kulbaronet i Dag, og det an- 

iageg, at man hat udfærdigt visse 
Memokanda, som vil blive forelagt 
Prckfioent Roofevelt iMorgen. 

Llngaaende Modet med Ptcesidenten 
fagde Morgen: »Jeg trot, dei vil være 

en ptægtig Ting, at Grubeejerne faar 
Anledning til at komme med Press- 
denten og give ham en Fremstilling af 
Sagen. 

Mangc sotlader Don-ic. 

Jolsn Alex-ander Dotvic har mi- 

t steten hel Tel as de Arbejdere, sont 
ikke tidligerc harssorladt hand An- 
loeg i Zion Eity paa Grund af de 
mange Jndskrænkninger i dereø 
personliqe Frihed Grunden til at 
de bar sorladt hant i saa stort Ans- 
tal i de sidste Dage, er den, at lian 
nu har forlangt as dem, at de, hviø 
de vil vedblive at arbejde sor hant, 
ssalslutte sig til hatt-s ,,Kirke« og 
underskrioe en Ed sottt lyder sont 

folger: 
»Im soærger i Navnetlssud, ntin 

Faden og Jesus Rristtts, hatt-Z Zun 

og tttitt Frelser, og den Hellige 
Aand, sont udgaar sra Faderen og 
Sonnen, at seg vil være et trosast 
Medletn as Zion Restoration Oce- 
ken, organisereti Shiloh Tempel i 

Zion City den 21. Sept. .1902, og 
jeg erklcerer, at jeg anerkender 

John Alexander Totoie, Dverseer 
over den kristne katolskc Kirke i 

Zion, hooras jeg er Medlcm, i hatt-Z 
tredobbelte prosetiste Etnbede som 
Gttddonnnens Bttdbringer, som 
den Proset som sorudsiges as Mo- 

ses, og sont Elias, Genopretteren. 
Jeg lover til min yderste Maat 

at adlyde alle retscerdige Qrdrer, 

fptn udstedes as hant direkte ellcr 

Egennent hatt-s rettttæssig udnævnte 
Embedsmcend, og at begive mig 
til hvilkensonthelst Del as Jorden, 
hvorsonthelst hatt tnaatte besale 
mig, sont et Medletn as Restoration 
Heeren, og at alle Fatniliebaand 
og Forpligtelser og alle Forhold til 
mettnefkelige vStyrelser skal staa til- 
bage sor dette Laste, denne Erstar- 
.ing og denne Ed. 

Dette aslægger jeg i Overvær as 
Gud og alle de synlige og ttsynlige 
Vidner.« 

Grunden til, at Dowie estersorgceved 
at have sotssgt at saa sitte Athejdete til 
at.arbejde soc betydellh mindre end 

Union-Betaling i dekes sotskellige Jag, 
un sorssger at saa dein ind i sitt »Kirle«, 
er den, at dette vilde aalme Besen sor 
baut til at saa tilbage sra dem i Form 
as Elende og speclelle Lister ett dissent- 
llq Del as, hvad hatt betaler dem sont 
Stet, ligespm de da vilde flaa magiegs 
lsse over for baut, uaar det gjaldt oin 

at aemtemssre Usloms Fort-eingek, 
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idet »alle Forhold til menneskelige Sty- 
telfer maa staa tilbage for Lostet til 
Dotvie«. 

Det bliver mere og mete tydeligt, at 
Doioies financielle Affcerer hurtig nar- 
mer sig en Krise. Der et Mortgages 
paa Zion Eityä Land til et Belob af 
ts300,000; de Laan, iom disse Mott- 
gages daekker, er optaget i de fidite 
Maaneder. 

Skulde Dowie ilte lunne betale diese 
Papirer og Renterne vaa dem, efter sont 
de forfalder, vilde alle de, iom hat 
«loht« Land af ham, mifte dette samti 
dig sont Dotvie mistede det udebyggede 
Land; »sternc« hat neinlig alle W- 
Aars Lejekontraktet paa Landet, nagen 
Ejendocnsret til Landet hat de itle 
faaet. 

Der siges detfot at herske detydelig 
Miefarnsjelie og Frygt blandt Byeng 
Beboere, og der er alvorlig Fare for, 
at mange af dem oil komme til at lide 
ligefreni Nod, naar Vinterlulden icetter 
ind. Mange as dem hat givet alt hvad 
de eiede, til Doioie og staat nu uden 
Midlet til at holde Livet i sig Vinteren 
over. »Stand.« 

—. -·.-- »k- 

Gravrod og Videnskab. 
Jndianapolis, Jnd., Sept. 29.— Der 
er stjaalet flere Lig fra Kirlegaardene 
omtring Jndianapolis i den fenere 
Tid, og Sagen er nu bragt til en Af- 
siutning, idet en Bande af syv Negre 
te dlevne arresterede. Der er ogfaa 
udftedt Arrestordrer mod Dr. Joseph 
C. Alexander, Professor i Anatomi ved 
Central Liege College, hvor to stjaal- 
ne Lig blev fundet for ti Dage siden; 
Tr. Wilson, Assifteni i Colleget, og 
Janitor Geotge Haymaler. 

En af Negrene, Rufus Canttell, af- 
gav en fuld Tilstaaelse, og erkærede, 
at Dr. Alexander ledsagede Negtene 
paa flete af deres Plyndringer. Po- 
litiet siger, at henimod 100 Grade er 

blevne plyndrede i de sidfte Z Maane- 
der. Ligene blev folgt til forsiellige 
Latge stoler. Cantroll siger, athan og 
andre Negre bespgie Mount Jackson 
Gravplads næsten hoer Gang nagen 
var begravet der. Falk er nostra-ni- 
mede og oil have alle nyere Grade un- 

derssgi, for at man lan viere vis paa, 
om Ligene sindes i dem eller ej. 

Kulnøden i Boston. — 

Boston, 2den Oktober. — Ester Jud- 
bydelse as Borgermester Collins holdt 
en Del stemragende Borgere i Gaar 
Mode og besluttede, at Botgemesteren 
skule udnævne en Timandskomite til at 

indsamle Bidrag as Brande eller Kon- 
tanter til Jndkøb as Bkænde til et sam- 
let Belsb as 8100,000 for at ashjeelpe 
den Verste Nod. Mayot Higginson 
hat gioet 510,000 og Boston Nil-ane- 
selsiab hat tilbudt at skafse 10,000 
Tons as de bedste engelske Kul til den 

Pris, de kostet Selskabet, 85,15 pr. 
Ton. 

Ved det ncevnte Mode blev det lige- 
ledes besluttet, at der skulde udnævneg 
en Femmandskomite til at anders-ge 
de juridtske Sider ved Wut-Situatio- 
nen og at udtale sor Ptcesidenk Rosse- 
delt og Guvernøren i. Pennsylvania 
Massachusetts Besolknings Protest 
mod de nuværende Forholdr. 

14 Mand dreht. Seattle, 
Wash» 2den Okt. — Fta Block Dia- 
mand, Wash» berettes: En Eksplo- 
sion sandt Sted i Gaar Astes i Laatv- 
ton Gruben, hvor 14 Mand arbejde- 
de. Alle antages at være umkommen 

Fem Lig er hkagt stem. Et Eksttatog 
med Lager er afgaaet sra Seattle. 
Lawton Gruberne ejes as Pacisic Kyst 
Kompagniei. 

Pkæsidentens Besinden- 
de. Washington, D. C» 2. Okt. —- 

Det meddeltes i det hvtde has i Dag 
Fokmiddag, at Prcesidenten befindet stg 
vel, og at hans Helbredelse gaar stem- 
ad i enhver Henseende tilsredzsttllendr. 

O CODGMNOOODSDOD 

Z Dunst-Amerikaan. z 
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Dunst Pige myrdeL 
New York, den 2 Okt. — Jennie 

Larsen, en 20 Aar gammel Pige, som 
for en Uge sidcn kom hertil fra Dan- 
mark, fandtes i Gaar dsd i hendes 
Onkel, Louis Appelrods Lejlighed, 218 
C. 1181sh Stsz Lagener og Tæpper i 
den Sena, hvori hun laa, par besud- 
let med Blod, og der fandtes Knivsaar 
paa Legemet. ,,Jeg føler mig werbe- 
vist om, at Pigen er blevet mytdet,« 
sagde Coroner Schiller-, og var det ikke 
for Knivfaarene og Blodet, stulde jeg 
sige, at hun var blevet walt. Det kan 
vere, at hun blev kvalt forsi. og at 
Kniven btugtes senere.« 

Appeltod artestrtedes paa Mis- 
tankr. Det antages han hat vætet 
alene i Lejligheden siden Pigens Doti, 
som, efter hvad Lcrgerne siger, maa 

være indtusset for tre Dage siden. Han 
siruede op Gashanerne i Lejligheden 
i. Gaar Formiddag, og det var Lugten 
af Gas, fom vatte Naboernes Op- 
mckrksomhed og ledede til Opdagel- 
sen af Forbrydelfen. Appelrob var i 
en halvbedøvet Tilftand som Folge af 
Gassen. Han tilstod, a han havde 
tcenkt at tage sig afdage ved Gas, men 

bencegter, a han kender noget til sm 
Nieces Dsd. 

Appelrod er 53 Aar gammcl og 
Konduktør paa en 1ft Adenue Spor- 
vogn. Hons Kone blev sindssyq fpr 
nogle Uger siden og fort til et Sinds- 
syge.1nstalt. Da var det, han silev til 
Danrnarf ng bad sm Niece komme over 

:g blide bans Hvåholdetstr. 

Liget af Peter Olsen, der slsd og dræbte 
Miss Mart) Petersen, blev forleden 
jordet paa Mount Hope Kirlegaard. 
Liget blev af Authokitetetne i Banc- 
tost, i Natheden af hvilken By han, 
fom belent, blev Liebt, sendt til en 

Undertatet i Oinaha og da ingen gjorde 
Forbking paa Liget blev dette over- 

givet til et medicinst College. 
Olsen havde eftetladt sig et Brev, 

lwoti han erllaerede, at en betendt 
Maltemand ved Navn Niels Nielfen 
( Fyenbo ) stylte ham 100 Dollars. 
Da Nielsen erfakede at Olsens Lig 
henlaa i det medicinfte College, lob 
han det begkavr. 

He. Nielsen oplyfer imidlertid med 

Henfyn til de 100 Dollars, at Olsen 
i sin Tid tom til ham og bad ham om 

at opbevare 8100 for hom. Nielsen 
modtog Pengene og gav en Note for 
Belsbet Siden hat Olsen til for- 
siellige Tiber faaet as disse Penge til 
et Velpb af 856, saa der tun var 844, 
som Nielsen betalte. 

Jøvrigt hat man i Peter Olfens 
Efterladenstaber fundei en Note, nd- 
stedt af en Mund ved Navn Peter Han- 
sen, paa s100. Endvidere hat han 
Penge tilgode ved Jcernbanetompag- 
niet,for ihviltet han arbejdede, og den 
Mond han, da llyan for-wehe Motdet, 
akbejdede for, henvendte sig forleden til 
os og erllærede, at han styldte Olsen 
Løn og at denne havde en ,,Buggy« 
ftaaende hos ham. 

Saavel denne, som flere Olsen hat 
arbejdet for, givet ham et godt Stuf-s- 
maal som en god og tro Arbeit-et Alle 
fyneö at være enige sm, at han begit 
sin strætlelige Handling i et»Anfald af 
Vanvid. 

Peter Olsen var fra Gissenfeldt ved 

Ncestved, book hans gamle Forældke 
siges at leve. 

Aarstappottet for det 
Danfte St. Lukes Despi- 
tal i Racine, Wis» der lige 
er fremkommet fra Tryllen, udviser, 
at Hospitalet i det forlsbne Fühl- 
aar hat haft 143 Patienten hvotaf 
tun 55 pCt. var betalendr. Af Na- 
tionalitet var de 45 Danste, 44 Ame- 
ritanete og 20 Tyskere, og de Ivrige 

sordelte paa sorskellige Nationen 
Aarsudgisterne beliebet sig til 85,181. 
76, og Hospitalet har et Understud paa 
842621. Florence Nightingale Fore- 
ttingen hat slæntet Hospitalet 8105, 
men Mr. Horlcl staat overst paa Gam- 
lisien med 81000 

Disdsfald. Mrs. Annie Mittel- 
sen, Hustru af« Jens Millelsen, asgik 
son. Løtdag ved Døden i sit Hjem i 
Port Clhesteh N. Y. Begravelsen 
sandt Sted paasølgende Tirsdag sra 
St. Peters dansi-luthersle Kirsc, og 
sotrettedes as Pastor Andersen fra 
Bridgeport, der holdt en smul og its-ste- 
ssrhs den as Blomster aldeles dceikede 
rig Tale over den Afdode. Detestee 
Kiste til Union Kirkegaard. 

Mes. Mittelsen der var 56 Aar gl., 
haode sammen med sm Mand med 

hvem hun havde levet i et enogtredive- 
aatigt Ægtesiab, boet i Port Chester 
i 23 Aar. Hun var en iærlig, god og 
velgørende Koinde, afholdt som saa i 

sin store Vennetreds, og den sorgende 
Mand hat alle sine Venners dybeste 
Medsølelse i det junge Slag, der hat 
kamt ham. 

B r t) l l u p .Kltldhandler Larsens 
Datter, Valbora, ceateviedes Onsdag 
i. s. Uae til Proturator Viaao Lvnaby 
sra Cedak Falle-, Ja. Vielsen for- 
rettedesz as Pastor Gotte, oa Verba- 
nia Kirken var sestlia smykiet for An- 
ledninaen, idet Bruden hat en hoj 
Stjckne i Menigheden, hvis Organist 
hun tidligere var, striver ,,"·’foll. Avis«. 
Om Astenen sandt en stor og floi Bem- 
lupssest Sted i« Brudens Fotældres 
elegante Hjem paa Superior St., og 
det .unge» Ægtepax modtog en Masse 
smutte og kostbare Presenter fta 
Slcegtet og Venner. Dagen estet 
Bryllupet tejste He. Lyngby med sin 
unge Frue tilbage til Cedar Falls, 
hvor de vil bygge og bo. 

Mifs Christine Spren- 
se n, den i Fekndale vel lendte og 
afholdte Sygeplejerste, er sandelig en 

af en haard og sprgelig Stæbne kamt 
Kvinde slkiver »Bien«. Eftet hendeg 
mislyklede Selsvmordsforsøg,der ow- 

taltes for nogle Uger siden, blev hun 
fendt til et privat Sanatorium i Eu- 
rela, og detfra lom hun saa for et 

Par Uger siden, tilfyneladende hel- 
bkedet, tilbage til Fetndale og fandt et 

Hjem hos Paftor Jensen. Desvætre 
var hendes Helbredelse lnn ti«lfynela- 
dende, thi inden lange vendte hendes 
mental Tilstand sig atter til det chr- 

re, og hendes Venner tom da til den 

Slntning at det tigtigste vilde væke 

at faa hende anbragt Paa en af Sta- 
tens Sindsfygeanftalter. Den ulyl- 
telige Pige blev dekfor forrige Man- 
dag bragt til Anstalten i Nape, hvor 
hun lan faa bhørig Tilsyn og Pleie. 

Dunst Mand nomineret. 
Dansierne i San Luis Obispo, Cal., 
er ftolte af, at en Landsmand Mart 
Elbeer af Demokratekne er opftillet 
som deres Kandidat for Assembly- 
man. Mr. Elbetg, der er født i.Sleö- 
vig 1847, men hat opholdt sig i mange 
Aar i Kongeyigeh ved hvis Her han 
ogsaa aftjente sin Værnepligt, kom 

shertil i 1874 og nedslog sig forst ved 

Nimpomo sont Farmer. J 1880 sitzt- 
tede han til sin nuvcerende Bopcel i 
Los Osoö, hvot han med Held hat 
drevet Landbrug. Han hat mange 
Vennek og staat vel ansireven, og 

støndt hans Forgænger iEmbedet er 

en Republitaner, saa anses Mr. Ellers 

Chancer for Sejer for meget lyse. Det 

behøves vel næppe at omtales, at saa 
godt fom alle Dansle i Countyet »pul- 
ler« for ham af alle KrefteL 

B r n l l u p. J Sondags ægteviedes 
Lcerer P. P. Hornsyld og Mtss Clart 

Andersen i Brudens Hjem ved Friend, 
Nebr. nHotnsyld er fom belendt Lee- 
rer ved den danste Stole i Des Motns, 
Jowa. 

l 

AI 

W""de tj""" 
Folger af Kulstrcjken. 

London, 2den Okt. —- Daily Mail 
fortæller folgende Resultat af Sten- 
tul-Strejten i Amerika. 

En Jngeniør i Ohio med en pres- 
sende Kontrast paa Haanden var ikte 
i Stand til at faa det notwendige Pyg- 
ningsrnateriale af Staal gjort i.tide i 
De Forenede Stater. Han gik derfor 
til Tystland med en Bestillina paa 
mellem 840,000 og 850,000, og der- 

efter gik han til London og hyrede et 

Dampsiib til at bringe Barerne hjem 
med. 

Skibbrud i Australien. 

Viktoria, B. C. 2den Okt. —- 

Dampslibet »Moana« bringet Eiter- 
ketninger orn, flere australste er gaa- 
Under i Storm i de sydlige Jordan- 
De- 

Skonneren Sybil fra Sydney, et 

Rekruteringssiib, forlod i April Solo- 
mon Island med 110 Personen SA- 
bet var paa Reise til Queensland og 
er aldria hørt fra fiden. Tampsiibet 
,,Q11irany« fra Shdney git under med 
en Befætninq af M Mand ombord. 
Stonnerten ,,chlipse« gik under med 
alle ombord, 17 i Tal. 

Den ftorc Ulykke paa Sicilicn. 

Rom, Sept. 29. — Som meddelt 
gil der den 2.s-'-. Sept. om Aftenen en 

Cyclon henover Øen Sicilien ved So- 
ftaden Modica. Den viser sig nu at 

have gaaet 124 Mil og spredte Død 
og Ødelaeggelse omtring sig. Der er 

allerede fundet 600 Menneftelig, og 
est-Ida antage mange at viere drutnede 
ved Oversvømmelse og fort ud i Ha- 
det. 

Der tommer nu Meddelfe om en 

m) Cyclon ved Distriktet Santa Ma- 
ria. Landsbyen Sottius et totalt 
odelagt, og 48 Mennefter omkomne. 
J Provinsen Catania er 3 Landsbyer 
edelagte, og flere Slibe blev sugede ned 

af Strømmen i HaveL 

Boekledcrne og Vilhelm. 

Berlin, 1fte Okt. — Det medkeles 
fra bebste Kilde, at Generalerne Bo- 
tsha, De Wet og Delarey hat ansøgt 
Keiseren om Audiens, og at denne spa- 
kede, at han vilde give den paa vise 
Betingelser. Opfatningen er, at Eng- 
lands fti.ltiende Samtytke er den ver- 

fentligsfe Betingelse, og at Samtyktet 
Id diplomatist Vej er opnaaet. 

FM Philippinernc. 
Manich, 2den Okt. — Videte Jud- 

beretninger fra General Sumnek med- 
Deler, at medens Mc Nairs Batteri 
boldt Moros i Forvirring, sit Jn- 
Ieniørerne under Kaptjen Morrow 
Haaet en Pontonbro over Sumpen. En 
Oel of Raptejn Pershings Jnfcmteri 
Iik over og ødelagde tre af Moto- 

8efæstningerne. Morog prøvede at 

holde Stand, men begvndte snart at 

Iakle, oq da Artilleriet aabnede Jld, 
tog de Flugten. 

Kapier Perfhing hat Ordre til at 

sdelægge alle Moro-Forter, met-min- 
Ore Motos underkaster si·q. Der faldt, 
20 Moros, og mange blev same-L Vote 
Tropper havde intet Tab. 

Vil ikke modtage dem. 

Berlin, 2den Oktober. — Som af 
velunderrettede Foll forudseet, hat der 

Lea 
tll t at ev n cui-stets dfilsts uer-siegst vät- 

t or e e a nav e ev · M med over amutt He JllustgatfsnRestrles 
Iende dort Lands hele Horte fta be norste Bitt-I ers 

Druselie M itsn uted restdent Rot-jenem Ihm ni- 
trete ou. Ab mer eng-i es esse-e ceet tu vaa 

MAY djtsnäga .ut.u.t dsmse kennte-»Ist 
.k Streu-Z säm- toeeue, unt heil-I IF- et « The ZEIT-« apum-Ue Mdoqfqoeleqqm lllmetila 

rcjst sig en ,,bedrovelig Hindring« 
mod Kejserens Audiens til Poet-Gene- 
ralerne. De er høflig underrettet om, 
at Audiensen ikte tan sinde Sted. 

Dei ihar vakt stor Forbauselse her, 
at den engelste Regeringspresse itte 
alene paa den voldsomste Maade over- 

falder Generalerne for, at de hat an- 

søgt om Audiensen, men ogsaa ymter 
om, at Kejferen ved at give Audiensen 
har prøvet at blande sig i Englands 
indre Anliggender. 

Tsrke i Kinn. 

Shanghai. 2den Okt. —- Der har i 
længere Tid herstet Torte over et siørre 
Areal af Landet, og den truer nu med 
at gøre Skade paa Avlingen. 

Voldgiftssagen i Hang. 
Haag, Holland ,2den Okt. —- Pro- 

ceduren i den af De Forenede Stater 
og Mexico indankede Sag for det in- 
ternationale Voldgiftstribunal er af- 
sluttet. Der er endnu ilke fastsat no- 

gen Datum for Afsigelsen af Tribu- 
nalets Kendelse. 

Sagen angaar, som bekendt, Mex- 
ixos Forpligtelser med Henfyn til Ejen- 
dom, som af Katholiker var stænket til 
Stotte for Missionsarbejdeti Cal- 
ifornia. 

Bi henleder vore Lceferes Opmaerk- 
somhed paa Avertisfementet om 

»1900« Vaslemaflinen i dette Numer 
af Bladet· Vaskearbejdet horer til 
det besvcerligste og mest trættende i 
Huslholdningen og er særlig for s«vage- 
lige Husmodre en fand Plage. sEn god 
Vastemastine vil vcere en ftor Hjcelp for 
hende, og særlig er »1900« Vastema- 
siinen faaledes konstrueret, at dens 
Arbejde udkraever et rent Minimum af 
Kræfter. Naar dertil tommer, at den 
garanteres at vaste Tøjet rent uden at 

slide eller rive det, tør Spørgsmaalet 
om en tidssvarende Vasiemastine siges 
at være løft paa en tilfredsstillende 
Maade. 

Skolcindviclfe. 
Tirsdagen d. 28. Oktober vil »Aus- 

gar College« i Hmchinson blive indviet. 
Alle Stolens Venner indbndes til at 
overvcere denne Hoffideligbed. 

N. P. Laut-, ) L. öi g b b y, — Programkomite. 
J. Gettsen, ) 

Ist II· III 

J Anledning as Stolens Jndvielse 
vil folgende Bauer scelge Billetter til en 

og en Trediedel Pris, gældende fra 
den 27. Okt. til den s. Nov. Bed 
Deres Agent om Kvittering (certisi- 
umk) for Pengene hetalte for Tilkej- 
sen: 
Burlingtom Ceelar Rapids 81 Not-them· 

Burlington sc Missouri in Nebraska-. 

Burlington Fz NOrthsVVestertt 

Chicakso å Alton. 

Chicago Burlington se Quinczu 
chicago G Greut Westens. 

chicago Ae North-FVestek-n. 

Chicngo, Milwaukee öz st. Paul- 

Cbicago. Peoria Fz St. Louis- 
Cbi» st. Paul, Minaeapoljs öz 0maha. 
lllinois centraL 
Iowa centra1. 

Minncapolis sc st. Loui-« 
Nurthern Paciiic (loca1 1ine). 
Wisconsin Central. 

Vi haaber ogsaa at faa disie Priser 
over Great Northern og Soo Linierne. 

H. W. Foght. 

Missions- og Ungdomsmöde. 
J Forbindelse med ovennaevnte Stole- 

indvielse vil der blive Missionss og 
Ungdomsmøde i Hutchinson og St. 
Mariens Menigheder de folgende Dqge 
i qun og Stint-ask 

Søndag Eitermiddaq d. 2. Okt. Ung- 
domgmsde i Hutchinfon Kitte. 

Venneri kom og var med oö i disfe 
Dage. Bed med os, at vi maa iaa Del- 
signede Moder. 

Paa Menighedernes Vegne 
J. G e r t s e n. 

NR. Tilreifende bedes melde deres 
Komme i god Tib til en af undertegi 
nebe. 

M. C. T homf en, z Jurist-umringt- 
E« Ekiksen, komitr. 


