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Kulstrejken ital asfgstes. 
Washington, Ott· 14. — Dct ladet 

til, at Ptcksident Rooseveltö Anstren- 
gesfet med Henfyn til Ordningen af 
Stridsspsrgsmaaleti Kulstrejken nu 

endelig stal krones med Held. Dei blev 
ved Konserencen i Morges bestuttet at 

afgøte den ved en Voldgiftsret, og det 

siges, at Morgen vil gaa insd pau 
Ptcrsident Mitchells Betingelser. 

Medlemmerne of Voldgi.ftstetten 
sial bestaa af folgende Person: 1.) En 
Ofsicet fta Jngrnipterne i den ameri- 
kanste Motive: 2.) En erfaren Me- 
neingeniøkx 8.) En as Dommetne fra 
For.-Statets Højesteretx 4.) En del- 
betendt Mand, der et anerkendt som 
Autori.tet paa Sociologiens Onrtaade 
og 5.) endelig en Mand, sont gennem 
praktist Erfaking hat en Grundig 
Kundskab til Udvinsding og Salget af 
Kul. 

Efter dette Tribunæls Dom vil de 

ftridende Parter rette ssg, og Minear: 
bejderne stkats genoptage Arbeit-et 

-..-.». 

« 

Landen- oeldftc Fivindr. 

Miss. Lilien Sternum tendt blanbtl 
sine Venncr under Navnet ,,("!)'r.1ndmai 
Steivard«, er afgaaet Vcd Toben Mai 
Hjemmet for qarnle og sonneliqe Regie, I 

Cchicagix Hendeg Alder paastaaes at: 
være 132 Aar, og fitlert et det ialfald, 
at hun var en af de ældste, om iite 
den ældfte Person i Landei. Hun var 

født som Zlavinde, og da Ftihedss 
erllcrringen blev Prolalemeret, havde 
hun alletede opnaaet en højere Alber, 
end de fleste Mennester opnaae. 

Stpnt hendes Alder blev fat til 132 

Aar, er der en Mulighed for, at hun 
var endnu ældre; hendes nøjagtige 
Alder lendte ingen, vg man maatte 

forssge paa ai regne den nd efter Indi- 
cier, dei var saa ncer man lunde komme 
den. 

Mes. Sieward var fodi i Virginia, 
og havde end hendes Fsdselsaar var, 

faa viste hendes Erindringer fuldi ud, 
at hun var en volsen Kvinde, da sor- 
rige Aarhundrede tog fm Begyndelse. 
Stadt hun var fsdt som Slave, er- 

klettede hun altid, at hun havde hasi 
en lyllelig Ungdom, for den Familie, 
i hvis Eje hun fra Fsdselen af havde 
verei, havde altid behandlet hende vel. 

hendeö sprfte Mand, fom hed 
Smith, og dereö eneste Born blev folgt 
paa Slavemarledet, og hun saa dem 

aldrig igen; fra deite Dieblik af da- 

terede sig en trisiere Opfatning af heu- 
des Siilling hos hende, og hun loni 

aldtig fuldstændig over denne Adstil- 
lelfr. J sine sidste Leveaar, da hun 
var begyndt at gaa i Barndommen, 
indbildie lhnn stg ofte, at hendes fsrste 
Manb var hoö hende og sad ved Si- 
den af hende og talle iil hende. hun 
blev to Gange gift efter at viere stilt 
fta Smith. heudeö sidsie Mand, 
Stetvard, dsde i Virginia, fse hun 
forlod denne Stad. 

Mes Szzwards Eier dsde, da hun 
var omlring 45 Aar, og hun og ben- 
des fire Bsrn blev sendt iil en af 
Eierens Arvinger, som beede i Paris, 
Ky. Hendes nye Herres Navn var Bur- 

roughs. Da Borgerktigen begyndte, 
fil Mes. Steward Lov at reife til sin 
Ssn i Chicago. Denne SM, Jfaiah 
Steward, var, fortælles der, den spr- 
ste Reser, sont blev Medlem af Ghi- 
eagos Brandsiyelr. 

Den celdganile Kone bavve ioei i 

Aldewomshjemmet for Neste, siden 
hjemmei blev oprettei for fem Aar 

siden., Dei sigel, at hun yavde fees 
Grundlæggeren as den amerikanste Its- 
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publit, niedens hun ijenle paa en pign- 
— 

lvets Miteinand- M Blond itters est-redet den Abhurtisy rigt Register-c v- Mrbr aven 

tage i Virginia. George Washington 
hat-de hun bare set en Gang, medens 
hun mange Gange havde msdt Patrict 
Henry, som var en personlig Ven af 
hendes Herre. Hun havde en udmcet- 
let god Hukommelse lige til det sidste, 
naar undtages, at hun i de sidste Par 
Aar begyndte at blande Begivenhedetne 
lidt samtnen og i.kke lcengete var ganste 
siller paa den lronologiste Orden. 

Hun kunde ogsaa erindte Revolu- 
tionskrigene, men havde en langt kla- 
tete Etindring om Krigen i 1812, og 
en af hendes SInner var dengang 
Tjener for en amerikanst Officer og 
var i denne Egensiab med under hele 
Ktigem 

Den gamle Kone tnnde shvetken strive 
eller lese. Sine sidfte Aar, ist hun 
blev optaget i Aldekdomähjemmet, til- 
bragte hun i et gamtnelt Hus ved 21st 
St. og Armour Ave. ,hvor hun et- 

nætede sig ved at vafle og state. Her 
dpde vhendes yngfte Søn i en Alt-er af 
89 Aar. ,,Siand« 

»-.. -—«·.4-— -.——— 

Den lille By Pirz, Minn. 
er i Oprok over en Stkib i Anledning 
af Menighedsfloler og de offentlige 
Stolen on Countyadvolat Lindbetg er 

indlaldt for at rnckgle. Mrs. Jakob: 
Tuscier git forleden til fin Præft til 

Etrifte, men Prwften vilve itle give; 
bende Vlflab, fordi hun sendte sinei 
Vørn til den offentlige Stole. Denj 
nceste Dag gav Dufcher Fader Pfisser 
en Dragt Prygl. Nogle Dage eiter 
famlede en Del Mænd sig for at tjære 
og fjaere Duschet. Men Dufcher sik 
at here om det og holbt sig fcetbig til 
at tage mod dem. Byraadet hat staf- 
fet elstra Politi-, og hele Byens Be- 
folkning hat væbnet fig. 

En Prceriebtand gil for 
en Tid siden over en lang Stratning 
vest for Lawton N. Dai» og sdelagde 
Avlingen paa muligens 10,000 Acres 
Land. En Settler, A. Diestman, 
mistede alt, hvad shan ejede, og han selv 
blev saa forbrcendt paa Ansigt og hern- 
der, at han itke lan ernæte sig. 

Studt af Revere. Lexing- 
ton, Ky» 12te Ott. — A. B. China, en 

af de fotnemfte Fortetningsmcend i 

Byen, og hans Ssn Asa blev studt i 
Gaat Nat af Novete, som thd ind i- 

Hulei. 

Valdig Kulbtand Fem 
og tyve Tusind Tons Blødkul et i 
Brand paa Westetn Coal Co.s Lasse- 
pladö i Wsautegan, og stønt alt gstes 
fot om muligt at tedde den uhyte Kul- 
hob, er der lidet Haab om, at noget af 
den staat til at ftelfe. Kompagniet 
begyndte at lasse paa Vogne og tote 
Aullene bott saa hurtig som muligt, 
men det, som tan teddes paa denne 

Maade, blive itte af fyndetlig Betyd- 
ning. 

Jlden opftod ved Selvantændelse 
Ftedag i fottige Uge; siden den Tid 

That Kompagniet i al Stilhed atbejdet 
paa at slutte Flammetne, men Jlden 
havde alletede spredt sig betydelig, spt 
den opdagedes, og for hvet Dag sit 
den mete Ovettag. Mange Mænd hat 
vcetet i Atbejde med at grave for om 

mulig at naa ned til de Steder iKul- 

lagtet, hvot Jlden opftaat, men det 

hat vist fig, at det btcendet paa mange 
Stedet i Bunlen. Band bliv itle be- 

nyttet til at Halle, da dets Vittning 
paa de ophedede Kuul date vilde vcete 

at gtte det endnu vcette ved Udvitling 
af Gasattet. 

Bltdtul tan praktist talt itte ast- 
teteö, shvot det fotetommet i meget 
stote Mangdet, da Assutanceptcemien 
et alt for hof, og Tabet vil detfot blive 

meget stott. 

Dr. WE- Antispsm Pia-. 
It die-list, Mkett es waltdellqt Nil-del Ist iyq ellet 

L se owed-tm systmeetey Maoevlnr. sen-ist« 
winke-, Jana-mich Saat-seen ons. same-. 

weh-Idee Insekten Votum ellee Mottin oq ehe-Inder 

tIsen clestcae Etteksttkntnker. U tells Ale. Ie- 
Iymket ellee tende- aI II e· II t le i« M e d« c a 

s s» Ilthaen Indien«-. 
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Z Dunst-Ameritansk. s 
Dunst Bnreau i New York. 
Efter et par Maaneders Ophold i 

Yantetnes Ldtd tom He. Sylvesster 
Hvid, Leder af Not-disk Nellamebureau, 
forleden tilbage til stbenhavm hvor 
han blev interviewet af en Dannebrogs 
Mand. As Samtalen mellem de to 

"Udbyttet af Reisen?« 
i »Ja — Tal, jeg tlager itte. Jeg 
kuinget en hel Bunte forttæffelige Ide- 
ier med mig hjem, og samtidig hat jeg 
jeealiseret en derovere, af hvilten jeg 
denter mig en hel Del.« 

»Man tsr vel spørget « 

»Ja, det stal faa sandt itte være 

nagen Hemmelighed, tvaertimod haaber 
jeg snart, at »Dannebrog« saavel fom 
de svrige Blade her i Standinavien ft- 
lelig stal blive forvissede hemm. Jeg 
aabner nemlig i New York en Afdeling 
eller, om man vil,en Filial af Retlame- 
Bureauet.« 

»Det lyder itte faa helt galt, men 

hvad er Hensigten hermed?« 
,,At stasse Annoncer fra Amerika 

til de skandinavisie Blade·« 
»Og De trot, det vil lyttes?« 
»Absolute Jeg ftøtter mig i faa 

Henfeende til Udtalelfer fra betydelige 
amerikanste Foretningsmcend og fra de 

ftørfte Annonce- Bureauer, med hvilte 
jeg forhandlede.« 

»Hvornaat beaynder De denne Virt- 
somhed?« « 

,,En Gang førft i nceste Maaned; 
jeg lagde alt til rette for min Aftejfe, 
traf Arrangement vm Lotale og en- 

gaaetede en bekendt danst Mand, Wil- 
liam Scott, ti.l at lede Bureauet·« 

»Ja, med ham er De sittert itle nar- 

ket, han er udmærtet inde i amerikan- 
ste Forretningsforhold og er en paa- 

lidelig, støt Arbejder.« 
,,Det sagde man mig, og det svarede 

ogfaa til det Jndtryt, jeg sit af Man- 
den. Det er ogsaa min Mening, Bu- 
teaut stal gøre Tjeneste mere end paa 
en Maade. Folt herhjemme savner et 

Sted, hvor de tan spge Oplysninger, 
saavel naak de ·Insier at fotsttive be- 

stemte Baret fta Amerika, fom naar 

de shar til Hensigt at bringe voget frem 
derovte. Mit ny Bureau stal i den 

Retning vcete alle til Tjenefte.« ..... 

D n «- s f a l d. »Bien fleivtr fra 
szalutna, Cal.—- Atter hxus Boden 
besøgt cu Midte og bort rev: en af 
ren- Lnndsmeend — Paul P. Nielsen 
en krafkig, unn Mand, der lnapt var 

naacs te 19 Aar. Han var tnn syg 
lidt over en Ugr. Han havde en Byld 
i Ansigtet, og da han forrige Sondag 
begav sig ud paa Jagt, var han saa 
uheldig at falde og forflaa Ansigtet, 
hvorefter en heftig Jnflamation ind- 

traadte; denne udaktede sig til ondattet 

Rosen, der faa havde Dsden til Fnlgr. 
Den unge Mond var fpdt i. Danmarl, 
men kom i fem Aars Aldeken til Pe- 
taluma, hvor han volssede op og sit 
sin Uddannelse. Hans Forceldre, Mr. 

og Mes. Poul P. Nielsen, er bosidende 
ved Two Rock, hvotfra Begravelsen 
fandt Sted i Ssndagö. 

Dsds fald. Dorthea Christen- 
fen Jørgensen dsde i Logan den Bdie 
Oktober 1902. Hun blev fpdt den 

1. Maj 1828 i Lille Ransing, Viborg 
Amt Danmar!; den 15de November 
1d52 i Beim Sogn, blev hun Worin-m 
Hun fotlod Dantnatl den 24d-: Dec. 
1852 for at reife til Utah, anlom til 
St. Louis, Amerika, den Jste April 
18.«)3. fortsatte Reisen dekfta til Conn- 
cil Blusss Ja. med Oxevogn. Hun 
ioktsntte Reisen detfra til Utah og blev 

paa Vejen deriil gift med Mormon 
Ældlte Jsrgenfen. 

Det er en Fell at tro at wende» mor- 

rlwider me can hell-re es; en Fej at lide 
en Dag mere end npdvendift Doan’s 
Dintment brin er øtebliktelg Andriäg og variz Delbre elfe. J ethvert Avpot , 

socent 

f «cch1-tii’.sinat:iift«i’,forl)und.1 
»Dann-wirke meddelet: Standinavetne 
i Philadelphia staat i Begreb med at 
oprette ei gensidigi Understptelsessel- 
stab, fom iillige sial have den Opgave 
at oprette et siandinavist Bibliotek og 
aabne et Arbejdsbuteau. Et Fond 
stal dannes til Hjælp for nsdlidende 
Standinaver. J Philadelphia siges 
at vcete shenved 15,000 Standinavet, 
blandt dem nogle af Byens lebende 
Forretningsmænd; 75 af disse hat 
iaget Stridt til Oprettelse af Selskab- 
ei, fom sial indtotporetes under Stutz- 
lovene, og det ventes, at henved 1000 
Medlemmer vil have indmeldt sig in- 
den Aarets Udgang. 

D s d s f a l d Erneft C. Lorent- 
zeu, en af de velkendte Dunste, i Dak- 
land Cal» fandies forleden død i sit 
Hiern. Døden var en Følge af Myst- 
syge, som «han i nogen Tid havde lidt 
af Lorentzen var Musiker af Pto- 
fession. Han hat i Aarrcekkek spillet 
i Orkeftrene ved fotskellige Theatre paa 
begge Sider af Bugten, ligefom han 
ofte medvirkede ved danske Festter. Han 
var født i Slesvig og blev 52 Aar 

gammel. 
—---«.- --——... . 

Dct danske Konsnlat 
iNelv York, 129 Broab St. 

vil være enhoer taknemmelig for 
Oplvgning om folgende 

Dunste. 

l 

! l. Carl Hylleftead og Huftru, født 
:Calypso. 
f 2. Caroline Mathild- Justcsen, 
lEnke efter Dykker Juftesen. Hun boede 

Tor Z Aar fiden i Brooklyn. 
:’-. Joban Ehr. Frederik Møllen J 

1892 i Arbejde hos Jsaac Fofter, 
Cairo, Green County, N. Y. 

4. Mursvend Sophus Albertus 
Mennecke, der i 1896 arbejdede for 

et Wsindow Cleaning Company i 6th 
Street, New«York, og Smith Street, 
Brootlyn. 

« 5. Cigarmager Johan Bendixen 
Krag, ver kom til Amerika i 1892. 

S. Doktor Hufted, New York. 
7. Alex Theodor «Jørgensen. J 

»Danmart Cyclesmed. Kom til Ame- 
rika November 1899. Boede i nogen 
Tid hos Mr. Pedik, 212 Avenue A. 
Det danfke Konfulat har et Fotografr 
af den eitel-sagte 

8. Ferdinanb Lyk eller Lyck. Af- 
mønstret fra- »Polarstjernen« i April 
1901. Menes at være paa en Masti- 
nefabrik. 

9. Chr. Eriksen, fodt i Assens 
Søn af Skibstomrer Erik Larfen, ca. 

28 Aar gammel. Rom til Amerika for 
8 Aar siden. Var nogen Tid Butler 
i Washington. 

10. Carl Wiedemann, ca. 48 Aar 

HTidligere bofat i Glasgow. Han for- 
menes at have Hotel for Emigranter. 

11. Soren Sorensen BredaL Tib- 

lligere ansat i »Waldorf Astoria." 
12. Hans Peter-few Tidligere Bo- 

pcel: care of Julius ·Schutlick, Palifade 
St» Dobbs Ferry, N. Y. 

Efter det danske Konsulats bedste 
Overbevisninger soges ovenstaaende 
tun til Gavn og Glcede for dem felv 
og Slcegt i FrevrelandeL 

Aarfagen dertil. Der er 

mange Tit-g, som foraarsager Rhea- 
matisme, Rygverk, Smerter i Musik-:- 
ne o. f. v., hvilke Sygdomsme fielden 
helbredes af almindelige Midler. Naar 
Dr. Peter-? »Kuriko« tages, som den 

bor, gaar den lige til Reden af disse 
Sygdomme, renser Blodet for Uria- 

syre og giver Nerver, Ben og Musiker 
nyt Liv og ny Livskraft. Den er an- 

erkendt fom del bedste Mit-del mod alle 

-Sygdomme, der hat sin Optindelse i 
urent Blod. Skriv om din Sygdom 
til Fabrikanten, Dr. Peter Fohrney, 
112-114 So. Hoyne Ave» Mittags-, 
Jll. 

I 
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sz Danmarh. 
Fund af Deutsch 

Pan den Staten tikhsrende Sien- 
dom Fallesmosen og Tumdholmens i 

Højby Sogm blev forletsen gjort et 

interfant Fund. 
Veto Psljning af et ukultkveret Are- I 

al stobte Opsynsmanden ca. 8 Tommet 
under Jordens Overflade paa nogle 
Broncegenstande, bestaaende af et rundt 

Skjold af ca. 12 Tommers Tom-maul, 
paa begge Sider rigt ornamenteret og 
paa den ene Side forsynet med Nesterne 
af en Guldplade, presset ned i- Orma- 
menterne. Den ovrige Del af Guld- 
pladen er formodentlig blevet afrevet 
af Ploven. Endvidte en Heft af ca. 

6 Tommers Højde og ca. 9 Tommers 
Lcengde samt forsiellige Stykker af en 

4 hjulet Vogn. Af Bognen var tun det 
ene Hjul i hel Tilftand; af de andre er 

der tun fundet nogte Brudstykter. 
Saavel Bognstykkerne fom Heften var 

ornamenterede paa samme Maade som 
Skjoldet. 

Direktor Müller fra Nationalmuse- 
et og to af hans Assistenter har senere 
foretaget Opmaaltnger og Undeer- 
gelser paa Findeftedet, og ved disse 
fandtes en Del Brudftytker af Vognen 
og en Mcengde Guldplader hørenoe til 

Stjoldei. Direktor Müller, der figer 
at Fundet er en stor Sjældenhed og af 
betydelig Vcerdi, mener, at det Motor- 
er fra et af Broncealderfolket frev- 
lyst Steden 

—- Da Smed Sprinos Larseng Hu- 
ftru paa Hou forleden vi·lde gaa ud paa 
Matten og grave Kartofler op, fandt 
hun i Folge ,,Ølandenes Dagblad« ved 

at gaa over for nylig pløjet Ager en 

oval Ring 2 Tommer lang og 1 Tom- 
me bred, Vcegt 13 Kvint, som vifte sig « 

at være af Guld. Efter sagkyndiges 
Udtalelfer er det et meget gammelt og 

sjcrldet Stytte, som antages at have 
stddet paa et Svcerd. Det er fmukt 
gravetet og aldeles ubefkadiget. Ring- 
en blev indsendt til Nationalmusæet. 
Dens Guldvcrtdi antages at verte 170 

Kronen 

Sturm Nielsen. 
Saaledes hedder en af Danmarks 

Mestertyve. Forleden blev han ved 

Ktiminalretten i Kobenihavn dømt til 
4 Aats Tugthus, en Dom, han var 

meget vel tilfkeds med; thi- han havde 
været bange for, at man ansaa ham 
for sindsfyg, og at man havde i Sinde 
at satte ham i et Galehus for Livstid. 

Efter at have begaaet en Mcengde 
dristige Jndbrudstyverier rundt om i 

hele Landet blev Storm-Nielsen gre- 
bet i Odense og sprt til Kobenshavm 
hvor han havde flete store Tyverier paa 
Samvittigheden. Saaledes havde han 
ved hpjlys Dag stjaalet et meget værdi- 
fuldt Stkivetøj paa en halv Alens 
Højde fra Kunstinduftrimufceet. Han 
slap ubemcerket bori med det og gra- 
vede det fenere ned i Omegnen af 
Norstveu hvor det blev fundet efter hans 
Arrestation. 

Da shan havbe vceret i Fokhør nogle 
Gange, sit Assessoten det Jndttyk, at 

han var sindssyg og lod ham indlaegge 
til Observation paa Kommunehos- 
pitalet. Herfra flygtede han en Mor- 

gen gennem et Klosetvindue i førfte 
Etage. Da Flugten opdagedes, ven- 

tede man at sinde sham nebenfor Vin- 
duet, men han var stuppet gansle uftadt 
ned paa Jorden, var sprunget over en 

Mut og fotsvunden. 
Allerede en halv Time efter brød 

han ind hos en Herretviperingshandler, 
klebte sig fta Top til Tau, tomte Pen- 
gelassen og tog med det fvtste Tog 
ud paa Landet, og her sil han Tid til 
at for-ne en halv Snes ftote Jnsdbrud. 

Eftet «udftaaet Straf et det hans 
Mening at flaa sig ned i« Ulandet fvm 
Stortyv. Han mener at Danmart er 

for lille for en Mund med hans Talent. 

Skolcindvielfr. 
Titsdugen d. 28. Oktober vil »Aus- 

gar College« i Hutchinfon blive indviet. 
Alle Stolens Venner indbydes til at 
overvcere denne Hsjtidelighed. 

N. P. Lang, 
L. Highby, —Programkomite. 
J. Gertsen, ) 

«- ss si- 

J Unledning af Stolens Jndvielfe 
vil folgende Butter fælge Billetter til en 

og en Trediedel Pris, gældende fra 
den 27. Ott. til den 3. Nov. Bed 
Deres sgent om Kvittering (certit3- 
rate-) for Pengene betqlte for Tilrejs 
sen: 
Bhttiagtom cedar Rapicls ä Norman- 

Bukjiington se Missouri in Nebraska· 

Bdufkington öc North-Westet·n. 
Chticdgo å Alton- 
chicago Burlington C Quincy. 
chicago G Great Western. 
Chicicgo ö- North-Westctn. 
chicagsex Milwauleee se st. Paul. 

Utica-gez Peoria 81 St« Louis. 
Chi., st. Paul, Minoeapolis Fr- Otnaha. 
Illinois centraL 
lowa Central. 

Minneapolis se St Louis. 
North-ern Pacisic liocitl line). 
Wisconsin Central. 

Vi haaber ogfaa at faa disse Prifer 
over Great Northern og Soo Liniernr. 

H. W. Fog ht. 

Mission-I- og Ungdomsmödc. 
J Forbindelse med ovennævnte Stole- 

mdvielse vil der blive Missionss og 
ilngdomsmødc i Hutchinson og St. 
Motten-Z Menigheder de folgende Dage 
i Uqu og Sondag. 

Sondag Eftermiddag d.2. Nov. Ung- 
domsmøde i Hutchinson Ritte. 

Benneri kom og vær med os i disse 
Dage. Bed med os, at vi maa faa del- 
fignede Moder. 

Pan Menighedernes Vegne 
J. Gsettsen.-. 

NB. Tilrejfenbe bedes melde dekes 
Komme i god Tid til en af unbeweg- 
nebe. 

M. C. T ho mselt, ) Jndlvortikingzs 
E. Ekiksen· H konnte. 

« 

Ansgar Collcge tilvydcr 
lette Vilkaat. 

Vi lan i denne Maaned stasse 15 

Piger og 9 Karle Plads i private 
Familier, hvok de mod at hjælpe til 
i Huset eller med »chores« før og efter 
Skoletid faar frit Ophold. Denne 
Lejlighed til at erhverve sig en god 
Uddannnelse for en ubetydelig Sum 
er tun aaben for en kort Tid,·faa at 

alle, som er interesse-with bot lade høre 
uden Toben. Skriv til Beftyreren, 

H- W. Fvght. 
Drawer Ic. Hutchinson, Minn. 

Ttl Salg. 
Gode Skovfarme af forfkellig Størelse 

her i Luct og Omegn kan lobes billig. Korn 
og bcsgg os eller indlceg Frimcrrker for 
nccrmere Oplysninger. 

Johan Jørgenfem 
West Denmark, Wis- 

Elk Horn 
Højskole 

bcgyndcr sit Lände Sstoleaarden lste Dec. 
med en Vinlettermin af 4 Manne-den Den 
er aabnet for Mænd og Kvlndcr baade Be- 
gyndete og viderckomne. 

Undervisnlng give-Z par engelsk i alle al-« 

mindelige Skolcfag og paa dansk i Religion 
samt daan Sprog, Historie og thtekamr. 

Eæklig Henscmtageg til saadane fom i 
soffen All-er etc anlomne fm Tanmatk og 
Insker at læke Landets Spros, samt fanden- 
ne. hol-s Undervisningi Ovvælsten hat vak- 

cet mangelsuld. 
Stolen unvergaak en omfattende Reparas 

tion, som vil bidrage meget til at gøre det 

hyggeligt for den-s Elever. 
Fulv Betallng for Undervisnlag, Kost. 

Logi. Los og Banne et 814.00 for 4 qur. 
Om Kataqu og netmete Oplnsnin er 

henvender man iig til 
H. Skov Nlelsen, euer- 

Rev. Th. N. Jersilch 
Euc non N, sum-le co..1A. 

Mødre. 
Dank ellek Pivgl hell-redet Me. dvls vet qiorde, 

Itlde M ssm ves- Seukem Der glves en konstitu- 
tlpnel Istka Iemr. is fes Icl Imve ever en Indis- 
nlng vsa en enkel Merkmal-endlan com oft-reden 
mlt Bin-n vg Inaaqe saht-es- 

Mss. O. sue-sah 
Bot D- Note-e Dame-, lud. 


