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Bjørnen er efter Skibe. 

Alle mulige Stil-c skal fragte 
velske Kul til det fjernetk 7I·ten. 

Rusfernelugt-er,atUnited 
Statesogcsnglanostøttei 

Japan. 

J kadags lpv Bereiningerne paa, 
at Krig mellem Rnsland og Japan 
var omtrent siller og lunde blive ek- 

tlaeret nacr som helft. For faa Dage 
siden les det jo ellers, Iom Forhol- 
det Var ordnet, rigtignot uden viderr 

Hensyn til Japan. Kunde Rusland 
vaere sittir paa, at Japan itle fit 
Itøtte af ncgen af Stormagterne, 
san gao det natnrligvis Japan en god 
Tag. Men det lcgynder at se nog et 
misrlt ud for Rug.and 

» 

Vi meddzler folgende efter »Ch» 
Rec. .I«;er.«« 

Lendom 26· Ott. Adsiillige flere 
store Tampere er bleven tnget i Tje 
neste fcr Port Llrtbiir eller Vlzdii 
roftoct. Drn tussisle Regering syncz 
nt have faaet Ljnene aabnede sor,1i 
Japan silrer fig alle de Kul, der lan 
fast-, og alle De tidlige Stide at frag- 
te dern i. Dei snne5, fom Regerins 
gen-J leIenter felgelig er bleer pari- 
lagt «t engagere alle de tidilige Dam- 
pe e, Te lan faa for 231 Sljsillinqg vsI 6 Pens: til Ilort erthur og 26 SlIiI 
linzIH til Vladivoftocl. 

Efter TicTelczIr-min1er,·der er mod- 

tcsge: Mille-seien i Terz« er Ztillinaeii 
uiaranrstct Den er sittert itle tedxci 
leg-; ltesltr ittc ten Den i Felz1e,,DaiJ:) 
Mails Nijne Novgcrod Korrespon- 
rent, bedtezh da de rusisle inilitasce 
Myndisgl erer insifter cr paa russisie 
zIorrang i sie-rea. Tonne sie --::r Ipo n- 

dent harre en SanLaIe med en hilft 
kacente russift Scher, lwis Autori- 

tet ital viere gruncet Paa fjaslden 
stu!idstab, erhvetoct i det fjerneØsten 
scrrlia i de sidste tre Aar. Hcm fande, 
at Forestillingen Din- japanesisl Be- 
scettelse af nogen Del af Wiens Fast- 
land var uholdbar. Rusferen lillergger 
den japanfle nationale Følelseantem 
sitet med Hensyn til Korea al tilbør- 
lig Vergl og indrømmer, at Sperng 
maalet for Japan om Udvidelfe nf 
dets indsiræntede Øgrcenler vil blive, 
ja alletede er et SpsrgsmaaL om 

dets leiserlige Udvilling stal leve el- 
ler do. Han slaar sig til Ro ined 
den Betragtning, at flulde Japan 
Iom Folge enten af diplomatisle For- 
bnndlinger eller af Tilflugt til Van- 
ben tabe Chancen til permanent Fors- 
fæfte i Korea, faa vilde dets Rolle 
lom en herslende Magl paa Stille- 
havet ende, men han insisterer paa den 

ulolelige Kunde, sotn binder Man- 
churiets og Roteas endelige Slæbne 
til Ruslands Fremgang og ølonoi 
misle Udvilling i det fjerne Østen. 

J Telegram fra St. Petersborg i 
Sondags siger »Dann Telegraph"s 
Korrespondent: «Grundet paa en An- 
iaaelie, som ofte er bleer udtalt, at 

England og United States for Ti- 
den opmuntret og senere muligviö vil 
bistaa Japan i dels Strid med Rus- 
land, er den ossentlige Stemning her 
bleven fiendtlig imod begge de engem- 
talende M·agter. Et laralteristill 
Elöemvel paa, hvotledes Bitterheden 
ytter sig, afgiver en ledende Artikel i 
,.Novoe Vermin« angaaende Alaska- 
lendelsen, hvori den Opinion give-:- 
Udtryl, ja endog det«Haab, at Ka- 
nada nu vil lese de Baand, fom lnyts 
ter del ttl England. I 

En Sen deiner Iiu Moder 
paa Ddeen 

Socialismen er Anlagen 

Aldermand William Johnsen, Io- 
ekFltsttsi Mehlem af Byraadets 83 

YYMP har, Isttaeller »Chieago Rec. 
tjrsettedet mel- sin Moder l ti 

Aar, og saa hat han til Slut, med et 

Slag i Ansigtei, dtevet henbe og heu- 
des fire yiigre Børn fra HjemmeL 
Johnsen tilstaar sin brutale Handling 
og fotllater, at Forfiyrtelfen häng- 
ter fm Forskellen mellem deres Tro. 

»Hun hat en Strittemastine, og 
hendes krifiselige Vennek vil nu faa en 

god Lejligljed til at vise lidi prakiist 
Filanttapi ved at forsyne hende mev 

Strikning,saa hun kan underholde sig 
selv«, sagt-e Johaer i Aftes. »Bes- 
uven hat hun sat Olaf, min 14 Aar 
gamle Brod-et, i Arbeit-e, saa han kan 

hjcelpe til at underholde hendr. Hvad 
mig angaar, da hat jeg iite lovet at 

l give hende en Cent. Jeg gav hende tun 
ist-to sidfte Betalingsdag, saa hun 
lunde flytie.« 

Forstyrrelfen i JoshnsenUFamilicn 
hat reist hele Pullmans Harme. Der 
læggcs intet Sljul paa, at der ofie 
hat været Trætte mellem Moder cg 
Son, og det et almindelig kendt, at 

Johnscns fccialifliste Anstuelser hat 
Dckret Aarsagen. Mrs. Johnsen cr 
Moder til en ftor Familie, og Alver- 
imn Johnsen er hiendes ældste Sen. 
lld af s andre er 2 bede, og 2 Sønncr 
er reist vieftpaa for at søge deres Lyt- 
le, dtetsne fra Hjemmet af Familie- 
tkætter, ekllærer Llldermaw 

Familiefaderen dsde i 1895 og ef- 
tcrlod Enten og Børnene cifhckngige 
af den celoste Søns Fortjenesie. Han 
er en af de dygtigste Billedftcereke i 
Pullmans Tjeneste. 

Han hat oqsaa lastei Proz-sten, den 
not-sie Laster Lauriiz Poulfen, pna 
Domi, og han gør ingen Undslyld: 
ning for sin Handlin9. For ham er 

Socialigme ophøjet over Familie- 
bacmd, Hjem og Poliiit. Hcm bryker 
iig ill-: om, hvad Ver-den mener orri 

hans Handling, sigek han. »Jeg Vil 
itle gaa ivcers over Gaben for at 
flandfe Historien.« 

l 
i 

Blödct til Döde qf et Knivstik. 
Omaha, 24· Dit. — Bett Eoy, en 

Arbeitser i Omaha Cold Storage Co» 
Ajorde i Eftekmiddags, medens han 
flagtede Heng, en sejl Bevægelse med 
Knivem jog den i sit neuster Ben og 
oversiat en Pulsaarr. 

Positilcegekne tiltaldtes straks cg 
arbejdede ihrerdigt for at tedde den 
unge Monds Liv, men udtaler den 
Mening, at han vil biøde sig ihjel. 

Coy er omlring 25 Aar· 
.—— ——-·.-» -— —.-—.— 

Taftö Eitekfölger. 
Maniia, 22. Okt. — En Komike, 

udnævnt af det amerikansie Handels-- 
kammet berstet-T forelagde i Daq 
Philippinertommission-In et Telegram 
til Prassdent Rocsevelt, i;vcti han 
indircengcnce opfordteg til at udnad 
ne en amerikansi Forteininggntand 
til Medic-n af Kommissionem next 

Taft Haar ud for at ovcrtage Tätigk- 
departementet, og Viceguvernsør Luke 
THE-right efterfølger hont. Dei siges, 
at Kommissionen ønsker Gen. George 
W Davis valgt. Der er absoint 
Modstand mod Beckman Winthro:7, 
forhenvastende assifterende etstutio 
Sekretæn 

Franz Jofef vil miiligviö frasige 
fig Trauern 

Bien, 24. Ott. —— Assceterne i Ost- 
rigUngarn nærmer sig ftcertt cnKtise. 

Reiser Frantz Josef har formell 
undetteitet Lederne for det ungarsie 
Parti, at han for vil frasige sig Tro- 
nen, end han vil forlade sin num- 
rende Holdning med Hensyn iil 

»S-pørgsmaalet om hvilket Sptog der 

;sial bruges i den ungatste Arme. 

; Dallngaretne ikte viser noget Tegn 
til at dille give efier for chserens 
Foedring i den Sag, saa er der man- 

ge, fom mener, at,Kejserd-mmet er 

pack Rand-en af senfationelle Residen- 
heter, 

--.. 

Thamberlains plan 
vinder Fremgang. 

Mes. Lyttleton som Taler. 

Det beretteg fra London under 24. 
Okt» at Spørgsmaalet om Besinnu- 
sestold vinder rast Fremgang. Det 
diskutiert-IS alle Vegne, hvor Folt 
made-Z. Chamberlain hat udenTvivl 
naaet et of de Maul, han figtede paa, 
ncmlig at faa Folk til at anders-ge I Sagen. I 

J London indrømmes det almindH 
ligt, at Monden fra Birmingham gør 
raste Fr-emstridt. En Person kaldte 

Iham en Undergører. Denne Entusiaft 
Imente for en Maaned siden, at det 
oilde tage Chamberlain 5 Aar at op- 
dtage Landet. Nu mener ban, at ef- 
ter ncervætende Ratio af Fremskriot 
Vil den balde Tid forslaa, og at om- 

kting 2 Aar fra nu af, vil den for- 
rige Kolonitninifter af Landet mod- 
tage bet Mandat at underhandle med 
de bkitifke siolonier om dct, han baD 
otn i fin Tale forleden. 
«"·Provi1ss:sleadene er imidlertio ilie 
saa gunstiat stemte for Chamberlain. 

II- sk V 

Mes. Lntlletsam Hon. Alsted 
Lyttletons ·c):1stru, nor TjeneR fee 
fin Mand, Ulmmberlains Efterfølgcr 
som Kolonimjnisksen 

Lyttlelon ljar fulgt den britilke 
Ztit at søqe Olenoalg til UnderhuseL 
efter at kmn var rat-It ind i Ratsi- 
nettet. Hart dlev skn red III-Dost» 
forl)inrret fra at atbejde for slll Vol-. 
i Leominqton, men ZEIng Ltzttletsn 
traadle inD i Preschen med Ilion Eil 
begejftret Kotrefpondent striver des- 
otn: 

»Med besmtderligt Med og Be 
gejstring bar Mes. Lyttleton syldt 
sin Monds Plads. Hun hat givet 
sin Tid til at tale til Forsamlinger 
af Arbejdsmcend eg Arbejdstvinder 
og talt ved flere store offentlige Me- 
der. Qg hun hat itte hvilet eftet 
Dagens Bestzær. Om Aftenen hat 
hun ved fin Mands Seng hjulpet 
hnm med hans Papirer. Og san 
siger hun besiedent: Jeg hat ikte gjort 
mete, end enhver god Ksone burde 
gøre for sin Mand.« 

Om det itte er kvindeligt at op- 
trwde sont politisi Taler, saa er det 
dog tvindeligt at bistaa sin Mand i 
hans Gerning. 

—-· —-·.-——-—— 

Peter B. Llfens Plan. 

Washington, D. C» 25. Okt. — 

Peter B. Olfen, Clerk ved Cook 
County Eoutt, og Solicitor Sinn-nd 
t Handetesdepartementets Korpora- 
lionö Bureau hat affattet Formel for 
en Ed, som Udlcendinae tnaa after-I- 
ge, naar de soger om Naturalisaticn, 
og Formel-Ins Forfattere mener, at 
ltvis Jttstitsdepattementet antagcsr 
den, vil man tunue holde de Juk- 
vandrere ude af Landst, fsotn man iiie 
ønsier at faa ind. 

Formelen er i streng Overensftem- 
melsse med den nye Loh om Naturw- 
fation, som tret-eh at den, der au- 

spger om Borgetstab, stal beedige, at 
han itke er Anartist, at han itte er 

Tilhænger af anatkiftiste --Lcerefoet-s 
ninger, og at han tror paa Netzt-sen- 
digheden af en organifetet Regering. 

Den nye Formel tteever, at to 
Vidner stal bektcefte Sandheden ixf 
Anspgerens Affidavit, medens der nu 

bat-e træves et Yidnr. Mere ved man 

for Tiden itte sont Fsokmelem men Jn- 
stitssdepaetementet find-er den umwe- 
tet og vil anbefale dens Vedtagelse. 

Dlsen vil se at faa Dommerne i 
tChicago til at beuge den. 

HQCP 

Bestandet-segelten 
Washington D. C» 25. Okt. s-— 

Sagen mod Leopold J. Stern fm 
Bsaltimore, ttltalt for Delagtighedi 
Postbespigelser, fortfattes i Guar. 

—- 

Tet ser ilde ud for Tiltalte. Post-— 
inspektørMener fortlarede ssom Vidne, 
at der i Postdepartementets Arliver 
er siere Telegrammer sta Stern meD 

Anmodning om at faa Forsyning cf 
»Lamb Sirosps«, som han sit uden 
Betuling,uagtet han efier sin Kontrakt 

spaa Betst-et til Postbudene stulde sor- 
;syne disse meb Remme. Stern kunde 
naturligvis ikke saa disse Remme frit, 
hvig han ikte havde siaaet i lovstridig 
Forbindelse med den Funktionen-, som 
udleeerede dem. Der findes ingen 
Koittering for Betaiing for Remun- 
ne i Arkivet, og Stern har ingen. 

——.--- «..—.————- 

Stot Eksplosion. 
LiiewYIrL 25. Okt. — Ved en Ets- 

plosion i en Tunnel blev 17 Personer 
brcebt Sendag Morgen. 

Zeig Lig blev straks cster udgravet, 
nienens k-: øvrige 11 først fandtes se- 
neu-. 

Der var flere andre Arbejdere til 
Siede, da Uinkken stete, msen digse 
var helrige not til at undslippe. 

MAY — 

Nytt Kabinct i Nokgc. 
Professor Hagerup este:-- 
følaerBlehksom Premier: 
minister og vcelgersiollp 

gaer. 
Ikristiania, 22. Ott. — Prosezsscr 

Hanernp hat dann-et et nyt Miniis 
tin-n i Siedet for Ministeriet Blehr, 
sum resignerede i Gaan da Stertizini 
set nisJIrre ei Valgspzrgsnmal san-» 
Meg, at Oppositionen vcmdt fire’ 
Pladsek. 

Det mxe Ministerium er sanmtensat 
inalebes: 

Pros. Franciis Hagerup, Statsmh 
nistet og Justiisminister. —- Sigurd 
Txhsen sen Zøn as Henrikasen), norsl 
Itatsminisier i Stotholm. — Pastor 
H. N. Haus-ze, Ritte- oglldentigsmini- 
ster. — M· Schonning, Handels-mini- 
ster. —- B. Kildal, tFinanstninisten —- 

".de. Hausen, Arbejosminister. —- M. 
LUiatiesemAgerbrugsssmsinister. .Ob1rs- 
iøjtnan Strugstad, Krigsminister. 

M. Michelsen, en Skibsbnger, og 
M. Vogt, en losviyndig, er udnævnt 
kilStatsraadsmedlemmer i Stolholm 

Os———- 

chlik til Dommcr Snllivans 
Kritikere. 
— 

,,Hrorfot fkulde Bibean ikle laser 
i vore offentlige Skoler?« Dset var 

Emnet for Past. H. C. Herrings 
Prædiken i førfte kongregaiivnale 
Kirte i Aste-J (Omaha). 

Præsiens eTale var en Slags Svakl 
til den Kritik, som har vceret rettet 
imod Dommer Sullivan for hans 
Afgørelfe i den saa faldte Bibelsag. 
Dommen lød paa, at Bibel-In kundc 

Tod-is Tafes som et Eisempcl pack ga: 
Literatur og i andre Tilfælke, men 

cer maatie ikie giveg feiterisk Unter-: 

Visning i Forbinrelse dermed. Den; 
maa ikke lckses for at instruere i nogen; 
vis Bekendelfe. Hocrt enkelt Stole-« 
ra«ad siulde afgøre i dej enkelte Tili 
fceldr, om den stulde læses, cg hont- 
ledes den stulde bruges. 

Past. Herring sagde, at han kunde 
itke se, hvorfor Dommeren fkulde an- 

gribes for en saadan Udtalelfe. Hat-. 
ansaa det for en mcget rintclig Af- 
gøtelsr. 

«,,At fordre, at denne Bog skulde 
udelukkes af Stolerne,« fagde Tale-- 
ren, ,,er det samme som at fordre, at 
den bedste Lærebog siulde feiges nd 

af Varnets Haand Af alle de dum- 
me og ødelcrggende Fejlgreb, Stole- 
mænd kan gøre sig skyldige i, er dct 
den verste, at sville berøve Børnene 
det bedste.« 

»Den Tid vil komme, da Mome- 
stene vil fe Vibelen mere ligedan, »Ja 
da de vil ikte alene have den lcest i 
d-: offentligse Stolen men gøre den til 
den fornemste Lærebog, hvad den bor- 
være." 

Vi glæder oö over ethveri cerligt 
Vidnesbyrd for den bibelste Sandha- 

»- 
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Damk-Amcrikansk. 
Dunste Ve«stind«ianere i 

New York. J ,,Kirtelig Sam- 
1er« meddeler Pastor R. Anderer as 
Brooklnn ensDel interessante Oply3- 
ninger om dansie Vefkindianere J 
New York City bot der mange ku- 
løkte, danske Vesiindianere, som bei 
lavefte Tal ncevnes ca. 600, og der 
beftaar et ret talrigi kulørt ,,dansi 
Vestindisk Selskab«. Af og til konk- 
mek farvede Landsmænd i Pasi. 
Anrersens Kirke og scerlig det vanfte 
Flog scetter dem i Steinning. Ved 
en Jukegudsijeneste var en Lands- 
mand fra St. Thomas i Kitte, han 
er Præft for en kulørt Methodistme- 
nighed; blandt andet fortalte han, at 
naar Vesi-Jndianere rejser hjemme 
fra saa lcegger de Dannebrog i here-:- 
Fiiste. —- — Pastor D. E. Wisens 
nmnn ved den kuiørte »O:1t Redeems 
cr lutherfke Kitke'« i Washington Or 

Ifra St. Thomas, og Pastor A. E. 
JJenfen red St. Simons kulørte, 
cpiskopal Fiirke i Croon1, Marhland, 
set fra ci.J:hm1:as· Begqe gav ne 
Bidraq til Prktsternes Rossi- i Krisi- 
iirien i siebenhavw ankag denI 
20 Ziffer nbcr var Paswr Jensen i 
NI v York p a (j:enne1nrejse ca holot 
da en Guts- ztjenz sie fpr fine Lands 
moend i Ver Frelseis Kitte. Ter 
rar, da Sozien var raarliat l-ekendt: 
ajott, kun møot fna; men, striver Pa- 
sior Andetfen, skal man dømme efter 
den Sandaas Stemning ved Pastsor 
Jenfens førfse danfke restindistc 
(««,11:D:9tjenei·te, Da vil her fnart dan- 
nej en Meniqhed. J kirtelig Heusc- 
enbe er de bei mellezn Hernhut, Ang: 
litanser og Lutheraner, de lntherfke er 

Dog i fcrspindende Mindretal. 

Danske i Canada. J det 
»Boom«, som Canada i det fidfte Var 
Aar hat oplevet, er der — selvfølge- 
lig striver »Ugl)l.« — ogsaa en Dei 
danske Deltagere. Rundt om i de nye 
Kolonier,-som dannes detoppe finde-r 
man Dansle, og Flertallet hsører t·l 
den Art stræbfomme Fremskrids- 
mænd, fom har aivet det dsanfke Falk 
et godt Navn herunte. At rgsaa 
Danste fra indre Egne af Amerika 
følger med i Canadas Fortetnings- 
liv fees af den Mcengde Navne paa 
Landsmcend i Manitobas Hovedstao 
Winnipegs Hotellister. Sidste Uge 
traf man saaledes der Mr. D. M· 
Frederiksen fra Ehicago, Prcesident 
for Scandinavian Canadian Land 
Co., d’Hrr. Paul Svendfcn, Super- 
intendent for MinneapolisThreshina- 
Machine Co» Hopkins, Minn» og C. 

Rasmussen, Minneapolis. Det sto- 
re Minneapolis Korn og Eies-Dator 
Firma McHugh Christenfon Co» 
l;-«»i-3 eue Jndehavek, -lr. C. Chri- 
sfjspnfnm er dansi, hat en Brauch f 

Minnipeg og gør en megset betydeliig 
Forretning der. 

Peter Mortenfen, en danfk 
Mokder i Salt Lake City, Utah, et 

for anden Gang bleven dømt til Do- 
den. Mortenscn blev for set Par Aar 
siden arresteret for Mordet paa en 

ung Mand, sitivek ,,Bien«. Han 
fastholdt sin Usiyldighed, men Bedi- 

lserne imod ham var ftcerle, kg ved! 

idet føkstk Foxhøk btev hcm funde 
siyldig og dømt til Døden. Sa- 
gen blev saa appelleret til Højefteret, 
lwar den forleden kom op for sluttelig 
Afgørelse· Mortensen holdt ved den- 
ne Lejliglzed en Tale, der varede en 

halvanden Time, og hvori han for- 
uden al erklære sin Uslyldigheb paa- 
ny frem·haesvede, at han ikke havde haft 
et Irpartisk Fort-» hvorfor han nu 

anraabte Højestrret om at beordke 

Forhørstettcn paany. Hans Ben 
bl«ev imidlertid afslaaet, ng den W. 
November blev berammet som Dagen 
for Dødsdommens Fuldbyrdelse. 
J Folge Utahs Love hat en Delos- 

dømtRet til at vcelge mellem to DOH- 
maader —- at blive hcengt eller at bli- 
Vse studi. Da Mortensen blev dømt 
fortige Gang, valgte han at« blive 
siudt, og han vil sandsynligvis vcelge 
Vet samme denne Gang. 

En Mormontnissionær. 
James M. Petersen, som nylig er 
kommen tilbage til Salt Lake City 
fra Danmark striver bl. a. følgende i 
,,Bituben« af 22. Okt.: 

Den 17de April 1901 rejste jeg til 
Danmark for at forkynde Evangeliet. 
Jeg blev føkft kaldt til at arbejde i 
Aalborg Konference, Freveritshavns 
Gren; derefter til Gieraa, hvsor jeg 

»vor i 10 Maaneder, og saa tilbage 
til Frederikshavn igen. 

Lovet og taktet vcere Himmelens 
!Gud, fom hat givet os Forfkiknd om 

Ide saure og evige Principper, scm sta- 
lbse en Gliede, større end nogen unben- 
ipaa Jorden. En saadan Glas-de har 
Ien Mund erfaret, som hedder Niels 
lsofus Pedersen, i hvis Hus jeg boede 
Den mefte Tit-, jeg var i Danmark. 
Og for at saa mange som mulig tun- 
te faa Dei i rette Bubstab, bliggede 
Lan et Forsamlingshus og satte et 
nyt Orgel deri· Dette var en stor 
Geming af en Mund med smaa Mig- 
ler. 

-.—-——- 

Mod Norden! Mod Norden! 

Eaa rirer Skandinaverneg Meng- 
sel fia vaert Aar, naar Julehøjtiden 
nccrmer si—.1. Ønsket om at fejre den- 
ne Fest blandt Slægtninger og Ken- 
dinaer i det gamle Land bliret Aar 
eftcr atmet sixrkere hoI vore Land-»Is- 
:;iceikd ca Laxidgsxciancinder i ret site-r- 
nc Vcsfem og man meerler, at Ska- 
rer af Skandinaver bereder sig til 
Julexsejse hvert Eftekaar. 

Om man beiøaer Dampskibskonto- 
ret paa Fiinzie Sirt-et, Chicago, ser 
man Stahle-r af Kussetter» og en 

Macngde teifefcerdige staa i Begreb 
med at foretage den behagelige Reer 
til Norden. Gennem Annonser meer- 
ter man, at ftorartede Ekskursionek 
arrangeres af det velkendte gamie 
Firma A. Mortensen Fc Co., og man- 

ge af vor-e Læsere vil rimeligsvis kom- 
me til at deltage i dem, der forlader 
Firmaets Hovedkontor 126 E. Kinzie 
Street, Chicagso. Vi hat forstaaet, 
at disfe store Juleekskursioner kom- 
met til at overføres af den Stand-i- 
navist-Amerikanfte Linie-Z nye hur- 
tiggaaende, 10,000 Tons dobbeltpro- 
pellereke Skibe ,,Oscar 2.« »Hellig 
Olaf« og »United States-", fom gaar 
fra New York hveranden Ug«e. An- 
modninger indløber i Mcengde om 

Pladser i risse Ekskutsioner, efter 
Tillysnina af A. Moriensen Fc Co. 
Derfnr npfnmrer vi ist-He Blads Eris- 

de Lcesere, om J har icentt pasa at 

tilbringc Julen i edcrs tidligexe 
Hjsem, hvor eders Vugge sto-d, da at 
siire eder Plads som fnatest, for at 

J kan faa en behagelig Reife. Vi 
ønsie alle en lykkelig og hyggelig Reise 
og et Velkommen tilbage. 

III- 
Det bekendtgøtes herved for Slcegt 

sog Bei-mer, at vor inderlig elstede Hu- 
s.ru, Moder cg Søsier J n ge r M a- 

ri-: Nielfen, f. Ftiis, af Ged- 
veo ved .Horfens, er afgaaet ved Do- 
rzn i Walkcrvillh Ontario, 
d. 21. Oktober 1908, i en Aider af 
71 Aar, efter et langt og smertefuldt 

;Sygeleje. Hun leviede og døde «i Tro- 
"en paa sin Frelser. Hendes Minde irr 

en Vclsignelse for es alle. 
Walterville,Ont., cg Den-sit Mich. 

Edvard Niclsen, Dorthiea Søtensen, 
f. Nielsen, LouisNiselsen, HaraldRiel- s 

sen, Jens Nielsem Marias Rielsety 
N. Friis. J 
W J?«"«« 

»Dansieren« udgaar to Gange M 

Ugen. s1.50 aarlig. Pr«ve-Nt.· 


