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Kvindernes Valgret 
i Daumen-K 
lEsfter Politilen) 

Det af Dunste Kdindesamfunds 
Valgtetsudvalg indvarslede Mit-de 
vm Kvinders Valgret afholdtes i Af- 
tes 12 Jan i »City«, hvis stote Sal 
var fyldt til sidsle Plads. J den 

taslrige Forsamling saas adslilltge 
Riasdagsmænd deriblandt Falke- 
tingömcendene Basl, Jensen- Arme-, 
A. Jensen (False), Svejstrup og K. 
Vierte samt Landstingsmændene J 
Bertelfem N. Møllet, Gustav Hans- 
sen og S. Jenfen. 

Fru Louise Nørlund holdt del 
inledende Foredrag i hvillet Fruen 
toncist fremsatte de selvfølgeliae 
Grunde for Kvindens Krav om po- 
litist og kommunal Ligestilling med 
Mandem Kvindens Krav herom ek, 
Iagde Fru Nørlund, volsede ud af 
det praktifle Liv og den praktier Po- 
Mit 

Dei er ogfaa mindre for Kvinders 
nes ean Slnld, de sonstede Valgrel, 
end for selve S«atnfundels, fordi 
dette ille lan undvære de klarsten 
sfocn nu holdes udenfor del offentliae 
Liv. Fruen betonede, at Mod- 
standen mod Kvinders Valgret var 

stsnnden aansle betndeliat i Aarencs 
Leb, ca saa endoafaa i Landstinakt 
Fondandlinger i Gaar en fvag An- 
tydning af Muliaheder for Gennem- 

fsrelsen af den herotnhandlende Del 
If Reaeringens Valgretsforflag. 

Fru Jutta Møller lalte varmt am 

den almindelige Valgket, som var 

Grundloveng lyfeste Straale, hvis 
Birlninger sporedes i alle Frihedenz 
svrige Geben Fru Møllers Fore- 
draa lom delvis holdtes i munlre 
Linnelfer. modtoges med stærlt Bi- 
sald. 

Fru Professorindc Land, »Cirti 
lens« Formand, paavisle adslillrge 
Tilfcelde, i hville Kvinderne have-e 
haft heldig Jndflydelse paa offent- 
Diae Anliggenders Afaørelse, Dettc 
vilde i højere Grad blive Tilfasb 
del hvis Kvinderne fil positiv Ret 
til Deltagelse i det offentlige Liv. 
Kvinderne lommer med friste Kraf- 
tek oa nye Jmpulser. 

Fel. Anne Braun udtalle sig i Til- 
slutning hertii. Naar Stalle-FAM- 
veren tsInI og heutede Kvinderncs 
Stat, falle disfe at de havde lige 
Pligter med Mandene og denne 
Pligtfølelse havde samtidig udviklet 
In Reis-holele sont ikle lænaere lod 

sig holde nede (Bifald). 
Vi maa desværre af Pladshensyn 

give Aflald paa at referere de mange 
fortræsseliae Ord, der blev sagt Of 
af de følgende Talern Malerinde 
FrL Luplau, Fri. Marie Christenfcn 
Provstinde Johnson, Birkedommcr 
Svejstrurz ziorsetsyerskernes Fovma 
Svejstrup, Konfetfyersiernes For- 
wand Fri. Anna Hausen og de win- 
delige, Ttylleriatbejders Formand, 
Fri. Brunn. Jnlereösen vak ille 
minfi under de nævnte Arbeit-erkle- 
ders velholdte Fotedrag. 

Jsvrigt lignede Modet forsaavidt 
sine Forgængere, Tom Stemmingen 
for Kindernes Valgretskrav var 

start og ensstemmäg. Med sætlig 
dann Tilsiutning hilsles de Udtalel- 
ser, fern gav Udtryk for fuld Aner- 
kendelse af Regeriingens Valgretgfor- 
flag og Folletingels Holdning her- 
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Rolfe, Iowa. 

Vi hat vist itke ladet høre fra os 

f »Dansteren«, siden vi meddelte den 

dedrsvelige Nyhed, at Cyclonen, der 
den 24. Mai 1903 sdrog hen over 

R;.·1fe, hvade Idelagt vok Kitte. Ven 
nerne rundt om i Saimfundet tunde 
næsten —- efter vor Tavshed at dsm 
me —- komme paa den Tause, at den 

lille Wenig-heb i Rokfe ogsaa var 

gsaaet i Cyclonen. Dog nej! Herren 
staanede os; men en alvorlig Predi- 
ten holdt han for os. Jlle blot viste 
han os, at vi tun har et Guds Hug. 
hvor vi tan samles oni ham i Ordet 
og Sakramenteren, saa lcenge sont 
han vil bedare det for os, og at det 

ek idel Rande, han get det; men 

han mindede os om, igennern det der 

stete, shvor nødvendig det er, at have 
sit Salighedshus bvgget paa Klip- 
Pen, at ilte, naar Stormen begynder 
at blcese og støde an icnod samme, det 

forfærdelige stal ste, at det falder. 
—- Vor Kirle sit vi irnidlertid sat 

tilbage paa Grunden og gjort i 
Stand lige saa smuk og hyggelig 
sotn for, om itte smuttere. Assu- 
innre-Summen dætbede alle Udgiip 
terne ved Restaurationen, og Menig 
heden løftede san i Fellesstab og fit 
flere smaa Forbedkinger og Forstw- 
nelsek udfiørtr. Vor Kvindesforenint 
samlede Penge til Jstandsættelte af 
et Runi i Kirlens Krypt, hvor vi nu 

tan santles til Smaamøder og til« 

Ferlleåspisning ved de større Modetz 
oa ved andre Lejliabeder. De Unch 

Iftcentede Kirlen en Nnininer«:T-avle,l 
et nyt Alterdug og en sølv ,,Waferi 
Bor« og andre Smaating til Kir--i 
tens Forstminelse Et nyt Orgel var 

der saknlet Penae til. for Kirten 
sblev ooelaai af Stornienx men Jst 

Fvar heldiavig itte ankommen, nu pry 
dek oasaa dette Mitten -o·q got godd 

1 

’Nytte ved vorc Gudstjenestek. 

» 

— Jnleaftens Daa havde vi Jn- 
-letrck i Kirlen Sondaggstoleberne 
Jne havde lært en Del Sange, folp de 
Hang. oa Vers og Smanstyttet, fom 

yde stemsagede sok os. Efter at Pro- 

sgrammet var udsøkt, blev Gaverne 

,udoelt, og Glcode og Tilstedsljed 
isyntes at viere raadende over hele Li 
nie-n. Det er forste Gang, vi hat« 
lsaft Juletrce om Daqen; men det ers lanat at sotettætte fremfor om Af- 
tenen, navnlig for Landbcsollninqen! 
der har langt at tote. Vi lnltspez 
for Vinduerne, icendte saa Lys i« 
Kirken og ingen hustede paa, at U 
var Dag, før vi vak farbig. Eaas 
tørte vi hjem og holdt Juli-after i 
Ro og Stilhe«d, som det sømmek sig. 

—--— Sondag den 24. Januar ban- 
de vi lionsirmation En ung Mand, 
Jameg Frey sra Ord, Nebr. blev ton 
sirmeret. Han tom sheriil i Fon For- 
aar fok at læse hog Prastenz thsss 
to Seine, Mary og Katie ery op- 
holdt sig her den Gang og h.w:e 
Plads sont Lærerinder vcd den en- 

gelsle Stole. Mary er nu paa Sko- 
.len i Blatt, hvorimod Katie fremde- 
sles opholdek sig het. Jameg rejser 
Hnu hie-m til sine Forceldre for at 

«t)jcklpe paa Farmen. J de sidste 6l 
sUger for Konsirmationen boede haxi 
sle Prcestefamilien oq benyttede he- 
ile sin Tid til Bei-Minnen Konfis- 
mations-Dagen vak den toldesie 
Dag, vi hak haft i Visiten Termoniet 
ret viste 32 under Zero, saa der var 

itte kommen-san tet mange til Kitte; 
men dei var stnnt at være i Her- 
ren-s Hus den Dag. Katelisationen 
var baade livlig og leerer-ig, og man- 

ge gode Otd blev lagt baade Konstr- 
manden og Menigheden paa Vierte. 
Kitten var pyntet med Grønt -:g 
Blonvster i Anledningen og ester 
Konstrmationen blev der holdt Fel- 
leksptsning i Kirkens Krypt 

—- Mandag d. 25. Jan.. holdt 
Menigheden sit Augen-da hvor der 
blev «besluttet, at vi til Sommercn 
stulbe have en Macmeds Religiong- 
stole, men Mart) Frey som Lamm- 
de. James Truelsen blev valgt som 
Delegat til Anrsmsdet i Hutchinson. 

-7 Paa Sendag venter vi Pastor 
SMlm hertil, han Nester vtst at 
tale med og om Flsjlbvgningen til 
Stolen i Blatt, well, tom og vier vel 
kommen! 

—- Pvcsten hat i denne Uge maats 
tethotde stg luden Dose, det messte as 

Ehefskifieikkigssepak- 
tementet. 

Root trædct as, Tast indfökes. 

J Fredags ovetværede Root sit fid- 
ste Kaidinetsmøde, og i Gaar den fid- 
ste Jan» traadte han til-bage til Pki 
vatlivl. Prwsidentens og Kadmus- 
lollegernes officielle Farvel til Root 

Hudtryltk Følelse af, at de vilde savne 
ssham. 

Guvoknøk Tast var for kort Tid 
siden ankommen fra Philippinerite 
og sølger strals Root i Embedet som 
Krigsminister. 

Minister Root shavde iFredags 
Asten indbudt 400 Gcester til sit 
Hjem paa Jaclson Place for at byde 
sin Gfiersølger, Gun. Tast, velloms 
men. Blandt de indbudte Gcester var 

slete as Hærens stemragende Offi- 
cerek og andre Embedsmænd, som 
Tast vil faa med at gøre i sin Egens 
skab as Krigsminisier. 

Som Svak paa en Henvendcl- 
se fka Reprcesentanthuset om, hvor 
mange Køretøjer, Hovedet for Krigs 
departementet brugte, oplyste Mr. 
Root een lutlet Vong om Vinteren 
Da een aaben do. om Sommeren bru 
ges as Minister-en og bans Assistent 
hver, oq ten lullei Vogn ke- 
nvtteg af førfie ,,clerl« for Dishar- 
seinent. 

Guvernør Taft er af enlelte Bla- 
de i Osten bleven foreslaaet som det 
repnblitansle Partis Præsidentlan- 
didat. Da Gnveknøren forrige 
Mandag paa sin Rejse til Washing- 
ten pagserede igennem Qmaha, nd- 
talte han folgende til en Bladrefe- 
rent: 

»Jngen, sont nogenlunde et for- 
trolig med Situationen, vilde have 
ncevnt mig soni Kandidat for Prak- 
sidentvcerdigheden. Dette er en rct 
ca slet Taalbelighed Jeg m-odtag.r» 
en Stilling i Roofevelts Kabinet, ogs 
jeg er hierfelig inde for hans Gen-. 
nomination til Prcesideni. Jeg erss 
llcerer udtrylleliq, at jeg ikke ex Kan! 
didat « 

Med Hensyn til Philippinerne urs- 
talte han: 

»Im ex meget inde for at ephe- 
ve Tolden paa Tobak og Salter- 
som indsøres her til Landet fra Plii 
lippinerne, og Agitationen derfor vil 
blive sortsat, indiil Maalet er nan- 
et. 

,,Anlæggelsen as Panania-Kan.1- 
lcn vil efter min Mening ille gavue 
Handelen med Philippinerne ell r 

Østen i nogen vcesentlig Grad. Hvad 
Philippinerne trwnger shaardest til 
fok Tiden ek Kreaturer, hdormed de 
lan dyrle Jorden, san de lan odle 
Ris. Mindst ni Tiendedele as Knos- 
get er omlommet aif Kvægpesten i 
Lobet as de sidste tre Aar. Men Im 

hak vi denne under Kontrol. Phi- 
lippinerne trængek ogsaa til ameri- 
lansi Kapital. Der burde bygges 
nogle Jern«baner, som del i Lighed 
med Jernsbanerne i Besten, itle lan 
lsønne sig i erstningem men siden.« 

Med Hen..,n til den Philipp-incr- 
politil, vi før følgz udtalte han: 
»Phili«ppinerne for Philippinver- 
ne.« — 

»Modcrsmaalet« 
braqu mt ikte atene paa Stola-. meu ogiaa 
i Hiern, hvor Forældre benytter fig at de 
lange tttinteraftener og under-offer Vornene 
i at læse og ftktoe Dunst-. »Dann prægtige 
Vog bnkde fluch t ethvert danft Hirt-M 
Kor. fra Makinettt, Vis. Sendes portofrtt 
veo Modtagelsen as 40c, M. O. eller Frtmcks 
ker. S i gu r d Ante r, Blatt-, Nebr. 
M 

Tiden. Doktoren sagde, at han huv 
de faaet Bessøg af »Jotbs com«forters« 
de hat bog vtft itke været til megen 
,,com-fort« for hom. 

Hiler til -,,Dansieten«s Redab 
tøt og alle dens Les-re. 

Korrespondeni. 

HDkab i Danmark. 

Under Kong Alkohols 
Regimente. 

J Slangeruxphusene ved Ringsted 
er en Mand, Chr. Frederitsen, sent 
Mandag Aften (11. Jan.) bleven 
studt as en Mand ved Nsavn Niels 
Peter Arntzen. 

Den drwbte var 40 Aar gammeL 
Dtsasbsmanden Arentsen er en tid- 

ligere strasset Person. Han er gist 
og har to Born t Alderen 13 og 6 
Aar. Han havde om Astenen siddet 
og sviret satnmen med den drcebte 
Chr. Frederitsen og en anden Per- 
son, der ait under Navn astens Jn- 
de. De var alle tre berussede, og for- 
modentlia er de blevne uenige. Ar- 
entsen hat da taget Bagladedoubtet 
og rettet den mod Chr. Frederiksen; 
sørste Gang than trat af, tliktede Bøs 
sen, han ndbrød da: naa! det er 

not ogsaa det gale Lob.« Derestskr 
tkak han paa Hauen til det and-et 
Only o·q Frederiksen styrtede til Jor- 
den med tnust Hoved; endvidere er to 

Fingre afsiudte paa den ene Hasand, 
sidet han formentlig hat grebet for 
Jsiq. Atentsen hat tidligere gjort For- 
søg paa at styde sin Hustru, men hnn 
undløb, oa han asfyrede Skuddet 
mod Lostet, Den dkæbte var sepa- 
reret sra jn Husttu med hvem han 
ikke havdc levet samtnen i de sidste 
3—4 Aar. Politiet og Distrikts- 
Iæsgen i Ringsted blev hentede om 

Ratten; de tog de to Person-er med 

til Ringsted og indsatte dem i Arrest- 
en. Chr. Frederiksens Lig blev 
ibragt til Ningsted Sygths. J 

»Gaar Estermiddag ek afholdt For- 
Jhør over Drabs-manden, hans Kone 
Tog Sen samt Naboen, der var den« 
festste, der lom til Siede, efter at den 

blsodige Begivenhed havde fund-It 
Sted. 

———- ----·0-——- -——-—— 

Bunau Vatan fornærntet. 

Panamas Gesandt i Washington 
liak officielt underrettet Regeringerne 
iWafbington oq Panama om, athan 
gennem sin Sagfører hat opfordret 
Ner York --Evenina Post« til at til 

baqelalde og give Undiiyldnsing for 
lldtalelser anqaaende hans For"bin-- 
helfe med Panamakanalen og Revo- 
lutionen paa Jsthmen. 
Gesandten siger, at hvis der itke in- 
Ven en timlig Tid inløber tilfreds- 
stillende Svar, vil han anlægge 
cog- 

— «0-- — 

Machens Økonomi 

Han sparede 5152(),()s)() om 

March da yang Løn var 

si:;,-",n(). 

Dei fortælleg der om Macl)en, en 

af de Embrdsmænb, der hak vakret 
faa nieget omtalt i Forsbindelse med 

P-ostslandalerne: »Ved at væte rig 
Jtiq fparsounctclig lylkedes det Mil- 
Ichen at lcegge 820,000 til Sside om 

Aaret, met-eng han havde en Løn asf 
M,500 om Aaret,« sagde Holmes 
Conrad, en af Regeringens Sang- 
rer i Retssagerne i Forbinxdelse med 

Poststandalen. Det vilde han bevise 
ved Hjælp af et Afsiritft af Machens 
Transaktioner med en Bank. 

Forstellige Bankfunktionærer var 

Paa Bidnebcenken og bereitede om 

»6hecls vg- Veksler, som gik imellem 
D. B. Gross, Martha J. Lorenz oq 

George E. Lorenz og Mathem 
J Machens Stagførey Csharles A. 
Douglas, protesterede mod Conrads 

tldtalelser og opfordrede Dommeren 
til at lade blsot een Anklage mod 
Machen behandles ad Gangen. 

Under Argumenteringen ungan- 
ende dette Punkt hævedes Retsmøs 
Idet til nceste Dag.. 

Machen vil faa Lejlighed til at 
svaie i dinne Uge. 

Wall Street gaar med. 

Osppositionen imod Rog- 

sevelt lcegsger fig. 

Walter Wellman striver fra Wu- 
thington den 81. Jan» at det for- 
fikres blandt Præsident Roosevelts 
nærtneste Venner, at der i de kom- 
mende 6 Ugek sikke vil ske stor For- 
cndring i Wall Street med Henfnn 
til Rovsevelts Genvalg» De gaat 
san langt, at sde forudsiger, at om 

kott Tid vil de lebende Finanz- 
rncends Fjendskab mod Roosevelt vce 
re forspunden. 

Mr. Stillman, National City 
Banks Prscesident, var Gcest i det hvi 
de Hus i sidste Uge. Han er en» 
varm Ven og Beundrek af Nonse- 
velt, oq naar den Gelejlige Tid kom- 
mer, vil han udtale sin Mensing. 
Mcn han er ogsaa paa Vennefod 
med John D. Rocketfellen 

Dei er lykkedes nogle af Prcesi- 
dentens Venner at bringe disse to 
Mcrnd samtnen, og Mr. Stillman, 
sotn er Prcefident for den ftcerkesie 
financielle Institution i New York, 
er en ganske indflydelfesrig Mand. 
jcevnbyrdig med hvem som helft· af 
de store. 

Desuden begynder de store Her- 
ter at indse, at Rooseveli Popula- 
iiiet er alt for stor til, at de kan slaa 
ham af Matten, og om de kunde, 

Hvilde de kun arbejde Demokraterne i 
ZHænde Saa hellere Roosevelt end 
IBryan ellek en af hans Type. 

Ja, saadan siges der nu, og det e: 

vist ikke ufandfynligt, at dette Syn 
paa den Sag er rigtigi. 

Nyc Bøgcr unkomnc. 
— 

lHjemmets Bibliothek. 
Udgivet uf »Kirkelig Forening for 
indre Mission i Dunmurk« ved den 
bekendte Puftor N. P. Mudfen, 
Svrfutter til ,,Husundugtsbog«. 
Denne Samling uf periodifk nd- 
givne Skrifter indeholder et rigt 
og fint Udvulg uf meget interes- 
funte stønliterære Arbejder pau ab- 
solut kristen Grund, hvorfor alt, 
hvud »Hjemmets Bibliothek« hur 
buuret frem, fortjener den darnie- 

fte Opmærksomhed. Boger fru 
»Hjemmets Bibliothek« faas enten 
heftede eller i meget smukt kompe- 
nerede Bind med Guldtryt. Af 
fuudunne er nu unkomnet 

»Efter Ried.—Af Puncy. Puu 
Dunst ved N. P. Mudfen. 250 
Sider. Pris: heftet 80c., i ele- 
gunt komponeret Bind med Guld- 
tryt sl.00. 

Alpernes Søn. — Af W-. B. 
» Puu Dunst ved N. P. Muhfen 

235 Sider. Pris: heftet 80c., i 

eleg. komp. Bind med Guldttyk 
; 81.00. 
»Nun: Dæktet fulder. —- Af 

Gettrud Almquift. Pua Dunst ved 
i N. P. Mut-few 108 Sider. Pris- 
j heftet 30c., i eleg. komp. Bind med 

i Guldtkyk 50c. 

Hindedgmunden ved Kor- 
fet. S-ieghurdus. Af W.Schmidt. 
Puu Dunst ved N. P. Mut-few 
300 Sisder. Pris: heftet 90c., i 
eleg. komp. Bind med Guldtryt 
81.20. 

Sort - Klippe. — Af Rulph 
Connor. Puu Dunst ved N. P. 
Mut-few 248 Sitzen Pris: hef- 
tet 80c., i eleg. komp. Bind med 
Guldtryk 81.00. 

Gennem Braut-sperrte — 

Af Gertrud Almquift. Puu Dunst 
ved N. P. Mader. 126 Sider. 
Pris: heftet 30c., i eleg. komp. 
Bind med Guldtryt 60c. 

Erindringer. —- Fru min 
Burndsoms-, Ungdoms- ou Munv-’ 
domstid. Af Peder Lassen, Jahre- 
Miösionæt. 72 Stdn-, i Omslus. 
Pris: 40c. 

Herrens Veje. — Sande Op- 
level"fer· Af Laura Borchsenius, 
jyst Proesteksone. 56 Sider, i Om- 
flag. Pris: 25c. 

Hvad er Mormonismenk 

Af H. J. F. C. Matthiesen, Sog- 
neprcest. Denne trceffende Frem- 

i ftilling af Amerikas uhyggeligfie 
! Hedenskab ved den ogsaa her-Ihre 
I saa fordelagtigt bekendte Ptæft in- 

deholder 50 Sider i Omslag. —- 

anbefales varmt. Pris: 40c. 

Endvidere averteres folgende for- 
trinlige nye Bøgeu 

Erindringer om min Pi- 
legrimsfærd. —- Af Adcline 
Grevinde Schimmelmann. Geeh- 
inde Schimmelmann vil vcere alle 
Gelendt, ogsaa fra fngission for- 
leden i Chicagso med sin Baad 
,,Duen«. 114 Sider, i Omslag. 
Pris: 50c. 

Gennem den sncevre Port. 
Et Livsbillede fra Kanada. Efter 
Engelsi ved C. M. Denne udmær- 
lebe Bog, 112 Sider i Omflag, 
Pris: 20c. 

Guos Frev. — En Huizpostil at 
A. C. L. Grove-Rasmussen, Sog- 
neprcessi. Prædikener over alle 
Kirleaarets Evangelier. 685 Si- 
der, i meget smuktBind web-Guld- 
tryk. Pris: P1.00. 

Hvem var Jesus af Naza- 
ret ? — Et Enten —- Eller. Til- 
egnet ærlige Tcenkere. Af Chr. 
Møller. Denne Bog er for nogen 
Tid siden anbefalet i »Kirkebladet« 
af Pastor Vig. 214 Sider, i Om- 
slag. Pris: 80c. 

Om Sekterne i Danmark. 
Med særligt Hensyn til deres Af- 
vigelser iLæren fra den evangelisi- 
lutherske Kirke. Af H. G. Saabye, 
Sognepræsi. Denne fortrinlige 
Bog, som ogsaa her i Amerika hat 
den mest aktuelle Betydning, burde 
findes i enhver udviklet Kristens 
Hiern. 402 Sider, i Omslag. —- 

Pris: 81.00. 
Trcekfugle. —- Af M.Sørensen. 

En sand Skildring af danst Fol- 
keliv i Amerika. 116 Si«der, i 
smukt Omslag. Pris: 70c. 

Eventyr og Hiftoriet —- 

Af H. C. Andersen. Al Anbefas 
ling af H. C. Andersens Eventyt 
er felvfølgelig overflødig. Forste 
og andet Bind i eleg. komp. Bänk- 
med megei fint Guldtryk og kunst- 
neriske Jllusttationer. Hvert Bind 
har 352 Sider. Pris 81.00 for 
«hvert Bind. Scelges kun samlede. 

Danish Luth. Publ. House, 
Blair, Nebr. 

—«0-—-- -—- 

Udtog af 
Alterbogcu. 

Dette Udtog af den i Danmark 
forordnede Alterbog, hvori alt et 

udeladt, som findes i Kirkcsalmebo- 
gen, føret vi nu paa Lager. 

Dsa det er langt bekvemmere at 
føre med sig end felve Altekbogen, eg- 
ner sdet sig særligt for vore haust- 
amerikanske Præster. J smukt svu 
Alterbind 80c. netw. 

Danish Luth. Publ. Houfe, 
Blair,Nebr. 
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