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Fra krigsskuepladsew 
Dresfereoe Hunde ved 

»Te: røde Rats-C 

St. Petergbotg, 9. MattH. tin 

msßsl Forening til Opdrcet af edle 

Hundstacer hat tilbuvt at forsyne 
«Det rødc Kors« med sinke Hunde, 
fom er dregserede til at finde og brin- 

ge Hjalp til vildfarenve Mennester i 

haatdt Bein Disse Hunde stulbe 
faa anvendes til at sinde de saarede 
paa Slagmartetne og bringe dem den 

sskfte Hjælp. Saadanne Hunde hat 
Poet en Flasle med styrkende Jndhold 
blinden til Halbaandet. Man mener, 

It Tilbudet vil blive modtaget med 
Tak. 

En enden Fotening hat tilbudt at 

tilvejebringe og mobilisere et Regi- 
snent bestanende of 2,000 Amazoner 
— tvindelige Ktigere — til efter For- 
billedet fra Oldtidens Krige at op- 
tcge en »mfende« Kamp mod Ja- 
paaeserne. Tette Tilbud er bog tun 
bleven modtaget med Latter i Kring 
minisietiet. 

Den japanefiske Flaade 
iNærbedcn afslcetvChlm1nk1. 

London, 1l). Marka Korrespon- 
denlen fra Eises-Io- til ,,T«.1ilmsrprels« 
meldet· at en strr inlmnskfsft Flandr- 
er bleven vacrverct sejlcndc i leetninI 
mod New Einvan 

Vlath andre ubetmsftsede Eftcrrcls 
ninger forlnder del i Ylin Kom, at 

Japaneferne hat avancerel til Feng 
heim-g Clienq i illanchutiek on: 

trent 40 Mit nordveft for Wiju. Tzl 
her-sites Damm nl der er kommen OF 
letters-sing li! Lsala i Japan M ;- 

Kmnp melli: m Japaneferne Da Rus. 
ferne nmtrmt 100 Ml fm Vl Adivo 

stol, on at cliujleme flnqlede. 
lfn Storresponbent fra Sbanqlmi 

til »Tailn n(52«:srel9« bereitet for sil- 
ken, at Rai-lerne er i ffasrd med nl 

opkafxe en fammmlwnqende Zlanle 
lebe liai fm Kaipina til Lnio Blum 

Gab-: Humor i Vladivostol. 

Blut-wowa llk «J.Ics.rts:«. Slønt 
den japanesifle Flaabe alter i Gaar 

diste sia ud for Havnen, og skøntB.on:- 
barbementet i Sondaqs falle Binde- 
ue i flirrt Bevægelse, er Befollningen 
bog veb godt Humor, og del daglige 
Liv gaar uforltnkket fin vante Gang. 

Manne blev forleden akrefterede, 
da man havde dem mistcenkte for at 
viere Japanefetex men de blev snart 
hsladlr. da Undersøgelsetne gove- 
gjotde, at de var Kineseke eller Ko- 
reanetr. 

J de sidlle to Dage hat del sneei. 

Ck den rufiske Flaadeaf« 
delinq ved Vladivostol 

ans-edel is!ds.sl·t·a«!«rs.-? 

Som et ret slaaende Bevis paa, 

book lidt man lim fasle Lid lll selv 

de betvvninggfuldesie lsfterretningei 
fr« Kriasfkueplavsem anlommer der 
In Teleqrammek fta selve St. Pe- 
ietsbotg, der lynes at belvivle, at den 

russisle Flacrde ved Vladivostok stal 
bete i tmn S- og setng faklig for 
be japanesisie Kystbyek, som mangler 
havnefotlvan El Telegmm fta St 
Peter-Oberg, datetel 9. Matti, lyder 
lautet-eg- 

»Hv1’s den tussifle Esiadre var u- 

denfor Blut-wole da Japanelerne 
entom vertil, og digle sidsie tom un- 

der Bejr hernied, vil de ganste sil- 
ketl, stge rugsisie Soofsiceretz llgge og 
venle paa Ellen-ten indtil den maa 

sp-.--.«--,....-—.-»»-, 

Wollt-, sviu W s« 

unt stinkt-inac- ciu Obs- obs-tsc- 
ging Vorn olt o lausan counw sm. 

It las-Im Inn oll detai- ea Cis-n ex et W »O lot n inifls All-the us Ko im. le 
stunk-sei ved prasin sl san-· muer cotaäoi v- Ieidi et lot sag-II andernnoiilo mluc ill« 
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tilbaae for at iiidtage Kul og Pro- 
viant. Er Flaaden derimod liggente 
i Havnen, vil Japaneferne utvivlsomt 
blolete den oa holde den indeslutict 
fom ved Port Arthur.« f 

l·apans Svak paaBeslyld- 
I ninger. 

Washington, JO. Maus-· Den ja- 
panesisle Regering hat udstedt en Er- 
llæring med Svar paa de russifle Be- 
slylsdninger, som gaar ud paa, at Ja- 
pan hat ltcknlet Koreas Neutralitet 
ved at landsaetteTropper og tage Lan- 
dets Adniinistration i sin Haand. 

Japan hckvder, at Landfætning af 

Tropper var en Nødvendigshed, fordi 
Koreas Uafhængighed ituedes af- 
Russland. 

Japan benægter Beflyldningen om 

at have siandset Depecher til to rus- 

siste Krydfere ved Chemulpo msd 

Efietreining til disse om, at Krigen 
var ersteren og dereftcr angrebet 
disse Slibe, hvis Føtere intet vidfte 
om Situationen. · 

Den tussifke Beflyldning, som gaac 
ud paa, at Japan stulde have tillendes 
aivei Korea, at den japanesiste Heil 
vilde fcenasle Regel-ingen, hvis Ja- 
pans Fordrinaer blev nckatede, er- 

llceres at vcere blottet for enhver 
silnift as Sandhed. 

Endelia niratkr Javn oafaa ist 
l 

lmve notificeret Russland om at hjem- · 

talde den russifle Minister i Korea. 

Er Rusferiseaaacde til 
Bunds? 

IoliQ lis. Mart-z Der rirlulersxri 
her klingter mu, at der har fnndet :nI 
imr Entrwfning Zieh mellem This 

nisziiflc Wink-re im Vladivoilot skgs 
Admiral Tonog Flande, yvori de tust 
iifle Elibe ital være tagne eller seen-s 
irde. : 

klimmt er iile belrckflet vg sindser 
Elle nlxnindeliq Tiler. Ida niekdsts 
rules i hverl Falls for sillerl, al ist 

smt Zoflag er umiddelbnrl fores 
findende-. Dei nnsek nn for givei, ui 
Vladivoftol .- Eflskdkkn virlcliq er. 

udenfor Hunnen oq vil blive nødl til 
ni mode Den japnncsifle Flnade i 
anben Skl. 

De russifle Slibe vil antagelizx 
blive lvimqne iil at søge tilbage til 

Vlndivostol for Rulforraad, og Japa: 
neserne vil fault-des veb at holde sig i 

Rcerheden lunne fremlvinge et afgø: 
rende Slag. 

Eftertetninger om denne wes-hern- 
gende Spitæfning venies med denl 
ftøkfte Spænding. 

Nutz land ftoler ikle paa 

voreOfficeret. 
Berlin,10. UJcarts. «Lolal An- 

«s,eiger« paaftaar i Dag, at Russland 
har næglet Amerika Tilladelse til at 

lende mililcrre Attache’er i Fellcn 
»mei) den russisle Her, medens sam- 
jme Tilladelse er givet til alle cum-» 
i pæiste Magter. 

Dette er, tilfpjer Bladet, en gtovx 
Fornærmelse mod Amerika og kan; 
tun opfalles som en Tiltendegivelfez 
af, at amerikansle Ofsicerer ille er ct 
flole paa, naar Talen er om tussisle 
Militærhemmeligheder 

Japanesisl Pairiotisme. 
Tokio, 10. Marks· Pattiotismen 

Ver i Stoben givet sig hver Dag til 
Kende paa den inest only-jede og ro- 
rende Mande. Medlemmerne of Ring- 
dagens Ovethus hatsaaledes nagtet 
at modlage Veres Die-ler, saa lcenge 
Krigen vater. Deres Essempel vil 
sandspnligviö blive fulgt af det andet 
Has· 

Englandholderflarpløje 
med Ruslantn 

London, 10. Markt Som Svar 
vaa en Jnierpellatton erklærede Mr. 
Balfour i Gaar i Underhuset, at Re- 
geringen meget nssje folget de russtsie 
Bevcegelser og navnlslg holder starpt 

TZoje med, hvijten Brug de russiste 
Kkigsstibe got af Havnene paa Can- 
Dia, ved Snez og ve«d Port Said. 
Ruslands Adfcerd i disfe Havne tan, 
erklærede han, give Anlevning til in- 
ternationale Forviklinger af den ak- 

vorligste Art. 

Spiller Korea Jntriger 
samtnen med RuslanW 

«Seoul, 10. Mart2. Politiet i Che- 
mulpo hat i Dag akresteret en Svoger 
til Kronptinsen af Korea, idet denne 

begav sig om Bord paa en Damper til 
Shanghai. Meget vigtige politifke 
Dokumenter fandtes i hans Besiddel- 
se, hvoraf det snnes at fremgaa, at 
Korea endnu fpiller under Dcekke med 
Russland. 

Neberlagfot Russerne. 
Tien Tfin, 10. Marks. Den ja- 

panesiste Styrke er rytket frem fra 
Yalufloden, hat indtaget Feng Wang 
Cheng, fordrevet Russerne i Metho- 
den af Fen Shu Ling, det øftlige 
Vas, og staat med en betydelig Sfyrke 
70 Mil oft for New Chwang. Russ- 
serne et ftcekkt fammcntrængte ved 
Liac Bang og Hcti C:hen, hvor et b.-· 
tydeligt Slaq med det alletførste cr 

uundaaneliqt. 
Nogte fmaa Stammber er alle-: 

rede forefaltme, men Nquerne rr 

bner Gang tilbaaeflarche meb Tab. 
Alle Kdindcr oq Born forladct New 
Cbtrang. Japanefetne bruger sam- 
me Taktik sog miter frem Paa sam- 
me Munde som under Krigen med 
Fiinm 

Jrintria forllanfer fig. 

Bari-J, l«. ·:I.starti:-. J Henhold .il 
erre fre. striaiztninister Andre er 

der pacbcanndt et Arbede hvowrd 
Der tilfiatscs at strtte alt Stnftferfvarst 
i tsnnpfasrkiia Stand Hundreke 
zinitartilleriiter er antotnne til Mar- 
scille for at fætte Hamtebatterierne i 
lomplet Stand, ca en l)el Stab at 
Marineinaeniører oa Haandvasrtere 
er fat i Arbede havel i Marseille sont 
Ins-J andre Punktes. 

lfxaren rufter sig tnod 

E n alan d. 

En Efterretning som, hvisz den er 

paalidelig, maa vætte de alvorligfte 
Betymringek blandt alle Danste paa 
Dort Fledrelandö Begne, tommer un 

Der 1«. Mart-J fta Berlin og lyder 
saalede5: 

«Tageblatt« Paaftaar, at man i 
hemmende Regekingslredse er fulot 
overbeviste om, at en lirig med Eng- 
land vil blive den for Rusland nundss 
aaaelige Folge af Krigen med Ja- 
pen. 

Attive Forbekedelser er allerede 
ira Ruslands Side ivcerlfat efter en 

starre Maalestot, heri indbefattet alt, 
hvad der hører til et virksomt For- 
fvar af alle Øftersthavne. 

Den russisie Marineminifter hat 
bevrdret alle Jndbyggete paa Øen 
Kotlin i den sinsie Bugt til at for- 
lade detes Hiern, sont vil blive jew- 
nede med Jordety da Regeringen hat 
Brug for hele Den til Fæftnings- 
vierten 

Fykst Uchtomsty, spm et Czarens 
fortrolige Ben, siges at have udtalt, 
at et russist Angreb paa Jndien er 

nmiddelbart forestaaende. 

lEt hofft nunkeligt Levnedslöll 
Mrs. Pureheart Waleley af Sin- 

ron, La Sueur C-o., Minn» er nylig 
død 111 Aar gammel. Hun kom til 
Bei-den foræl·drelss, var gift tre 

;Gange, Moder til 14 Born, som alle 
Judng til de var 20 Aar og dekover. 
; og flere af dem blev Fædre og Msdre, 
Haa hun havde mange Bauch-tm og 
likke desto mintwe sbavde Mes. 
Makeley ved sin Dsd ikte en enelte 
eftetlevende Slcegtntng. 

Tte Maaneder for Mes. Waleley 

...-—-..-..., ..— 

blev fødh døde hendes Fadens .Ju«j 
17t):-)«. Han til lhørte den kejserlige 
cig blev drcebt af den jalobinsle Sto- 
mager Antonie Simon, til hvem den 

unae Pring var oveigiven af de re- 

volutionoere Hendek Moder, sont 
nur enqelsk af Fødsel, døde efter 
Tødsclen af sit eneste Barn, hvem en 

fjern cngelsi Slcegtning gav Navmt 
PurehearL Hendes Faders Navn 
var Jsidore Dumouriez 

Da Pureheart Dumouri ez var 16 
Aar qammeL blev hun gift med en 

Kaptajn i den engelske Hirn Han 
blev drasbt to Aar senere i Slagct 
ved Waterloo Kort efter sit stoxe 
Tab tom den unge Ente sammen med 
et Emiarantselstab til De forenede 
States, og sire Aar senere blev hun 
gift med en Mand ved Navn Ed- 
wnrd Gran som lod sig indstkch i 
Armeen oq var den sørste ameri- 
knnste Soldat, der faldt i den wert- 
canske Kriq den 19.91ng 1847. 
Derpms reiste hun i 1850 sammen 
med et Selfkab af Guldsøgete til Ca- 

lifornia og der cegtede hun i 1860 
tOscak Makeley, en heldig Minears 
s bejder 

To Aar fenere flyttede Wahlen- 
Faniilien im ckalifornia til Johns- 

ztemrn Pa» kmor dekes mange Esset-I ltxmimere levede, og bvor 43, den del-.- 
fwsilic med lindtagelfe of Mes. 
Vlatelen pa en Sen, omkom i Flodstn 

Hi Mai Reisi. 

I Med denne Sen kein Mks. W Xe- 

jlen til Minnefota oq købte en stor 
lFarm i Ncerheden af Sbarkm 6 
sAat tenere bortfovpagtede de Far- 

Inen oa flnttede til Galsvestom Tex» 
bvor Sonnen mistede Livet i Storm- 

sflodem sont overfaldt denne Vir. 

iMrå Wokelen nndkom oq flnttede 

jtilbaae til Formen, bvor bnn san 
,boede, indtil kmn for nvlia dødr. —-—’ 
sI Mangel af Arvinaer vil hendesl 
IEiendom ca. 810,000, tilfalde Sta- 
ten l l -. ---- .--. l 

Kinas Rolle. · 

Moor-e Li-.Diiini!1fchang inne-—- 
ogsnn efter sin Død at stulle tomnxe 
til at fpille en Rolle i den øfiafiatisic 
Politik· Man bar neinlig i oisie Tu-; 
ne funvet og fremoranet ei Busch-] 
som Den hemmte Statsmand havoe 
strevet, lori efter at Fredspkotolol- 
len var underflreven i Peling, on 
sein laster et ganste interessant 
Sirejflns over tiinas Stillina til be 

to Alagia-, der nu læmper ved Lan- 

i 
i 

detg Grcknser. Brevet, der er obre-Z- 
ieret til en anden linesifl Etuis- 
mand, lyder saaledes: 

,,De linsesifle Hofembedsmænd fi- 
get hyppigt, at del ille gaar an, vi 
nfftaar Manchukiet til Riisland; 
Incn saadan Tale lnn kun de Folk 
føte, der daarlig kender de nuvcest 
rende Forbolb og Fremtidem Naxir 
vi nu overlader Manchuriet til Rus- 
serne, fladet det slet ille, fordi Ja-l 
pan da gansle siltert vil annelterei 
Korea. Naar saa de to Lande, Rus-» 
land og Japan, stoder samnien vedi 
Gransen mellein Korea og Manchusi 
riet, og hver af de to Modstandere i 
Tidens Lob vil forssøge at udvide 
fine Grænser paa den andens Vei- 
tostning, saa vil der opstscia store 
Siridigbeder. Hvis det da i Tilfæl- 
de af en Krig ser ud til, at Japan 
oil trælke det lorteste Siena-, saa 
lzjcelper vi af al vor Kraft Rusland 
med at odelcegge Japan. Af Tal- 
nemmelighed vil Rusland da sillett 
give os Manchuriet og beholde Korea 
for sig selv. Ser det derimod ud eil, 
at Rusland vil ligge under i Krlgen 
meb Japan, saa vil vi simpelthen 
drive de russiste Troppet ud of 
Manschuriet, idet vi foreqiver at 

bjoelpe Japan, og san vil vi ogsaa 
uden stor Møje faa Manfchuriet til- 
bage. Derimod vil det falde og me- 

get svært at faa dette Land ttlbage 
nu strau. 

England lægger stot Bægt paa 

Manichuriet, men det behøver vi itke 
at tage os af, da England ikke kan 
ndrette noget med Magr. Tyskland 
er neutral, Frankrig ser til fta det 

fjerne, og Amerika tier stille. Med 
digse Lande hat vi Verfor intet at 

Aste. Vore Vicekonger i Sy·dkina, 
fcm hat en anden Mening, kender 
Efte de virkelige Forhold. 

Dierfor beder jeg Dem sprge for, 
at Kejserinde-Enken intet erfarer om 

Vicekongernes Anstuelser. Jeg kan 
ikke leve lcengez jeg er allerede Do- 
den ncer. Efter min Død beder jeg 
Dem følge dmine Grundsætninger.« 

Tiden vil vise, om den snu, gamke 
Statsmands Raad bliver fulgt. 

Overfvömmelsen i Osten. 
Wilkegbarre, Pa·, 10· Marts. 

Saavidtvides, er der hidtilintct 
Menneskeliv gaaet tabt i Oversvøn!- 
melsen langs- med Susquebanna- og 
Dele!oare-Floderne. Stillingensek i 
Dag taugt alvorligere end i Guar, 
idet Vandstanden nu er 30 Fod 6 
Tommer over daglig Van«dsiund. 
Befolkningen i Vyerne langs med 

Floderne flytter hurtigft mulig dort 

fra Hiemmene, og Farmerdistrikterne 
ser nd som store Jndsøer. Politth 
bar beane Dænder fnlde med at redde 
de Mennesser, bois Hnse er onsilndte 
af Band. 

300 Familicr hjcmlüse. 

Port Juni-» N. Y» 1,0. Marks. 
Eber 3300 Familie-r hat maattet flug- 
te fra Hjemmene vaaGrund af Oder« 

fvømmelsen, og mindst lige saa man- 

ge er ufskuarne og indespcerrede i de- 
reg Hufe. Det elektrisie Lusanlccg 
staat under Band, og hele Vom be- 
findet sig i Mørke. 

Tabtc Modet. 

»Nein Nøden er storst, er Hjælpen 
nirrtnest«, sigisr et norst Ordsprog, 
litt-:- Zandhed Hr. Peter Hondal hav- 
de Uliiledning til at iagtt.1ge. Han 
dar netop rede til at give sig oder, da 

ijætpen koni. Vi vedføjer hans egcn 
Beretning derom: »O o u g, Minn., 
ZU. Juli 15)U:3. Dr. Peter F-al)rnen, 
Et)icago, Jll. Jeg maa fortælle Dem 
csni min St)gdom, og hdorledes jeg 
tom til at høre om Deres Medicin, 
Dr. Peter-XI Rutito. Jeg var fyg i 

lang Tid, men vidste itte, hvad der 
var i Beim Jeg lagde nd en het 
Del Penge paa dette Vis. Til Slut 
tilraadede man mig at rejse til Ub- 
landet i den Tanke, at muligvis LE- 
gerne der var bedre i Stand til at 

behandle mig. Men jeg kom tilbage 
Zigean daarlig, som jeg nogensinde 
lsavde vix-rot Jeg tabte Modet og 
opgav Habet om nogenfinde at blive 
rast igen Endftønt jeg var en ung 
Mand, havde Livet inqen Tittrcek- 
ning for mig. Jeg syntes at blive 
fvagere og svagere, indtil jeg ikke 

længere kunde arbejde og ncrppe var i 
Stand til at staa Paa Benene· Da 
synes det, at det var Forsvnets Bil- 
lie, at jeg fluilde møde Deres Agent 
der paa Stedet og here oni Dei-es 
Medicin Kuriko. Jeg fortalte ham 
om min Sygdom, og han fortalte mig 
om Deres Kuriko, som han troede vit- 
de helbrede mig. Det var vansieligt 
for niig at tro bette, men jeg begynd- 
te at bruqe den, og hvad han havde 
sagt, blev til Sandhed. Jeg beugte 
flere Flasier Kuriko, og den gjorde 
mig frist. Jeg har tatket Deres Agent 
mange Gange for hans gode Rand. 
Det stal altid være mig en Form-kl- 
se at anbefale Deres Medicin som den 
bedfte af alle." 

Dr. Peter-E Kurikso er ikte til 

;Salgs paa Apotheker. Kan kun er- 

Jholdes gennem Lolalagenter eller paa 
»Steder, hvor ingen saadanne findes, 
iditekte fra Fcrbrikantxm Dr. Peter 
IFahtnetY 112—114 So. Hoyne Ave» 
iChicagsm Jll. 

Danik-Atneritansk. 

Dunst Runftner bitt-. 

Otto Bendix, den betendte Piano- 
oirtuog og Musiklcerer, afgik i Tires- 
dags Morgeg oed Dsøden i frt Hjem 
paa Sutter Street Nr. 1329 i San 
Francisco. 

Døden tom ganske usoentet. Dagen 
i Forvejen havde han voeret ved bedste 
Velgaaende og havde tilbragt Aftenen 
samtnen med sin Huftru og et Par 
Vennet i et Teater. Rort efter Mid- 
nat blev han syg. Da man fattede 
det fatlige i hans Besindende, blev der 
sendt Bud efter en Lcege; men inden 
denne kom, var Bendix død. Som 
et mcerkeligt Troef tan orntales, at 

samme Øjeblit, som den sidfte Lins- 
gnist udsluttedes, indtraf et ret heftigt 
Jordskælv. Hjertesygdom angives 
sont Dødsaarsagen. 

Otto Bendix var af mofaisk Her- 
tomst. Han var født i Kobenhavn i 
Vegyndelsen af 40’erne og robede 
meget tidlig et musikalst Talent, soin 
ban oed sin fornruende Faders Bi- 
ftand tidlig fik u«d«oiklet. Det siges 
don, at Faderen ·1ødig git ind her- 
oaa, da han havde bestemt Sonnen· 
for Handel-Hoden 

Den nnqe Bendix valgte Pianort 
fom sit Instrument, og han var prie- 
deftineret til at opnaa en Færdighed 
raa dette som tun fan. Sine forste 
Lektioner fik han Ihos saadanne Lee- 
rere fom Antoine Ree og Gabe i Ko- 
benhaon. Senere studerede han un- 

der Meitre som Kullak i Berlin oq 
Siszt i Weimar, hvor han gav flere 
notable Kommen 

Senere kom han tilbaqe til Its-ben- 
hoon, boor ban sit Ansættelse ved 

Mufiktonscrvatoriet, og i Tidens Lob 
totn ban i nasr Berørekse med Hoffet 
oq Hovedstadens Honoratiore3. Hans 
Broder, Viktor Bendir, er endnn en 

of Kobenbaons forste Musiklærere. 
Hans- førfte Huftrn og en Søn er 

liqeledes i Live og bosiddende i Ko- 
lienbaon 

Tidlig i 80’erne kom Otto Bendix 
til Amerika, og efter en Koncew 
turne, oed hvilten han vandt fig 
Nasvn og Renome, nedfatte han sig i 
iBofton, hvor han blev tnyttet til det 
dervcerende hemmte Musiktonseroato- 
rium. Her blev han kendt med sin 
anden Huftru, med hvem han blcv 
gift i 1890. 

lFor ca. 12 Aar siden kom han til 
Sein Francisco og blev ingen lcenge 
anerkendt som en af Sterbens bog- 
tigste Pianister og Musiklkrere. Ca- 
lifornia Conservatory of Music, fort 
han grundlagde og til sin Død var 

Jndebaver af, var ogsaa anerkendt 
som et af Stadens bedste Musikin- 
stituter. 

Otto Bendix var en mørt, inde- 

sluttet Karakter. Han var itke let 
tilgoengelig og ha·vde kun fasa Venner. 
Mcn hans Dygtigshed var uomtvtiste- 
lig. Til Trods for, at han var ftolt 
of sin Nationalitet og sit Fcedreland, 
kom han aldrig blandt Dunste, men 

sontes ncermest at siy dem. Selbst-l- 
gelig var han aldrig ,,populcet« 
blandt sine Lands-Wend. 

,,Bien«. 

Hædret ved Afrejfen. 

Hans Jener med Familie, som 
hidtil har levet 1414 Dort-as St» 
Omaha, afrejfte i Tirsdags til sin 
nytøbte Frugtfarm site Mil Ist for 
Council Blusss, i hvilten Anledning 
den danste Odd Fell-No Loge og Re- 
telah Logen gav dem en Afstedsovets 
tasitelse i deres Hjem i Swdags Af- 
tes. Det var en fmul dansst Festlig- 
bed, fom lange vil blive bevaret i 
Crindring, og Mr. og Mr5. Jensen 
Inster at udtale en hiertelig Tat til 
Deltagerne. »D. d. Moneer«. H 


