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Hjcrlp for Joderne. 

Mens- Skarer af Jøder 
flyer fra St. Petersborg, 
samles der storeSummer 

til dein i dette Land. 

Tilstanden i Polen. 

Fra i Sondags læser vi folgende 
Melding sra St. Peterslborg over 

London: —— ,,Hundreder af strcetslags 
ne Joder og mange andre Personer 
slyede sra St. Petersborg i Gaar for 
at undfly det Blodbad, som Joderne 
var truet med ved opslaaede Notitser 
gennem den russiste Hovedstad Jeru- 
banetog og Dampstibe til Finland ca 
andre Punktee oar oversyldte, og rige 
Inder gemte deres Verrdigenstande 
for de forlod Byen, for at de itle 

slulde dlioe Rov for en Pøbelsverm 
läg den, der plyndrede Odessa i sidste 
Uge. Meldinger fra St. Petersborg 
tidlig i Dag Moraes siger dog at« 
intet Opløsb var begyndt. : 

Jmidlertid spreder Strælten sig til 
andre Steder i Riget. En UdvanO 
dring sra Odessa forhindredes tun 
ved den meit energiste Optræden as 
General Katildars, da Foltet horte« 
at der spetuleredes paa en ny Op-’ 
stand. J 

Frygtende, at Tilstaaelsen as Seht-) 
styre til Boten paa ncerocerende Tidth 
punet viide signaiiseke det tust-ists 
Kejserdømmes Sonderlemmelse, ta-’ 

ger Grev Witte Forholdgregler deri-; 
Trod ved at indsore Krigslov aennem! 
hele Landet. J Warsatv soreslaarT 
Autoriteterne at assstære Brendesors 
syningen sra Foltet oa saaledes lade» 
Kulden tvinge dem til Overaivelse.« s 

Dei synes, san Polænderne, op-; 
muntrede ded, hvad Finland vanot,i 
hat beslnttet at aøre et vældiat FremJ 
sind for oyisaci at naa at faa Seid-i 
stykr. Dei ek imidiektid Wietes og" 
Regeringens Haut-, at Polænderncj 
slaar sor sent, da Banerne atter er 

aabne, saa der tan fremsendes Trop-l 
per til at tue sttanden. Man er; 
dog itke nden Frygt for, at Mod » 

standen i Polen tan slaa om fra enY 
passiv til en bevcrbnet Madstand, ogl 
en Boraertrig i Polen vilde udsætte 
Ausland for Angkeb bag fra as re- 

dolutionare Elementer i Riget. 
Medens Uroliglyederne og særlig 

Jsdeforfolgelserne saaledes fortsættes 
i Rusland, atbejdes der her i Landei 

for at hjælpe de sortrcrngte Jsder. 
Der er substriberet store Summer til 

deres Hscelp. Andrew Carnegie hat 
givet sin Gheck for 810,000. Han 
sieiver med sin Gave til Isidor 
S’trausö: ,,Det er med stor Glæde, 
jeg sendet indlagte Bidrag til hiel- 
pefondet for Deres Trossæller i Rus- 
land. De frngteliae Forbrndelser, som 
er begaaede der, tunde snart bersoe 
in Troen paa Humanitetem havde itte 
de svundne TiderB Historie vist og 

lkgesaa dæmoniste Scener. Tab imid- 
lettid itke Modet«. lthan slutter saa 
med at udtale sit Haatb til Evolutionss 
looen, at det under den stal lylles. 
omend langsomt, at naa seem til al- 

mindeligt Brodersta«b. Det er nu 

hans Snn paa Sagen· 
J New York samledes der i Son- 

dags 814,000 til Joderne, 8135,000 
i alt der i Byem Forsvrigt sitt-stri- 
beredes der i Sondags: J Miladek 
phiq 820,300; i St. Leute 816,282: 
i Ctlyicago C14,600; i Baltimore sm- 
260x i Pittstburg 89,500; i Cincin- 
natt 85,000; i Louisvitle 849007 i 

Milwautee s1,500; i Peorta 81,500; 
i Kansas City 81,800, og saa koni- 

nier der stere Byer med 81,000 hver, 
derkblandt Siontx City. 

J Chieago holdtes der Stegegiudss 
tieneste as over 82000 orttodoxe Jvder 
si «Anste Kanesses Israel« Synago- 
sen, hvor de beklagede og begeæd de- 

ees sollt Sie-due i Ausland Un- 
tlactet as drehte angives til 40,000 oa 

Pkæsid. Rossevelt for Jodctne 

J Forbindelse med, hvad vi sidst 
meddelte om en international Bech- 
gelse for at yde Jøderne Hjælp kan 

»vi videre nieddele, at der øves starrt 
Ttyk paa Prwsident Roofevelt for at 

faa ham til at lægge et Ord ind for 
at bedre Jsødernes Kaat i Rusland 
Man tcesonerek, at Roossevelt netop 
er Manden til at gøre det. Der nd- 
tales Sandsynlighed for, at han vg- 
saa vil gøre et For-sog. Men om han 
ril henvende sig personlig til Czaten, 
cller han vil fremkalde en falles Ap- 
pel fta Magterne, og am han vil 
handle i Egenskab af Praesident eller 
ksloi personlig, derover er man ikke 
klar endnu. Heller ikle hat Ecke-fidei- 
ten endnu etllaeret sig, om han gis 
tage Sagen i sin Haand eller ikke. 
Der udtales som fagl kun Sandsyn- 
lighed derfor. 

General Treposs ecsignerek. 

Grev Wille og Kejseren hat givej 
ester for Follets Krav paa not e: 

Punkt. General Trepoff er bleven 

trungen fra sin Stilling som General- 
Guvernør i St. Peteksborg og assi- 
sterende Jndenrigsminister, og Proz- 
nxier Witte et gaaet ind paa viel-litte- 
lig at give Folket almindelig Stem- 
meret. 

erv Witte faa, hvilket Had Tre- 
posss Forisættelse i Embedet bevirs 
lede. Han bewivlede iile General 
Guvemorens Medarbejde ved Jndfss 
relfen af den nye Tingenes Orden: 
enen itke desto mindre indsaa han 
Nødvendiabeden af Treposss Fjer 
nelse, og Generalen indwmmede selv, 
at lun hans Fjernelse vilde stille 
Foliets Biede. 

Tammany vil fægtr. 

Formanden for Tammany Hast 
Lovtomite, Ctnrles H. Knox, has 
tundgjokt, at ethvert Strivt, sokn 
Hearft og MunicL-pal Ownership Li 
gan hat taget for at faa Stemmekne 
i New York talt over, vil finde bitter 

Mod"stand. Mr. Knox Paaftaar, at 

en Afgørelfe of Appelretten i 1904, 
sireven af Dommet A. B. Pakt-Ir, gaat 
imod Aabning af Stemmetifterne. 
Der rcesonetes, at Aabningen af bis-—- 

fc er udfat for Svig og der-for util- 

Iaadelig. --— Tigeken stal jo not seen- 
te for Livet til det sidftez men Mr. 

Hearst og Ligaen, som staat ham i 

Rvggem er vel ogsaa inde for en 

Dyst. 

Indiana »wes dry«. 

Tet bekettes fka Jndianapolis. 
Ind» at at Litørsalg var ftandfet i 

USøndags i enhvek starre Stad Ig 

imtndre By i Staten Indiana. Em- 

bedsmændene var meget aakvagne 

toverfot Forbudets Overholdelfe, og 

,enhver Ovektkceder blev atrefteret 
ISøndag Morgen blev der arrefteret 
60 Saloonteepers i Jndianapolis, 

Ifokdi de havde holdt deres Ud’salg5: 

jsteder aasbne sidste Sondag. Blandt 

lde arreftetede er Chatley Polster, 
Mehlem paa Byens deinotratiske etsg 

tetutive Komite — Ud over Staten 

Iblev Loven temmetig vel ovekholdt 
—- 

tlemlæftede eller faakede til 100,000. 
IMange stasstede sig paa Gusvet og qu 

hsjt om Trost for dekeö haatdt be- 

ttcengte Bis-dre. 

En fenere Meldtng fra Warsaw, 
Polen siget, at Krigslov - Ertloerim 

gen i alle Landetö 10 Guvernementer 

that vatt Beftyrtelse og Fuss-imle 
og man frygter for, at det vtl frem- 
talde Forftyrrelset, som vtl blive ve- 

re, end dem, man htdttl hat kendi. 
Der et Mangel paa Kul og Fodevater. 

Prius Carl valgt til Kouge 
i Morge. 

Kun 21 Procent stemmer 
for Republil. 

J Gaar meldtes der blot, at der 

læmpedes vældigt mellem Tilshængerne 
af Kongedsmme sog Republil, men 

Valget fortsattes. J Dag til Mor- 
gen kommer den Melding, al stønt 
Optæll7ngen ille er afsluttet, faa knn 
der ille fle noget væsentligt Omflag. 
Resultatet fra 418 Balglredse viser 
2533,9.'35 Stemmer i Faust af Prins 
Karl af Danmarl som Konge i Norge 
og tun 62,789 imo"d. Repucblilanerne 
ventebe at naa 33 c- as Stommerne, 
men maatte nøjes med 21. 

En Mærlelighed ved Folleafsten1s- 
Ringen er det ftore Overtal for Kon- 

Igedømme i de tepublilansle Lederes 
Valglredfe. Det vifer sig ogfaa, et 
de kongevenlige lontrolerer Distrils- 
ierne omlring Kristiania og vatdi- 
str"lterne. Republilanekne hat faaet 

Hier-es flefte Stemmer i Landets Jndre 
Zog i Norddistkitteme. 
L Esftek Msitmat i Nat raubte Fotkst 
jHurrah for Førfteminister Michelsen 
Log Stnrthingspræsident Bemer. Den 

Isivfte talte fra et Vindu og pnslede 
Heiles til Lyllc med Udfaldet af« 
Bittan 

Den antimormonske Seit iUtah. » 

i 
Dei ft)nes, som den antimokmonsie 

Ecjr ved«fidite Vala har vakt Rina- 
sielie ca Nøre i Mormonern-«s Leid-. 
Prckfident Smiih fial aabent haoss 

«.-in·qrebet Apostel-In Reed Smoot forl 
Hans Forliold under Valgei og sagt, 

t han ltSmooO havde gjort mere til 
at bringe Slam over Hirten, end alt 

Hlsoad andet der var ftet i fleke Aar.l 
TTerpaa stal Smoot have svaret, ats 
Ixniith ved sit Vibnesbyrd i Washing : 
siin under Smoot lindersøgelfen og 

Fred sit aabne Polvaami bar vakt stæ -? 

kere Følelse iinod dereg Rirle end ne i 
net soni helft andei. ; 

Qpinnntrebe ved der-es Valgsejk ij 
Salt Lake City spelulerer ,,tl)e gen-« 
tile5« nn Paa ogsaa at vinde Siaten 

Tred bei ncefte almindeliae Val·a. Der- 

til behøver de lun ai vinde 25,000 
Eiemmer mere i 

i 
I 
l 
i 

! 
Fra St Johannes-barg Syd Af-» 

i- la meldes i Gaar pr. Kahelqram, at 
1 hvid Mund og 67 indsfødte er dras- 
nede i en Mine, Driefontein7 Skakten 
til Minen blev fyldt med Band paa 
en Monde, som det lotie Kabelgrarn 
ille angivet, og Pompene teves viel, 
faa Oftene var aldeles hjælpelpst 
cvergivne til at drukne. 

i 

Skrækkeli: Ulykke i TransvaaL 

l 
! 

Racine, Wisconsin. i 
Paftor H. J. Dashlftrøm hat atta» 

paaiaget sig Agentur i Racine sog 
Omegn for Danlsb Luth. Publ.’ 
Hause. Han er vor fuldt bemyndigede 
Agent til at msodtage Penge for Blave 
og Wger og tvitteke for samme. 

Dei sial glæde os, om alle vore 

Samsfundsvenner og Pasior Dahi- 
sttøms mange Venner vil gøre deres 
Fortetning hos hom. En ftørre For- 
iendelsse af nye Bogen Salmebøger, 
Bilblet m. m. er blesven Pasior Buhl- 
sit-m tilsendt. Alle Danfle i Racine 
og Omegn er indlmdt til at lobe 
dansle Dinger hvs Pastor Dahlstrønu 
færlig Iniler vi at heulede Lands- 
mænds Opmæktsomhed paa de sine, 
elegante Salstne·bøgek, foim er med i 
denne F-otssendelse. 
M Publlibing Hause. 

Bis-in Noli- 

Paul Petersen Besiyret. 

De myrdede Missionærer i Kinn. 

Jfølge et Kasbelgram fra Hoch 
Fiong fortceller Dr. Machle, den Mis- 
sioncer, der undslap fra Blodbadet i 
Lien Chow, folgende om de grusom- 
me Handlinger mod A"merjskanerne. 

Da Uroligehederne begsyndte, greb 
en Pøbelhob Miss Chestnut og Mus. 
Machle og fremsstillede dem til offents 
lig Siue i et kinesist TemPeL Amy 
Machle, 10 Aar gammel, førtes bokt 

og kastedes lebende i Floden. Der- 
poa aftlcedte Oprørerne Mifs Elysi- 
nut og smed hende i Flotte-L Medens 
de to Piger tcemspede i Band-et, ftakI 
Z Kinesfere dem med Spyd. Mist-i 
Chestnuts Legeme og Amy Machlesz 
Hoved var gennemstukket, da Mrgcf 
Machle appellerede til Oprøkercie;l 
men Pøblen flog hendes Hierne ud,« 
aftlcrdte hende og tasstede hendes Le-! 
geme i Flodem Dewaa grob Pøblen« 
Mr. Peaie og hans Hufttu, afllædtc 
dem og Itdstillede dem i 15 Minutteni 
De flog ham dad, medens hans Konek 

s 
i san derpaa, og bagefter drcebte bei 

hende paa famme Mande. 

Jmod FodboldspiL ! 
»Mi. Nec. Her.« fra i Gaar nied-i 

deler, at der i indeværende Aar sit-i 
lerede er bleven 10 Mennesker drækst· 
nq manae andre slemt faarede ved 
Fodlwtdfd l. Alene sidste Lordag blev 
der tre saa baardt faarede, at der er 

lldsiat til at de ille overlever dereg 

-«Bef!adiaelser. Bisse tre er: en Stu 
dent ned Hedding Colleae, Jll’ s, en 

Høffkolcelev i Hampton, Iowa, og den 
tredie en E Pacisic Grove, Cal. 

Nassten altid bar et saadant DOH- 
fold ledet til, at Fodboldspil er ble-; 
den afstasset paa Siedet. Mon Dei 
ikte snart lunde bliVe afssaffet over 

hele Landet, scerlig ved Sie-lerne ; 
»Danflcren« udgaar 2 Gange om 

Ugen. 8150 aarlig. Bude-Nr. frit. 

130 »Es-Unges« brændt. 

Fra Jndianapolis, Jnd. meldes, at 
190 Byaninget (cottages) Sondag 
Ofteriniddag er nedbrcendt paa Mete-; 
disternes »O Aar gamle Lejrplads i 
Ano» Pakt vev den liae By Alton Z 
Oasan vaillonen nedbrcendte. Tib- l 
ligere boede Metodifterne i Telte an- i 
der deres ,,camp meetings« nien i dek 
senere Aar havde der reist sig den ene 

ssønne lille ,,cottage« efter den anden, I 
oa manae af dem var møblerede, san· 
de anslaas til en gennemfnitlig Beet-l 
di af 8800 Det samlede Tab saet 
teö til ca. 8100 000. Jlden kam fn 
ei: ,,Big Four« Lsolosinotiv Den 
tcendte i Circes-seh og derfra drev en 

fydvest Vind den hen imod B.ygninger- 
ne, hvoraf den ene efter den anden« 
antændtes, udcn at Tilstuerne Var iY 
Stand til at belcempe eller ftandse 
Luerne. 

-.—·—-—.—-——-—· ! 

»Danfkeren« og ,,Norden«. ! 
De, som ønsfker at forny Substrip-« 

tion paa «Da-nsteren« og ,,Norden« 
tilsammen, lan forny paa begge Blade 

for 81.90. 
Nye Abonnenter Paa ,,Danslereu« 

lan faa baade »Norden« og »Am-fle- 
ren« for 81.90; »Norden« kostet ellers 
81.00 og ,,Danfleren« s1..50. Altsaai 
spares der ille faa lidt ved at sendel 
Penge til os for begge Blade. 

html-h Padua-hing howe. 
Sizii-. Hebt-. 

P. S. Detsoni Fornyelse for »Not- 
den« sendes alenc, bliver det 81.00,z 
som lan tilsendes os, og vi vkl da sende 
seit 50 Centg Verdi af Boger af vott 

eget Forlag (se vort Katalog). Det; 
stimme Tilbud gælder nye About-Orts 

Her paa ,,erden«. 

Was-Es Ist-»Ist Ums-HEFT 
Pastor H. P. Jensen, Ce- 

Var Falls-, Ja., opsagde Søndag den 
5. ds. sin Gerning fom Prcest for 
Nazaret sMenigsheU Hans Hekbred 
hat i længere Tid vceret daarligt, og 
han venter, at en Forandring af Kli- 
ma vil have en heldig Jndflydelse. 

Past. Th.Knudfen,Tyle1-, 
Minn., fom hat været en Tut i Dan- 
mark i Sommer, er kommen tibbage 
og hat overtaget sin Gerning som 
Prceft og Forftanver for Højstolen 
der. — Tsyler har haft Besøg af Høj- 
sioleforstander Je n se n fra Hin d- 
ks o l m. Han hat i Sommer gjort en 

Rundrejse her j de Forenede Stater 
og beføgt flere af den danske Kirkes 
Wenig-heben Forrige Fredag holdt 
han Foredrag i Landsingburg, N. J» 
hvor han talte stemningstth om sine 
Jndtryk fra Turen i Amerika. 

Hr. Jver Kirkegaard, »Not- 
Den«s Redattør lover under Titlen 
»Halvkloden rundt« at udgive et Ub- 
Valg af sine bedfte Skitser, Sange og 
fortcrllende Digte· Bogen bliver rigr 
jllustreret og kan ventes med det aller- 

før«ffe. 

To Bryllupper. Jfl. ,,F.A.« 
Var der stor Bryllup i Vor Frelsets 
Kitte, Racine, Wis» Aftenen den 8. 

ds» da Paftor Ving ægteviede Mifs 
Christine O. Larsen til Ludvig Jen- 
fen. Kirken var fesstlig fmykket og 
fyldt til Trcenasel af Brudepartets 
Slægt oa Benner. Eiter Vieifen var 

der Vryllupsgilde i Hjemmet hviz 
Brudens Moder, Mis. C. Larsen, 
1801 Afylum Av. 

— Lena Tofi, en ung Pige fra 
Holftem som tun hat vaeret i Amerika 
iiogle faa Uger, blev i forrige Uge gift 
med James Nelson, en velsiaaende 
Mekanikus, som har bygget sig et 

flot Hjem paa Racine St. Racine, 
Wiss» Past. Kildsig fortettede Bielsen. 

En Borgerdeputaiion. 
Tyve af Racines fremragende Borgere 
band-e forleden, esfter hvad »F. A.« 

fortaller, Achients hos Kongresmand 
Cooper for at ilargøre for ham, at 
det var hans Pligt at udncrvne Peter 
B. Nelson til Postmefter som en nei- 

fortjent Anerkendelse atf den ubestri- 
delige Dygtighed og Uegenvyttigshed, 
han nu i tre Aar hat lagt for Dagen 
scm Byens ihcerdiae Borgmeftet ved 
ffedse at have det Offentliges Vel for 
Lise, endskøndt famme hat medføri, 
at han ved mange Lejligheder hatl 
maattet tilsidiesfættc sin egen Fort-et- 
ning som Ssag"fører og derved hat 
lidt iike usbetydelige Pengeiab. Bor- 
gerdeiputationen gjorke end-bitten op- 
wcerksom paa, at der i LIbet af faa 
Dage vild« fremkomme en Anbrin- 
lingssirivelse for Mr Nelsons Kan-Z 
didatur. Mr Cooper lovede at tage; Sagen under Overvejelse, idet han 
forsiirede Deputationen, at han itkei 
havde givet nvget som helft Løfte paal 
Ginbedet, der vilde blive givet täl den, 
hvem Flertallei af Borgerne ønsiede. i 

i 
To dansk amerikanske 

Guiter, Edward Nelson og Ein- 
merfen, sosm for site Aar siden lod 

sig «cnliste« i Marinen, er kommet ti: -I 

llbaae til Racine efter endt Tjenestetid ! 
De hat gjort Tienefie paa diverjez 
Krydsere og Kanonbaade og hat Jp I 
holdt siq hele Tiden paa Atlantershw 
Vet, stiftevis paa Kysten af Swydama 
riia og Atfrika I 
Om Jndsbydelsen til ,,5Vans!-li 

Amerikanst historisk Selstab sttiver« 
,,Ugebladet« efter at have anbefalct 
Jndfamlingen af historist Materiale: 

»Men vi lan ikcke tilbagehoide den 
Bemerkning, at Danssb amerikanst hi- 
storisi Selstab syneö os bygget paa 
en altfor fmever Basis. Dei burde 
for at kunne gske fuld Nytte viere nd- 

gaaet fra alle dansie Kredfe herovre, 
kirkelige-, Floreningsz Forretnings. 
Den danste Kirke repraefenterer tun 
en megset lille Bvøskdel saf det dem-st- 
amerikanske Folk. Hvorfor sindes 
der blandt Jndsbyderne ikke Mcend 
fra dissse andre Kred«se? Skal vor 
Historie strives, saa lad den for alt i 
Vetden ikke blide ensidig. Og det 
bliver den let, nsaar tun en entelt 
Kreds sko samle og strive den.« 

Det er altsaa ikke os alene, der sy- 
nes underligt om den Mande, hv-or- 
paa dette aljnindelige Jorda- 
gende er begyndt. 

Søren Jensem Springsiekd, 
Sarpy Co» Nebr» en cvf de ældste 
Dsanske i Staten og Stedfader til den 
bekendte danske Læge, Dr. H. P. 
Jensfen i Oma«ha, er forrige Onsdag 
død af et Hiertesiag. Han blev 76 
Aar gammel. Han var agtet og af- 
holdt af sine Kendinge. 

John En"kedølle, en dansk 
Kunsstmaler i Omaha, hat nylig fuld- 
ført et ftørre Maleri efter Original- 
slitser fra Danmark. Maletict fon- 
stiller et Høftlandsiab pasa Sælland. 
Kunstneren vurderer dette sit Bsllede 
til P100 og vil udstille det i Roses 
Kunfthandel pasa Dodge Street. 

Fra Ea ston. Cal. fortælles 
der i »Dumm« om Past. Dans og 
Hustrus Veføg, og saa siges der bl. a.: 

Meniaheben (,,Den danfke Kirke«.3) 
har saa godt sont køsbt Byggegrund. 
Vi kan nu faa det Stykke, som vi hele 
Tiden bar haft for Zie. Dei hat en 

udmcerlet Beliagenled. Ellets er der 
Land nok at faa for lidt og ingen 
Ting. Naar vi har faaei Landei, 
bnager Vi. Men Bbad der sial byg- 
ges, derom er der delte Meninger. 
Dei bliver formodenilig enPræstebvlig. 

Kapt. Anderson, Racine, Wis. 
hat nylig folgt sin Møbelhandel der 

og købt en lignende Forretning i Fre- 
mont, Nebr» af sin Svoger, P. A. 
Nelfon, dier hat en Møbelfabril i sam- 
me By- 

Tidligere Politichef i 
Neenah, Wis» John Petersen, der i 
de seiiere Aar has boet i Racine, 
Wis» hat modtaget Plads som »Man- 
ager« ved Oalwood Sanatotiuin Ved 
Lake Geneva, Wis. og skulde overtage 
Plaiztsen der i Lørdags. Hans yngsste 
Son, Frederik Peierfen, er ansat ved 
Anstaltens Mastlageafoeling Han 
blev forlseden gift med Miss Daisp 
Pullem,en Sygeplejersie ved HvspitaleL 

Foreningen »Bei dass-sie Al- 
kserdoms»l)sjem« i Chicago gav forleden 
i Wsicler Park Hall en Witenunder- 
holdning for Publikum. Arrange- 
meniet besidd af en Række OPvisniw 
get og Servekina af Forfristninget 
med et livligt Bal som SlutningsaLL 
Dei manglede ikke paa Smiger for 
flcre af de optrækscnde Personen faa be 
nok lan føle sig frkstei til at opttæoe 
Da fville en Rolle ved en anden ligsneni 
de Lejlia«hed. Foreningen hastede baas 
de Ære oa god Forijenefte af hele 
Arrangemeniei, siges der. 

Ei gammelt Ægtepar. 
Skibsfører C. H. Mol-bæch, som visi- 
nol er Milwaulees celdste Danster, 
fein-de sin RO. Fødsfelsdag den 18. 
Mi. i en Krebs af gamle Venner. 
Han er spdt i Randers oa hat boet 
i Milivauslee i henvsed 51 Aar, eller 
siden han i sit RO. Aar kom til Ame- 
rila, og er Medlem asf »Old Seitlers 
Clube Han bar fatet paa Jndsxers 
ne indtil for nogle Aar siden. Hals 
Hussi«ru, der er 85 Aar gammel og hat 
vaeret i Amerika i over 50 Aar, er 

født i Gäristiania, Norge. Da Mol- 
Ibæch blev gilt med hende, var hun- 
Enle esfter en Bruder til Past. Diel- 

richson, den sftrsie i erge ordinerobt 
Pmsi i Amerika-. 


