
Rsp JMH 

ji «- »Yanskeren"p· T UYUUHUVVVU"O ! »« det emsste danste Blad i Amerika, I et halvugenligt Nyhedös og Op 
Der udgaar to Gange um Ugem . « .Tninggblad for 

» udgivcs af ,,Danish Luth. Publ. l 
i 
H oet » V, Falk ist-Jema- 
Eis-Wink Tin Cz sg Frei-sag os, hu« 
EI·Is1-IlnreciFot, es- ·.s0 I T( Faun-Ia 
.i States ogd -,;,’"«l«suzet. 

Honse«, Blair, Nebr. 
sz Prøve-Numre sendes frit paa 

Forlangende. 
4 

—————-—-— »F LE- 

«- Et- 

Nr W Plain Nebr» Tirsdag d. 20. Marts 1906. 15. Aarg. 

P 

me sjketttqheder on tslrsfoar i Livet, on 

—-1 

Susan B. Anthony. 
Sevindesagengi ntrastte- 

Wust Tals-l Indindr. 

Ratten til Tirsdsn i sidste llge 
Proo- en af Acneritas --— og for denf 
Zeus Styld en af Den civilicekede 
Wem-Jus » betydelsh,me Kvinder, 
Fusan B. Anthoms, i Rochest«.sr, 
New York. 

Zusan Anthonn ur født den lä. 
Feb: 1220 i South Adams-, Mass» 
m )petaaede sanledes den høje Al- 
kser qodt Rti Aar. J 56 eller flll 
that. sont man regnet Beglmdelfen 
ti:, tkkmpede hnn ntrcsktelin for sit 
tlsrsz Rettiglxdek. 

Alene den Sekten-tuned at knm 
rgk saa belt gteben Js denne Sag. 
a: lnm tnnde holde Ovekbevignin 
exen nedliqe og holde Begejstringen 
for Den oppe genne::; w Mennesle- 
oldie er stiftet til at rcktle Interess- 
se CJk lzende og hendeci GerninkL 

Eil-fr- Snfan B. Jlnthonnz Fa: 
sxr Jok- chrler, on bendes Moder 
-.-:: sijcedlem as V.l.se!l)ksdifltirlen i 
;x-:-«l» Adams. Hm dlev fanledes 
Hohnqu of en Faden der holdt 
for it haan Sonne: 1, Tstke lmvde 

its Kitte, hvot zwinoemc op 
Dunste-des til at Lade dekes Rost 
ten-. Som ung ned lnm en god 
Etslenddanneltse· N hkndetz szdozk 
«-.1r velstaaende. Wen Zwindens 
ftixpktllelbed med Manden tasntte 
:.-J:i fig itte udenfm net lllle Som- 
funo of Familie «: Rennen o,: 
Kontan eneste Ansmtinn til few- 
stænoiqt Livserbvekzs var Stole- 
eintragen Mifs Vlnxbomx blev dij 

umucligt Lckrekindse. Men hun 
fund-. itle dtive des leere end til 
at ejene 8515 om stnedeln medenz 
en nmndlig Pckdazxcsx i sont-ne By 
sit Mö. Det Var ers Kontrast, fom 
Isideoa sit til Benåvenhederne H 

DURCH Anthonng senkt-: Liv. 
Lted 26 Vlarg Ajdccen fit hlm 

inne Lejlighed tiE at læzme sin 
sterbevisning angenende slvindenå 
Nettigheder for Dass-n. »Alle Sons 
of Temperame« homt et insect-sen- 
tetiot Mode i Albanrk N. Y· Til 
dette Mode sendte ogfan »le- 
Tsauqhters of Ten-.perance« Stil-pros- 
fentantek, og Misg Ylnthony var en 

of disse. Hun pnftede at tage altio 
Del t Msdets Forlmndlingerx men 

ket blev hende betndet, at Rvinderne 
Var der like for at tale men soc at 

nsre og leere. Saa forlod hnn til- 

lige med de andre tvindelige Dele- 
-»,-..1!-es. Modet og holdt el selvsterm 
dizc Mode i et endet Lolale, oq 
dette blev Begyndelfen til set-indu- 
i.es »New York Temperance So- 
rietq'«. 

Det faldek naturligt het- at be- 

nacke, at Kvindeineö Slenniietet 
var itte det fskste, Mifs Anthony 
apwg Lampen for. Det var Oper- 
lcsemsntngen om llge Ret og Anlvar 
med Monden i sin Almindelighed 
oq Arbeit-et for moralfle Sam- 
fundgfotmaal i Serdeleshed, der 
gis-de sig goldende hos heade. Ved 
Siden af Afholdssagen tilbsd stg 
Arbeit-et for Slavernes Fklgivelst. 
Beet-gelten for at give Kvindeene 
Stemmeeet var tmidlertid alleeede 
kegyndt, og enkelte af Mifs An- 
tbonys Slægtninge lutereöserede stg 
for den« Dun felv lo imldlerttd ad 

Mselsens Opgave, da lnm first 
biete demn. Dun blev ved at ar- 

ketbe for Afholdssagem indttl dun 
t 1849 bitte en Tale af Abble 
Fosset om Slavettets Ophcvellr. 
St Aar sen-re bitte hnn Ellfabeth 
C. Staaten tate, og det vakede da 
Mc long-, Tit-« hun sinttede sig til 

dtsie to. Den Operbevtsnlug paa- 
treugte Hg deude nu, at for rigtlg 
pl kanns me med i Lssnlngen at 
Ssmfandsopgavee gielbt bet fsrsi 
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csksms m Eise 3.) 

teqFod dyb Sue. 

Oversvsmmelse 
sdelcegger Vingaarde i 

Californien. 

Fra Fugu-U Calif. meldeg under 
Js. ds.: En Storm af ukendt 

Strenghed hat raset her de sidste 
60 Timer, og Egnen mellem San 
Joaquin og Rings Flodetne jenes 
med den værste Oversvsmmelfe for 
flere Aar. 

Snefaldet i Bjekgene overgaar 
alt paa Reh-M 

En Telefonmelding fra PineRidoge i 
en Højde ai 5000 Fod over Havet 
betetter, at der allerede er falden 
over 20 Fod Sue, og paa Vierg- 
toppene sigeg den at være over 22 

Fod dyb. Bande Rings og San 
Joaquin er ovenfmc Farelinien. Ind- 
bnggerne i Garfield Vinqaardsdi- 
siriktet hat arbejdet hele Ratten i en 

blendend-e Regn for at bygge Dem-! 
ninger, nied deres Arbejde tilinteH 
njordes, da en vældig Flodbølge til 

Morgen væltede sig hen over dennex 
Inn. Franchee Creeh der findet sndi 
om Fresno ind i Fuan thigation 
Companys Kanaler, san ikke lern- 

ger konirolekes. men sdelæggek Bin 
gaardenr. Milevide Strcekninger af 
Land er under 5 Fod Band. 

Eiter en rcedfelsfuld Nat Plut- 
tede 600 Mennesier i Mokges fka 
Laton paa Kingssioden i Flot ov 
til højete lingende Stksg paa San- 
ta Fe Beinen De 6 Fod hsie Dem- 
ninger omkrina Byen begyndie at 

oversvømiiies· og Efterkeininger frn 
Biergene lød paa, at der kunde ven- 

tes endnn mere Band. J de notdre 
Kolonier er en Mangde Broer bott- 

sstillede, og baade Santa Fe og 
Sen-them Pacific Banerne meldss 
vm Meine ,,wnibouts« og Reime-· 
reife af Tonkieneitem 

Stok Jeranneulytkr. 

LIMIle Mennesker 
omtomne. 

Fka Pueblo, Colo. meldes om et 

Togfammenftød i Fredags Morges 
tidlig tma Denvek öd Rio Grunde 
Bauen i Nærheden af Pol-Hand 
Colo» hvokved omtking 40 Menne 
sier mistede LiveL Som saa ostc 
ved stige Tilfælde lom der Brand 
i Nninerne, og derved siges 15 et 

væte umkomm. 
Dei bat tu Paöfugeciog, der sind- 

te samtnen. OmSammenstødets Aar- 

sag nævnes intet bestemt —- tun 

at det var ved en Bpjning, og det 
var i en Snestorm. Blot 15 Per- 
soner slap usiadte fta Ulysseu. Tosk- 
tsekfonalet vaa beuge Tag favne8. 

Syden fkal sage Ledelsen. l 

Fra Charlotte, N. C. meldes, stt 

Dommer Alton B. Warten Denco 
trateknes Ptæsidenttandtdat ved 

sidste Valg, i en Tale der i Manus- 
factutets Club tilslyndede Sydeus 
Dentoltatet til at tage Ledelten at 
Pattiet han fagde bl. a.: 

,,J 1896 ptøvede De Nebraska, 
og siden den Dag hat ingen gam- 
mel deiuottatist Nordftat sendt no- 

gen af vott Partt til De Fotenedc 
Statees Senat, og i tilgen as dem 

hat der væket en venlig Gut-ernst ..... 
Partletö Lammelfe var komplet oq 
ncesten fatal. J 1904 taadede De, 
l Haab om at genoprejse Paktlet. 
at vende ttlbaqe ttl New York for 
at finde en Kanbtdat —- kun for 
at mode det værsie Neberlag t vor 

Partts Historie« Altsaa —— under 
Notdstaternes Fsrerstab can det 
lkle bltve verke. Demokraterne man 

nu lade Sydstatetne tage Ledelsen, 
mener Poeten 

ji 

DURan dsmt til Galgen. 
Stor Spænding hat der været i 

Omaha angaaende de mange For-« 
brydelsek. Siden Fotføget paa at: 

Plage de anklagede for Mordet paa; 
JLausten og Flury ud og lynche demi 
hat Authorititerne maattet sendet 
Fangerne til Lincoln eller til Conn- 
ril Blufo Saaledes ined O’.Hearii 
i Fredags Aste-D da Advokaterne 

for og imod hain havde begyndi 
deres Stutningsargumenter. Fol- 
leslaren sendte Forbandelser efiet 
hom, saa han og Joe Warten munt- 
te iages til Council Bluffs. Lørdag 
Efiermiddaa Kl. 4 blev Sagen gi- 
oei i Juryens Hei-aber, og Kl. 6.5i3 
famme Daq afqav den fin Kendelfe, 
der lød paa flyldiq i Mordei paa 
Niels Lauften, den dansie Simon- 
leeper. Han dømtes iil at gø i 

Galgen for Mord i føkfie Grad. 
Detpaa affendies han til Stutz- 
fængflet i Linvoln for filler For- 
darin-L Han ioa sig ille Dom- 
men met-mete, end han spillede Kort 
paa Beim Forbrydelsek trives 
samtnen med Fiortspil oq Dril. —- 

Der fortfætles nu med Forli-drei 
af de andre Arreftanten 

Kulde i Nocdveftcn 

Fra St. Paul meldeis i Elutnins 
oen as fidste llk1e: 

Det nordre Caimda havde i hele 
sifj Timer starrt sittlde, met-eng de 

nordvestliqe States bavdc alminde- 
ligt Winter-dein 

Nu er imidlertid Hulden kom- 
meL Fra Wisligton, N. T» mel- 
des der om 32 Grader under Zern« 
fka Bismark, N. D» 22; Devilg 
Lake, N. D» ZU: Morhead M; 
Huren, S. D., og Duluth, Minn., 
12 med tilfoatende lav Temperatur 
i de forsiellige Egnr. 

Temperatur-en varietede fra 32 
til 10 Gradek under Yero over helc 
Nordvestem 

J Tvillingbyeme er Temperatu 
ten 3 Gradet over Zero. 

Mitchell seit-et over Datum 

Præsident Mitchells Modstander 
Pattick Dolan led et afgjort Ne- 
derlag i Grubeakbejdernes nationalc 
Exekntinoakd den Dag Mødet i 

Jndianapolis aabnedes. Hang Pro 
test mod sin Fjernelse som Præsident 
i Vittsbutg Distrikt Nr. 5 kom op 
til Behandling i Exekutiv-Boarden, 
og dennes Medlemmek gav Prass- 
Tcent Mit-hell sin cnftcmmigc Swtte 

Efter at Exekutiv-Boardens Be 
flutning var kundgfori, erste-rede 
Dolcin, at han ille længere vilde 
forspge paa at faa Stette hos den 
nationale Forening, men at han 
dekimod vilde indbringe sin Sag 
for Rettetne i Allegheny Counn), 

U 

Miso Suiau Authomzd 
Testament 

J Lordagxs aavnedes Mifg Su- 
fan B. Anthocmg Testament i Pro 
Date-Reiten i Rochester, N. Y. 
Hendes Ejendele bei-der sig til sm, 
000 Vcrkd, hvilket alt er testamens 
teket Sagen Kvindens Stemmeret. 
Nev. Dr. Anna Shaw, Philadels 
Phio, Lucn E. Anthony, Philadel« 
phia og Mary S. Anthony, Rochessg 
ter er nævnt fom Trusiees. Anthonn 
,,Homestead«en er i Marn Anthonys 
Navn, men hun faar intet efter sin 
Zøstrt. 

Chqrces M. Schmb Senats-III 

Dei fortælles fra Omaba, at 
Tom Noonan, en Mitte-Mond fta 
Bullfrog, Rev» fagde der i Løki 
dags, at Charleö M. Schwab, den 

tidligere Pkæstdent for Staalttusten. 
spqer Valg fom United States Se- 
natok fra Nevada. Og for dette 
Maals Opnaaelse hat Schwab paa 

B 

en Tut til Nevada sornylig købj 
en Mine til 85,000,000 og tillige 

jet Hjen1. Men Mk. Noonan mener 

dog at vide, at Folk i Nevada vil 
soretrætke en as deres egne. 

Fra Washington 
Zenatet er itle endnu tommet til 

noget Resultat angaaende Railroad 
Rate Villen. Det holder bare paa 
med at tale om og ptøve paa at 
amendere dette Forslag. Der har 
scerlig voeret gjort Fort-g paa at 

saa Loven amenderet derhen, at en 

Tatstbestenmielse as Jntetstate Com- 

åierce Cotnmission itle stal trcede i 

rast, sor den er godtendt as Dom- 

stolene. Men en saadan Bestemmelse 
blioer siltert aldrig Lov. Om den 
tunde gaa igennem i begge Komms- 
sens Hufe, hvad der ingen Sand- 
synlighed er sor, saa saar den aldria 
Umsidentens Undekstrist. 

Statehood Billen synes tørt sasi. 
Speater Cannon er bestemt indel sor, at den stal igennem, som den 
blev vedtaget i Hufet. Der er in- 
gen god Grund for ester Senatetg 
Bestemmelse at ndelulle Arizona og 
New Mexico, naar Oklahoma og 
Jndian Tertitorh optaaes. Der er 

i de sidste Territorier større Moo- 
ftand mod at aaa sammen til Stat 
end i de ssrste, saa det er tun Po- 
lititerne og Korporationer, der vtls 
holde sokstncevnte Territorier uden« 
as selviste Henshm 

U· S. Højesteret har i sidste Uges 
csaivet en Kendelse, som vil saas 
umaadelig vidtrwtkende Betydningx 
sor Betcemtelse as TrustsMonovoLE 
Ruder de wange Underjøgelset as de: 
sorstelliqe Trusts hat deres Medusa- 
mer bestandig villet finde sia itch 
under den Bestemmelse i vor Kon-; 
stitutions semte ,Amendement, atE 
ingen Person er sotpliatet til i en- 

Sag, hvor han er indlaldt som Bidss 
ne, at asgive Vidnesbyrd, der tan; 

stemple ham selv som Forbrhdet el J 
let paadkage ham Stras. J det· 
Trustene da hat betraatet sig selv 
som »juridisle Personek«, hat de 

nægtet at asgive Vidnesbytd, hvot 
ester de lunde donnnes sont Oder- 
trædere as AntisTrustLoven 

Hpjesteket aør i sm Kendelse gcrl 
dende, at der et Forstel Inellem Judi- 
oider og juridiste Personen Indivi- 
det er stabt as Gud, men en Korpo- 
tation er stabt i Kraft as den Bevil 
ring, den har saaet as Reactingen 
til at drive Forretning. Deras sal- 
ger, at den der har stabt Korpora- 
tionen, staat over den oa hat Ret 
til at lontrolere den. Herester stal 
altsaa Korporationer as enhver Axt, 
naak det fordres as den rette Mon- 
dighed, baade asgive Bidnesbhrd on 
stemlcegge deres Vogel-, ellcr de vil 
blive dsmt sor at have bist Fotagt 
for Retten. 

Sidfte Nyc. 
Morgenbladene for i Dag brin- 

get Budslab onl, at General JOHN 
M. Thayer døde i Aftes lidt efter 
Kl. 7.80 i Lincoln, Nebraska. 

Han kom til Omaha i 1854. En 
Tid var han Former. J 1856 or- 

ganiserede han et Kompagni af Fri- 
villige og kæmpede paa Gransen 
isnod Jndianerne. Han var med i 

Vorgerkrigen oq fluttede fom Gene- 

ralmajot. Han hat beklcedt M- 
aende høje civile Stillinger: U. S 
Senat-It fra Nebr. 1867-—1871. 
Gut-ernst over Terrivoriet Wyo- 
ming, to Gange Guvernør i Ne-: 
lsrasia. 

—- Der bereites fra Ouratx Colo. 
um et Snesired, hvorved 600 Mine- 
arbejdere et afsiaaret Forbindelse 
med Omverdenen, og det befrygtes, 
at saa mange svm 20 Mennester er 

omkomne. Studen, Snestreddef hat 
anrettei, ansiaas til muligvis slx 
000,000. 

Hist og her vlnunl caaosaiijuv 
»Den dan. ev.-luth. Kirle 

i Arn-« bekendtgør sit Aarsmøde i 
Aar til den 6. Juni og efterfølgens 
de Dage i Manistee, Mich. 
Bræster og Delegatet fra Menighe- 
derne bedes om at mødc ialrigi. 

s— Past. H.C.Strandslov, 
Marthette, Nebr. (,,Den danste Kir- 
kc«) har modtaget Kald fra Me- 
nigheden i Newell, Ja. 

—— Ei beklageligt Ulyk- 
lesiilfælde hændte iflg. »Flks 
«lei5« ude ved Corliss, Racine, fm 
den 9. ds. idei Rasmus Sejersdahl 
lom saa alvorligt til Skade i et 

Trejelag, at han maatte løres til 
det danfle HofpitaL hvor Lægen 
stratg san, at han Tilstand var 

haabløey cfter som hans højre Arm 

m hane venstre Slulder var knuft, 
og yans Rygrad brceklet. Han heu- 
laa paa Hospitalet, indlil Døden 
folgende Tirsdag Morgen gjokde 
Rinde paa hans Lidelfer. Hans 
Død er faa meget mere bellagelix1, « 

fom han«- Huftru bensidder med fern 
smaa Born, hvoraf det celdste tun 
er 10 Aar ganimelt, og han tun er 

« 

agfukeret for 8500 i Brodetsank-« 
fundet. Afdøde, fom blev 86 Aar, 
var tidligere Røbmand i Horfenå 
Eqncn og lom til Amerika for fan 
Aar siden. Han boede i 1120 
Ukound Ave. Hans Hustru er en 

Søfter til de belendte Hamlet San- 
gere, Beter og Carl Petetsen. Be- 
aravelfen fandt Sted fra Emaus 
hilrlen sidste Frei-sag Eftermiddag 
Lil. 2. 

tin ui Racines celdste« 
danfle Kvinder, Mrs. Jen- 
fine Christine Hvid er iflg. ,,"5· 9.« 

afqaaet ved Døden Mandag i fid- 
ste Uge. Hun var født i Løgftøk, 
Tinnmarh den M. MajIRLs og 
nuuede fauledes næften des "«ar. 
Hnn lom sammen med sin MUX sine Born til Racine i 1869, 

« 

for to Aar siden fejrede Jens Hth 
on Hufmt Gnldbryllup. Mrs. Ovid 
lslev begkavet fra Bethanialirken. 

Trinitatis Menighed. 
i tcbicago hat iflg. »Dannev.« 
lebt en Vunneplndg (25 by 125 Fod) « 

til Oean Feirke on Præstebolig Pan 
Hin-met af Cortez og Francisco 
«lee., lige overfor det norer Hospii 
tat. Pris IRS-FOR 

St. Stefnns JEAN-de- 
foreninq, Chicago afholdt Stän- 
daqs Aften den 11. ds. ifle ,,Chi. 
PsM en Aftenundetholdning i 

Wache-Ha Hall til Fordel for Me- 

nigbedens Byggefond. Bespget var 

over al Forventning stort, ikke alene 
fra Sydsiden, men en Meengde af 
St. Ansgar og Trinitatis Menig- 
hedg Medlemmer cDen danste Kir- 
kes) paa Vestsiden var modt op. 

Aftensunderholdningen aabnedes 
tktcd et Piano Musik Nummer af 
Miss Rogelbede, hvorefter Mr. 
Vald· Bovberg gav en Monolog, 
»Dunlen«, sont med sit militcere 
Humor og glimrende Mimik satte 
Folks Lattermustler i Bevcegelfc. 
Nogle dansle Sange blev fanget af 
s Skolebøm som de trods de er 

fødte berovre siilte sig godf fra 
Et lille StuefpiL »Den kluge Kone«, 
af P. R. Møller, spilledes af 5 

Sødskendr. Stykket er meget mor- 

somi. og fertig tog Vald. Bot-den« 
som klog Kone megen Bifald. Af- 
tenen flutiedes med en Svinqom. 

Det er oqsaa en Maade at ststte 
Kisten Paa. 

— Om Dei danske Alber- 
domshjem i Chicago’ss Stif- 
telsesfest strives bl. a. i »Chicago- 
Posten« for sidste Uge: 

Dei danste Alderdomsbjems Stif- 
telsesfest i Ftedags Afkes var den « 

»- 

ftørste, fom endnu har voeret af- 
holdt og det var en glimtende, re- 

præsentativ Forfamling« saavel uf 
ældre som yngre Damer og Herrer, 
der var mødt op. Prier per Ku- 
vert var i Aar forhøjet til 8150 og 
slulde indbefatte Vin etc. ved Boc- 
det. En Flaske Rødvin pr. hver 
S Kuverter vilde have tilfredsstitlet 
Publikum; med 820 Personer ved 

Bordet, mener dette kun 40 Ftaflen 
fom kun vilde været en lille Ud 
Jift imod den forøgede Pris paa 
bver Billet, men i Siedet for var 

der hist og her en Flafke Portvin 
eller Rhinstvin af forskellig Knatt- 
!et, og det forventede Salg af Rod- 
Iin blev itte stort — vist 8 Flaster. 

Ole Nielfens glimrende Musik 
iatte Liv i det festlig ftemte Pu- 
blikum, saa Manglerne Ved Bokdets 
Glieder ikke naaede at hindre. at 

Publikum morede si·a. Bed Bor- 
fiet fungerede Mr. Hentn L. Hertz 
"om Tonstmafter. Pastor K. Gild- 
1np (af Den dansie Kitte) talte 
"mukt for Fødselsdagsbarnet, Mes. 
Fathrine Tofi gansie forttinligt for 
Oanmart, Mr. Hertz for Amerika 
Ig Mr. Øckenholdt for Damerne. 

Jmellem Taletne blev der fanget 
orftellige Sange, bl. a. ,,4 Hur- 
faer for Alderdomshjemmet«, stre- 
iet af Mr. C. V. Ditleffen, ,,Til 
Nandene« af C——e (.Mrs Cathrine 
Toft) og en »Mine Sange« af Mr. 
T. C Christensen Ved Botdet 
Iverrakte Komiteens Prcesident, Mr. 
I. J. Ryberg, en stor og fmuk Bu- 
et til Foreningen Stifterinde,Mrs. 
Thoresew 

Eftee at Bordet var hævet, rud- 
iedes Salen i en beundringsvær- 
Iia Hurtighed, hvorefter Ballei 
iortsattes oppe i den store Hall. 

—— Til Opl1)sning. Pan 
Grund af en tedelig nien undstylde- 
iq Fotvirring er det lille Beløls 
il ,,De faldne Standinavers Mo- 
nunent i Transvaal«, som i Fjor 
ndkom ved .,Dansteren«, førsi nu 

ileven affendt til Johannesbukg. —- 

Da det blev mig betroet at sende 
Bengene, onsker jeg at tvittere for 
dem saavidt. 

Modtaget af 
Nes. L. Johnson, ....... 

Tvlor Minn., ...... PZJIIO 
Bastor A. M. Andersen, 

Blair, Nebr» ..... UN) 

Z. Johnfon, ............ 

Marnsville, Kan» LW 

84.00 
Beløbet udgjorde 16 Shillings 

)g 5 Pence, engem Mont, og blev 
·endt ved ,,Jnternational Money 
Drder«. 

Tat for Medinterressen. 
Julius Johnson, 

Marysville, KI. 

«Blandt Danste i Ame- 
cita« er Navnet paa en Pamftct 
som Past. Johannes Nordentoft hak 
ndgivet om sit Besøg herovre. J 
Plnnieldelsen as samme ffrivet »V 
L. i Udl.«: 

« 

Bogens Jndhold er imidlettid for 
sncevert til Rammen. Jstedetfor 
.,Blandt Dunste i Amerika« i at 

Dllmindelighed handler den ikke alene 
ikke om Kirkefolket i sin Helhed, 
men faa at sige udelullende om 

Grundtvigianerne ellet »den danskc 
Kirke«. Ost da bele Kirkefollet (ie 
dort sidste Nk.) knn udgsk ca. 6—— 
10 «-’;- af de Dunste derovre, og 
Grundtvigianerne end ikte Hunde- 
len af de 6s—10 Iz, ek det sauledes 
kun en ringe Brotdel af de Dunste, 
Bogen omhandler. Rappe meke end 
In Fyrretyvendedel, saa Folt fanr 
et ensidigt Billede ud beruf. 

-—- Past. A. Th. Dorf ved Nystcd 
Højsiole sial offer Fotlydende have 
i Sinde at opgive Hsjstole Bitt- 
somheden her i Landet og reife hjem 
til Danmark i Sommer. 

J 


