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Snestormen i dennc Uge. 

llalmindclig streng flctc Stcdcr. 

Vindcns Hurtigycd 48"Mil 
i.Timcn. 

Fra i Mandagcs Aste-J og ti 
Tit-Mag Asten har der over en stui 
Tcl as- Landet berskct en streng 
Suestorm C h i c a g o Bladom 
bei-emsi- oni del sitzt-fli- Snefald fui 
.- lear used en Vindfart as 48 Mil 
i Timcn, saa lxaade Xiszvinder og 
dlscæud blwsch vmfnld og der 
maatte strammrsz Ton lanqu Bog- 
ningorne Paa Michigan Ave-» saa 
der kiinde vix-re muliat for Zud- 
aasugere at holde sig paa Benene. — 

Jasrdselen paa Sporocje og Højbm 
nor standscdeszi i flcre Timcix Der 
saldt 9 Tommer Sue, dg den blas- 
stess sacnmcn i vældige Driver paa 
sinc Steder. zur fattedes blot 
Herd-Bein for at det kundcl kaldess 
im regulær Vlizzard —— 6 Meinte- 
sker nicle at værc omfomne i Stor- 
inen. 

Meu der komme-r aldrig den 
Ulykke til Land-J, udcn det er til 
Gavn for fingen. Der blcv Beil-cos- 
tigclse og Fortjcncste fdr en Masse 
A rbejdere. 

Fra Milwaukce, WiV., lyder 
Nchdingerne ligneude som fra Chi- 
xaga Al Fcerdsel forstyrrede5, og 

Forretniijgessstod stille- Mev Hun- 
dyodop Muäkxqm PMB-Itzt 
ttavlt ags at räisiå Gadexz Spor- 
veje og Jernbaner Skibene maatte 
blive i Harm. 

Fra Kenosha nieldegi; at det 
var Aareth værsie Blizzard Lig·- 
nende Inder Beretninaeruc fra R a- 

c i ne og slere andic as Wisconsin-J 
- Vyer 

Mcn ogfaa i J um a, Missou- 
I, Kansas da her i- Nebaska 

rasch den satnme SucstornL Fra 
L m a l) a welch-J, at der i Løbct as 
22 Timer er« faldcn 10 Tommer 
Suc, dcst størstc Enefald i ZU Aar. 
Sau slcmri var dct ika her, skønt ui 
sif incre, end vi øtiskcdc. Fra Tu- 
p ofa, Mag-» Inder TlIccldinaorne Daa 

Bii3»;c11«d da den Vasrfic Suestorm i 
slcrc Amt 

Fra sinngtcsfcir. 

En Bevilling paa 
Ha g, zz s (-;, 5 3 T« 

Et Forflag um Bcuilling aj 
H:3:Z,:353l5,537 til LovgiottiIIgI-, Ad- 
1ninis1ritiongi- og Retiivæsenet blcv i 
TIIiandagLs vedtaget i Onsct cftet 
fleisc Tages Diskussion De fleftt 
cukclte Bestemmelscr, som Komi- 
Iden ljavde forstaaet, Vodtogcg ndeu 
stor Debat. 

Zærlig e"t Punkt oaktc Modsi- 
gelic. Tot Var, at Departements- 
clnsfcsr skulde have Mugt til at af- 
ftcdigc gmnle og ndneligc Funk- 
tionasret Farslaget faldt, mer 

san vedtoges der et andct Aiuendo 
mont, som bestemmcix at der af de 
lscvilqedc Summe-r iutct man udbe 
tuchs til Funktionærer, der ikke es 

i Stand til at udføril del-cis Tje 
ncsan 

DampskibsMotitch 

»Ist-or Il« ankom den 17. dsJ 
til Clniftinnssand —- Alt Vet. Vi 
mter offele dcrfra den ZEI, Fcbr 
og Denke-J du til Nein York den 1() 
Marti-· 

,,·Lwllig Oliw« unfoni til Nek- 

JJJUrk den 15. d-:-., vitde insele der 
sra i Haar og ovnth til Skandi 
Imvicn den l. Tllicirts. 

»United States« bar forlad 
(:i«ln·istians:ssand med 287 Passagerc 
og vcntcszs til New York den 5 

tilkurtg -— vil ntter afscsjle derfr 
den 13. Mai-ts. 

Ærbødigft 
A.E.Jol)nsonö’:c50. 

General Støsfel kendt 

ItLtdig. 
Dødssdømy mcu indstillct til 

Bcnaaduing. 
Et. Peter5110r9, ZU. Februar —- 

(83I-neral-Løjtuunt Etøszssel dødgidøuk 
ch— i Aste-n af den iiiilitw1«c Rot Tor 
Lockgioelsen uf Port Arthur til 
Japaner-ne 

Genuin For-f, sont kununandcredc 
4.,Zstfidi1isi«o T ivision V d Port Ar- 
thun ordiedez ieprimanderct for 
disciplinasr Forseelse, dogikkc i For- 
lsindelse nced Ovemivelsrn nf Fast-—- 
ningen, General Smurnoff. Fussk- 
1iingens3 aktive Komtnandøn og Ge- 
neral-Mnior Reife-, General Steigs- 
seli Stab-: schcf frifendteszs af Man- 
gel pua Beviser for Beskskyldnins 
gerne-imod dein. 

Rettcn i11dftillede, at Leids-dom- 
Iucn over General Støssel Inilduesz 

»til« ti Aarszs Fasngsel i en Fasftninxp 
Ebka ·at lmn udelukkes fra Tieueften. 

Judstillingen um Formildelse be- 
qrundcr Retten väd at henvise til, 
at Fcrftninqcn i lunq Tid forsvaredes 

«Ined meqen Tapperbed oq III-holden- 
« lIed imod cn oveilegeu S«ty1ke, at der 
jkliordegkflire lldfald med frygtelig 
4Virkuing i Fjendens Lein at Stude- 

sel under Belejringen bavde bevo- 
ret sit Heltemod og at hau mod 
Slutningen havde taget energisk Del 

Fra Washington nieres, at de 
militære Officerer der unser Dom- 

;men over Støssel som en logisk 
Konsekveng af Poit Arthurs Oder- 
aivelse og rnssisk Militasrdiscipliti 

» 

; Nebraska maa vindcs for DaIt 

Prassidenten konfererer 
nsed Statean Repræsen- 

tanter. 

Det beretteii fra Washington i 
Tiresdaqs5, at Prassident Roosevelt 
Daaen farnd babde en Ranferenee 
Ined Eetiatdl Buttett, Konnte-: mand 
Pallald da kliosJ Hainde ungan- 
cnde Nebrast·a-dliepublikanernes Stil- 

linq til dlkomination af Præsident- 
Islandidat Ranmwmand Pallard 
fiaer ester denne Konserencez 

»Im bar ofte talt Ined »Klassi- 
cdsnten am Situationen da tman 
at lsan let tunde bliue nomineret 
Men lsan bar stadiki suaret, at ban 
blierten tunde eller Vilde modtage 
en Gennmnination, og sea er ober- 

,l««cbist VII-, at lian under ingen Lin- 
flasndiabed bil niadtaqe Nomination 

«fl)1« en tredie Termin. lGan ønsker 
tun, at der Inaa blibe noniineret en 

zRemilJlitHnier til at følge l)am, sotn 
iarundig smubatiserer med bang- 
TTlldministratibn dg bar Ebne til at 

aennemføte den« 
J denne kxorbindelse fremboldt 

skrwsidenten nied Stark-, at Ne- 
braska absolut Inaa bindeszs for 
Taft 

Det demokratiskste Blad »World 
Herold« i Lumlsa bar siden ved 
baade Erd oq Kmikatni søat at 
flan Kapital af «J.«1i1ssideitte1is:s bis- 
dende Ord, at Nebraska absolut nma 

vindesJ for Tast. Man bør doa 
man-te sin, at det bar i Modsæt- 

.nin-·.1 til sig selb, ban frembasvede 
Tast. Det bildende liaaer saale- 
dess- i hangi dlkasatelse af at modtaae 
Neunainination, da nreft efter bam 
es- Taft sikkert Nebraskas Res- 

x publifanernes Fiandidat 

l 

E 

Mimballtou ozi Jnksonvillc, Jan-n. 

tlnnnsen bil i de nansnesxe Daae be- 
søge ovennwvnte Nndser oa Om- 

Isegm medbringende et godt Udvalg 
Iaf Liøaen Gan madtaaer dgsac 
iAbonnement paa Bladene. 

Danisb Luth. Publ. Hause. 

l 
l 

ts Vor reisende Aaeut Fred Jn- 
r. 
l 

Julcs Hausen. 

En danst Mund sont 
franft Vlinbaszsfaderaad 

død. 
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Jnleszs Hausen) der Var født 17. 
Juli 1828 Pan siristianizidal ved 
Odense, da bin-:- danste Ravn var 

Seni- Julinszs lHausen, er den 29. 
Jan· d. A. død i Paris som fransk 
Pl uilmsfaderaad 

» 

Der Var i ists-L den .:3(;-aarige 
Jurist-J Naun riatig bleu tendt 
Jan bleu da sendt til Paris ,;for 
at paauirke den ·frane Presse da 
de franske Polititere til Gunst for 
Tanniart««. Balqet faldt paa bam, 
fordi de gode Miend der fattede 
Planeu, bande tun faa Penge, og 
lHausen var den billigsle, fkrskiver 
.,Tamiebroa«. Men ban vifte sia 
at viere den rette Mand! J det 
bele taaet bar meppe nagen anden 
daust Mund gjort et saa omfattende 
personligt Arbeij for den fønder- 
jndske Sag sont JnlesJ Hausen. J 
Tiden fra 1864 til 1870 var han 
uafladelig paa Farten Inellem Pa- 
rist og Berlin for den sønderjydske 
Sag-Z Skyld, og lian opnaaede vg- 
saa tilsidft efter mauge Konferen- 
cer med Bismaer denues Medviri 
ken til en Plan oin Slesvigs De- 
ling efter Nationalitet (livoronis? 
nærmere i nceste Nr.).»« « 

matisk«’.«-Tjene«ste. Hatt var Frain 
rigs betroede Udsending i alle mere 

ranskelige diploniatifkske Affcerer. 
Der er ncrppe det politiske Hoved- 
centrm i Europa, hvor sales Han- 

ern ikke har vieret paa Fcerde for 
den franske Regierina Saerlig 
YFortjeneste skal lian baue indlagl 

sni bed Judeledelsen af det statist- 
rnisfifke Forbuud bvorfor den rus- 

.siske Regering ogsaa efter Allian- 
seen-«- Afslutnina tildelte baut Sta- 

uiLilausJordenean Stark-UT 
Den betendte dauike Journalist 

Franz Von Jeisen striuer bl. a. 

tun den nfdødei «:lUitiunaltidende«: 
Da lian aflaqde sit forste Besøg 

«paa er parisiff iedaltiouiskonton 
.iaa l)an, at der pan en af Dørencs 
std ,,’)ldaang forbndtl« Det far- 
Ztaslleszs da, at ban straf: saine til 
siia selu: »Hier ital ieg ind!« Denne 

Ziine Hinetdote er ndnnerket beten- 
Ynende fin« Eule-: Haufen: Inn Paa 

Z isn Spanne da paa de Befe- ad builfe 
lian sfnlde lese den. En Diuloinat ai 
Marien-n uilde korrekt not« baue gjort 
et But for den furbndne Jud- 

-aang. Juleszs Hausen ait tuers 
iaenneiu den. —- 

Jnlesz Hausen-:- Tillid til det an- 

det Reiserdønunes Maat on bank- 
Stoltbed over at liave uundet de 

ispperste Mir-nd i Reaeringen on 
der offentliae Lin for sit sit-dre- 
landgs Sag var derfor, under de 
aiune Fyrudsastninaen fnldt ud 
berettiaet Det Resultat, liau havde 
naaet, Var i Virkeligbeden ogsaa 
benndrinasvierdiat —- bidført nied 
luftelig lsaand da paa lsirnndlaq 
af et Arm-ide, der band-e fraevet 
Tages da Jkietters Slid, personlia 
Ouofrelse, Diistinbed Tit-beendig- 
lied sog sørir on sidst: Jeruvillie 

Napoleon IIl stillede i 1866 
FOR-Fing paa Optiigelse af Para- 
araf fein i Pragfreden Prøjsen 
aik ind berpaa Til Grund for 
denne stare Beaiuenlied -—- et Da- 
tuni i det danske Folksz nioderne 
Historie ——- liaaer for en nassentlia 
Del Juless Hanseng Arbede Vag 
den stimter Inan bansd billieitærke 
Personliabed un paa den lwiler 
bang- nbestrideliae Berettiaelse til 
Laudtsincends Tak. 

Med Vemod vil Juli-s Haufen-Z 
sanitidiae Inodtaae Efterretninaen 
Dni bans Dad. Alle, der bar kendt 
IWU 081 faaet et Jndtrnk af bank- 
65erning, Vil vide, at ban bar vie- 

rot on god dansk Mund, der under 
storc Forlwld og Arbeitset for vibr- 
rtvkktsnde Jtittsrcszsfer -aldrit1 gilt-Intr- 
sitt Pligt oncrfor sit Fasdrtsltittt.« 

Kinn cr Utmgnet 

Don gttlts Furt-. 

Ved et Vtødc i Satt Funkti: to i 
Søndtiggs 1td.tt11tt- Reduktion-n tif »Im- 
Chtntsse «L«Et)1«ld«, Pustor Nonn Chem 

tat Gina rsnr i Ftvrd tut-d tit til-mini- 
,st1tg ett Hær tmu 1,t)t)t),t)()t) Solda- 
let til at drints Ettttwtustnts nd tif 
skejsetrititst 

Redaktørtsu 11dttiltc, at dct ikfts 
var en TrttstsL der gjtildt Ameriktix 
Kinesertte Imde blandt andre Tiug 
cigstm last-t, ut U. S. var den cttcste 
Nation ptm K«lt1dt«n, sont htwde 

zStvaittighedLsfølelse Videre nd- 
Italte hatt sig om Kintitz store Mit- 
iligheder oq fremhtrvede flier tif Ri- 

Hei-H betydctiqc Doch Hatt stut- 
Ttede med følqinde mattende lldtt1- 
: lelser: 

ana t-! vaaqnot tif sitt Slmnmer 
og txt fnart rede til at qaa i Kriq 
Nackt Tiden er indt-, vil dct scnde 
Tyskgrne Ettglatndetrttt, Rsitgssema 
Franskmtvndine og andre røveriske« 
og tyvtxgtige 9 tationer bjem pr oms 

gaaende. Oq hvis Russland nogen 

Sinde were fkulde prøve at forme- 

HW t eller andet kinesisk Territo-l 

Æt H 

Ist-it- 

risi« betemt III txt blive ;orden«37 Wä? 

. tigfte Nation 
Japans-, Svar. 

Tökio, 18. Febr. — Japans Svar 
HPIIII den amerikanske Regerings 
««.Ukeddelelse IIf 26. Januar vil blive 

»nfleveret i Morgen (On:«sdag) til 

lAmbaSsudør Thomas J. O. Brietr 
. Dokuinentet, sotn hnr været out- 

tlnIgIIeligt nndersøgt, er en Plan, 
Hom bestemmer den fretntidige Kon- 

itrol Ined Japaneseriudvnndringen 
til Amerika OII den officielle An- 

stIIIIelse lIer IIIiIn nd pun, IIt den solc- 
kslImede Jndskmsnknina af Eurialu- 
lionen vil hlive tilfirsdgslilleride oII 

linulede: bilasgae Disllurmonien mel- 
Ilcin de to Lande« 

l — 

I Fredelige lldsigter? 

l 

I 
Eu »Mark Twain« Vittighcd. 

Ved en »Dinuer« i -Iew York 
Lnszschg Aften our Mark TwIIin 
Wir Clemens-) en IIf Tulerne 
Jfølge Qlieddeleljer derfm levered: 
lsIIn en god Dei IIf Aftenengs Un- 
der-holdning. 

Mr. Clemens1 sIIgde, at lmn our 

IIlrId ded, at Klingt-essen chr i Fasrd 
nied at beslutte, IIt Ordeue »Im God 
We TrIIst« alter skusflde ftaII pIIu 
Vor Dollmz Hmi fortsIItte: 

»Im Vidste, at ni vilde komme i 
miibe dersouI vi ndelod disZse Ord. 
dgstrakszs toIn«Iin11ffeliql1eden. Oele 
Notioneng »Prospirity« rmnlede 
samncen i en Junge, dII oi lwldt op 
lned IIt fastte Lid til Gnd pIIII denne 
iøjnefuldende oII vel civerterede 
kllkuude Lin Pierpont Morgen ikke 
Var sfredet ind ian dII! .In, dII Vi 
utter stoler paII Gild, vil vi afskI- 
diIIe Mr. Morgen frII sin liøie 
Æressdost « 

Linkomnten i Sucftortncn. 

J Stieftorncen i kllkIIndIIIIsJ Llfteszs 
lieninIod Midnnt fotn en diIIIrliII 
flasdt sininde ftuqrende op til J. 
M. Brunmst Lin-, 503 Jucksuu Str» 
LtnIIlm. oII lsIId oIn sZnHlIr Hnn 
blev iIIdlIIdt, oII dII bun var bleven 
vorm t op viste de liende tilSe11I15. 
Lin TllkoIIIenen fundtess lmn død i 
Sonnen Hnn bIIvde fIIIIet for man-L 
StakkeL af Stralmdser og Knlde. 

z Lønsnedsættelse. 
i Hvis ck Skytdkuse 

Jcrtilmncr i Atem namilig 
Isoliigville oq Naslwillo Vom-n, hin- 
Fnylig kundgjort chsættclse af Ar- 

Ibejdslømicn og untyder som Grund 
«di-I«for do »dmstiskc og mod Jisrnlms 
ncrneg Interesse-r uvenlige Loveb 

Tier dct sidstc Aar eller to er Ded- 

istaune uf Adonqresscn oii Etutslegis3- 
i laturor«. 

Tonne Rnicdqørclsc med Red- 

Jsasttclsengi Bcgrundclse bar fortni- 
Zlcdiget Præsidlsntcn til i Onsdagsis 
for paalægge Juterstate Commerce 

iCommigsion ut undrrsøgo Tilstan- 
zden ved de Bauer, hvor der op- 
stcar Konflikt niellem Kompagniet 

zog Arbejdernc angaaende Arbede- 
løn. 

l 
J sin Ordre siger Præsidenten 

Hil. a.: 

l »Und» saadannc Omstcendigliedcr 
er det 1nuligt, at Offcntliglseden 

stinkt kan blivc Vidne til alvorlige 
industrielle Stridighedcr. Lovcn 

;bestemmer, at hvilken som helft af 
Parterne i faadant Tilfælde kmi 
for-lange Den-L- Formands og Ar- 
lieiderkommissæreng Tjeneste som et 

Forligszrciad 
»Da-sum Lønsnedsasttelsen skyldes 

uatuklige Aarsager, bør Offentlig- 
lieden og Kongresfen vide det. Dek- 

g 
» Jescmw »Es-W lvaaberaahes for at disk-sog over tin- 

Jligere Vanftyre eller fom en Ret-· 
Ifasrdiggørelfe for ikke at behandlc 
Lønsarbejderen rimeligt.« 

»L.Imcrikancrnc skød Maine i Sænk? 

Der ultra-spanske Blud i Hann- 
im »Diario Espanol« sagde i Man- 
dagss i on kliedaktionsartikeh idet 
Vlkidet referchde til Amerikanorucg 
Cclclnsering af Tiaargdagcn for 

lKrisissftiskliet Illiuincszs Sprasugningr 
? ,,De feil-er den stortestc Komplot 
i umkrikunsf Historie, idet Verden 
l— indlmsattcnde wrlige 9l111erifu- 

incl» —- tim, ut Ekilict sprasngtcss 
Molqu direkte erre fra Origng 
iJ,!iii«teucc!1tct- i den Hensigt at rot- 
færdiagørc leien oni at stille 
Spanien uf Incd Culm.« 

Blnder fører som Bisvisz for sin 
Händan at lllkninesz Officerer del-: 

its-Ia i de ulufkcligc Oft-es Begra- 

jlsclse i fnld lliiiform, lmilket visctv 
ut de man have fcndt den-S Uni- 
fornicr i Land, idet de »anedc, at 
du« nilde fke en Eksplosion«. Des-:- 
nden mitnder Bladet Grundcn til- 
at SlliuiiussSkroq ikke er lilchn her- 
mst er deu, at det vilde nfgørcude 
demoiistrc1«e, at Ekgsplosionen er sket 
i Magasincl. 

Maglckilde-Pctetscn. 
Dunsk Hulnorist død. 

Den ZU. Januar døde Forfatte- 
lmm er Dnnnmr nmlls rdgo nian In 

rcn Illkaglokildc-Peterscn: og mcd 
lzmn er Dmnnnrkizs most betydclige 
Hninorisl gnnet hort. Hnn lmr stre- 
vot Innnge lnnnoristiske Form-Hin- 
ger, sont, trodsz den nutnrliqe Oder- 
s:ndist«lsed, ika sjcrldcnt indeholdt 
Tunfmz der gif dyberc end til dct 
lnnnoristiske. Bande sont Forfnttcr 
un Oplasscr nød lmn en snnd Folkck 
nndcst i Tunnmrk: en no Bog us 
nnn nøjrchis sjældent mod e«t Epian 
ou on Oplakzsninn us lnnn sknsfcdc 
ovcrfyldt Onskx 

kllknqlckildeOketcrsen um« oprindkk 
tin Jcrnstølnn«. Mcn Forfnttcrtni 
licntot lud lsmn innen Ru. Sau be- 

«k«;nndte hnn on succcisfnld Lølmlmno 
Esnknlssnniorist senkte sont Oplmscr 
Inn Grosserctc Ums sin Vit— var lmn 
sen Digthn sont dct Fonntorælskendc 
fPublikum i Danmnrk Vonfkcligt 

scmr erstattet 
« 

l 
« 

) 
i 

Uto i den umfier Lein 
Flnadcucs Udvid«clsc, Tckroristcrnc 

paa Spit. 

Udfigt til strig med Tyrkict. 

Reprcesentanter for det rithsiske 
Admiralitet forelagde i Guur TU- 
Innen Ildknst til den meget onttalte 
Ilsinrineprograln Sagen diskuterk 
desJ for unhne Døte i Stedet fol, 
som ncaic ljaode oentet, i lukket Ses- 
sion. Progrummet, twiss Udførelse 
vil medtage s1,()78,()()(),t)(«). og en 

Forønelse nf den nnrlige Udgift af 
W:;,5()().()W, mnfutter ikke nlene 
Bygning of en Flaade uf sirigsskibe, 

flere af Russland-:- Søhavne. Pro- 
gromtnet ventesJ iffe fnldført før i 
191-7. 

St. Petersborg, LU. Febr. — 

Politiet bar i Aften opduget et 
,s’«i-mplot imod flere højtstaaende 
Petjonetz Liv. Der blev i for-Pfei- 
ljge Dele nf Byen foretaget Arre- 

«stotioner til et Antal of ZU Mænd 
Zog Kvinder. Dette er det ftsrste An- 
tal of Terrorifter, som Politiet nagen 
Sinde pna e«n Gang hat taget i Ho- 
vedstaden. Flertallet af dem var 
tungt bevæbnede, nogle med Bom- 
ber,,og de gjorde desperat Modftand 
mod Politiet. Storfyrst Nikolai Ri- 

kolaievitch menes at være den Mand, 

meldes, at alle de tyrkiske Reserve- 
tropper i Lille-Asien er indkaldt og 
jknndes frem imod Grcenfen. Og 
de nissiske militcere Autoriteter lmk 
c—1«dret, nt alle Heste i Kaukasus, som 
er skikket for Krigstjeneste, skal ind- 
1«cqiftrere:. Oqsaa fra St. Peters- 
borq me ldes om, at man er hlarmess 
ret over Udsigten til Muligheden of 
en Krig Ined Tyrkiet. Jkke alene i 
militære Kredse, men ogsaa konser- 
rntive Politikere tkmer Sagen alvors 
IEZIL 

»Im kundc ikkc tro dct«, sagde 
lnm. Hnndreder lmr sagt det sum- 
tne og er senere bleven ouerbevifte 
om Sandhehden Fru Anna Koster 
sfriver frn Leo, Minnesotm »Jeg 
rinr fuq i tre lnnge Anr, men vidste 
lnnpt lwnd der fejlede mig. Jeg 
Provede ncnnge Liegemidler uden 
Nytte oq gav Inange Penge ud for 
innentinxL En Tag raudede sen 

Nalm nqu til at prøve Dr. Peter-«- 
Hnrifa Jeg troede ikke, at den 
vilde hinslpe mig, men fire Flasker 
helbrede mig fuldstcendigt«. 

Dr. Petersk- Kuriko bar helbredet 
mange, som bavde liden Tiltro til 
den. Diese er nn Medicinens iu- 
rigfte Nennen — Cpørg ikke Apo- 
ll)ekeren efter Dr. Petergs Kuriko. 
Den er innen Apothekervare, men 

ist-holdes nennt-m specielle Agenter, 
ansatte of Eierne, Dr. Peter Fabr- 
ney 8z Sons Co» 112—118 So. 
Honne Ave» Cbicago, Jll- 

Ungdontsmødr. 
Fra Torsdag d. 5. til Søndag d. 

8. Marts holdes-, vil Gud, Ung- 
domxsmøde i Vor Frelsers danske 
ev.-lutl). Menighed, Staplehurst, 
Nebr. 

Flere fremmede Præster ventes 
til Mødet. 

Fredag Eftermd. vil følgende Em- 
nc blive drøftet: ,,Det ,,lidt«, som 

"kan hindre et ungt Menneske fra at 
Zblive en Kristen« (Ap.Gern.26,28). 

Fra vor Ungdom skal jeg indbyde 
til dctte Møde. Alle er Velkomne. 

Tilrejsende bedessz melde deres 
Esdonniie til undertcgnede Enden N-. 

:)«U. J! De, som rejfer til Seward.. 
kais-· blivc heutede der. 

Jvar Marias Hausen 
Bot 14. Staplehurst, Nebr. 
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