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»l)ansleeren" 
er det eneste danste Blad 

i Amerika, der udgaar 
to Sange 
om äsgen IS Hi- 

udgivcs af 
OMAM Als-l PUB. MADE 

ULÄ1K. NEBRASKA. 

Prove-:Ic«mre jcndrs 
frit paa Forlangendr. 

Nin 28. Plain Nebr» Tirsdag den 7. April 1908. 17. Aarg. 
Stillingen i RuSland. 

Czarcn man dclc sin Magt mcd 

Hcrtugcr og Laudlotder. 

Trcdic Duma cn 

Landlord Dama. 

Folgende meddeler »Wausau Dai- 

ly R-H·« som Special-Leichnam sra 
I. Peter-Iowa 
Tor er sejtagtigt at antage, at 

Roaujonen i Nur-stand er suldstæn- 
dis. Tet gamte Tyranni er her, 
inen i sorsteltig Form. Der udgaar 
itko ndelntkende fra Czaren og nogte 
saa Hostnænd som sør. Tet er Re- 

sultatet as en Beoægelse for at inn- 
Ieru en populær Organisationssornh 
og i sig selv reprcesenterer det en line 
Revolution. 

For at sitre sin Regering hat Cza- 
Ieii set sjij nodt til at dete sin Magt 
Incd stere. Han er Zeloherster af 
Naon og tilsyneladende, Inen Rege- 
ringstojlerne er oresenttig gledet over 

i Unndlordernezs kde sIore Landejerej 
og Pengemændenes Hemden For 
Foltetii Tltcaszsse er thsret ifte Dedre 
end for, dct er maaske værre. Men 
det er itte lcengere Eenmands Liege- 
ring, og i Russland er enyoer som 
lsetst Forandring et godt Tegn 

Ten ny Dnma er praktist set en 

Lundtoranma Tereizz forste Maul 
er at tnuse Liberaliszitnen i Ztoler og 
Universiteter. Studenterne vil blive 

rindscroiste om at tilbede Czaren og 
at Leddiggang Adsdrcdelse og Wyo- 
litet er en Gentlemanszs sande Dyder. 

Der er en anden Inægtig Organi- 
sation, der samarbejder med Land- 

terddumaety den saakaldte ,,Rr:ssiske 
Mcends Liga«. Dens- Opgaoe er at 

sitre russiste Mænd Fortrin i den 

rnissiste dsienering, hvilket betyder 
Forfølgelse Inod Jeder-, Fintcer og 

Volk-endete Inman lsar allerede 

stottet donne Beocegelse ved nt loo- 
bestennne, at alle bøjere Embed5- 
nlankd stal Unsre af rent rnssisk Blod, 
oa nljndst Halvdelen as ksitertene i 

II-:eqeringskontorerne sfal onst-c Russ- 

jew. 
La11dlord-silntzsens Styx-te i Rege- 

Iingen sortlares saaledes: De sidste 
sna Aar-J revolutionære Agitatiou 
nndenninerede Understøttelsen as det 

gamle istntokrati Inere end lldoerde- 

nen nnede. Czaren knnde ikte staa 
alone Ined blot BnremIkratiet til sin 
Støtte som tidligcre J denne Krise 
var Landlorderne mere end rede til 
at hjcelpe ham — for en vie Pris· 
Tenne Pris betales dem gennetn en 

Loogioning der fremmer de store 
Landejeres Interessen Bønderness 
Bank, der blev oprettet som en folke- 

lia Institution, sknlde sætte sit Liver- 
sfnd i Land. Sau snart den saa vi- 

scr sig paa Markedet som eoentnel 
Iwher, gaar Priserne paa Land-kor- 
derness Jord op. 

Landlordernes Obligarki (Faa—· 
ntandgsoaslde) vil trykke Bønderne 
haardest For hvert Aar blioer de- 

reifs Stilling Umkre. Landet bcerer 

jtte san Ineaet som sor 40 Aar siden, 
da Zerferne (Lioegne) frignves. 
Kreatnrer og lBeste fortnindskecs i 

Tal, og Racerne forringes. Den al- 

mindelige russiske Heft vil ikke veje 
nden balvt san meget som den ame- 

rikanske Ameriknnske Maskiner on, 

Redstaber er ndenfor de fleste Bon- 
der Rcekkevidde Træplooen, som de 

fleste af dem brnger, kan ikke stort 

mere end rode lidt i Jorden SM- 
ten Procent as Folket faar ikke nok 

at fpise. Den aarlige Dødsprocent 
er —10 nd nf 1000, henved tre Gange 
sna stor som i amerikanske Lam- 

lsrngskommunen 

»Tanskeren« udgaar to Gange 
unentlig og kostet 81.50 pr. Aar- 

gang. —- PrøvesNumre sendes frit 
paa Forlangende. 
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Englands Premier 
resignerer. 

Det cr cfter Lccgcrncs Rand. 

Prcmicr-Pottcfuillcu vil blivc 
tilbudt H. H. Asquith. 

Lundom Z. April. —- J Aften er 

Etorvritanien i en underlig Ztilling 
(— uden baade Premier og Ministe- 
rium. Sir Hean Campbell-Ban- 
nennuniz længe ventede Resignation 
cr offcntlig t·undgjort. sfølge det 

offentliggjorte Circulcere resigneredc 
Uan cftcr sine Lcrgers indsrændige 
Rand. Da zumstititntiouen ingen 
Bein-mittelst- l)ar am Prcxnierengs Ef- 
tusiulgcn tilfaldcr det Kotigen at 

ndnasonu Oovedet for Regcringem og 
da dct er Stif, at helc Kaliinettct re- 

signercr tilligemed Premiercn, kan 
der intet Stridt lage-:- til lldnævncl- 
sen of et nyt LIEinistcriuuh for Our- 
lwrl »Es-. AsquitlJ, nnuasrendc Fi: 
nansntinislcn der i den Henfigt er 

faldet til B i a r r i t z (Frankria) 
hat« bcsøgt Klingen. 

Tonne Landen- Etillinq er ndun 
P1«-s.xscsdc115. Tor er aldrig for sket 
Preinierskifte i Landet, meng- Kon- 
aen nur ndcnlam: Man er af den 
Wrnnd uviLs om, hvilken Kurs vil 
Oliv-e fnlgt. 

Eir chrys Tilftand er, ifølge 
Lan-winni- Bnlletin i Tag, 11fora11dret. 
Jdrt Nonnen tolcgrafisk kundgjorde 
sin hllkodtagclfe af Premierens Re- 
signati911, udtrykte han sin Vekla- 
gclsc og Aatelsc tilligemed sine bed- 

1stc Tusker for Sir Henrys Helbre- 
ldelse 
-..W»mäs des-m Tid im- 

aaeret Pretnicr, vil rimeligvis affele 
»for« Biarritz i Morgen tidlia. J et 

Esdaliinctemødc i kllknrqcs, faldt i 

ldcsttc specicllc Diomed, Inodtna lian 

jPreIniercns Resianation, og Situa- 

Itidncn ofrcch fnld Drøftelse. 
[ Zfønt lænzus forudanct Ventede 
l man dog ifkc det sketc for noale Daau 
tendmh Eir Heutan Tilstand haoxe 

Hist Mai-n Forandrina til dct bedro, 
da hansz klicsianatian skyldes ingcn 
Ulndsoliq Nedgana i bang fnfifke 
Tilftand Modsat betraatcr Brenn- 
crcngs Venncr haus- Rcsignation som 
ct aodt Tean paa, at Doktorne nn 

bar aodt Hand um hans Helbredelse 

Zir Henry Campbell Bannerman 
rar den første liberale Premiermini- 
fter i England, siden Lord Rosebew 
frasaade sig Ztillingen i 1895. Han 
var ifke alone Leder-en i The Housc 
of Connnons men ogfaa dets Faden 
for ban reprcesenterede Sterling 
lige siden han i 32 Aar-Z Aldercn i 
1868 indtraadte i Huset. Gennem 
licle sit politifke Lin bar han værct 
uI sindig M fast Tal-Inland for Ra- 
tsikalistncm og hans Politiske Tro 
bar aldria vaklet, uagtct hans Fa- 
der, Sir James Campbell Banner- 
man, en Glasgov Købmand, var en 

af de mest hengivne Tilbængere af 
Tom Partict i Skotland, og bans 
Bruder fad Ved bansks Side i Honse 
cis Cornmons sum Reprwsentant paa 
den fonsernative Side. 

Saloonkamp i Illinois. 

Forud for Valget i Dag har der 
vasret ført en hidsig Kampagne i 

,Jllinoi—5s, og i Dag skal 3,175 Saldo- 
Inergs Ekwbue afgøres ved Valgu1·- 
nerne Jflg. ,,Cl)ic. Rec. Her.« er 

der 84 Genick-, 1,142 T0111nships, 
756 ftørre og mindre Bner, hoor der 

jikal stcnunes for oa imod Likø1«tra- 
Pfikkett Ewragmaach der stetntnesjs 
koni. cr: »3kal distte Tumuis blivss 
«:’lnti-Saluon Ten«itorinm?« 

Da her or naqu af Lederneszs For- 
ndfiqclfer: « 

j Saloonen er bleven utaalelig for 

den ahnindcligc Vater, hde entes 
l)an er Afholdthnaud eller ikke, os- 
ian Nedcrlag i en ærlig stamp er 

uuudgaaclig. 
same-S K. Shields. 

Anti-Saloon League. s 

Prahibitionifterne vil lide vanp 
asrende :1kederlig, og mange Byerx 
sont nu er tørrcy vil blivc vaade 
For førstc Gang er Spørgsmaalej 
ligefrcmt lagt for Folket. 

Rudolf Brand, 
United Breweries. ? 
Nationens Opvaagnen har simik 

poltbcn kamt Illinois-, og Folketss 
Eutlmsiasmc alleuegne er en nun- 

dcrtrufkelig Konflikt, i hoilken Sa- 
koonpruc er sikkcr paa at sure warst 

Alonzo E. Wilsou, 
Pwhibjtiou Stute Committea 
Alt i alt er vi viuige til at tage 

note Chunccr under de nærværende 
Tilstandc næste Tirsdag. 

Wm. CI HulL 
Munnfacturer and Deulersis Club. 
Hanmauncn bar værct ført med 

messen Bitterlwd Bruder hhr kæm- 
vvt imod Vrodctz oq Voldson1heder- 
lmr ikke Dem-et undgaact· Oder for» 
fix-, mcner Barte-me at de fkal fejre. 
«"i laancs blot cfter at se Udfaldet.« 

I 

Russland giver efter. 
J Fredeij unttalte vi, at den 

citnerikanske Konsul i Harbim Fred 
T. Fisl)er, kritiseredes, fordi han ikkefs 
Vilde anerkende Rnslands Jurisdikj" 
tmn i :l)kanchuriet, inen holdt pa 
Rinas- Zuoerænitet. Der knnde Rus-l 
land snart have forgrebet sig. DÄH 
IV MAkung « 

eaemitcegtigt derinde i ten s « 

forhen Nu meldes det fra St. Pe- 
terstora under 4. ds» at Russland 
bar sfnndt siq nIed at siae, at det an- 

erkender Kinns Suderwnitet i Man- 
clknriet nIed Undtaaelfe af Ruslauds 
administrative Ret over sin Jeru- 
banezone Det bar nmn nnset for 
den lempeliaste Maade at komme 
rsert im Oarbin-Vanskeliabeden paa. 

Russisk Deplomati er bekumret for· 
nt ndslette det Jndtr1)k, at Reorga-( nisationeu as Adxniuiftrationen i 
Oarhin og Chalar sfulde involvere 
videre Fokaribelse paa ManchurietH 
Jntearitet, oa der er Grund til ats 
tro, at Rusland vilde Vcere villig til; 
at Inodtaae Henstillinaer om Ord-» 
formen for en Erklcering, sont kund-z 
Unsre tilfredsstillende for United Sta- 
tes oa andre interesserede Magter, 
og sont paa Basis af de bestaaende 
Traktater Vilde tillade Russland at 
indfnre nodoeudiae Reformer i Ad- 
ntinistrationen as Jernbanezonen 

Den 1·n—5siske Presse snnes fornær- 
met over, nt Konsnl Fisher Ved sin 
Jndblandina bar ajort Kina op- 
Inasrksom paa Rettigheder i Manchu- 
riet, soni det ellers ikke vilde have 
tmnkt paa at hcevde. 

Jernbanerne 
vil 

Rettergang. 
Frn St. UauL Minn., nieldeäs un- 

der TI. d:., at Adookaterne for alle 
de Bauer, som gør Forretninq i 
Minnesota, bar boldt Konserens der 
i den Hensiat at drøfte Jernbane- 
taksiiterne nien man kender ikke den 

Flutttina, man kam til ved Mødet. 
Minnesota-Vanerne bar korrespon- 

deret nted Bauer i andre Ztater om 

Zank-n. Cu Rapport fm CbiWU 
fixlelx at Prodesaaer vil blive anlazst 
der i nieste llae i Anlednina as L- 

;Cent—:- Vnksnaerfmthunen. Tet sknl 

Huine Beanndelfe til et forenet An- 

zarels af De Jernhaneu snm bar For- 
lretninn i Illinois, Iikiidsonri on Min- 
« 

1seiota. 
Det førsle Zkridt vil blive taget i 

Haust- Tilstand nma uærmest sigesis 
at være vwsentliq uforandret siden i 

F1·c-daas. J Lørdngs var ban vist 
det dcmrliqste, lmn lmr vix-rot Man 
ventede hans Død hvert Øjeblik; det 
Var kun et Zpørgsznmal um Tiniciy 
jung Doktoren Sau lass-. ban over 

et Døgn ndcn Bevidsthed, i en Slags 
THE-. J Gaar vaagnedc lmn og 

sundfede tildelH, hvad der foregik 
unkrinq lmtn, men tule kunde harH 

Ifka 
saa nonctkknndc forstaa det. Til( 

Morgen i Duq Inder Beretningenl 

Prof. J. P Jensm 

l 

Pan en Zinnle Bedring, særlig siges 
lmns Puls at vcere bedre, end den 

N· Iksnr vasrct 1 lang US. ] 

Illinois Minncsotas 2-Ccnts Pas- 
sagcrfruqt er forbnndot mcd Zwqu 

l 
» 

Muulct mn Godstnkston Gnis Jeru- 
slmnernv vil prøve den første alone-, 

Jmua de fua ufnift den Sim, som nnl Her for Motten, da anlwqgc 1n)t Zog-»L- 
Imaul. i 

(«sscneruludvokat Yonna er fwrdixH 
mcd sin Ansøgning out unt Forli-dichl 
og den skulde sendes til Washinåth 
i Gent-. Votum er reift til Øftcn da l 

Eil selv bringe Ansøgninqen til Helio- 
eret. 

l 

g Taft i Omaha. 
HHFm vor udfendte Medi:rbejder.) 
EI: Krigsminister Taft ankom til 

Fmaha i Gaar Morges. Han var 

««edsciget af Mujor Ray, U. S. A, 
» « 

««·fterende ciskretær Wendell W. 

sichrer, Journalist Snell Smith og 
E e Fotograf Robert Lee » officiell 
»z. 

mo ui ..Li1:ntcr"cn, er or- 

is 

iden var tiljublet af mange hun- 
rede Tilskuerih Detcktinerne Heit- 
eld og Denk-rede toa Affære som 

Ministcrengi Amqu 
J Løbet af Julien afholdtes flcre 

Festliql)cdesr. Lq som et samlet Jud- 
ryk af det hole mua Taftdagen i 
Inaba kuldes en qujurt Succesx 
Jan harte kun Taftbcqciftrina oq 

zTaftsnakx Nebraskafolket tilkendeqav 
ftydeliqh lwem de ønskcr fom Predi- 
jdent Noofcvclts Eftcrfølqct 

J den stow Festcmnkct i Musiks- 

jriet i Aftes deltog ca. 1200 Perso- 
knen Taft var Æresqæst Oele 
lBanketteu overvwredes af benvcd 
5000 Tilskucre. Oxi bemærkede ved 

jBordcst en Del Blair-9lnsiqter, bl. n. 

IManr in sp e Mr. Paul Petersen· 
II Jasrmcrc Frcdag. 

; Admiral Evans hjcrlpcløs. 

! UMiso Rot-leis Hut Springs, Cul» 

·3 April. —- Reur Admiral Rodley 
Hannszs ankom bertil i Gaar fulgt af 
äsiu Søn Løjtnunt Frunk Evang» 
ILøjtnant E. R. Train og Doktor P. 

ils-E McDonald. 
J Adntjralun hul- undcrkaftet sig 
Eflere mindre Operationer og er nu 

jfuldstwudig sirøhling. 
E Hun begyndte den m)e Kur strakszä 
’eft(-r Ankomsten og sugde i Guar Af- 
’teLs, at lmn alle-rede føltc fig bedro. 

Hatt maa føresji i en Ruilcftol til og 
T fra Bade-ne 

Under li. d-:s· meldcs der nogen 
Elskedring 

F Skydcøvclfcrnc cndt. 

Sau Dieng Cul» Z. April. —- 

isfølge traudløszi Telegrum fra Maxi- 
jduleua Bat) or Fluaden srmk færdig 

Einst sine andisødelsor og rede til qt 

l 
l 

afxma nordpum 
Ekibcnc oil lage Kul nok om Bordv 

liil at føro dem til Jan Francism 
Hsun der lwcr Tag pan de forskellikie 
JEtkwpcftcdor lanin Kosten fmi tilln- 
»He-:- bissoqcndc at komme Um Bord. 

Resultntct uf andcomslsome Uil 
ikfo lslioe befcndtqiort for cfter en 

«Tid·5 ForlølL 

Uhyggelig Duel i en 

RetSsaL 
En domt Saloonkccpcr dkæbcr cn 

Tctcktiv og saater andre. 

Sclv ncdskydcs hau af Politict. 

Henry McTonald, der iTerre 
Dante Jud» i Frcdags stod dønit 
for at have sat Jld paa en Kirke on 
to Butikker, dræbte den Mand, hois 
Vidnegidyrd donisældte horn, og skød 
ssre andre, før han selv blev skudt 
ned as tilstedevasrende Politimænd 

Efndninaen sandtZted strnks efter, 
at Jurnensz Rendelse Var opliest og 
klIscTonald var erkleeret skyldiq i atl 
bade odelagt tre Vngninger i San- 
ford, der ejedes af Folk, der havde 
annteldt batn for ulovlig Vræiide-s 
isinsdandel for et Aar siden l Ilkasppe oan de sidste er liest, for· 
Nchonald sprang op Ined RevolveJ 
i .x3aanden og anbnede Jld I 

Iet forste Efnd rettedesJ Inod An- 
tlaaeudookaten Jancecs A. Cooper. 
Tenne tnasrkede hansts Densiqt oq ka- 
szede sig lnnsnart ned paa Gnlvet oa 
undaif at l11i11e trnffet. Det nieste 
Ztnd minte Williinn E. Dionen Chef 
for Ds.-1et«ti1.1ls.nreanet, og drcebtel 
l)am. Før Politiet koni sig af Be- 
styrtelsen, blev Politichef Harvey V. 
Joness skndt og truffet i Siden. De- 
pntn Sherisf Jra Wellman bljeo 
trnsfet i Hagen, og Bailiff Sylvester 
Zool-e on en anden tilsteveerende bleo 
sfndt i Foden. 

Politiet havde nu faaet samlet fig, 
og et halnt Dnsin Betjente begyndte 
at fkhde paaMcDonqlT som Tal 
MWMEKKJEM RW 
dødelig saaret. 

Jed det sørste Skud blev de i 
Netskssalen sorsamlede grebet as Pa- 
nit. Jnrmncendene sprang op og 
soate nt slygte; Dommer Erane 
sprung ben til Jurylioxen og søate 
Skjnl lnnx denne, ou Tilsknernc i 
Eulen gforde fortoiulede Forsøg pan 
nt komme ud, medens Falk udenfor. 
der lsorte Zkodningetn trcenate paa 
for at konnne ind. En as Advoka- 
terne søate at qribe Nchonald: nIen 

det lnkkedes ikke. 
J Løbet af faa Minntter var en 

Folkehob paa over 1,000 Mennesker 
samlet ndenfor, og hele Politireser- 
den maatte kaldes ud for at hindre 
Haben fra at storme Retslokalet. 

MeDonald var kendt for at viere 

en farliq Mand, og Politiet Var der- 
sor til Stede for at forebyage nor- 
den: men inqu bavde tcenkt paa at 
nndersøge, oni den anklagede havde 
V a a b e n paa fig. McDonald bavde 
vieret løsislndt under Vonds, siden en 

Jnry nnder en tidligere Sag ika vnr 

blevet eilig. 
For et Aar siden i Februar bleo 

McTonalds »Wind Tiger« Saloon 
rnddet as Sheriffen og hansZ Ast-si- 
stenter. McDonald gav Methodist- 
kirtensjs Folk Skylden og boldt ogsaa 
to Kølnnænd ved Nain Jobnson og 

Reese for at have vieret Aar-sag til 
bansz Ulnkke. 

Summe Ast-en, sont Saloonen blev 

lieslaglagt af Zheriffen, blev Kirken 

csa de to Butikker ødelagt med Dyna- 
mit. McDonald og hans Bartender 

same-Z Scanlon blev set at lnske oin 

i Ncerbeden, og liegge blev arresteret 
og sat under Tiltale. Scanlon fid- 
der frenideleski i Fivnaslet ventende 

paa, at bans Sag skol komme op. 

; 

l 
! 

Sogncpmst Johannes Clanscu ded. 

Kl1ldina, 21. Mart-Fu (R. BJ 

Post-or Johannes Elansen i Vonsild 
er afzsanet ved Todesk, 75 Aar st. 

Vioarasiske Notitser. 

Johannes Carl Ennl Clansen var 

født den 20. April 1832 i Adsleo 

sum Eøn uf Præslen Nic. Edinger 
Balle Clausun, Lileu Student fra Ny- 
tøbinx Latinstole 1851 og teologisk 
siundidat 1857. 

Aurct ein-r blau han Kapellan i 
Stenxnuglo, hour hau var i en Aar- 
rækkc, til han, da Krigen 1864 uds 
brød, blev FeltpræsL Eftcr Krigens 
Illfilutning blev han 1866 Zogne- 
prasst i Rysliugey ljvorfra hau lSTT 
forflyttedes til Nr. Lyndelse, et Par 
Mil fra Ryslinge. Herfra kaldedes 
han 1885 til Sognepræst ved Et. 
Peders Kirke i Slagclse og flyttedes 
ti Aar sencre ·til Vonsild, nede ved 
(3«-rcr11sen, lwor ban altsua nu hat 
været Præst i 13 Aar. 

Som Kapellan i Stenmugle deltog 
lmn i 1861 i Stiftelsen uf Kirkelig 
Foreuiug for indre illkigssion i Dan- 
mark, i lmiszs Best1)rclse han ind- 
truadte, oprcttcde 1867 Højskolen i 
Auslian oq var 1872 med til at nd- 
scsnde Løvcntlml og Herni. Jcnsvn 
sum sViiskisinuærcr til Indien. 

Nin-more um «3(1stor Joh. Clau- 
scn paa F1«edaq. 
E·I«WWWUM·1WHW 7W« lmflikmswfwz LM THE-H 

E qDamkAmenkansk 
Mrs. R. slnudscn dgl-. Paftor 

K. Rundsensi Huftru (,,Dcn dunske 
hiirte«j, ZalinasH, Cal» døde, ifølge 
»Danncvirte«, sidfte Torsdag i 
hinsank Hnn lJane i længere Tid 
været soag af Helbred, og siden 1. 
Marts maatte hun stadig holde Sen- 
gen. Sygdouimen og Dødens Aar- 
sag siges at have været Mavekatarrh. 

Carl Hausen, Duley skriver bl. a. 

foritaaende bar Händes Hiern, hvor 
de bedstc Bøger stod paa Hylden,· 
hvor Danmarks fineste Blad laa paa 
Verdet, lmor siopier af vort Jagdre- 
landszi asdicite Kunst hængte paa 
Virka1e11.« 

»De man ge kendtc hende ikke. 
dllken de faa, der lærte hende at 

trade; ljoldt af l)ende.« 

.:..ÄA l 

« Carl Thomfcn, Etliam c. Dat. 
iLm hatt-s Død den 18. Mart-Z stri- 
Ver Pusrot L. Ocnninason til »Dan- 
Itovirte«. 

Carl Thomfeu var en ikke saa lidt 
lsemærket Mund i det danske Settle- 
mont, hour lmn 1111 er død. san var. 

saa rct Vi bar forstaaet, altid tro 
into-d Kristendommcn og Kirkens 
Saa: men han stillede sia paa »Den 
danske Kirke«s Side, hvad han jo 
vistnok gjorde ifølge hans kirkelige 
Eini. Gan Uar almindelig agtet sag 
afboldt. 

Carl Thomsen var født i Stdnbe 
Sonn, Zeile Amt, den 6. August 
1847. J 1870 kom han til Chicaao. 
Gan boede siden i 4—5 Aar i Dan: 
mark. men kom tilbaae til Amerika 

og boede da en Tid ved Wiss-nein 
Nebr» siden i Clay Co» S. D. Til 
Ctban flnttede ban i 1889. For at 
komme med i »den folkelige og fix-ko- 

lige Vevccgelsc« ved Tyler, Minn» 
havde ban købt en Form der. T. 
Mart-Z kom han tilbage derfra oa 

sknlde forberede Familiens Flytning 
dortil Sau flev han angreben af La 

isdrippiy der lidt oft-er lidt gik over 

til Lunaelwtændclse, der saa endtc 
lsaus Lin den 18. Marts. Hans Liq 
lslcn ført til Taler. fom ban bavde 
ønsket da lwortil Familien skulde 
fåntte 

Lkrretbolig. »Den danske Kiifc« 
ticflnttede ned sit Aaerøde sidstc 
Sommer at villc opføre to Bereer- 

!iacr Ved den-Z Skole i Des Moineskx 
sama. Don første af dissie er m: 

under Arlnsidkn »Ja man Uenteiy den 
ian nur«- i Jus-a icncsl ! Midten af 

NJuni. Tini-Unnatin flal koste nie-d 

Vlnmbcsrina Siassindlasq og »Jur- 
nace« indbefattet 82,235. 


