
Yra Yirlkc og gilts-tm 

Professor h. W y n e k e n, Sen af 
erspusifynodenä fskiie For-mond, Pa- 
stoi W y ne k en, dode »Es-. Juni, Im 

Aar garnmel. 
Alb-de havde i monge Aar vieret Pro- 

fessor ved Synodens meinst-theologier 
Seminarium i S p r i n g i ie l d, Jl l. 

Den norite Stint-de hat tie- 

sluiiel at paabegynde en Hedningemiss 
sion i Japan. PosiorBirkelu nd 

stal pas den-s llnderstotielse lage medi- 

crnst Uddannelfe og derncest om et Aars 

Tid udfenves til Japan. Sykioben op- 
tetier en egen Kasse for denne Oel-nirge- 
mission. 

Kataloget for Au guft on a C o l- 

le g e, Camon, S. D» udoifer, at 

Stolen sidste Aar haode HQ Eier-ers- 
under :- Lærere. s 

Bornehiemmel i Beloit,Ja. 
hat niodtagel szcm eher iestnmeniarist 
Bestemmelle af asdode MkiL P e r n i l l e 

C. H e r- o m, Lalelso·, S. D. 

i 

Den norske, lutherfle F r i l i r k e hat 
kaldei Posin H. A. U t i e th lil Pro- 
fessor i Theologi oed Auggbuig Semi- 
narium. 

Judenfor »F r i l i r k e n« hat der 

været stark Tale om ai faa et P raste- 
ku r sus i Stand i Aar —- vel i Ag- 
hed mev faadanne lldvillingsltirsirö, som 
aiholdeg baade i Ton-Ums Norge og 

Instituts-. —- Nu oplyser imidlertid Pa- 
stor M. zaiijertsen paa Kur- 

suskomiteens Vegne, at der nappe can 

blive Tale om nogel Kurqu i Aar-. 

Korn bei allerede nu i Stank-, irodg 

Variskelighederne rned Foredraggholden 
deres Tro, By, Lokale og Ophold —- 

»vilde det nappe blioe en Sen-r-e-.—ss«. 

Hellere vil Konnte-n have all oel ordnet; 
til nieste Aar. 

Var dem ilke en Tause, iom nkam-l 
ijente alvorlig Leeroejelfeindenfor »Den! 
forenede danfke evg. lnih. Flieka Brit-J 
ster: Om vi lunde prpve paa at fan 
noglePrafrelurisnsiSiand. 

Bibelen i Russland-. Dr. Ni-: 

cholsou, som i 27 Aar harforesiaaetJ 
Bibel-Udvelingen i Rugland, bereitet, 
at il-W er de addelie Biblers Anial 

siegei til Z Million, mens for 2 Any 
siden del tun havde naaet :;i-««UU. ! 

Pasior J. J. Kildsig iAlberl 
Lea, Minn., hat befluitei at opiage 
Missionggerningen i Freeborn fra 
isrftkommende Ssridog af. J Freeborrh 
sont ltgger hear-ed l- Mrl ira Alberl 

Lea, bor der mange Lan stere. 

--- 
-- 

Korrktpondanc er 
«- 

,,- 

sp-» ps-; « 

:·s..:- 
Necnalh Wis. 

Sindagen den M. Juli famledes en 

Del inbbudte Venner its By og Land 

has Jstgen Hanseni West Me- 

n as h a, han feirebe sin ovjaakige Fsds 
selsdag. 

Da vi im zucken nanede den«-, fandt 
vt Middagsbocdet hattet kned Indbydende 
Retter. FIkste Bord bleo i LIbet of en 

hslv Time tilfredsstillet; oft-stets san as 
endet, og andet igen of tredje. 

Sau samlaledeg en Del, til Roindeme 
par farbige i Kikkenctz deceftek samles 
des vi, fang nogle Sange, san oplasie 
Pastor Jenfen I Kot-. 12,1-.---27, 
og udtalm Lad os give Ast paa, at der 
er ikke Splid i Legetnet. Lob as derive 
ie pas os fett-, hocktedes voct Fee-hold 
ek til Guds isnve Birn, be helliges 
Somit-nd. Der et mange Fell, Stel- 
helighedey Studenten-, Sygdotn og 
Uforftond i Lege-net, men ver ek ikke 

«Splid.« Lemmekne her läge Omhygs 
geligheb for yverendrr. Er vi selv 
faul-des findet, ellet streber vi eftek at 

blive det? Er oi bleer et Lem pas 

Herrens Legeme, faa erfakes det iTroens 

Samfund med Jesus og Kettlighedens 
Samfund med hans fande Lein-net ellek 

Bont. Libet fremholdek to Fristelser, 
iom alle Lemtner maa se at komme frelst 
igennem. Fokfagthedeng Fristelfe: ,,fvrdi 
jeg ikke ek Donat-, decfor hsrer jeg itke 
ttk Lege-net.« Jeg er san ringt-, jeg er 

Mc lcerd, den Scnule 1eg san gere, can 
Itte gaone noget, det jeg Lande give, san 

tkke hjalpe noget. Vi frtstes ttl at 

knurrt tmod Gut-s Belsisnelse on Noa- 
dekald til os; hatt vil Io tillckgge «de 
ringen Tele meke Æ«te.« Versen-, lud 
es endelig tkke grave vokt Pund i Jok- 
den. Nogle Menmfket san man altid 

tmsse der, hvot der er naget at hete, 
men fsvnek dein sltid bet, hope der er 

noget at get-. Stal det blive evig godt, 

san man des blcve andekcedes. »Am- 
meuu stulle have lige stor thyggeligi 
heb for hverandre.« Hovmodets Fri- 

lstellte: ,,Ljet can ikke sige Iil Haondem 
leg hat dkg Ikke behov.« Stachel-en 
san we vitkelig ellcc indbildt, sonde- 

lig euer timelig, men del kan ikke er- 

statke Samfundstivet Dei enteltc Lem, 
stokt eller lidet, can Ikke undvasre Lege- 
met. Her ranfage enhvek sig selv og 
soge Hiælp hos Jesus for at komme frelfty 
igumem baade Foriagthedens og Das-I 
modets Fristelse. 

Man Herren, fom har givet Rande i 
06 Aar, mere og merk ictene eder i sin 
Ssns Jesu Kritii Samiund og bevare 
alle sine troende i de helliges Samfund 
til haa isker os hjem, hvor han selv hat 
betedt vs Steh. 

Seiten nsdss Chocolabe og Koffe, 
hvoreftet vi still-S meb de bedste Onfker 
for Fodselddagsbamen 

— J Fredags Nat dsde en as M ad g 

H a as e n s Tmllingsrenge. Begra- 
velsen fandt Sted i Sondags Eiter-mid- 
dag. Pastor Jensen forrettede Jords 
paokastelsen. 

— Sidste Lskdag com Pasior Jensens 
lille Olga hjem fm et tangere Bei-g i 
Nevada, Iowa. En Sssier til Mtg. 

Jenseit ledfagede den lillc paa Turm. 

Zumtetmrsh Nebr. s 
»sp-» ; 

Tet kunde nmnfte interessere nogte as? 
,,T:sansteren«s Lesere at hsre lädt her fra; 
Staptehurst. Menigheken hers 
bestaor us omtrent ZU Farnitier, soms 
har hast Betjening as Brcester srn mer-s 
mefte Menrgheder, indttt oi ved sidstes 
Mars-mode destuttede at tatde en ftedtigl 
Breit, necntjg Honor M. Th. Jen- 
se n. 

Pastor Jensen tom hertit den 1«.l 
Juli sra Husdnnsom Minn» hvor han 
var btevcn ordineret ved Ante-moder- 

Fredagen den H. Juli blev han indsat 
sont Prckst her tMenigheden as Kredseng 
Form-Ind, stlastor « i s da t t. Son- 

dagen deresler hotdt Pastor Jenscn sin 
Titncedetsegprceditem Gudstjenesten 
beghndte med StrtstemaoL Pnftor 
Jensen satte om nogte Ord i Marter-) 
I. Knpsp hvortedes Jesus bespisie Fol- 
tet ude r Lrtenen, for at de tkte ftutdc 

omtomme as Sult. 
Saatedes var der vgsaa for Gab-z 

sande Born, der maatre vandre gennem 
denne Verdeng Lrt, Steder eller Oa- 

ser, hvor Jesus bespiste dem; sterttkr de 
4: Nuds crds, Bannen-» de hei.tiges 
Sarnfnnds og LtcadverbordetT 

Ternekst tatte han over eret i Mar- 
tus es. Kop. sra I--9V., i det han 
seerttg dveetede ved dene, at Jesus vitde 

og runde velfigne det ttdet, vi hande, 
sna at der vitde btive not sor mange, 

naar btot vt vitde gaa til ham r Von 
am det. Og det var sarttg hanc Bon, 
at Jesus vttde vetsigne Order for hum, 
It haa kunde dete ud, at vi tunde blive 
mattede as Gnds sande Ord. 

Ester Gudstjenesten samtedes pi san 
i Prcstehuset sor at byde Jensen og 
hans Hustrn vetkornmen ibtandt es og 
estertotnene Jnddydetsen tit Mit-dass- 
mad. Nesten as Degen titbragte oi 

ened Samtate dg Sang. Da det stun- 
dede tnod Asten stittes vi alle med On- 
stet om en lang og vetsignet Fremtid 

— Osstudsigterne her i Aar ere lo- 

pende, undtagen sor VinteriHvedenc 
Vedtommende. Massen staat meget 
godt her og omtrtng Stqptehursi, san 
der er de bedste Udsigter ttt en stor Ant. 

Dem-er, Colo. s 

Den surrte Tate, vi hat hast i den 

senere Tit-, hat htdraget tit, at en Det 
Settlere sen Zion-« er kommen ind tit 

Byen sor at ssge scheide; deriblandt» 
?r-Tc«thfu"ar,-—Jo hn D ryh kipp- 
Dclh t, og stere renne-. 

—- har Forsorntneren paret ttr i 

entette Dete as Stufen, san hat herren 
an rigettg velstgnet os med Negn, be pi 

de stdste 8 Dage hur hast Regu, nee- 

sten hoer Dag· 
—Arne Grittg Hastru thr i 

tangere Ttd varet sys, rnen er nu rast 
igen; de ftyttede sorteden over i Nekr- 

heden as Cin Part, hvor Grill arbeider 
pag et TegtvrerL 

—- Bathaniq Menigheds Religion- 
stote begyndte ester Atrkeindvietsem 
Undervtsnrngen vtt i Aar btive alenei 

det danste Sprog. De danste Born 

her sum meget titbage I deres Mal-ers- 

snaat. 
—- Ten t. Aug. stat Pasior S. 

iJoh n s o n nt Ett Horn Bernehjem 
med en title Dkeng« Ssn as Jens- Chr. 
Sprensenz det btev bevilltget paq Ams- 

msdet, at Samsundet vitde give ham 
Ptnds pas et as Hjemmene. 

Mitttteapolis, Minu. 

Mr. Jeppe Petckfen fra West 
Heimweh Pult Co» Wis. hat med 

Familie verret paa Bett-g hog sine Spi- 

getfomldke Mr. og Mes. J. JacobfenJ 
Meg. Thore Hansett en enden af JasJ 
cobfens Dame hat vieret syg. 

— E t· i k L u n d, en Kontrast-r her 
i Mitttteapolid, sont folgte al sin Elen- 
bont her og reiste til Klottdtke for 18 

Maoneder siden, hat ikte Ttd til at 

graue Gutd Rtgtignok hat han en 

»Gut-ji« eltcr to, men det et ikke det 

Guld, hatt graver op, sont gen- ham rig- 
Stne Penge tjener han ved sin Profes- 
sion iom Vygmestek og Konnt-Mc 
Damian er messen fuldstændig nedbmndt 
to Gange siden Luan Ankotnft detttl, 
og hatt hat tjent en pan lille Fotmue 
med at bygge Hase for dem, der et ble- 
ven tige ved Gutdgenoning. Da Land 

sidst lob hoke fm sig, havde hatt fuldt 
op at besttlle. 

— En m) Bank i Syd Minneapolis 
vic efter Fortydende i en nett Fremttd 
blive aabnet t Stank-ja Banks tidligeke 
Lokalr. Tet siges, at de Mand, sont 
stottet Foketngendet, er Beboere af Syd- 
byett, sont et- i Vesiddelfe of ttlstmkkes 
lig Kapital ttl at sikre dets Beftaaen. 

— En Bist-nehme nf Jekn stal op- 
fstes i Minnehchn Pack. Den ny 
Jndhegnmg vil blive Wxstt Fed. Som- 

ttngen af vttde Tyr er i de sidste Aar 
blevet tendeltg tot-get og tnteresserer 
dringende meget. 

Conncil Blinfo Jowa. l 
Fot nogle Tage siden nedbieeiidte ei 

gmnnielt Lniideinasrte her i Byei1, neinlig 
en lkejestnld ygiiing nf Ink. Ten siged 
at ocere st» Aar gainineL 

—- Ltget nf en Mund fandteg af 
Folc, soin asbeider pna Illinois Cen- 

tral, like langt tka Byeik Ltgsqnsnmns 
dene kokn til del :llesiillat, at III-Mant- 

scigen var nbekeiidt. Seneke hat her 
vieret Tale nnk, at dei- inaaske forelaa et 

Mord. 
— lsli Veoiiiii, alniindelig kendt 

under Itaoiiet c i-. il. Breit-n fam 
for iiogle Vlnr siven flnttede hektta til 

Tuba-nie er toinmen tillmge og aabner 

Give-ein pFoiietning Iqen den ZU dennes. 

Mc og Mis. l'. Andersoii fejrede 
den tilde deniies bere-; Zalvb(yllup. 
Zlasgtnjiige fia Argo, Neb» var tll 

JStedg llgefaa Pasioklkhilltiaiilen fra 

»Lliiaha. Mr. Andersen tned Familie til- 
lhsrer Meingheden, han hat en Gkocety 
Fortetnlnix her i Byen. 

Tliis llnislyisiss l"ni«ii. fam arbei- 
dek paa at faa alle Batbeiforretninger til 
at lukke om Sandagen, har haft et Par 

Jletteigange tinod andre i zorretningen 
tot Locrtmdetle as Sandagslooen, 
hallket bog endnu latet hat bevltket; det 
stulde bei vare mange Slnds Oprsr. 

—- Byadvokaten og nagte Mehle-n- 
mek af Byraadet akbejder tvktgt pan at 

faa Unipn Pacinc Jetnbanetonipagni 
iaget af Union Avenue paa Grund af, at 

Kompagniet ital tkte have ooetholdt sine 
Laster eller Kontkaktek, lige faa hat By. 
mal-et haft Ulejlighed med at faa paaltgs 
net Skat lnbdkevet. To as Bykaadets 
Medleninier er imidlektld i Kampagniets 
Tjeneste, det hjalper not! 

—- Mr. Evekt Nead, fom var paa 

Ktydieren »Besten«-i Admiral Den-eng 
Flaabe ved Manila, ek kommen hie-n 
for satt Tid fiden 

-—— Fattigivtstander Jackson fandt 
fokleden Dag paa siii Runde, at uinds 
budte Geister havde taget Baplads i ta 

Byen tilhmnde Hafe, pg fortangte, at 
de siebliktelig stulde flytte, hollket Be- 
lmtne as del ene Das naglebe, hvokpaaH 
Mr. Jackion, ioin lkke er nagen lille 

Dkeng, ikke ventede paa Politiniagt; 
nimka4 « 

Minuttek vak han Sejekherte paa PKW 
sen- 

—— Ssnvag Efteemtddag og Alten 
havde vi helles Ungdomsmsve 
for Omaha ogCaunetl Bluffs 
Ungdomsfateningen Pastor 
H a r a l d Je n s en pmdikede ved denne 

Lejligheb. Dei vat, tan niea Sandhed 
figes, et godt Mode. Heirens Okd lsd 

inelfigneh baade bilylende, tærllgt og 

salootligh geiineni hans Tienets Mund 

Jover Teksten: ,,Med Hjettet tior inan 

jtil Retfcerdighedz nien nied Monden be- 
tendek inan til Saliggsrelfe.« Puitor 
C httstiansen fia Omaha slnttede 
Modet nied nagle Opiitutnriiig.r til eit 

’lægge de Ort-, soni iii havde heit, ihm 

Hierm. Mr. Hans Andeifen im 
iBlalr besiegte oc- under Moden 

--— Dct siges, at Matten til Søiidng 
sfjt Ed Moore, en Car Jnspeetvr paa 
letthwestekn Bauen sit ene Ben over- 

tstt. Ncekmeke Oplysninger mangle. 

Cedar Falls Ja. 
J sidste Uge flyttede Townsend og 

Merkill inh i bekes nye Tmlasihandel 
paa Min og 6. Gabe, hvor dem Rom- 

pagni opferte sikkett den folideste og 
stotste TmlastsFortetningsbygning i 

hele Staten Joch. Den er indrettet fan, 
at man kan take lige igennem den- 

—-— Vor Lande-wand Jens Jepfen, 
der allerede i fleke Aar hat været For- 
mand for Firmaet, has hidtil udfyldt 
denne Plads med Tygtighed og til stot 
Hjælp for dem, fom vilde bygge, da han 
selv, for han tog den Plads, var Kon- 
trast-r og Bygmester og fom saadan 
hat god Jndsigt i, hvad og hvormeget 
der tunc-enges for en god Bygning. 
Han vil altid vkete at træffe i det even- 

nævnte Kontos paa 6. og Maja Str. 
— Pan Fredsg i denne Uge afholder 

Kvindeforeningen Mode has Jo- 
hanPeteri en« As Milveftfot Vyen. 

—- Gamle Hennin gsen liggek for 
Tiden alvotlig syg hos sin Sau Hans 
Henningsen i »Fredsville«. 

——- J Pastor Hanf-Ins Fravæk vil 

Pastor J. M ø l ler, der nu har Kalt-i 
J ewe ll Ju n c t i o n, Ja., tage Ophold 
her i Vyen og beljene vor Menighed, 
ligesom Kredit-us Pmster hat lovet at 

betjene os de Sondage, Pastor Msller 

nodvendigt maa pmdike i sin egen Me- 

nighed. 
— Pastor N. Hausen reiste iTikSs 

dags til Juvell Juncnon for at indfæue 
Pastor J· Moller i hans Kalb ug Get- 

ning berstet-T 

Maine. 
—·Politibetjente i Postiand sangede en 

Wiege-L der gtk og tiggede Altntsse sont 
——- blind. Han bar et Begri, hoorpcm 
der vor t·krei)ct Nat-net Ic- tl l i e G e k- 

fon, todt i Alabama, 32 Aar; vær faa 

god nt lijselpemig. Det Karzer mig paa- 

lagt, ng Z; ved ik!e, hvnd sse Lan med 

Jeder« —.t)an blev undeisngt as Dr. 

Da n s e n og andre Lager, sont erklet- 

kede, at hans Dine var fokste Klagseg. 
—- xlln siddcr han i Artenen og ser, 
hoorledeS det sei nd. 

—- Ten ttmste Parooe, der nogen 
Sinde hat inatilietet igenncni Pottland, 
fandt Sted H. Juli. Te ··- antonine 

Silogftibe ttillede med tät-« Mandi 

Procegsiom Ter var en hel Tel item- 
niede Lssiceter, herlblandt Kapt. 
S i g H b e e. —- Din Aftenen var heil 
stornrtet Fykvcekkem alle Stidene vaii 

pyntede nied tuløtte Lyg og over set-,- 
000 Mennesker var tilftede. 

Westbiook Menighed hat haft Beleg 
i den sidfte Ttd. —- Den ti. Juli var 

Hsjstoleleerer L st erga arb, iotn nyH 

lig er kommen herover fra Daninakk til; 
Stede; han hat taget Arbejde for enl 
Tid i zalmouth hos en Formen Se- 
nete oil han tage til Blatt for at stu- 

dete paa den foun. Kirtes Stole· 

—Den 16. Juli havde Menigheden 
Bei-g af Student Heimatl, fom bem- 
ner en Menighed i New York. —- Me- 

nigheden hak tillige haft den Glcede at 

here Pastok Stotli tale et Okd til 

Fotfamlingen, og det gotnle Vennei 
bound dlev knyttet paany —- vift en stor 

iGlcde for hele Focsnmlingen, ifar dog 
lot Guds Bern. 

»Es-Inn THE 
Sondagen den lei. Juli var en Glie- 

des Dtig for Menigheden her. Den 

Dag besiegte Sangkoret ira Emans 

Menighed i Racine os. Om Zuwid- 
dagen havde vi Gndstjenefte, og Kirken 
var iuld til sidsie quds. Det velslolede 
Kot sang flere Saltnet og Sange for 
os. Eiter Gudstjeneften fpifte vi saa 
til Middetg. Kotet fang da qtter et Pen- 
Sqnge for os. Eiter Middqgen fette 

san Fatmerne en Tut med alle Ga- 
sterne, eundt om Bei-ver SI, hope man 

giokde Doldt hoc den danste Konlul 
jrnj e n »in CWMM 
Sten, her sung Koiet igen et Poe 
Sange, og san gik Taten til Peeesiedm 
ligen, hvor denne stsnne Dag afslnt- 
tedes med Sang og Tale. Kokt efter 
Alten reiste vore Gastettilbage til Na- 

cine, idet oi stiltes ined stark Fslelse af 
at have tilbkagt en velsigtset Tag 
samtnen· 

— Seindaq den ti. Juli reiste Pastor 

ijede Johansen til den lille Bn 

Iowa Gt«ove, og holdt ttiudgtjeneste oin 

Fonniddnnem Oin (5,"ftei«niiddagen holdt 
han Gubstieneste i Milwantee, hom- 
der er en Del t«andgmttiiv, sont sanileg i 

ien lejet enqelsk luth. Zirke. Postkn- 
Brede Jolmnsen agter at besoge de Ste- 

«dei likiistixciden Sei-wog. 
—- Nu er Dosten i iuld Gang og let-i 

uv in ei viue give godi known-. 
-—Søndagen den Zu. Juli bliverl 

der ont Gud vtl Gutsstjeneste her il 
Kitten om Formiddagen vg om Eiter-. 
middagen i Pewankee. Alle ere velkomnr. l 

Wanpaca, Wis. 

Ptæfteboligerne her i Byen ete nu 

snart feerdige. Hellcgaands Menighed6, 
som hat vkeret bebaet as Pattor Je r s- 
ild for et Pat Maanede1«, dlioer malet. 

Bot Frelfers Menjgheds all, otn alt 

gaar vel, blioe bofætdlg til I. August. 
— Diftekitispatientetne have nu alle 

overstaaet Sygdommen· Ude paa Bar- 
nehjemmet er alle de nodvendige Defin- 
fectioner blevne foretagne, og vi haabe 
denne maa baade vrete den forste og sidfte 
Visit, den gtusomsne Sygdosn gar os. 

—- Dr. Carl Sander og Husiku 
var l sidste Uge i Besog hos hans Spstek 
i Green Bay. 

— Mange as Neenahfolkene hat va- 

ret i Beng has Venner og Bekendte i 
den sidfte Ugez idlandt dem er Miso 
Louife Sørensem Peter Niet- 

se n og Familie, Mes. H a n s G r a kn 

og MissNora Mathief en. 

— En ltlle Dotter hat I den sidste 
llge meldt sin Ankomst has Mr. og Mis, 
Johan Darffler. 

—- Den megen Regn, oi hat faaet i 
den sidste Uge, hat« kostet ikke faa lidt 
Tab iblandt Fonnerne· Meget nedskaai 
ret Ha er bleven spoleret og en hel Oel 
Paris Unze-n er bleoen oasket of Kar- 

toflekne, sont er en af de Udgifter, der 

togek flemt paa Fortjenesten. 
— Sangkoret fra Vor Fcelsets Me- 

nighed tog en lllle Udflugt sidste Torsdag 
Aften til Mes. Ole Hole, i hendes 
Sommerhiein paa en af Lerne ved 

Chaln-o’-Lake, hvok de tilbragte en glad 
og behageltg Akten. 

— Kriftian Jensen og SM, 
K a r l, kom hjem sidste llge efter en 3 

Maanedets Reife til Danmakk· Mr. 

Jenfen havde det lcke tet godt hjemme, 
da han var iyg meget af Tlden. J Ka- 

benhavn traf de paa Pastor J· N. J e rel- 

ild fta Neenah. 
—- (51aite (5oldy, en Zäoaria Sen af 

Neu. R. H. Golby her i Byen, dade 
sidste Fredag, som Folge of at have spift 
for meget Paris Uns-in Ved Middags 
tjd stod han i Posthnset og spiste flere 
Tcskefnlde af Giftem og han maa have 
fanet lkte saa ltdt, mden han blev fein-( 
get. Han kocn straks under Behandlingl 
af Dr. Trimble. sont var hos hant hcle 
lFftermiddagem men alljgeoel lykkedeg» 
det Ikke at redde hang Sto. Han dodeJ 
under ftygtelige Emetter sil. U famme 
Tag. Han dlev begraoet sidste Sandag 
thtermjddag 

--— Mrs. John Anold og ltlle San 

fra 6hm1go, et paa en Maaneds Bei-g 
hog fin Moder i Belmont. 

—- Mrs. S. P. Sorensen er 1 Mani- 
towoc i denne Ttd i Besog hos hendes 
For-aldre. 

Grcenvillc, Mich. 
Natten imellem Spnoag og Mandag 

lSde ag 17de Juli stete Jndbnid i Win. 

Biadleys Saus Biitik. Tyveii banede 

sig Vej til Kalt-treu gen-um et Vinduc, 
ag derfra var der fri Abgang til Vatik- 
keii· Der savneves pag ikke andet end 
2 Kassek Cis-treu Beugestussen fandtes 
breitet ap, men til al Held var der ikke 
en Cent i den· 

Tyer et ikke fanden endnu, men del 
menes at vikie Dtenge yetfra Byen, 
soin et leiin i Butikken. 

— Fokleden kam en Mand fta 
Grand Rapids ind til Jargen Nelsen 
fyd herfoi Byen med Begæring am at 

faa Middagsniad. Eiter at have spift, 
Ipurgte hatt Jatgen Nelseii, hvad haii 
kunde bestille for han. som Beialing fai 
Maben. Nelfen siger, at Manden vai 

paa Hoseiokkerne, og hans Bestemmelss 
var at tilbagelcegge Beim fra Gkaiia 

Rapids til Mant Clemments til Fals.i 
Han var 96 Aar sammel. 

—- Mr. Ch. Johnfan ag Hast-u fra 
CARwa 
dageii den 12. ds. ag fortsatte deres 

Reise paa Vogn til Lille Settle, hvok dej 
besagte Familie og bekendte. Fiedag 
kom de tilbage hei- til Byen ag blev has» 
Nelg Mahle-is ain Ratten. Lardag 
Middag tog de atter med Toget til Chi- 
cago. Mig. Johnfon hat« for iiogle 
Aar tilbage aibejdet bei- i Vom og vari 
den Gang lenkt miser Nur-net Seli- 
Llfeii. 

Postai Beil-lesen lia: nxi bqiundt en 

Hocidaggflolc ior Berti aapc over 

MadicniUsl)i·ifti-iisens Bildt Skala-- 

tagcne eic Ongdag og djaxdag fra di- til 

113 Formidvag. 
—- Hvoifor gaat det saa godt fiemad 

med Madfeiiätshiistenseng Fortetningk 
Ja det er neint at spare paa. Dei et, 

soc-di de hat gode Vater til billige Pri- 
sci-, giver fiildt Maal og Vtkgt ag be- 
taltk hajeste MartedSprig for Samt og 
Æg. l 

Sidste Nyt 
Udlandct. 

» Verdien. 
Ei«-Kong Miian fortsæner med 

sBoldsyerrediInimet, og de ulyklelige 
radikale Polititere, som ere blevne ak- 

resterede, maa lide umaleligt afSyg- 
Iocn og Sult i angslcuic. Milan 
forsikrede forlcden sin Eint Alexan- 
de i, Sei-biene; Konge at Raum »Jeg 
ei- overdevist om« at Sniginorderne føkft 
nu ret uil til ni begynde med Angreb 
paa mit Liv.« Hvortil Alexander som 
en god Søn svarede: ,,Je«.1 vil udrydde 
Disse elendige frei Roden af og bringe 
Fied i Sei-bien.« 

Hvor delgorende et det ikke ovenpaa 
disse Zwinger at faa at here, at alle-- 
rimeligst er hele ,,Vlttentatet« ,,fabrike- 
ket« af M ila n selv, kller opdigket fra 
Knde til anden — tun for at han tunde 
faa Ram paa de sorhadte Raditale og 
inodiage Europas fyrstelige But-onst- 
mitger. 

llroliglicdcrice i Hamen 
Man ved, at kun diese Telegramnier 

faac Lov til at slippe ud fra de spanske 
sinniorer. Des alvorligere maa Situa- 
tionen vazre der, naar Telegrammerne 
indeholdes saa meget om de ulykkelige 
Tilstande, som de gøre. For det førfte 
link nian ilke turdet lade Dronning-Re- 
geniinden nied den unge Konge tejie iil 
den Bastiste Kyft uden Soldater- og 
Politibeskynelie, og hun dar dog just 
givet Afkald paa en stor Del as Kronens 
Jndtcegter til Bedste for Landet. Dek- 
næst arresteres der næften daglig Anor- 
tister i forskellige Byer — siger Re- 
geringm Republikanekne siger, at dette 
er kun et Paaskud, der stal bilde Europa 
ind, at de vældige Zeolkeoprør kun 
striver sig sra nogle san Urvstiftere. 

Situationen stildres fra franst 
Side svm meget alvorlig, og hertil 
svarer, at den franske Regering 
hat paabudt Don Carlos’6 »Musi- 
ster«, Marquis de Ceralbo at 
sorlade den ipanst-fransle Grcenfe. Hvis 
han vil ncere i Frankrig, stal lian ty op 
unin Nord. Frankrig vil neinlig ikke 
have Spekiakler ved sin Grænse. 

Endelig bar Barcelonas Ind- 
byggere paa unselan Munde lagt deres 
Foriærligyrd sur en Repnblik for Degen 
Ter liqger iicniliii franske Skibe i 
Hunnen, og innsnakt Epanieme set de 
irnnske Josua-nd, maver de: »Leve 
Jrankrig«, »Mka Reunblikkeirs — nien 

aldiig »che Spanieii«. Aabent Op- 
tur lietiter bonde i J g un l odn og 
Bilb oa pnn Grund cis den nu Beflats 
ningglon Dei ninerikn n ske Fing 
anede den Ul. Juli iocstc Gang siden. 
fingen i Vnrcelonm 

Vulkaner sprudcr Jlln 
Ten W. Juli bigyndtc Bulkanen 

Mut a paa S Icl l i en at smudc Jld« 
zka Kraterek udfcndtciz kirrte slkogflycr og 
Snømme of Luna shsed ned over Vierg- 
slraanjngen. Selv i R om lonmm 
man Jotdtystelser, lom utocolsomt stri- 
oer sig fra de med Vulkanudbruvch fol- 
bundne Raume t Jordens Jndre. J 
Landsbyen Rocca di Papa lulvt 
flere Hast-, men ingen kom tll Stadt 

Ogsga B csnv hat ladet hon- fm fig. 
Den gamlebe frygtkdsr Jldlpmdet es i 
Urv. Professor Gore fra Armour 
Jnltitut iChlcago er ilet fra Rom 
til Neapel for om mule at kunne over- 

oære et Udbtud. 
Og sidst i Treklounel kummer den 

Honniiske Vulkan M nkuwcotveo, 
der ellers hat« foiholbx sig mllg l mange 
Aar. Valdige Alles ng Illoqfkycs har 
maulen sig op our muten-t, og ne 
Lamstrmnme glide ncd ad Bjcrgclg Si- 
de1. Om Ratten afgivcr Vullancn 
grnkig Belygmna ·' cndoa lemmelig 
sjernt liggenbc Eier-» Dei fkal nære 

et halbem imulc Hml m se, ht« Ekdes 
alle de nnlkungllggcndc Bkci s --»pe 
glpde for Vulkancncg ;"sld. 

-— CO- —- 

Dreyftw’ Sag 
vil komme for den nye Fingern i Ren-- 
neg, l Begyndelsen af August, der mened 
mellem 7. og Il. August. 

Den russtske Tronfølgers 
Lig Llev lagt I en yeu gulddeslaaer 
Kiste, og sanledes fort over Moskov til 
St. Petersborg. 

Trlcgram fca Kobenhavn. 
((,’ltjc.:l;z« Komml ) 

Arbcjdsglvcrnc stiller llltlmntnm. 

J Mandagd har Albejdsgivemc til- 
stillet Fagforenmgernc bete-El Ultlmatusn. 
Telte gam« ud paa, at de udelulkede 
Arbejdere fkal nntoge Arbede- 
giverforeningens Punktek 
jnde n forstkommcnde Fredug. 
Gam- Fagforeningvme ilke lud derpaa, 
oil Los-lauten im da al blioe gen- 
nemført endnu luocngerr. 
Fagfokenlngrme vll ganske sikkcrt ikke 
antage Punkterne, og sagtedes man man 
desoærre forbekede sig paa endnu ulykke- 
ligere Tilsiande dekhjemme. Sandha- 
ligvis antagek Akbejdsglverne, at Fug- 
foreningernes Mit-let nu ere udtsmle, 
ag at de lkke i Længden vll kunne foa 
Hian udefrq. 


