
Priester-, hnoeaf onitrent Haivparten ai- 
drig bar hveiken hart eller set os ellei 
iendi os, dg tun et Pnr af dem dar over- 

vieret vore Moder. Men det vifer end 
yderiigere den ietsindige Maade, hohe- 
paa de protestere. Dei var itie os« 
iom evede Spiitteise i den grundtvigis 
anske Menighed iBofiom Bi farkyndte 
Lioetd dg Todens Vei, sdm Guds Ort 
leerer, og dette asspdte Brydningen mei- 
ietn Lin og Ded i Menigiieden. Hat-de 
saa bare Preksten i den grundtvigianiie 
Menighed viiiet stille sig paa de trvendeg 
Side, da haode Spiiiteiien niaasie lede- 
dienen; men dan vaigte ikke sit Stade i 
de deliiges Samiund, og hnerieni zor. 
kyndeiien eiler i Sjæiesoigen syntes han 
at have Forstaaeise af et Guds Bat-ne 
Trang. Qg den grundivigianste Mc- 

nighedg Forrnand forværrede Enthaidet 
iBoftom Dei var en stimmen han 
ncerede et uiæriigt Sind mod de heilige 
og taite med ndiegt Beikhed modlevende 

Zristendonn Men med inadannr. Le- 
dere i en Menighed lieh-ver man itke 
at jage lange om Aarfagen til en Split- 
teise. Der iigger Splitteiiens sit-after 
i ieive Menighedenz der drides de hellige 
beri; der gaar det eiter Jesu Ord: 
»Men en fremmed spige de ikke, nien iiy 
ira hom, idrdi de kende ikte den frem- 
niedes Rost-« (Joh. 10, 5). Saaiedes 

gik det i Bestan. Ligesom en Dei Pia- 
tter og Menigheder i ·Den daniie 

(grnndtvigianste) Ziele-« ior nogie Aar 

siden maatte stille sig nd ira dette Sirn- 

innd, fordi Verdsiighed og Brangiære 
tog Oderdaand, iaaieded biev det nnd- 

hoideiigt for de heilige i Bofton at diide 
iden verdsiige grundtnigianske Wenig- 
hed der Steddz de toriod den og begyndte 
i Oerrens Navn en ny iristeitg iuiherfi 
Virksomhed. 

Man biiver ogsaa deteenkeiig ved en 

Protest fra Prafterne i Osten, jordi de 

isrst frenikotnnier med den nu. Hase 
de aidrig for kunnet finde keiiighed tii 

at prateftere mod noget lignendek Der 
diev ordineret en Kandidat i Taninori 
til at vare Breit for en ndtrnadt Me- 

nighed i Eik Horn, Jorda. Det mantte 

efter digie ,,Protestantec«s Optntteise 
viere et Spiitteiieng Arbeitse. Men 

hvorfor protetterede de san itke inod det? 

Hvorfor gjorde de ikke Jndiigel ie, da de 

grundtoigianfie Eiemenier udtraadie at 

»Eintritts Menighed« i Racme og dan- 

nede en ny Menighed? Hvorior prote- 
ste. de de ikke, da en somit i »Den norite 

Synode« (boende i Omaha) for nogie 
Aar siden begyndte at arbejde meiieni 
Danste i Conneii Binffs ganste tekt ved 

»Den foren. Ritters-« Viikiomhed derj- 

Hvorfor protesterede de iiie, da en Pia-it 
t »Den ndcste Synade«dannede en danst 
Menighed i Osacis, Minn» stent der 

icenge var kirkeiig Virksomhed i Gang 
mellem vore Landsmand der? Jn, 
hvorior protefierede de ikie ved disie 
eser ved andre iignende Lejiighederk 
Dei maa de sein oide. Men det tan 

vi vide og forflaa as diese Priesters 
Fremganggmaade, at deres Protest mod 

Pattor A. P. Hnniens Ordination til 

Preefl idr »Bethania Menighed« i Bo- 

sten deived viser fig at viere et iet- 

sindigt Fabrikat, foin derior ogiaa paa 
det eftertiyiteligste stal tiibagevises. 
Deres Adfærd tiikendegiver, at de i den 

Henfeende intet Princip har, forn de 

upartist arbejde tor; men de tage sig 
.diot en Aniedning til at proteftere for 
at gere »Den taten. Hirte« Stabe og 
for at ieegge Oindring ior den ny Birk- 

ionihed i Bdsidtk 
Dei er ogsaa underligt, at Priester 

fra andre Nationer og stirteiatntund er 

need til at protesiere mod kirkelige For- 
hoid melletn Danste. Man der ikie kan 

viere npk for disfe Priester at protesiere 
need i deres egne Samfund, saa de ian 

spare stg Uiejiigheden ined ietsindigt at 

pratesiere mod Forhald mellem es, sein 
er dein nvedtominende dg nkendte7 M 

nedieegge derfar en aivoriig Jndsigeise 
nipd disie iremmede Priesters Protest. 

Sintteiigt ville vi sige, at den verda- 

lige »Grundtoigianisnee i »Den danste 
Kiese« hariaget stere end not — o, dvpr 
fergeiist mongei — traende og sand- 
hedsiegende Mennestebort ira den iu- 

therste Kiete over iSekterne og til de 

reinrsierte Zirkefamiund. Og naar 

man i neunte Samiund veddiiver med 
et mistante de heilige eg springe dem 

ira den intheriie Zirke, da viiie nii Otd 
eg Gerning proteftere paa det« efterteyks 
keiigste der tmod. Oq det stei viere 

»Den feren. Arke-« stsnne og gut-del- 
dehanelige Gerning at tage fig at Gqu 

mieforftaaede og vite mishandlede Ben- 

Iner og hie-eine dem til Rette, at de man 

diive deparede for ievende stiftend-me i 
den intherste Zirke. Og vi .nedliegge 
den eitertrykkelisste Jsdstgeife mod ait 

det ag alle des-, der oiile hindre »Den 

»und Zirke« i at Ive dette samiende es 

F« 

bevarende Arbeit-e efm Hei-uns Ott- 
«Samle mig mine hell-ge, sum herbe 
flultet Pagt med mig oed .... .. Offe- 
...... Thi--Gud et Dommer. Selak 

(Sat. 50, s. 9). 
J. J. Kildsig, 

Pmst oed »Amt«-cis daqu- ev.-kath- 
Utenighcd« og sinnigen 

Athen Lea, Minn- 

P. P. Thoteby, 
Ptæft vcd »Den fstfie danske ev. luth. 

Mentghed« i Wesibrooh Maine, og 
,,(kmaus hauste ev.-kath. Me- 

nighed« iFIlmonth,Maine. 
Christian C. Mengekä, 

Prwfk ved »St. A usgars hauste ev.- link-« 
M:nighed«, Oxford, New Jersey- 

J. M. Han sen, 
Puka oed »Im-ums danske ev. luth. 

Menighed«, Chicago, Jll. 

Fra Bletjz Lollege 
Heu-—- 

teologtste Deminoritmr. 
Dr. Lenker var i Sondogs til 

Kitteindoielsei tMootheod, Jotvo. 
—- J Dog (Mandog) begyndet den 

stetstltge Etsamen og nat-et oed gennem 

Ugen, med Undtogelse of Torsdag, 
Kristt Himmelsortodag, sont et Hechtz- 
dag. 

—- Pmsterne Antet, Horald 
Jensen og Fkimodt MIllek 
samt odstilltge Studentet vor t Fre- 
dago tCounctl Blufso sor ot overoceee 

Postor M a thtase no Begrovelsr. 
—- Tek ttcfseo Fotbekedelsek til ot 

holde Slutntngosest ((-omm--nccsmssnt 
(—x««i-c.-j:-«t--s) sor hvee as de graduetende 
Klassen den teologtste Klasse og For- 
tetntngstloosem 

—Hektales meget om og hondes 
tnete paa. at Aorgmodeh som nuet met, 
otl med stn Magt og Myndtghed goes 
alt, hood det ton, for at Stolen, 
Samfnndeto Stole, tan ped- 

blioe at svate ttl, hood en god Stole 

ital vere. — Tit er kned en Stole, sont 
med alt ondet, dek stal se en Fremtid l 

Mode, der moa viere Vætst og Frem- 
gongobettngelsetz ellets blioek der t 

Bitteltgheden Ttldogegang; Sttlstand 
giveet itte. En Santsundo Stole et« 

tttedlot en Gten at Somsundgoks 
dcsdet, nten den hat en dtrette Tildogk 
otctntng paa seloe Somfnndet, tdet 

Stolen stulde ocere sont en Lese, hoorsto 
der udgook en Heer of veludtnstede unge 
Mennestek, oed hoent Samsundets Ar- 

bejoe stol soreo ftent i de tommende 

Oder; need et Okdsogt: en god Stoleek 
en Ltosbettngelse for et Sant- 

suno. Tet bltoek del-for en hojst pig- 
ttg Sog, thtdet gensidtge Foehold ek 

her soo udptceget, sont noget Steds. 
Med dette for Lje hoobes der, som 
ngt, paa at Aotssnodet otl gore altt 
deto Magt soc Stolen og deng Sog. 

Leid detsoe ttte dlot dem, der hat 
Stolen og Stolefogen tak. tnen alle, 
sont hok i nogen Maade Synsoe et 

Samsnnds Atdejde, ltsge Hjekte og 
Btllte, med alt hood detttl hour, for 
Dogen, saa at vor Stole —- Edeks 
Stole —- Samsundets Stole — ton 

bltoe til siokst mulig Velsignelse, ltte 

dlotsor den entelte, sont gaor ind od 

dentt Dere, isten-for det Somsund, der 

hoc doaret den skem soooidt med sln 
Bin og sit Osten 

—- Vennet os Stolen tndbydes til at 

ooekoare den mundtltge Del os Eteo- 
en. iTttsdog d. Att. —- Torädog d. 

sl. Maj. 

Reiten-tu 

J sidfte Nr. of »Dansketen« var un- 

der Mehl-steifen ,,B!yllup« pau 4. Side, 
md cn chxtagelfe Stutningen bleven 

udeladt. Den sidste Seining stulde 
fortsattes saulcdes2 Med gode Lsnster 
og glade Fothaabninget for Brudepatket 
Wies iaa Selstabet ud paa Aftmem 

huren van saa for det Prastehjem, de 

med hverandke bygger, Sol og Skiold 
og give dem Naabe og Æke og alt gebt. 

—- J Stykkecz ,,Guldbryllup« (se 
»ka.« for J. Mai d. A.) staat der, at 

Salmen Hu bltv Wangen Skulde 
vore: Sslmcn 130, »Du Vert- 
Kkist nun sikelser esi«. 

Alter-Malerv«itåqtf 
oa andre Kunstaalktjey ins spm Beurener-, Blomflkt 
samt Musikan- Fi Manne-Dante u. i. o. not-m 
tmult oq trillion evste oq slakftc stockt-rede Fakm 
Ufan cui-mo- oq »n- aked c- vms sen-mes- 

Beiintlinqek moving-o pqa Mlnses Alten«-must 
o. V« H. EINIIsN 

ls North dlsln Sc» com-cis plus-. l- 

Sumkth hauste Breit-stärkt 
(M P ihn-) Wan M des btllise Iris Izu vone- 
Mt. Ort-ver onst-net in ode, kommt 

Ists I. Inn-«- 
Iilssmd Ide. Io» : Umnwpolih Amt-. 

,-7’57- 
-»x·,’u.: »-.—i«— 

Korrespondancer 
W 

Rakine, Wes. 
h 

Pqsipk V i « g, Des Moines, Js» kki 
kaldct til »Vor« zieliets Menighed her i 
Byen (Pastot Holms Kalb). han hat 
ille endnu givet Spor. 

—- Pastor Dahlst tøm hat lobt 
sig en Ejeiidom paa Phillips Ave. Kobe- 
fummen er 820()0. 

— Borgotmester P. H. Schnee - 

Ilo t h et valgt til Delegot im Immo- 
nuelg Menighed, og Kpbmand J. C. 
Ha nien im Emaus Menighed. Vor 
zielsers Menighed iender ikte nogen 
Delegat til Aaintsvet i Aar. 

—- Pafior An dkeaie u iejfet i 

Bei-g til Pastor Bing nogle Dage spr 
Anmut-den 

—- Jkke faa fqa Familin er flyttede 
her til Bhen i detie Foraan Her et 

godt Arbeit-u nien det er imget sanfte- 
lig at faa nogen Lejlighed;ihiBygnings- 
atbejdet staat stille, beginnt-et paa 
Streit-. 

—- Den i Danmaik kaldte ,,iri Mig- 
sion« hat ogfaa en lille Flut Tilhængeie 
her i Ehe-H der nu er veb at bygge sig 
et Missionshug paa Silver Str. Pyg- 
ningen venteg iærdig til Jndvielie i 
Mit-ten as nieste Magnet-. Kongkegm 
tionolisierne stottei Foretagendet. Den 
fki Missions Falk er nækmeft Gent-p- 
bere. 

— Student R. Olfen fka Blair 
flal holde Feriestolei Jtninanuels Ritte- 

llnvervigningen beghnder Mandag den 

25.Juni. M. N. Andreajem 

Dei et stet af Herren og er under- 

ligt for vore Ljne Saadan lydet de« 
til os, naak vl tanker paa sidste Uges 
Begivenheder. Som allerede for er 

meddelt i Tanfkekem hensoo Passe-r 
Mathiase n den löde dennes am- 

kring Kl. 2 Morgen i sin Jer Arme-. 

Oan begravedes den sde under stor 
Teltagelle, flere Pteestek og andre tilreji 
sende var til Stede. 

Vl haadede paa del bedste indtil det 

sidsie; Inen da Virtelighedcn stod as for 
Die, o, hour det var og er bittert at 

vide, han et ikke mete iblandk vg, og det 

Ojekast paa det afsjælede Legeme, ja 
detvat langt! og hvvr del et fotunden 
llg tomt i disfe Tage der hope han feel-- 
dedes. Der er kun detie tildage, horte- 
otn en Sang, der blev sangen oed hans 
Baare, mindede os: Herren ved Raadl 

Herren velsigne voc Veng og Sie-le- 
sprgets Minde! 

Pasiok Pete r f e n fra Monona 

County pmdikede for os Sandag Aften, 
hooeiok ol sige Tak. 

—- Mk. C. H i ll er lidt danrlig til- 

pas. 
—- Flere agtek at bei-ge Aarömedet 

heefka En Delegat vil dlioe valgt 
Ftedag Alten ved Menighedsmsdet. 
Eigesaa en Tiaton i L. Anderfens 
Sieb- 

—Mr. P. Breenholtn med Fa- 
milie hat meldt sig til Oplagelie l Me- 

nigheden· 

Council Bluffs, Ja 

l 
l 
l 

— Den Isl. ds. havde of lngen 
Gudstjeneste okn Affen-m have-for de 

siesle ai Menigheden samlede sig tll et 

Sus1prikscpnrtzs og aflngde Mr. og 
Mes. C. Hill et Bei-g l Anledning af 

zDagem iam mindede am, at disse date 

lVenner hat været fotenede i Ægtefkad 
llange not til at tunne holde Splvdkyls 
lup. En lille Gabe bestaaende af 

;Splvtoj blev form-et dem i Anlednins 

igen. 

Sioux City, Ja. 
Dei er meget lange siden,vi hat ladet 

here fka as her l Siour City, og io 
langen man deutet-, des parte iynes det 
at faa begyndtz men nu stal der alliges 
Iel getes en Begnadelie, og iaa mutet 

vl paa foe Feemttden oftere at lade here 
fka os. 

— M kunde meddele om flete korte 

ellee langen Bei-g ai Preester og 
Ptædikantee, men sotn ooenfoe bemerk- 

sket, vi er iaa lange dagefter, saa vi ikte 

ded, hope vl stal degynde, og der-for 
lndstreenker pl es til at stge: vi gladek 
es altid ved gode Vermag Bei-g; men 

et Inest glade, naar Esel-kommende hat 
faa niesen Tid,at vi alle, foue Inste dei, 
kunne faa et qodt Okd at html-i ellees 

bllvee det is tun voe Profi, der iaat 
Gaste oq Glade af Bei-gen 

—- M ventet talelqe Des-s me paa 
Genuss-reifen M Aquin-den 

« 

J 

—- Den me Mai havde vi Konfimms 
tiefe, den sprsie siden Pasior D am- 

Ho vs Auf-unst. 6 unqe Pige oflsigde 
den gebe Bekendelir. Heeren vcere med 
dem! 

—- Kvindeforeningen afholdt Auktion 
den 10de Mai og opoaktede ved femme 
Lejlighed med Koffe og Kuge. Quer- 
skudet, der notI meneg at fkulde gaa til 
Kirceng Jsiandsættelse, belob sig til no- 

get over MU. 

—- Ter tales noget om en starre 
Repatativn as Kitkem faalom en 

Murstensgrundvold, med Lejlighed til; 
Stole-s og Modelokalr. Nogle mener, 
at vi ogsaa bukde fotspne Kitken med et 
Taum. Te fleste et vist enige om, atl alt det kunde vake godt not, naar blotl det ikke var vette hetsens —- med Pen- 
gene — bog vi foak det maastealligevelz H 
the Paftor Tamskov, og for ResteM 
flete med hont, stgen vt tun fagteng 
faa Pengene. 

—Skønt Menigheden her io til Dels 
etfkemmed for d. f. K. og deng Priester, 
faa blev Vudskabet om Pastor Ma- 
thiasens Hob bog of mange mod- 

taget med Sorg, og hanc sidsie Bei-g i 
Siour 6it1), nemlig under Kredsmødet 
iMarlg Man-Ied, stan endnu i feist 
Minde og okftnot flere til alvorlig Ef- 
text-use 

—- Nu ikke mete venne Gang vg 
Ikulde noge ville Umng hvorledeg 
gaar det ell med Redninggaebejdet i 
Siour City, faa spare vi indtil videte 
medChr. Richter-du j 

T e Jevndogng Storme lautre, 
Meu Annanakkeu rauben Vom-! 
At Romas nu begyndeez 
Den bog med rette spaar. 
Thi Jtoimen er Begyudclsen, 
Og Waaren kom cj uden den! 
Lob floune da ska Ister — 

Tet er Iohanueswften 
For Vetsiguelfetn —- 

Albcrt Lea, Minn. 

Sondng den itz. Mai havde vi Kon- 
fmnation i sinken, hvor 6 Piger og 5 

Drenge cimgde den gode Bekendelsr. 
En stor Stark Folk fra Annekgerne var 

til Stede, faa Kirken our fuld, oms 

trent til sibste Plads, af festligklædte 
Mennefter. 

— Tirgdag Aften den 15 Maj havde 
vi Menighedgnmde, hvok Mentgheden 
blandt andre Ting besluttede at sende 
en Delegat til Samfundetö Aarsmode i 

Plan-. Mk. Jacob Nielsen blev 

valgt til at gna soin Menighedens Dele- 

gut. 
— Mr. F. F. Petersen hak lejet 

Vygning paa Clku Stkeet, hvor han 
oil nobne en Heere-Ekviperingsfoktet- 
ning ien ncer Fremtid. 

— Louig MortensenF fom ko- 
rek en Mcelkvvgn fea Ums-«- Lukis 

Uniry Fami. blev i Torädags, da han 
lotte i Byen, formodentlig af Vanvake, 
studt i den ene Damit-. Hom, der 

affyrede Glut-eh er ubekend1. Dr. 
B la ck mer tog Kuglen ud og iorbandt 
Saaten Louis Monenien var en af e 

unge, sont blev konfikmcret sibste Søns 

dag. 
—- V. J. Mortensen og H. 

Rielje n fea Alden assisierede vort 

Sangkok sidsie Sondag Aften. 
—- Mrs. O. N. leeeg heri 

Byen iik forleden Telegkam fra de for- 
enede Stutets Ubftillingskonimission i 

Paris- om at komme og ovektage Mana- 

genientet ai Hordepartementet. Mes. 
Olbetg og to Dom afrejste sidste Mon- 

vag. 
—- Mk. og Mes. S. P. Stipend- 

se n belegte Vennee iMinneapoliö sidste 
Sondag. 

Waupaca, Wis. 

Peter Olfon, som bot ude ved 

Bemehietnmet, ligger meget syg i denne 

Tid af Blindtatmsbetændelse. Der er 

Tale om, at det vil være npdvenbigt ior 
ham at undergaa en Operation. Sidfte 
Mandag blev G eorgs McC loy 
opekeret for sammt Sygdom i St. 
Marys Hofpital i Oihkosh. Begge er 

under Dr. S a n d e r s Behandling. 
——- Mifs Ella Johnfon (Pafm 

Johnions Dattet) rejste til Qihkofh 
sidste Fabr-g for at blive Sommeten 
over dek. 

Neste Ssnbag Forniiddag den 27. 

viljiichael Pop pe blioe konstr- 
meret i Vor erlserg Kikke af Pastok 
J o h n i o n. Konsikmationen vil blive 

holdt pas Engelst. 
Gubstienesten vil begynde Kl. 10 

l Siedet for M. 10.30. 
—- Nu er den nye stoue ern-eher 

neesten sandig. Neste Uge begyndek de 

iaa fmatt at kauie Sten igen, pg denl 

««A·usn«-osso" 
now Mem-is 
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As 

ventes om nogle faa Dage at viere i 

fuld Gang. Det hat-bes, at Bygnins 
gen denne Gang ersat pag Grund, stærk 
not til at bæie den, saa den ikle faldeH 
samtnen igen 

—- Sidste Sonng Alten holdteg der 

ingen Gudötjeneste i Vor Frelferö Kirle 
paa Grund af Union Meering, som 
holdtes i den engelfte Baptisikirle. Ta- 
leien var Rev. J. B. Davidson,. 
fom Repkæsentant for Wisconsin sun- : 

lilkiy liest Si)cjist)'. Hatt vtlk en dygs 3 

»tig og udmcerket Taler vg udlagde det 

tydelig, hvor npdvendigt det var for en- 

hver at hvile paa Sondagem og ikke 

btuge den til en Forupjelfesdag eller 

Arbejdgdag, men en Hviledag, oin ilke 
fta et kristeligt Standpunkt, san fm et 

moralfk og fysifc, hvottil han chtugte 
videnskabelig Statistik fra Verdens mest 
bersnite Bidenstabsmænd til at bevise, 
hvor notwendig den Hviledag er, soin 

Iden gode Gud og Fadet hat givet os til 
at hvile os fra Ugens Besvætligheder, 
og til at famle Stytke og streitet baade 
i det aandelige og fysiske, men som bli- 
ver san slemt misbkugt. Mandag Af- 
ten samledes han med Komiteer fra de 

forstellige Kirlek for at tale em, yvad 
zdet kunde gpres i Woiipaca for at bringe 
en bedte Oviledagsholdelfe. 

—- Vot Frelsers Menigheds Koindes 

ioiening hold-r sit nckste Mode Torgdag 
d· Zi. ds. has Mis. Niels Spind- 
paa Landen 

-——————— i 

»- 

gelfe paa Augusiana Hofpitalet i Chi- 
cago for at læke Sygeplejekste-Gernin- 
gen, og for at begynde paa dette Studi- 
um og Arbejde, reiste hun i Mandags 
til Chicago. Sksnt vi ilke øn det, 
saa maatte oi attek her nødes til sige 
Fakvel til en af dem, der hat vatet til 
megen Hjælp og Ststte i vor Menighed, 
og fæklig ved note Gudstjenester og 
Moder vil Eline blive favnet, da hun i 
de sidste 3 Aar troligen hat spillet Org- 
let i vor Kitte, og for den Opoktelse 
hun her hat lagt for Dagen, tilkonuner 
hun megen Tak. Det er vort Dasse, at 

Herren oil velsigne og dygtiggare hende 
til den anfvargfulde men da ogsaa pel- 
signede Gerning, at pleje de iyge og nsds 
lidende. Det vil glæde Vennerne het, 
om det maa gaa disse to Piger, Ciri- 
l ie og El in e, som nu hat« forladt os, 
godt I deres nye Gern-ag, og vi vil 
mindes dem med Glæde og Tat for den 
Tro, vi havde dem iblandt os. 

—- Anders P. Hanfen cost for 
Floden), der i nogen Tid hat oceket syg, 
er i denne Ugc reist til Chicago for at 

’ lade sig undertane en Operation. Det 
er dort Hand, at han snakt sgen maa 

komme tildage tned fordedret Heibred. 
» 

— Ferdinandhanfem der i 
lnagen Tid har haft Akdejde paa Hat-re- 
mallen, var forleden san uheldig at faa 
noget i sine Ojne, sotn ttuer med at 
vcrce meget fakltgtz der ffal endog være 

kFare for, at han vil miste Synet paa 
döt ene Lie. 

Nemah, «Wis3. 
Pastor N ielse n og Husini, New 

Damnark, Wis» og Pastor L. Pet er- 

sen, Chicago, aflche og et fort Bei-g 
forleden Dag paa Gennsmrejse til Mis- 
sionsnwde i W.iupaca, Wss. 

—- Ungdomsforeningen havde en Uds 
flugt til Oihtosh Osisoag Aften den 
16. Muj i Anledncng af en Bazar, sont 
Menigheden afholdt til Fordel for 
Kirken. 

—- Dr. Heu r ich f e n ei paa Befog 
her i Byen. 

—- Dr. Jaspersen er atter vendt 
tilbage til Byen fra Creepple Ernt, 
Colo. 

— Jen S J ensen fra WestPoint, 
Nein-, var her i Besag hos fin Sssier, 
Hirs. P eter Wi llia m. Han agter 
sig en Tut til Danmaik, ligeiaa til Pa- 
ris at bese Udftillingen, for han atter 
vender tildage til Amerika. 

—— Mig. Jens P. Haner er 

tejsi til Damnark for at des-ge Slcegt 
og Brauen 

MejerfMasttnert for Salz. 
Pan Grund ai Nedlæggelfen af vor 

Mejekidrift til den lste Juni, 1900, 
hasvi ist Sslg et komplct Sirt of 
Meieki-Maitineki — susiom:B«-i10k 
aucl Eugi11i.-, two Alpiia Separntoisy 
Clnmi and Rutttsrwurlc0r, og m. m. 

Alt er i god Stand. 
For ncermere Underretning henvend 

Edek til 
G e o. J ames, soc-It 

Ell( Horn Crcamusy Co» 
Ell Dorn, Ja. 

———..—.—— :- 

Luci, Wis. 

zotleden Dag holdt entelte af Apo- 
tekerne i dette County et Mode i Amery, 
Wis. Resultatet as Modet var at 

The Polk Co. Drnggists Assucjutiou 
blev dannet. Dr. L. A. H o ffm t e t 

fra Cuihing blev valgt til Pkæsident, 
Win. J. Oeme y fra Amety, Wis. til 
Sekketæk og Kasseter. 

— St. Paul og Duluth Bauen hat 
folgt ud til Not-them Paciti(«. Denne 

Handel fynes at have dmdt Spsrgs 
cnaalet om Bauen igennem Egnen ca- 

14 Mit vest for os. Vl her i Luck hat 
endnu ikle Grund til andet end at vente 

Bauen i en næk Fre id —- dog san det 

gætne bero paa otn fokskellige Tuwns 
Ull glve liman ellet inc. 

—- L. J. Afkov og Sophie 
Brenholt dlev ægteviede af Pastok 
S o ho lm 1 den luthetske Kitke i Cufh- 
tng Wis. Kl. 2 om Eftermiddagen den 
Isi. Maj. Eiter Vieler fotsamledes 
Gresterne i Brudens Hiern, hollket jo er 

i selve Cufhing, hvok Eftermtddagen 
blev benyttet paa en hyggelig Munde 
med Samtale og Sang. Den 16. 

Mai var paa to Maader betydnings- 
fuld for det unge Par, eitetsom de begge 
fyldte Aar pas denne Dag. Herren 
væke med edek, ja as alle, og give os 

alle Fted l Troen paa vor Frelietz nu 

ogindtil Enden. 

Ccdak Falls, Ja. 

En Tegning af den nye Stolebygs 
ning, fom stal bygges paa Mein Str. 
mellem 12 og 13 Gade, hast i den sidste 
Tid været udstillet til Efteksyn i Du m- 

d e rt 85 S ons But tksvindu, og efter 
Udtalelsek at staune, er Folt l Almindes 

llghed godt tilfredg med Its-singen- 
Dtr vil blive taget fat psa Akbejdet 
fmmst willigt. 

—Som meddelt l stdste Uge, hat 
Wiss Ellne Arildsen fsgt Optm 

WITH - WESTEM 
Baues-, 

P» Is. O Jl. V. lä. li. er den bede- 
til og fra 

Black Hins- 
Deadwoov og Hat sprung-, 

Sud-David 


