
saa vidt at trytle et Rhgte am at Bla- 
det i Virteltgheden ndgaves ai en Ud- 

lendlnn og ins-jede: »heill« er nieget 
sandfnnligs. « 

Seide Attillen er der ingen, der ved 

nvget onl, men den stal have lndcholot 
Majei·lat—.-s m:.ckmelle af rallergrovefte 
Urt; drats der tokhpjer Forbrydelsens 
Bedecln ggetmtped i Japanefeenes Øjne, 
ee, at den Art af Lovodertrædelfek er 

saa naht som nhskt hemm- Slont 
den-unse·97;«md .«ol var halv vanvittig 
af Hunger-, fssjsslagne Forhaabninger 
og indvtllede Pengeassæeer. hat Japa- 
neleene tagen Medhnl med hom. Det 

værfte er hans tilihneladende Fort-in- 
delsc med Kriftendomtnem da band 
Brodes jo rast del regnes for en Fragt 
as den udenlandste Religion. Muligi 
vie blivek det dog tun til en Storm i et 

Glas Vandz fatsle Venner hat Kiklen 
alttd haftj og dog dar hvetlen de eller 

dens aabendace Fjender formaaet at 

tilintetaøke den, selo vm de har lnnnet 

slade i Diebttllen 
Nogle af »Danfleten«s Læsere vil 

maasle ertndre, at Natten efter at de 

nhe Tealtater ttaadte i Kraft, hvokved 
Udlændingee fit Lov ttl at reife og bo- 

scette sig, hvor sont helft i Landet, udøs 
vede en Ainetikanek en hastig lldaad i 

Yokohama, idet han dtcebte en Ameri- 
taner (en Mand) og to japanesisteKvim 
der. Der var mange ban icele, 
fom den Gang troede, at det e gsre 
Missionens Sag Stabe· Mordeken 
blev strats paagreben. Medeas han 
fad Fangslet, sit et par Missioncerer 
Abgang til- hom. Guds Okd gjorde 
sin Vtrlnjng ogiaa paa dette forstolkede 
Vierte, der hele sin Tld hak tntnlet sig 
i Shnd i en iokflkcellelige Grad. Han 
var opfsdt Katolil og altfaa uden Read- 

stab til lsiudg Ord; i de lange, enfomi 
me Tage tFeengflet begyndte han at 

læse det, tro det ög elslede det. Van 
blev et af tmste Kokses Trophxeer. 
Undetlig stek er Her-read Longmodtghed 
og Naadeu 

De. som følge den amekilansle Flaass 
des Beveegelsek, vtl vide, at «Bkootlhn« 
og den ira i Zotfjor saa hemmte »Or- 
egon«samt et Var mindre Keigasltbe 
paa gennemrejse ftandiede nogle Dage i 

Yolohomas Hann. Paa ,,Bkoollyn« 
var Kanne-Admiral J. B. Watton, 
der hat overtaget Dem ehe tidttgece 
Stilling sont Kommandsk at bete den 

asiattfte Flaadeafdeling. Medens han 
var i Yokohama sit han en Jndbydelse 
til at tale i Tokyo i den state Sal, sont 
tilhteee «llnge Meendd Krtsteltge For- 
ening«. Jndbydellen modtogeg, men 

strals eftee fendte Kejleeen sin Jndbys 
delie, og det traf sig netop at viere sam- 
me Dag. J Siedet for at fende Af- 
lsud til Foecntngen, fendte han taa Bad 
til Kejlerem at han ille landelomme, 
need mindre Andienfen tunde blive tast- 
iat faa tidligt, at han tunde peeedite 
oni Eftetmiddagen i Y. Jl. c· A. 

Hang Ønfle opfhldtes, og Kl. 3 tom 

hau i samme Stads og med lamme 
Islge lom has Kejferen til Wabe-Saler 
ledsaget af de Forenede Staters Mini- 
ster, Oberst Alfred E. Buck; hans 
Pradilen var udmceklet. Var det ilke 
fmnlt handletf (Slultes) 
... -.»-sp.».,. - ....- 

Yra Birne og gibt-la 

Menigheden i Des Moines, Ja 
hat findt Kotvobkev m Laut-r N M 
A n dteaie n, Nat-ne Wis. 

Pastor(5. Oktoqu Fallin, Ja. og 
Mifs Alma Chr. Frandien bleo 

den 21. Juni cgteviede i Cedur Falls. 
Pastor N. Hausen foretog Bielsen. 
Summe Tag blev Past. Kkogh cnpsat 
spm Pmsi i sin nye Virtekreds. Dei 
var Menighedtn, sont gav Btylluppet, 
og dm foccrrebc Brut-spottet 8533.50 
« 

Den danstr Wirte holdt fm 13· til 

Lo. Juni sit Aatgmpde I Des MoineS 

paa Grand Vinv College. 22 Prasser 
og ca. im Delegatet deltoge. Af Med- 

delelier unt-er Anstandes stecnyceves: 
ChlcagosB o cnrhjemmet huier 
31 Bom, og dets Jndtagt i Aar-Es Lob 
var S2,275.1-t, Udgiften Vl,559.7::· 
Kikkms Bestyrelie er nu: Pastor P. 
stl heb-, Ferment-; Pastok K. C- 

B od h o ldt, Seltenes-; Or. C. L ar- 

ie n, Uebfmrz Or. M. H pl ft (ny- 
valgi); HL Th· H erm a n i en (nyv.) 
Post-n P. G s t t e valgtes til Redakte- 
of »Richtig Samtkr« nnd Post-sc Aug. 
Hab e r sont Mehredakttr. Pastor A. 
S. N ie l i en valgteo til Okdinator. 

Neste Aacsmsde aihsldes i Climen, 
Iowa. 

Bei Ganges Synodes Aaksmm 
i Gram-h N. D» fort-den Man-nd 
Ica- Pastok M. G. h a n f e n geahnt-H 
M Form-w, J. R. S and e en m 

Vieefnmand es J. Fl. L · h re nl Se- 

kketckr. Ligeledes genoalgted Pastet- C. ; 
C. h otin m Nevansk iok »Gut-bis-( 
men« og Pastot C. Bkohaug tilj 
Nedaltsr for »Bsmevennen«. ; 

Den ev. tuth. Kitlc (Eltingj 
E je l s o n d Samfund) holdt innige 
Maaned sit Aarsmsde i Ber Earth 
Seltlemeutet, Faribault Co» Mtnth 
H. O. Eih--lby oulgteg til Formnnd 
og E. O. Morstad til Sekten-L 
Sammndets nat-te Mode skal holdes i 

Centmnitc, S. O.1l. 
« 

El nsksk Hvspital under den notske 
Synode stol dygges i St. Paul. En 

Kosnite et nediat til Sogens Jamme, 
og Prof.Frick, Stnb og Ylvisas 
g e r hat udstedt Opkaabi Anledningen. 

Martin Luther-s Meinst-ed kalt-es 
en ny norsk Mentghed i Chtcago, iom 
blev organifetet der den 14. Mai og 
horkaldet Kand. theol. J ohn J. E g ge» 
til Ptmst Den nye Menighed holder 
sine Gudstjenestek i den ledige dctnskei 
Kikke pan W. Erie Stteet. Hv. Egge; 
hat sin teologiste Esset-neu im Witten- 

betg Semtncntum i Springsield, Ohio. 
Midtre Iowa Nreds If den v v tiks 

Sy n ode holdt Kredgmsde i The-VI 
fra 2ude til 28de Juni. Kredfensl 
samtlige Pkæster var til Stede og Mel 
san Delegatek og tiUejfende fta Kredsl 
send Menigheder. Genstanden for« 
Samtalen under MIdet var: Rom- 

12, 2, med jæklig Anvendelse af de 
forste 8 as de tiGudS Bud. Under 

Modet, som var vel bringt, blendet 

ptadiket af Pasiokene Jenfen, Sntedal 

og Vangsnes, medens Stedetg Præst, 
Ballestad, fortettede ved Altergangen 
ijed den sidste Aftens Gudstjeneste. 

»Ob« 
KIOH 

Korrespondancer 
W 

Loch Wis. 

Den la ngvarige Totke her i vor 

danfke thygd er blevet brudt oed en 

rigelig og velstgnet Negn, fom di Men- 

nester, efter vort Shn, tmngte san hsjs 
lig til; men ot hat ingen Grund til nt 

klage, do her i mange Aar hat oceret en 

god Host, sont er ret shnlig iblandt os, 
thi her er stet en ganste bethdelig Frem- 
gang i de ienere Aar paa alle Omraadee, 
og naak det fauledes dli.vee ved at gan 
san glimkende fremad for os, er det et 

Spsigsnmal, om vt rtgtig forstaar at 

stsnne pna desie monge gode Gauen 
Det er mansie ikke vanfkeligt for mange 
at komme ind pas den Opfatlelie, at 

nqak de plsjer dg iaar og driver Landet 

godt, san er de nogenlunde sikker paa 
en god Hsst; de hor ikke ret mange Tan- 
ker tilooers for den herre, fom giver 
Bade og Gcsdez men er tildsjelige til 
at stole for nieset pas detes egen Dygs 
tighed. Men naar der san indtmsser et 

Aar, hvor man san se, at Gras og Seid 
staat og visnek paa Matten, da et det 

ikke vanskeligt for os Mennester It for- 
Itaq, qt vi her intet as vs fett-; men 

hoad er mere usikkert end Menneskets 
Beregningert 

Den gode og velsignede Regn, sont 
vi hat fnaet tdtefe Dage, dil fordedre 
pjoraarsfaden belhdelig, færlig Danke- 
og Hocdehssten vil blioe meget bedre; 
men del er et forlomdende Anal, sont 
her dttoek Indfaaet med Hoede. Rug en 

hat mange heftet grsn til Foder. 
Kornhskten tegner udmæcket og lige- 

ledes Kartoslernr. Hob-isten ee uden 

Bethdning paa Hsjlandet, derimod vil 

det blive dedre t Engene. Nu efter 
Regnen oil her dlioe plantet en Del 

kjodekkoin og ttlltge oil her blsve faaet 
en itor Oel Milletz det gælder io otn at 

faa noget Vinterfoder til Kreatur-kenn 
—- Kreaturopksberne gjorde uden 

Tvivl gode Forretntn ret for Regnen 
kom, thi her bleo so elhdeligt An- 

tal Trommel-, Its-jä- d of Gras- 

Inangcl; nu vil her colol blive en 

Latium-ed i den Fortetnlng til henimod 
Stutnlngen af Grcrstlden. 

—- Menighedcn hande, sont saedvanlig, 
-l. Julifett pau den gamle Festplods, i 

dtærheden of Prcefteboligem 
Taler holdtes of Præsteene S shol :n 

og That up samt gatnle Je ns N ag- 

m u Hen, Necedak, socn for Tiden er 

her t Bei-g. Sangforeningen sang 
flere Sange for os; det one not iaa hem- 
geltgt. Derester dlev opvartet med 

Kasse og Kast, ttlltge havde vi Udsalg 
qf forskellige andre Iorfriftninger. 
Beitel varlkte ica ganfke heldigt, idet 

der kotn nogle Negnbhger. J Aar var 

her tkke lau manse til Stede ved vor 

4. Jultiesi of dem, fosn staat udenior 
Menighedem vel nimmst of den Grund, 
at de dankte Fest hat Hans J Lotsen, 
iosu der kunnten Um Im Peteftedgltgeml 

Olhlofh, Wis. 

Vi hat sont Regel hvert Aar en Ub- 

flugt for Sandagestolem og heller ikle i 

Aar alveg vi im Regelen. Den var 

beftetnt til den 4. Juli, da vi mente, at 

enhver rettcentende Fadek og Moder 

hellere vilde se deres Bsrn blandt Guds 
Foll end paa Gabernr. hvor intet godt 
sinder Sted paa en iaadan Dag. Tu- 
ren blev belleint til Tasten, som ligger 
omtrent 30 Mil hetfra. Baaden vlev 

leiet, og vt begunnte at icrlge Biletter, 
men saa lom ogiaa VanstelighederneL 
Mange nie-ite, at det ille var heldigt at 

forlade hjemtnet paa denne Dag, og 
alter andre havde forslellige andre Unb- 

slhldninger. Deeuden beghndte Juli 
Maaned med msrlt og truende Beit- 
soen holdt sig lige til den 4. Men alt 
dette farte Gilde Fall til at bruge det 

ftore Middel, Bannen, sokn har san her- 
lige erjeettelfer. 

Degen oprandt mark, inen dog uden 

Regn, og førend vi flulde feile, Iom 

Solen frem. Ja, selo om vi er smaa, 
og hvad vi har med at gere, lun er 

Smaatingi Guds siote Husholdning, 
saa var vi dog meget glade ved at se 
vor Bein hort, og at vor otnlorgsfulde 
Fader ogsaa vil tage sig af det mindste. 
Vi ietlede fra thlofh lidt efter Kl. 9 

og tom til Tusten Kl. 12. Det vari 

Sandhed en herlig Tut pp igennem 
Floden og de tre Sanais-en sont ligger 
melletn de to Byer. Anlomnien til Be- 
stenimellesstedet blev vi modtagen af en 

sior Stare as vore Landsmcend fra omi 

lringliggende Egne, sont godhedsfuldt 
haode mødt mrd en Snes Vogne for at 

løre os ud til en 25 Mil fra Byen be- 

liggende Slov. Atter her mødte vi 

IKterlighed fra de leere Fall, sont havde 
iopflaaet Borde og Beente til os, ja ielv 
en Talerstot var reist 

Kerlighed og Osnsorg insdte oö lige 
fra den store Gud og ned til hans smaa 
Redslaher. Anlomtnen i Sloven lpifte 

«vi til Middag, »«hvorefter vi sarnledes 
til Mede. Eiter at have assunget en 

Sang talte Stedets Priest Paftor Ol- 
fen over Ap. Ger, 22, W, hvorefter 
Pastor N a ar u p sluttede ud fra Or- 

dene i Joh. s, Sit· Tit Slut sang vi 

Sangent ,,Slulle vi vel alle modee.« 
Alvvr og GamtnerL lan godt samtnen, 
naar vor leere Freller er Lederen af det 

hele; det erfarede vi ogfaa, da vi efter 
Modet famledes i Leg nied Byrnenr. 

Tiden gil« hurtig, og snart maatte vi 

af Sted igen. Kl. 5 lettede vi Anker 

og anlom til Oshlolh Kl. 8, alle sam- 
men enige otn at have tilbragt en stsn 
4 Julifeft, og med Tal til Herren for 
hans Velsignelse. 

Saa ogfaajjak til eder, J lære Fall 
i Tusten vg Dntegn, lordi J gjorde 
eders til at sorstenne Dagen for os. 

Vi haaber, at oi maa Lov til at gsre 
Gengeeld. 

Trufant, Mich. 

Mondes Akten sb. 25. Juni, Kl. H, 

fyldles den store Pkæftebolig i Trajant 
til sidste Plads. Det var gamle og 

nnge fka St. Thomas og St. Jugend 
Wenighedek, der her havde fat hinanden 
Slævne for al overmske Pastor S I rvg 

Familie, og byde deres Prast velkoms 
men hiem fta Reisen I Vesi. St. Tho- 
mas Menighevg Form-Ind, C a rl 

Christener, holdt en lllle Tale, 
hvori han tolkede Bennernes Tat til 

Pastor Søe for de 2 Aaks Sommer, og 
Atbejdet, sont var gjott i Menigheden, 
samt oveckakte ham en Konvolnt med 

Penge i, lom en Erkendtlighedsgave fta 
Memghedetr. Pastor See takkebe for 
Gaven og for del Vidnesbyrd om Me- 

mghedeug Kaklighed og Tillid, foin der 

igcsnnun den og den billige Forsamlmgsz 
glade Ansigtek flog ham iaa vakmt i 

Mode, og ndtalte blandt anbel: Freve- 
tlk den 7de hat sagt: »Fall«-l Nachg- 
heb Inin Stykke«; del smnme kunde Ta- 

ler-en ogsaa sigc, nnar der blev foer no- 

gel til, jun del kam ltl at hebt-u Gut-S 

og Fallen-Z Karlighed min Slykkes thc 
del var Gut-s KarlsghelY vi trckngk til at mode igcnnem de Wen-teilen vl otn 

i Beiman med paa vor LioåveL Gnds 

Karlighcd fluber Slyrte og Lyckr. 
Deteiter slultlde Pustor See nnd 

Bon. Meilen af Ast-neu lllbragtes 
med Sang og Salnlale og Nydelse of 
de Fotftlstnlnger, sont Kvindekne havbe 
bragl medl Anledningen. Tiden fle 
hurtig heu, og for vl untre del, var del 

nasten blrven Mit-nah Sau var der 

paa hsje Tid at stille-, da enkelte havde 
ca. 10 Mil at kne. Ja, hook et det 

bog ikke sandt: Gut-s Zwrlighed gsr 
steck og lykkeligl 

—- Ogiaa hos II fejkede vl Ftlhedens 
Fest v.4.Jnli med et Msde lPool 
Chislsilaniens Stdn l Sm- Settlr. 
Mit-I degyndte nnd Gab-kleinste Kl. 

11 Form» hvor Paftor Am ble, 
Gowen, haode lovet at tnle, men kunde 
ttke komme, da han om Formiddagen 
skulde holde Begravelfe og om Eftenntd- 
dagen tale ved Dunst Brodersamfunds 
Fest i en anden neerliggende Sinn-. Sau 
prcedikede Pustoc B e n n e i e n, Grun- 

vtlle, Hm Fotmiddagen om Oetkens Hei-.- 
lighed. Derefter spistes M.«Middag, 
hoor Kvtnderne i DagensE Anledning 
gav fri Kasse· 

Qm Eftenniddagen talte Posten S o e, 
Trufant, om den nationale og kristelige 
kkrcl)ed, og A· R a g m u S s e n, Store 

Heule, ocn Orden llden Hellighed stal 
Ingen se Gad. » 

Dereftet sang de unge en hcl Mcengdes 
Sange of ,,Sangeren«, og St. Jorgenq Menighedo Kvindefdkening holdt Ud- 

salg af de Genstande, den i Aatets Lob 

huvde foratbejdet. T 
Der optoged tillige et Offer til de! 

nodlidende i Indien, hvorved der lud-» 
tom en god Gane til disie Brødre og 
Softre i det fjernr. 

Dei var en skøn Frihedsfest med en 

stor Skare af glnde, feststemte Mennes 

ster. famlede im mange Miles Otnkreds. 

Big Flatte, Adams Co., Wis. 

Wunedflag i den danftc Kirsc. 

Toksdagen d. St· Juni flog Lynct; 
ned i vor Kltke her paa Bigg Flatts," 
og neddmndte den aldeleS. Nedslaget 
stete under et meget heftigt Regnvejr, 
som hindrede Luerne fka at flaa ud, spr- 
end omtrent hele Knien indvendig var 

omspændt af Jlden. Tet havde faule- 
ch brændt henved en Time, lnden Jl- 
den opdagedeä Det var da umuligt at 

redde noget sont helft, saa Bygningen 
ttlligemed Stole, Alterkar og alt Tillu- 

hor blev et Nov for Luerne. —- Bitten 

blcv paabegyndt, og den ydre Del full-- 
fort for 14 Aar siden, men pna Grund 
af de trange timelige Forhold, som da 

herskede, maatte man i 5 Aar nøjes med 

at holde Gudstjeneste i den ufuldendte 
Bygning. For 9 Aar siden naaedes 

det at fuldfsre Gudehulet og faa det 

indoietz men senete hat det været et 

Tvistens Æble l den fondereipende Kir- 

kekamp, den danske Kitke hat sprt mod 

anderledes tantende indenfor den luthetsle 
Kitte. —- Kirken tilhørte den Part, sont 
fluttede sig til Missionsforeningen, og 

staat nuJ den fokenede danske Kitte. 
Den var assuteket for tun 500 Doll., 
saa Menigheden llder et deindeligt Tab. 

Sktdet var 26 Fdd dredt og 52 Fod 
langt og var ved Fokenden prydet med 

et højt imagfutdt Tann, og var en Pryd 
for Nybygden. — Menigheden betjenes 
for Tiden of Paitor E. A. Hjortsi 
v a n g. 

Racine, Wis. 

Pastok h ohn er paa Reise i de Isi- 

lige Stater, og Fcu Ho l m er i Chl-l 
cagos ( 

—- Pastor B I n g hat været paa Be- 

spg i »Bor- Frelseks Menighed« paaq 

Sydstden. Han flytter hertil i Libet 

af Eitetaaret. 
— Jndianekmigsioncer Nielsens 

Hustku asiagde Nacine en lille Vistti 
stdsie Uge. Hun holdt Mode hos 
Sci)neeklolh’g for Kainderne i Jmmas 
nuelg Menighed. Mrs. Nielfen talte 

okn Gerningen iblandt Jndiancrne —- 

baade am de merke og lyse Sidek ved 

den. Vi sige Tat for Bei-get. 
— Professor Fkimo dt-Moll e r 

og Familie aflagde Racine et lille Ve- 

sag paa Vejen til Danmatk Mauer 

holdt Mode i alle tre Ritter. 

— Pastor H e e d e fra Milwaukce 

kalte ved den Stamm-, som Jnnnanuelg 
Mensghed afhoidt paa Frihcdsdagem 

M.N.Anderfen. 

Rinland, Minn. « 

Den it. Juli havde vi Fest i J c n s 

P. J e n s ens Sk0v, hvor noglc, baabe 

jka London og Albat var konnt-en for 
at deltage i Festen. 

Pastor J. J. K il d f i g talle over 

Johannes Z, tm: »Derfom da Sonnen 
faar skigjort eder, stnlle J vaerc dicke- 

ligen sti.« Pastor Kildsig mindede og 

om at flatte denne Ftihed yøjt; thi hat« 
vi ille Fred med Jesus, Ian der ingen 
zrihed vere. 

O Venner! faa mange, som har faaet 
erd med Hei-ken. Der er meget iom 
lokkek og kalder ad de troende den 4. 

Juli, hvok der er faa megen Stads og 

saa meget andet, com gaar soc fig. Vog- 
ter ederr at det ikte gaar eder, iom det 

gis Diana-, der atter sit Lysi til Ver- 
den. 

Om Enermiddagcn kalte vi iaq sam- 
men og dankte-en tigtig hyggetiq Dag. 

onuipondancer foniat paa Side 8.) 

f Sidstc Nyt. 
! Krigeiii Sydofrika. Det er irre 

mange Meddelelfer, der i denne Hine- 

ferlid tommer fta Sydafrika; men of 
al Magetheden fremgqor det tilstmkkelig 
tydelig, at der ncesten hvek Dag staat 
en eller endog flete, —- fokleden Dag 4 

— Smaokampe, med veksslende Held. 
J London er man ntter begyndt at 

blive cengstelig over Meddelelsernes 
Sparfomhed, og over at Lord Roberts 

ikce endnu synes at ville rette et Hat-ed- 
ongreb pao Boerne i Orange-Fräsm- 
ten. 

De nun-er sig stedse, disse Bocke un- 

der General De Wet, og de sauer 
Stark i Blodet paa Englcendetne. 

Forleden Dag var General B n l l er 

næk dleoen tagen til Fange. Han hav- 
de vieret i Pratorie has Lord R o b e r t s 

-- mon mener, at det gjaldt netop Af- 
tole om dct ofgskende Slag —— og paa« 
Hjemoejen blep hand Estorte pludfelig 
augkeben of Bocke. Disse vnre dog 
for faatallige og maotte derfor vige, 
eftek i nogen Tid at have udfat Bullers 
MiddogdgrosfetersPethn for den nar- 

gaaende Geom«ild. 
Til Holland er der fka Tranövaol 

ankommen Guld til en Vatdi of co. 5 

Mtllioner Dollors, det er nu anbrogt i 

hollondste Bankk, saa Bockne kun sta- 
dtg grade Mit-let til Ktigens Forelse, 
fer otn Englcendetne sknlde trange dem 

ud i Bjargene. Hvov kncbne For-hol- 
dene er for Englandeme kan fes af 
Lord Noberts ieneste M.ddelelfer of 9· 

Juli. 
Han kundgøc fou(edes, at »du Zim- 

den i nogle Dnge haodc truet vor Jem- 
banelinie vcd Fotspg paa at otngaa vor 

højre Flanke«, Inaatte han beokdre en 

hel Afdelkng derhen —- og hele Fredag 
og Lordag maalte Englændekne kætnpe 
inden Plonen lykkedes. 

En onden Kamp omtoles, hvori 2 

engelste Offjceker, en Undetossicer og 3 

Soltaker dmbtes, mens 4 Offtceter og 
7 Mund saaredeg. Boecne hat altsaa 
ikke glemt at siyde. De pillcr fremdeles 
Officerekne ud. 

Hungers-nacht og Kolerocn iso- 
dicll- Den engelfke Vicetonge I Jn- 

dIen, Lord C u r « o n meddeler under 

H Juli blandt andet, at det vel nok hat 
tegneten Dei I stdste Uge hvad Ratt-ins- 
dien angaat. Mellem- og Sydprovin- 
sen hat kun faaet liden Regu- 

K o l e r a e II rafer forfeekdelig, ster- 
lig i Bombag. Vicekongen erklcerer 

seit-, at Dodeligheden i Mai Maaned 

var fkygtelig. 
Endelig meddelcs, at 6,013,000 

Mennestek modtager Undekstattelfe i 

Anledning of Hungersnpdem Altsan 
er denne langt, langt merk um«-essende- 

B o m da y s Gan-Inst erkletter, at 

Iden sidste Uge ai Juni dpde der I0,- 
320 af Koleka, og der var 6,502- Til- 
fælde (skal natukligois ogsaa vere: 

Dpdsfalyi HungersIIpddistrittet; alt- 

saa 16,822 i -— een Uge. Ligesaai 
Dsdsfqldene, dlandt dem der faar Un- 

derststtelse, var i det krittiste D i- 

stk i kt alene 5,342. 
»Christian Herold« i Ner York har 

just assendt SI100,000 pr. Telegram til 

llddeling blaIIdt de hungetlidendr. 
Krigcn i Vestafrika« Englandeme 

hat ikke megen Fremgang i Bestafrika, 
hvor Ashantiern e i et for England 
Ineget ugunstigt Qjeblik hat reist fig. 
Den engelske Osficer Burroughs angreb 
inaledes Kokoiu deII txdie Juli, Inen han 
blev flaact Iilbage, Ined adskilligt Tab. 
Ttods forsicllige Bladmeddelelfer dewm, 
er Guoeknor Hodgson neppe bleven be- 

friet endnuz thi dct seIIeste Telegmm 
meäch at I-0,0W Afhnnticr hvidet 
Ojc med Englcrndcrneg Marsch til det 

lbctIstede KuIIIagsi, hvor Hodgfon IIcIop 
er iIIdespceIret. 

Krisen iRiIII1- DIE hssts W- at 

SIIuaItonen er Mem-II en Del bedro, 
Idet Prins C hing stal have optkaadt 
iInod Borernes YIIdliIIg, PIIIIS T nan. 

Ching hat pautaget sig deI Hverv at" 

beskytte baade Legationcrne og andre 

»UdlæIIdII-.ge i PIIIIIg. 
! Der nat-es dog eII vIsIIIok beIcttiget 
ITvivl oIn, at chIIIIdIeIIIe skIIkde kIIIIIIe 
viere i VII-e enanI. 

Der Iafer cII Vorgekkrig indenfor 
Pekings Mute, IIIcUcIII PriIIS Tuan vgl 
PrIns Ching; nIcII den sidste, der an-j 
sprek den loyale Dei af Hirter stul 
fsrelsbig have Hm- 

Dog — Vereine vinder 100 Mand 

for hver 1 de fremmede Magter faar till 
Kina idenne Tid —- og san —- alle disfe 
Million-r Kinn made- ooer. Des er 

ja Ikke til at ina Bugt med. 

J a p a n har nII Infde 28 000 
Mund ag 5,0I«0 Dess- IIl Kinn. Den 
6II JIIII haI der quer sIaIIeI en alooctis 

Komp ved Tsien-Tsin, sont de elli- 
etedes Tropper jo ellers forlængst har 
,,toget«. —- Kiiiefekne tæmpede tappert, 
og Europæerne maalte ligefrem undre 

sig over dekes dygtige Anmut-Styls- 
ning. Det iyneg, loin oIn de ollerede 
lilsitist feirede, nun d. er dog saa ums-, 
at der er Tale oft hell at foilode Byen 
igen. ernfoc Hinteg ncmng Tusinder 
of ,,Nævetamj.1.tl ·. I Utondags sont 
der Meddelelsc on-« n: 

den von-ki- Mission 
i Kum, d. v. s. paa Zins-Jung Halt-- 
sen, stulde oæsc i Fore. 

Dette kan nu tun, om dct i del hele 
taget ei« sandt, gælde de nordligste af den 
danske Missions Stationer, neinlig 
Nin-chinin og Oniegn. Det opgivne 
Sieb taldes Thu Y u n g, hvilket knn 
passe godt not· og Meddelelsen konuner 
fra det of Rusfeme deherfkede M u k- 
den. 

Der sigeg, at Stationen var inn- 

ringet af Nævetæmpere cg ikke knndc 
holde sig i 2 Dage, inen fra Mulden 
var der assendt Kofakker og Borgere til 
Missionens Undfætning. 

Man bot alligeoel vcere lidt skeptist 
overfor Meddeleljen, da hele del Om- 
taade, hvor den danfke Mission ai·bcider, 
ligger niclleni de 2 of Nusserne besatte 
Byer, Mukden og Port Arthur. 

Demokratcrnes Partnnøde I 
Kansas City. 
lzottsat fia Side t.) 

Tillid.. Den iætter over Porto stcicos 
Befolkning en Regering, ioin ikte hat 
deres Samtykke, og paalægger dem 
Steuer, fomingenNepmsentntion har 
vedtaget. Den oancerer del amerikanste 
solt idel den omstyrter et højtideligt 
Lo fte, sont til deres Vedfte blev ufgivct 
af den General, der kommanderede vok 
Har, hoilken Porto-Ricanerne hilste 
oeltommen til fredelig og nanflegtet Be- 
sættelfe of detes Land. Den hat« domt 
et Folc, hoig Hjælpeløshed med steregen 
Stocke paokalder vor Rctfttrdighcd og 
Hojinodighd, til Fottigdom og Nod. 
Det kepudlikanste Parti soger vcd denne 
sin føkste Handling nd fka det iniperi- 
alististe Programm bringe de Forenede 
Stater ind poa en Kcloniolpolittt, der 
ei noverenssteminendemedrepnblilunske 
Jnstitutionek og oed talrige Damme 
fordsint of HøjeftereL 

Hi- I- 
R- 

Vi forlnnger hurtig og hæderlig Op- 
fyldelfe of vort Løfte til det kudanske 
Folk og til Bei-den om, at De Foresede 
Statek er ikke til Sinds, hat ej heller 
til Hensigt at udøve snoemn Magt, tage 
Jukisdiktion ellek Kontrol over Øen 
Anda, undtagen for den Pacisitations 
Styld. Kkigen endte for omtrent to 
Aar siden, dyb Fred herster over hele 
Den, nien siedse holder Regekingen Den-Z 
Befolkning borte fka dens Styrelfe, 
inedens repnblikanste » 

Embedsnmnd plyndker denet Stattamre 
og ndnytter den koloninle Theori til 
det amerikanste Folks Vanære. 

s 
s I- 

Vl fotdommer og tilbageviser den 
nuvætende Regetings Filippiner-Poli- 
M. Den hat indvitlet Repubtitken i 
en unødvendig Krig, opofret mange 
af vote ædleste Sonners Lin, og anbragt 
de Forenede Stater, der forhen var 

kendt og anerkendt hele Werden over sum 
Frihedeng Forli-Steh i den falske og 
u-amekitanste Stilling: med militcer 

Magt at knufe vote egne forhen glücke- 
des Anstkkengelfer efter at opnaa Frihed 
og Selvsiytr. 

Filipptnerne kan ikke blive Vorgere, 
uden at vor Cioilisation bringes i Fute; 
de kan ttke blive Undetfaattek uden at 
vor Regeringsform staat paa Spit, vg, 
da vi ikte er vtllige til at ublevere vor 

Civilisation eller at omdanne Republib 
ten til et Keiserbømme, snstek vi en 

umiddetbar Erklæring, der freniholder 
det sont Nationens Hensiqt; at give 
Filippinerne først en sitker Regt-rings- 
form, duncest Uafhængighed, og ende- 

lig Bcssyttelie imob ftemmed Jndblans 
ding. fault-des tom der tnwsten et helt 
Amhundrcde har været giuet Metlems 

og Sudafritaz Ren-schüttet 
Den grindige Eommercialisme, sont 

hat diktcrct det kepublikanske Purtis 
zitippinctkPolitih forføger at retfærs 
diggpte den med den Undikyldmng, at 
den vil betale sig, men stlv venne stand- 
sige og uoastdige Undstyldning faldcr 
til Jotden, i Lyset af steckt-ngrntngens 
Vidncsbykd. 

Den foxbiydckjsse «)lngrebgk15g inwb 

Filippiner.s.e, der k tunc en aarttg Ub- 

gist paa mange Mutwan tmr alle-rede 
kosstmcre end at den Juni-nette, der 

mutigvis Eunoe fremgaa at den hete Fi- 
lippiner-.L)-:ndel i de konnncnde Aar. 
Deguben — naar Hanblrn udvides 

psa ijyedeng Bekostning. er Prier 
altid for hof- (Zluttes.) 

States- Dbtm Iven Tales 
d tue-I Comm· 

o« Is- 
Fran J. Ehe-sey stumm- ut an e be 

Meinem at Itkmact si. J. lEbene-) es (s«.o.,. des-. Käf-:- 
Fprmmus t vom toter-« tot ums-m Sonate og tm 
en at tsmme tha otl hist-le en Sum It et Insekt-II 
Voller for hnekt ein-sie into-the at Lemn- der m· 
csn hell-redet ved Brugm of Hut-PS Osten-h Ita. 

s u . b mässuksishenes. te sttoe II q oq un u eoet t Its- 
Im ZU ecesbek Ost vaaalsp 

I.W.Oieafon, Ei Nematus Public-I- 
Isllss Sinn-l- Cats a u lud 

.ekte u Moses es Sttättkiubmkeksöqpitzzekwåkele 
Im tut-um skcåms a v 

zis- Sskmse tm gossen-e HZ « « Um« o« « 

usw« MI M er de »Ums. 


