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sind pas omttent 29,000 Kr. ——If 
Udgifteene et denved 17,000 Kr. med- 

gaqede til Mission-term, noget oder 

11,000 cr. til Gemeinen-, hvnrnf man 

sidste Aar hne haft hele ist« vg henved 
.- 8,000 sek. til Miene-sonsten 

Religionsstolespekgsmaalet. J 
Preddytertaneknes Ktcke her t Landet 
tager flete og flete af de lebende Mund 
Ordet lot-, at Kteken bsr tage Bernened 

Undewisning i sin egen Haand, og 
ikke fremd-les oqeklade dem ttl den re- 

ligtvnslsse Stat. Under Presdytäias 
netnes Aussen-de, lom nylig holdted i 
St. Laut-, vat- det den qnsete teologiste 
Profeslm W. G. Cra ig, sont gav et 

trqlttg Jndtteg for Sagen, og rathe et 

Ycrsto til sin linke, om den fremdeles 
pjidk fpkjpmme sin Pligt ligeooekfvr 
B- nene. 

Resolution lmod Bibeltrititen. 
En Del Teologet i Tylkland hat for en 

Tid tilbage stiftet et »Bibelfokbund« 
fvm hat til Maul at hnvde Bibelens 

Inspiration og satte sig til Modvcerge 
mpd Blbeleng Fjender. 

Nylig holdt dette Jordans et gvdt 
bespgt Mode i Stettin. Det sprste sen-« 
redet-g ved Msdet holdtes of Prof. Dr. 

Delltzem Tom blandt endet ndtTiltc 
,,De gammeltestamentlige Teologer, som 
nu behandlet den gommelteftamentlige 
Tid som en myftist Instit-, vil i de 

ncestlslgende Aar faa Anledning til at 

forsndee deees Tlnsluelfey da Bibelen 

stætkt er dleven stadfcesiet ved Udgrav- 
ningeenei Badylon.« Msdet fattede 
tilsidsi folgende Resolution: Bldelfon 
dundet holder last ved Otdlyden i den 

bibelsle Becktning om Skadelfen og 

Syndfloden, og doldee dem tkke for en 

icmelistifl Tradition, men lot Gudd 

eget Ord. Vt liget os- dekfor med 

Dame las sen den moderne Teologis 
Fort-g psn at lotflygttge og affvctlle 
disse Beretninger. Vt lan sna meget 
mindre gaa med hertil,lon1Geologerne-Z 
Hypothefer nntildags alttd velsler og 

modsiger doekandke,« 

Biblen vaa litt-disk zormonden 
for ,,zotentngen tot Muhammedanet 
Mission-« Posten W. Feder i Betlsn 

dringet i et zlyvedlad den gledelige Ti- 

dende, at det hele nye Teltnmente er 

bleven oveksat pas Kucdernes Sprog og 
nedstkevet med de« amdifle Stellt-gn, 
fomdenytted i Peesien. Kukdeme er 

det forlnlgte Annenietsollg Dsdsfjew 
der, iaa her gengceldett der dein ondt 

med godt, eltek Heu-end Okd Oper- 
fcettelfen er desprget as en peksift lttftens 
Vidensladstnand og stal viere en of de 

bedste, der i nogen Tid et givet paa de 

orientalste Spec-g. 
Den vil iaa ftor Betydning, da der 

fsest med den er findt et lukdtsi Stellt- 
spros- 
W 

ziikkeindvidelski North Dak. 

Titsdag Morgen den m. Juli soklod 
seg All-m Lea sok at deltage jung- 
domgmsdet i Hutchinson im den M. -—- 

15. Juli. J Minneapolis nas seg 
samtnen ined 17 unge Menneskee ska 
Pasiok So h o lm S Bittekredg i Wie-» 
U unge sra Menigheden i Minneapolig 
sluttede sig til; og inlge med diese 255 

soklod seg Byen samme Asten og ankam 

tilhutchinson lidt for Medium Jeg 
stol dog ikke neekcneke okntale det Mode; 
Meddelelse derom vil sindes udsstiig i 

»Ehe Unges Blad«. nun saameget stal 
sigesz Herren var midt iblondt os, 

og deesoe var vi glade. 
Reisen tileakd County. 

Den lex. Juli ved Morgengry sor- 
lod oi Huichinson. De unge eessse 
hjem, men Flokken var bleven see-get 
med Akte san cldre Folk ska hutchinsom 
sank-gis med til Daten-. J Minnen- 

XMQ hope de unge soclod os, mødte vi 

Samsundets Formand og Pius-innan 
Kl. 6,4» asgik Toget nnd os til Ward 

Caurus. 
J K e n m O r e. 

modtoges vi as Pastok h. hausen 
og mange andre Leuen-, som stillede 
deees sites-set til vor Naqdighed. Dei 

gik san oideee pr. Vogn nd i Kolonien 

til Peter Nielsens gastseie hiern. En 
Ulle Vvilestand vilde have meet pedes- 

kmgende estee den lange Reise, tnen 

det blep dee ingen Tid til, thi smks estet 
Middag sentequ 

en leengekeicseetur. 
Der var nemlis steges soe, nt vi 

knnde san Idlonien at se. To Vognt 
gis ud ened os, es Reisen sit mod Nord 

pas den Istte Side as Sten. Omitent 
M Wissen Dienen-re standsede pi hol 
en Familie, ved Ravn R e s e n d ei« 

hocksen pi estee en lille Vedetkveegelsc 
soetseme Reisen med seisIe Beste pg en 

pas Egnen kendt Kast. Des-Jene 
maatte pl her til Venne Fqntilies Pleie 
eftethde nogle of Vennekne, lom ikke 
var i Stand til at fortsatte Reisen uden 
Vej ellet Stt over Matten l den bran- 
dende Sol og den temmelig ftive’8ind. 
Vi gtk igen mod Nord ind over den 
kanodiste Granse; menefter at vt var 

kommen et ltlle Stylle tnd t Stolen 

Assiniboia drejede oi mod Øss og kom 

ltge hen ttl Meduse Rina, bereitet dreiede 
vi mvd Sydv.st, og paa Ttlbogesejen 
fandt vi voke udsitdte Venner kommen 

fqa meget ttl Krafter at de efter »Stip- 
pet'« kunde flaq Fslge til meteboligem 
Vt kItte den Dog omlring 50 Mtl pr. 
Vogn. 

» TrinttatisKtrke 

That-, uden at væce farbig, virret i Bkug et 

Par Aar, nten i Immer er det lylkr.deö 
Menightden at iuldende Bygnittgen.slit- 
ken, tcenlek jeg, er ca. 32 zod ber og 
ca. 70 Fodlang. Taumel er oplstt i 

Aar, og er ptydet med en Klette, der 

dog ilke giver den nllctfuteste Lyb. Jkke 
tesmindre udsner Klolken en stok Mis- 

sion iblandt Nybyggekne, idet den-ZI 
Klang dates mange Mil udover des 

l aabneStetter. og Eikeime, bandegantlh 
og unge, laldes til Guds Hug. Pra-! 

«dtkestolen, stefonten og Altctet med 

Tavle og Kimfatd er ligeledes anstaffet 
i Nat-. Men det olletslsnnefte vedKirs 
ken er, at den er fyldk til Trængsel 
med Mettneslesjale, sont kommek for at 

lytte til det Ltosens Ord, der tctkyndeg 
fka Uge til Uge. 
Jndoielfend heilige Hand- 

l i n g 

foregilJm Onsdagen den is. Juli. 
Og den Dog var der anellcst i Tri- 
niteitig Menighid. Paftor Soholm 
intiinekede, hansz Zeksl var Pf. Uh, VI 
og Pastot tihtinianjen indoiede Knien 

og pmdikede over .D1l). 2, M. Lin 

tsiteimiddogen pmoikede undettegnede 
over Einnet »M en i g h e d en«, og 
Pastor Tli o he slnttede med en Iort Tale 
over Joh. ll. Kap. Onthddngenvar 
der Fallesspioning. 

Bethania Rilke 

indviedes Tomng Fomiiddag. Un- 

dettegncde holdt Jntiinationgtalen ndlm 

Matth. 21, til »Mit Hug fkal kaldes 
et Bedehng«. Pastoi thustianien tote- 
tog Jndvielsen og pkcedilede over Joei. 
2, 21. Lin lfiteknnddagen pmditede 
Pastor Spholm over Anb. U, H, hock- 
eitet Posten H. Hausen og Samfundets 
Formand talte hvek et lille Ord. Kik- 

ken, ioin ligger veft for Spen, ek op- 

fsrt sidsie Winter, og er efter Qinitæm 

dighedekne tet hyggelig. Jeg oed itle 

dens nojagtige Støtelse, men tæntek, 
at den er omtking 26 zFod bred og ven- 

tkent Zu Fod lang. Ten hat intet 

Tat-rn, og den mangler endnu andre 

nsdvendtge Foksksnnelfer —- faafom 
Alteidug m. in. Tiinitatig Menighed 
oft for Seien oflagde den Tag Spften 
menigheden et stoct Bei-g og bidkog der- 

oed ille lidet til, at den heilige Fest i 

Vethania dlev til Velfignelfe for soa 
mange, baode gamle og unge. Jkke 
mindre end 30 Vogne med otnkring 
110 Perloner torte Igennem Kenmake, 
omkcing Spens iydlige Ende, og op 

over Ball-tue i Vest for at komme til 

Hojtid i BethoniasMenighed og det blev 

Heini-. 
Bethlehems Men ighed, 

der samtnen med Bethania betieneg of 
Paftor Rohe, er —- laa oel lin de to 

andre —- ftiltet of Pastor H. Haufen, 
Koloniens Grundlsgger. Deus Med- 

lemmer dok oeft iok Byen Von-bells. 

Denne Menighed fik ogfaa et Bei-g- 
Samiundets Fokmand, Postoe G. B. 

Christinnfen i Forening med Post. 
Roh- holdt Mode i Skolehnlet Ftedag 
Foemiddog. Menigheden hoc end-m 

ingen Kitte. Zielen bade —- eiter 
min Mening —- bygges i Byen Bom- 

bells, men det indlek Menighedens Med- 

lemmek dog vistnok ikte endnu. Des- 
Iakke opdoges den Slags Ting ofte for 
sent. Vokt Somit-nd kont first til 

Stedet og but-de iike lade de hedfte Lo- 

talitetee gaa over i Seiteknes Hunder. 
J Byen Ren-note hat oi heller ingen 
Zirke. 

Poltville 
er et Sted, ca. 9 Mil im Von-bells, 
omtkent midt imelleai Von-bell- og 

Postul. Der et nylig opeettet et Post- 
hus, os der ek indgioet Anspgning til 

Ietannelelslabet om at faa last Side- 

loor og lau bygget en Stotion. Dette 

vil sie i en nett Fee-nnd Men da duede 

vl ogsqo veere rede til at dygge en Mike 
der. Cn Byggeplads vil siktert kunne 

feines lom Gove. Mange of voke 

Londsmeend bot eundt deeomkking poa 

degge Sidet of Feinde-new Pastet- 
Ssholny Pastor hausen og jeg af- 

togve disie Vetmet et Bei-g Ende-g 
Jammqu Undenegnede predikede 
von-, ber. 3,-.9—-11, og Pqstor SI- 
holm alte et lille Ord, hour-sur han 
som Kiedfeno Bisiiatok tilbød Vennerne 
Samfundets nandelige iao vel iom time- 

ltge Stim, sanfte-m ver blev en bibelsk 
dening i Arbeit-eh 

Jernbanefelskabet 

, Noak vi nu ved Hjetnkomften set til- 
-bage pas disie Hsitidgdage, faa er det 

fand Tak til Gab for hnnS undetfulde 
jNaade mod os, og ligecedeg med Tot til· 
lvore hellige Sgstenve i Nord Dakota, 
men vi er ogfaa i Taknemlighedsgæld 

;til Jeknbaneielstabkt, sum hat gjott san 
megct for vort Falk. Selskabet I: 
«suu l.in(-" — hat Gang pag Gang 
ladet Prestetne reife frit frem og tilbage 
tmllem Minneapulis og stolonietn Dezte 
fortjener Tak. Mr. Jcelson Lawfem 
Soo Linieng Jmmigkationgngent, for- 
tiener fasklig Taf for hcmg Inn-bekom- 
menhed mod og fosn Santfnnd. Vel 
ved jeg, at Selfkabet hms note Fokrele 
af, ot Koloniftemeer Wirkska og ikke 

nogle fammenløbne Gavtyoe. Ja, 
Selssuhet set del og skastpr det, men dek- 
fok for-jener bet alligevsk oor Tut for 
den udvtste ansdekmmnenhed og Rede- 

dorther-. 
Med btodeclig Hilfe-U 

J» J. Flildfig. 
Athen Lea, Mut-t« Juli Hund« 

Ä, 
Korrespondcmcer 

Ell Horn, Jn. 

Ved at se ud over lkgnen opdager 
man, at den ene Kornstak ester den an- 

den reiser sig paa Marterne nii,ag snart 
oil Tierslemaskinerne vckre i suld Birk- 
iomhed. Saavidt inan tan skønne vil 
baade Hvede og Havie give godt Ub- 

bytte. 
s —— Et Hus med Grau-, beliggende 
Hi Stolens umidelbare Ncerhed, er i 
idisse Tage solgt ai Vieren Z. P. 
iKaae til Niels sorgen Chri- 
stensen, som agter at tndrette Hufet 
til et Hotel, hvad vi agsaa tmnger til 

her iElt Horn. Piisen var V1-1.·-0,og 
lidt Jndbo niedsulgte. Dorrtagelsen 
fler til tste November, til hvilten Tid 
maasle Christensen har Lovncng paa en 

Livsledfagerindr. Han er nemlig Ung- 
tarl nu, men for at drivc Hotelfarret- 
ning behsves vist nat en Zone- 

— Paftar Vig er atter hienime efter 
at have tilbragt en Tid iChicago og en- 

telte Steder i Wisconsin. 
— Ter skal viere Begrauelse i Eiter- 

middag paa Ell Horn Kirtegaakd. Tet 
er den gamle W t ge r g, som vi talder 

hain,han har været syg og sengeliggende 
i leengere Tid. Hans Son, Wilhelm 
Wiger, bor 2 Mil nordost for Elt 

Horn og der har Faderen opholdt sig i 
den senere Tid, for at de bedre tunde 

hjielpe til at pleje ham. Wigers er fra 
Sanderjylland og har vier-et her iniange 
Aar. 

-— Nu er der god Lejlighed for Falk 
at faa Manne-, da der itte var mindre 
end 2 Vogne med den Slags her i lflk 

Horn igaar. 
Ja, der salges en Masse fine Sager 

her otnkring nu. L a rse n G M ad e- 

son, sain stelger Mastincr her i Byen, 
har svlgt 'h-« Tup But-giess, Det Inaa 

viere gode Tider, ag dem siger de har 
Prcesidenten dragt. Jeg lagde uldrig 
Marke til, at Kotigen as Danmark 
sit Stylden hverken sor gode eller daar- 

lige Tider, men her er det nieget almin- 

delig, at Priesidenten saar Stylden. 

Nemah, Wis. 

Mr. og Mrs. Lee Waffle sra 
Chicago var i sidste Uge paa Bessg has 
Christen Larsens. Mr. Waffle er atter 

reist til Chicagv, for at varetage sin 
Gerning paa Union stock yarsi. Mrs. 

Wassle der imod agter at nyde lidt mere 

as den iriste Landlust ssr hun reiser 
Hjem. 

—Christ Petersen sam sor 
Iet Par Magnet-er reiste til Spokane 
’Wash., for at sage Bestieftigelse er atter 

kommen tilbage. Ude er godt, nien 

hie-inne er dog bedst. 
— Onsdag den Lade Juli dsde A n- 

drew L arsen ai Tiering i en Alder 
as Otte og fyrretyve Aar-. Den esters 
ladet sig Kane og tre Beta. Begra- 
velsen foregik i Fredags Estermiddag 
sra Hiemmet hour Pastar Jense n 

lialte over den ask-Ida 

Celmr Falls, Ja. 

Peter Sinn-h der i nagen Tldhar 
qibejdet for Fristen Tho mpsens 
agter ten næt Fremfid at san sin Fa- 
milie hertil fta Chjcago, hans Dauer 
lom i sidste Uge. 

— H an s Han s e n, erdgvllle, der 

fornylig folgte sln Form til Ole Pe- 
terfe n, vil i nckste Uge lage en Tut ud 
til Vesikystim med Tanken om maasie 
at flylfe dertil med sin Familie, da han 

jpaa Grund of daaklig Helbred suskek al 

;bo i et anbel Klicna. 

j —- Jøtgen Cl aufen hat for en 

start Tid opgimt (iro(-(sry-Vognen for 
at besegeVenner og Beieudte i Dring- 
nen af Speisen, Ja. 

— Paslor N. Ha nse us Born er 

cndnu megel syge. T h o r m i n e H o r S- 

lu n d er en Del bebte, men heudes Mo- 

der, »Um-. Hotslund, er nu blevet iyg af 
lignende Sygdom. M a khies S midt 
hat begynds at komme op. N. N ieli 

sen lsgger syg hos sin Sooger, Hagen- 
fen l Wall-klop. Vi haaber atalle disfe 
vore Benner snart trua blioe raste igen. 

— Pua Sondag den Z. August Ef- 
ternnodag Kl. Hi vll Pastor N. H a n- 

ie n holde Missions Foredrag paa En- 

gelsl i Knien der ligger vest for C hris 
lstcctn Wolfss, og samme Dagg Af- 
Iten Kl. R, oil der blive Mode has 
K n u d T h o mf e n hvor Paflor Han- 
fen vil tale. Alle er venligst lndbudt 
til at deltage i digse Moden Aftenmpk 
det. blwek selvfølgelig paa Dunst 

Racine, Wis. 

Psftvk Holm holder sin Afskedgs 
prcediien i Vor Frelfers Kitke den 

isidsie Sondag i Maaneden (dcn BU. 

ldng.). 
H 

—- Kirkeraadet holdt Mode her i 

Byen i sidsie Uge. J den Anledning 
Ivar Breite-me G. V. Chrif tiansen 
Iog S o h o l m her, samt Mr. C l au- 

ise n fra Albert Lea. Pastor A nd er- 

Hi en var hindret i at konune hettil de- 

iginndet paa Sygdom i Hjemmet. 
—- Pastor Bing holder sin Til- 

Jtmdelfetzpradiken i Vor Frelserg Kirke 

TSsndag den t-- Septdr., hvia ellers alt 

lgaaT efter Besteminelfen. 

i —— Pastor Paul Nielsen fra 
lkhicago ventes her til Bhen i næste 
llge. Han er paa Reife for at tale 

ztirkesBygningssSagen iMillionbyen 
og har derfok Tiggerpofen med sig. 

— Til Fardel for Byens danske Ho- 
spital har der veeret atholdt Karneval 

her i den forløbne llge; men om Festen 
har givet noget Operslud i Pengekagfen 
er vist tvivlfomt. 

—- Jinmanuels Kirke hat atter rysiet 
noget as sin Ktrkegald af sig; dens 

Sandaggslole bei-ges af tret op til 200 

BIrn. 

Albcrt Lea, Minn. 

Sidste Uge var Paftor sc i l ds i g i 

Minneapolis for at hjælpe den derow- 

rende Menighed at indfainle Penge, til 

at afdetale paa deres Kieses Geld. 

— F. F· Petersens har faaet sig 
en lille Spu. 

— Mifs Minnie Thompsen et 

iejsi hjem for at des-ge stne Forcloke i 

Genesu- 

— Deifom nogen pnster et godt, 
buigt Orgel, da gaa til F. F. P e t er- 

sen, han har dem i alle Stsrelfer og 
til alle Priser. 

— Mr. P. Hemmingfen var i 

sidfte Uge i Hutchinfon, for at bespge sin 
Forlooede og andre Rennen 

— Student Lar sen talte sldste 
Spndag i Hirten i Riceland. 

Grcenville, Mich. 

Mandag den In. Juli kom en starre 
Krebs af Sltegt og Venner og anerka- 

stede Hans Pete r i e n iAnledning 
af hanc 50-aarige Fødselsdag og for- 
cerede ham en fmuk ArmstoL Aftenen 
tildragtes med en Tale af Pastor B e n- 

nefen samt Sang ag Samtale, og 
det dlev sent spi- vi stiltes, med Be- 

oisiheden in at have tilbragt en god Af- 
ten. 

—- Lsrdagen den 14. Juli trat et 

heftig Totdenvejr over Egnen og gjorde 
meget Stude. Lynet flog ned i C htt- 
itian hanseng Stald og dreendn 

den tll Grunden. Alle Kreaturer blei- 

reddet. 
— Jeg har i de stdste Aar hsrt Zoll 

stge, at det san ikte meee tegne her t 

Mich., siden Skovene blev ryddete bott, 
men i Sommer hat vi haft rigelig Regn 
og al Ist-den ser meget lovense ud, 
undtagen Hochm, dm har Lidt meget af 
Insekten 

—-R. J. Rad-muss en, som hat 
Cyclevcetksted her i Byen, vil i der-me 

Uge begynde en Cycleværksted i Busoni 
og være der et Par Dage om Ugen. 

—- En as note danste, Smed A. H a n- 

s en, bar folgt ud og oil eitet fortp- 
dende net-satte sig i Trufaat som Grav- 

strick-. 
— Forstkommende Sandag hat oi 

Sondagsstole og Bornefest i Jack 
Cart’g Skoo H Mit Nord for 
erenville. Alle er velkommem 

-—— Nu for Tibea er det smoat med 
Arbejde her i Byen, her et tz Fabrikker 
og ve er alle stoppet, men det er nemt ot 
finde Arbejde has Farmerue her ! Nar- 

heben. 
— Mr. Lu dvig Haufen som 

fsr har vaket Flagmand her ved Banc- 

oversiætingen, er her i Vyen disfe Dage 
for at aflægge Besøg hos gamle Ven- 
net. 

Kongemord. 
(Fottsai fka Sibe1.) 

giver Negekingen selv den indirecte 

Skle er bleven beflaglagt. 
Dei henviser ogsaa til, at Most-et 

fandt Sted i Nærheden af Milaiio, hvor 
Regt-ringen for et Var Aar siden under- 

trykte den store socialististe Opcørsbes 
vagelse. 

Fra alle Lande indlab der næste Dag 
Condolencetelegrammer, deriblandt vg- 
saa fra Præsident M cKin l ey til Um- 
bettoZ Eiteisplger den unge Vittorio 
Emmanucla Ill. 

Den franste Præsident L a u b et 

fendte et iarlig smukt, vatmtfølenbe Te- 

legram, og den tysle Kejser begtader 
Tal-et as en sine trofasteste Bett-ten 

Man frygtek iØstrig og Tyslland for, 
at Umbertos Død sial svække Triplealli- 
ancen, da Vitiorio Emmanuela lll ikke 

skal være saeclig begeistket for denne tyste 
Ide. 

Ens Tod en andens Brod. Den 

unge Prins af Neapel, gift med Helena 
af Montenegi·o, var paa Reife i de 

græfke For-ande, da Ulykken stete. Hatt 
blev øjeblikkeiig hjemkatdt og stal nu 

fom Vittotio Emmanuela lll bestige 
Tronen som Kongeriget Italiens tredie 

Konge af Hufet Savoyen. 
Undetligt, at det andet Mehle-n af 

dette Has, ved hviltet Italien blev sam- 
let til Kongenge, efter Aaihundreders 
zremmedherkedømme og indre Splid, 
stulde drei-es af en af Folcetg Mit-te. 

Hist og her ventee der Urolighedek og 
alle Trupper er konsignekede i Hafer- 
neme. Pavea blev fom lamslaaet over 

Eftertetmngenz men adstillige Blade be- 

nytter Anledningen til at erklaske Pape- 
dømmets Krao paa vetdglig Magt for 
inbvittende Aaifag til Fokvtydelien· 

Rettclfe. 
J sidste Nr. Side 5, 4de Spalte 26 Linie f. 

v. last-s: L ejehus,skalva-1e: Leoeh1tg. 

Missiotts-Bivliotclet. 
Alle som have i Sinde at obonere 

paa del as Ha ra ld Jen sen udgione 
»Mi·3 sion6-Bibliotek« antun- 

desz venligst ocu at indsende Vesiillicth 
Sedlcrne san fnakl sont nntligt, for at 

der, inden andek Hefte gaak i Trykken, 
kan dannes et nogenlunde poalideligt 
Sie-n over AbonnentantaleL me HEer 
omhanbler J oh n E l i o t, Indiana- 
nes Apostel, and-l vil tegne den dunst- 
norstc Grøndlaudsmissionær H an g 

E gedes Levned. 

I 

Blcur College 
begnndrr fin Esteraatstcrmin den Mode Sop- 
tember. Stolen yar ottc fastc Lcrrerc og 
Lækerinder. 
MUUMMM s(’,ll()()l«. (Forbe1·edeudc.) 
Col-Mütle l)El’Ali«l’dlEN’l’. Klas- 

sical ()onrse.) 
NUlUML NOUKSBL (l«’0k Tedeum-'s 

Gomit ami state-, (’0.t-tjljcates.) 
IsllslN iss l)lsj1«Alt’l’M l«N’l’. 

(lso0kk06ping, Shorthaml and THO- 
wrltiiux, tkth 

Dunst Spros, Liticratuk oa Historie. 
Uddannellc qf Linn-e og Lareriuvcr for 

den danstc Warnestolr. 
Mpsm1)1«:ls.-x;isrm-:M 
Fortdqu ovck B brim Hin. rie og Litte 
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Washington, 30. Juli. 
Statsminisieten modtog tidlig i Mor- 

ges et Telegmm fka U. S. Konful F ow- 
ler i Che For-, datetet 29. Juli, san- 
lydende: 

»Er Brev fra den Tyste Legt-non i 
Pcking, bateret 21. Juli, er modtaget i 
Tien Tsim Tyskernes Tab er 10 pulv- 
ne og 12 sur-rede. Kineierne ophsrte med 
deres Angreb den 12 ds· B a r o n v o n 

Ke c t e l er s Läg siges at være i Stim- 
hed. Østtigs, Hollands og Spaniens 
Legationer er ndetagte. Et Brev fra 
Japans Legntiom dateret 22. Juli com 
til Ticn Tsin den 25. Ti Batallioner 
Kinefere bombarberede uafbrudt Lega- 
tioncrne fra den 20 Juni og stanseoc d. 
US Juli, men vtc muligvis begynde 

Eigen. Fjendernes Antal aftager. Tyfks 
llands, Rustands, de Forenede’StmerZ-, 
Englands og Halvpakten nf Japans og 

FrankrigezLegationer fokfvareg endnu, 
Japaneserne mener, at de har Proviant 
for 6 Dage, men liden Ammunition. 
Kejferen og Kejerinden siges at være i 

lPeking.« 
U. S. General C ha sfee ankam til 

T a k u den 28. Juli. 
Der er nu endelig indlsbet 

et ægte Conger-Telegram. Dei 
ankam fra TiensTsin til Washing- 
ton i Morges og lyder: Siden den M. 

ingen Skydning, ifølge Overenskomst. 
Hat Provision for flere Uger, liden Am- 
munition. Alle de frelste har det net. 

J Gaar kunde der fra baade tyst og 
engelft Side meldes Telrgraimner fr- 
deres Neprcesentanter, sum gjorde det 
indlysende, at til d. 21. Juli har der 
ikke fu«det nagen alinindelig Massakre 
Sied, 

Derimod hat Mandefaldet under den 
uophøtlige Bestydniiig fra 20. Juni til 
tit. Juli veeret betydeligt blandt Ge- 
sandternes Tropper. Europceerne an- 

tages alle at være samlede i Legations- 
bygningerne. 

Frenikykning til Pekingven- 
tes nu en af de forste Dage. 

Over 250 Mund af niende U. s. 
Jnfanteii er syge. 

tioiigemordct Tropperne hat d. 
Zi. Juli aftagt Hytdingåed til den 
unge Kong Viktoria Einmanuela lll. 
qf Jtalien. Der herfker Ro overalt. 

Ei Anaikistinøde i Patersori, N. J» 
har høiiidelig givet Bressis Minder- 
handling sin Anerkendelse. 

Hcdc i Paris. J den forløbne Uge 
yar vereinet irygielig oarmt i Paris. 
Der har været Mangel daade paa Band 
og Js. Jskompagnierne har itke oillet 
levere niere end Halvparteii af den lo- 
vede Js til Stagiere og andre Hand- 
lende, og en Masse odelagt Kud har 
vieret Folgen. Over iuu,»'u(i Pund 
oaarligi Kesd bleo konsiskeket paa en 

Dag. Mag-sei af Falk og Heste er dsde 
af Solstik. Udstillingen dliver onitrent 
ikle besagt af nagen i denne Vai·me, 
støni man kan komme ind for 2 Cenig. 

steigen i Sydafrika. General 
H unter hat efier inange Stiermydfter 
fremtoung et Boergeiieral P i- i n St o o’et 
Onergioelfe. Denne fandt Sied udcn 
Betingelser, men optiiidelig troede Lord 
R O b c H s, at 5000 Piuiid overgav 
sig med Piinsloo. Dei blev kuii til 
Wo Mond og i Kamm. 

Gineial D e W ei er stedse ubesejret 
—- og General T et ar ey belejrer 
Englændcine Under B a d e n —- Paioell 
oed Rustenburg. 

Maofcniorderen angriber igeir. 
Den svenske Macsemordey Nordlund, 
fom sioder i Besteraas Ferngfel for Mor- 
det paa 7 Perionek af Dainpfkibet 
,,Pring Karl-V Befeetning, har sei Lei- 
lighed til at angribe sine ,2 Roger-ag- 
iere. Han havde slebei en Jeriikrog 

Iskarp, ag ined den litt-jede han den ene 

Bogter 4 farlige Saar i Hovedet og 
Halse-i. Den anden sit 2 spare Hiig i 

Hemden En tredie Vogter assyrede 
derpaa et Revolveistud, der ramte Nord- 
lund i Siden. Derpaa overniandedes 

han« 
Nordlunds Saat er ikke livsfarligt. 

lDen ene af Fargeoogierne kan ikke leve. 
IRiiidlund vilde have flygtet 

Ovrvret i Colnm bin. Just, da Al 
verdeii mente, at Oprsrerne havde fei- 
ret, og at Regeringätroppernes sidste 
Rest vilde overgive fig, faldt pludielig 
Oprsret stimmen. Der var blepen 
Splid mellem Generalerne, og Regel-in- 
gen nyder nu den unenteve Fragt, fan- 
leenge det vorer. Eis Par Oprsr om 
Aaret stal de fydainerikanste Nardstater 
ja have i Folge sammel Regel. 


