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og Tidenl Tand tgennern Inange Slcgti 
led. Diife Vegn ekssdr Neffen kenne, 
nsnr de dtiver favede lige i Tonnen, og 
givet Landstabet et ejendommeligt Uds 
ieende. Dei er dog sikkert langt lettere 
at degynde Landdrug i Skovegne end 

pas Picrtem set fra den petunirere 
Side, da her kan begyndes san at sige 
med de bare Heender — Briende er der 
nok af, Hegn er der nok af, Gras er 

der nol us i Studen, et sinrpelt HUS lo- 
fter ilke Ineget at opfsre — det gælder 
date om san lidt ryddet til Side og sinde 
noget godt Land at san i. 

Jorddunden er of meget forstellig 
KoaliteL Der er megen god og megen 
derartig Jord, og det ltgger mange Ste- 
det san forunderlig blandet ind mellem 
binanden. 

Men der sindes mnnge Fnrme med 
udelukkende god Jord. De Vroduttek, 
seen fertig avles i størte Rountiteh er: 

Nag, Hvede, Kartofler og Fragt. Dei 

avleö ogfsa en Del Mojs og Hut-re, 
men de fokftncevnte er Hovedprodnkterne· 
Der udfsres særlig en Miengde Kar- 

tofler og Fragt fra Michigan. Mange« 
nf vore Landsmænd hat botat sig her i 

Michigan, buade paa Land og iBy. 
Her i Montcalm Co. findes en sivt 
danst Koloni, nmaske den største i Ame- 

rika. Ogsaa i flere nl Michigans stskre 
Byer sindes et betydeligt Antal at dort 

Folc. 
Jeg er ogfaa opfordret til at strive 

om dort Falls Imng herovre; rnen 

det er ulige vansteligere nt strive om 

dette, end at strioe om Natur dg Men- 

neflelio i Alrnindelighed, særlig ogsaa 
al den Grund, at jeg endnu itke hat 
Kendstab nok dertil, og ogfaa fordi, at 

det er nn sin egen Sag at flrioe offenltg 
otn dette i sine Enkeltheder. Derlor 
Inn til Slut lidt orn deiie I al sin Al- 

rnindelighed. Her sindes ilke san iaa 

starre eller mindre Menigheder —- de 

fleste at dein er let-herste. Knn en for- 
iomdende Mindrepart ni vort Falk her 
r Stolen tilhsrek Seliernr. Jtogle af 
de luthersle Menigheder her, tilhorssr 
intet Sarnfund, nren deijeneg nf en norsk 
Prastz andre tithster det grundtoigsle 
Somfund, og atter andre den ferenede 
dansle Kiilr. Men o, hvor vor ziel- 
fers Ord podfer godt ogscra paa dort 

Folk her i Mic1)(garr: »Mein ind ad den 

saceore Poch th. den Port er ord, og 
den Bei er bred, iom lorer til Forder- 
velien, og de ex.-.-rnnnge, socn gaak md 

gennern den; lhi den Port er sncevek og 
den Bei er trang, forn toter til Lroei, 

og de er fan, som findet den« (Maith. 
7, 1:i——14). 

Ja, ak desocerkek det pasfer ogsaa paa 
dort leere Fdlk her, rnange pas den brede 

Ves, til Helvede, iaa pna den snævre 
Vei, til Htmlem Men Manlet for 
Guds Folks Von og Arbejde heeovre er: 

san manges Frelfe forn Inultgt. 
J. S s e. 

Yra Birne ogzt -I.leolc 

»Danskeren« d Redattor Pastok 
Hatuld quicu fotetager, om Gud vcl 
Umste Uge en Reife ul sitltge Egne. 
Denk-: ng den 15 —- u. August otl han 
vaee i Libidle Wis» og deltage i 

llngdomsmpdet der. Omkcing Sonng 
den W. ds. opholdee han sig i Nachte, 
hook han den paagcelgende Sande-g pec- 
dlker lel Hojmesfe thnmonuelg linke 

og til Ailengudstienesle e Bot deelfers 
Kerke. Endelig otl han oeeke til Sude 
l Waupaca, W(S., tjl Messionsmsdet 
fka Isl. Aug-—2. Sept. 

Pustor Ienfens Adresse er, i det paa- 

gceldende Ttdstunyhenholdsvtg pun- »l« 

Postve- N a a e u P, Oihkosh, Paslok 
A nd req i e n, :1loeine, og Pastok 
J oh n s o n, Waupqca. 

El vaadt Mima Missionctr A u- 

guit Pohlmo n n steivet fra Lebekia 
paa Guineakysienx »Jeg vaqgnek om 

otn Morgenen ved at here Negnen piste 
mod det jeendeslaaede Tag, og om Af- 
tenen fqldee jeg i Sonn ved det sisdige, 
ensfonnlge: Dean deypl ika Tagsbeg- 
get. Jeg spisee mine Maaludee til den 

hylende Musik of Staunen, der tustek 

innre lden ene, og inott i den enden 

Slde qf Hufen jeg fokeettek min Mot- 

gem pg Aftenqndqgt, enens Himlen er 

tunq lcffelf Regnstyee, ladet ened Band- 

dmabee, dee gerne velde fulde endnu 

heutigen, om Tynsdekrnften tillod 
deen det. Jeg gaqe ud for at fe til de 

inge, hyllec l en Negnkoppe, lange 
Stsvlee og aflagt Hat; Paraplyen gsr 
tun Tienefie oed at vlie, hope meget 
Band den lkke kan holde ude. Jeg met- 
kee de sende, klomme, dampende Klapee 
of om Mienen fee om Morgenen at 
lenkte dem pag lsen l en ganste llgnende 
Fokfatnlng. Jeg inne med Vesper —- 

z« ved Dielp of Tandstlkkee oq Peteollmn 

—- Jldi det vaade Brande og koger 
muggent, oaadt, falt Maccar-am med 
Weber og andre ufpiselige Spifek. Jeg 
msder i Vasteriek Munde-g Morgen 

Jsdlig og maa væte glad, om det halve 
as Vasketsiet lige kan naa at bliae tm 

nok til Sttvgnjng Lørdag Affen. Jeg 
satt-r mig ul at studen, men opdager 
eftet en Stunds Fotlab, at der er Band 

enoogfaa paa nun Bande, kolde Gips- 
ninger gaak mig ned ad Ryggen, jeg 

.spskget Inig fett-, om jeg da aller-des 

Icnin Alder kan have Nheumafisme. Alt, 
thad jeg ksret ped, et vaadt, kiamt og 
ldampendr. For bog endelig en Gang 
at fsle mig tak, wendet jeg Bett-Ile- 
nmsovnen og takrer og vakmek mig 
fokpaa, men ieg findet straks eint-, at 

ieg hat bare dreer al Fugkighedtn 
og Dampen om paa Ryggen i Stehn 
fak.« 
Dei norskilnthcrftc Seminntinm hat« 

modtaget Ttlbud om Grund I St. An· 

thany Port Man vtl stkakg gaa i 

Gang med Byggeakbrjdct. Tenne 

Afgstelfe vil gare St. Paul til Hjem 
for 11 Solleget og Seminarien 
——W—f 

Bognyt. 
Von »Den Nerli-Dunste Boghandelg« 

Teykkeri, Chicago, Jlls·, ct udkontmem 

»Ein zaudre-g om de sidste Weges-ende- 
dck paa Madagaslar og Mission-ne- nu- 

verkende lldsigter« af Chr. B o r ch g k e- 

v i n k. 
For-inneren er en af del norer Mis- 

sionsselskabg mest belendte Missioncerer. 
Han hoc i Itl Aar atbejdel i Mode-ga-» 
siakmissionen og i 12 Aar staaet som 
deres Tellynsnmnd. Hnn hat sankedesz 

HBetmgelsek for ot sende, fauvel Missi- 

jonens som den politiske lldolkling effor- 
-tiden, og for rettelig at bekomme Mtsz 
lsioneng lldsigter for Fremttden under 

Jdeng nkktomsende zum-. Foredmgene, 
lsom her forellgger trylt, er pan Spros- 
Tdtlng of enmfionslnteregfekede Akademi- 

lkeee holdte oaa llnioetsiletet e Kuma- 

Inia i afoigle Vinler. 

j Tet spme Fondng omhandler zor- 
Hholdct mellem Franhig og Madagastar 
log paqvilet Gange-I i den lldvtllmg, des 

endtemed, at Madagafkar nnstede sin 
llofheengighed og dlev froan Kolont 
Man tot vel llke kviole o-n, at zerfal- 
teren, der i san mange Aor hat atbeidet 
blandt Madagafteme, gerne lndmnmm 
dem den slsrst mulige Nel, og dog get 
han opmcerkiom paa, at llndekkuelien 
var en naturlig Folge af Folketg Na- 

tionalstollhed og zjcegektngeng llbesim 

dighed og Ttoløshed. Dekoed dliver 

Billedet af Frankngs Politik mindre 

merkt, end det vist l Almlndeljg staat 
for de siesies Bevidsihed. 

Der andet Fokedrag stildrek Jesuiten 
nes stammelige Fremfcekd mod Prote- 
ftsntismen paa Hedningemarkeeh Der 

onfnkes Elgemplee paa, hvorledes de 

oed fint udteenlle, lpgnagtige Kneb for- 
slaar at menge sig lnd og sve Jndslys 
delfe baade bog Negekingen og de ind- 

lsdte, men del paavises tillige, hvotledee 
de ved detes Underfundighed gor sig 
selv umulige. Forfaneren synes at 

mene, at den Jesuitiske Nadfelspekiode 
oasentligt et ovetsiaaet, faa at Missio- 
nen hat bedke Flasr og lyseke lldsigtet 
nu, end om Oen aldrig var bleoen de- 

latolsle Franktig underlagt. 
Jdel tkedie Fotedmg dvales sceklig 

ved del norske Missiondselstnds Akbeide 
Der aander af Gliede, naak Foefatteken 
fort-Un om den kige Belsignelfe, der 

hat fulgt Akdeidel, og han taler med 

Begejstklng am, hvsd han nenne-, der 

oed Gudg Nat-de stal kunne naas. Man 

market Hierlel staat for Missionem 
menz han talet om den Indetlige For- 
dindelie snellem Mission-en ude og Gab-z- 
livet hjemme. —- let paafaldende er 

det, at andre Missioneekek, l. Ess. den 

Londonsle, hell dlioer farbige-gede. 
Endelig gloes en kort Levnedslegs 

ning af Madagaslats fldste Der-nenns- 
Skildkingen er venwdlgz men den vilek 
smukt, hootledes Krisiendommen spde 
let en Hedniugs Metlighed til Land pg 

Falk og givee Kraft til standhaitig at 

date Skasselfer og Sonn. 

Bogens hele Fremstilling er klar og 

pro-get af Kyndlghedens og Dem-dems- 

ningens Ro. Den er sei lot de Same- 
laliver og Svulfligheder, dee ofte ad- 

makke Glildkingee af den Art og i Neg- 
len vidnee om Mangel pas egentllg 
Kundsiad til Emnet. 

Bogen gioee et godt Jndbllk i Joche-l- 
dene paa Madagastak, en al de mesl lo- 

vende Missionsmstket l vor Tit-, og an- 

defalez til Læsnlng al alle Venner af 

Oednlngemisstom J Denslag, 104 

Sider, kostet Bogen 25 Cenls og feines 
ved at lende neunte Belsd l Ikimætker 
lll Dsuisb Luth. Publ. Heusc. 

J.P«Jenlen. 
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Korrespondancer 4 

Haus P. Ssrensen, der i 

Sommer opbolder sig i Nass heben ai 
Alltfon, JA» besagte sidsie Sande-g sine 
zomldre og Sostende her i Byem 

-—- Student B e ck tog sig sidste Lor- 
dag en Tut til Albert Lea, Minn» hvot 
han opholdt sig SIndag over, og com 

tilbage Mandag Aften. 
— L. H. S e ve rieth fyues alnd 

at vcm dygtig u( at omlave gomle Pyg- 
iningey san de kommer til at se ud som 

jnytz dette vjl vtfe sig paa den gamle 
szgning paa Hjmnet of Maja og Zjoie 
»Gut-e, hvor han for Tit-en ladet Indsteti 
« en ny og moderne zacs1de, ja, end-g 
med tundt Vindue paa Piorum det 

Inst-« ask-en Stegs her i Vyen. 
! ,- Det spmges for Tiben meget rslet 
LAtbrjtiSfolk her iByen. Ved de nye 
lSkolebygninger der er under Akbeide 
detales der en BLJUJ om Tagen for al- 

mindeltgt Aibejde. z. OF N. R hat 
Bkug for mindst 100 Mond til at udfske 
Arbejde iWaletloo, de :ilbyber at be- 

fordre dem fett, baode frem og tilbage 
hver Lag. 

—- Det er lidt kneipt meb Nyheder 
benne Gang dersok ttllad os ok meddele 
lidt om Weiter Det har i den sidste 
Uge været meget varmt, ja endog saa 
nannt, at olle var enige onl, ut det var 

Banne not. Hostener tilende og Tærske- 
masktneme syngek anderes engformige 
Sang ud over Martern-. Formene 
pacnaar, at Maifen, hat gjort magcløs 
gode Fremstcjdt i den sidste Uges Tit-. 

Haaren giver fra tm til I-« Bushel pr. 
Acke. Gme- ek der not af. Og Mar- 

kedgpnseme er san gode sont de vel can 

vore, og hoad mere kau nun tau for- 
langes 

) 

Ccdar Falls-, Ja. 

I 
) 

Fta Stitlchavstystcn 

Bt hat hast et kirrkonnnet Besag i 

Pairland og Eugene as Pastor K. A n- 

ter sm Blatt. Han syntes at være 

glad oed sit Bei-g her-. 
A aren A. Han sen holder 

zerieslole iPortland sor ontkrtng ved Zu 

Born i denne Trd. Bt glceder os over 

paa denne Maade at vinde starre Jud- 
slydelse blandt vore dansle Born og 
otnde ag beoare dem sor Guds Illtge. 

——;3 nceste Uge venter vi adsttllige 
Besag dels sra Listen og delg sra Cali« 
tornra as Venner, soin tænker paa at 

nnde sig et Hsecn i Danebo. 
—- Oni Gud vil, slytter ieg tned min 

Familie til Eugene i naste llge, delg sot 
den-ed at Ioe et kristeligt Ardejde i Ko- 
tonien sra Begyndelsen as, detS sor der- 
ira tillige at one en reisende Mist-sinns- 
otrksomhed langes Kystem t Hand oin at 

Herren vil aabne Vej sor os i starrt 
lldstrcekning til at vtnde date adsptedtr 
Landsmænd sor Gudg Nige. Min 

Adresse vil her ester dlive E u g e n e, 
O r e g o n. 

—- Foreladigt vil jeg veddliae at prek- 
dike i Partland out Ssndagen, indtil 

ArdejdetneS Tal bliver set-geh 
P. L. C. Hausen- 

Postville, Ward Co» N.D 

Ost sor Postville— er vi mangeDansle, 
paa Vestsiden en Del Norsle. Bi hat 
hat nu den Glaede at have et Posthng 
her, saa vi tlke skal gaa eller take den 

lange Bei til Von-helle, hvok vi sen 
giorde alle vore Jndksb og hentede var 

Post. Og her er nu tkke mindre en ta 

sit-bauend, saa vl kan not saa Vater, 
naar dlot vi har as den Slagss, hvorpaa 
der staat: tsltt Goil we tut-IN Mett 

deres Tal begynder deövarke at blive i 

Minoritet, og ikke saa maa klage: de 

slaar itke til og Binteren er lang. 
Det var ingen Stabe am nogensendte 

nagte Styller herzu-. 
Vi hat taget Landet rigtig nied Storrn 

het. Her er et helt Toivnship, som vil· 
hvis alle kommer, blive deboei udeluk 
kende as Danslere. 

Rigtignak com dort Skolehus til at 

ligge mindre heldlg sok en Del as os· 
saa vore Bsrn —de sleste har langt 
dertil, ligesaa er det vore Gudstjenester. 
Men det har npk sin Grund i, at ei 

Del as as itte havde Net til saadan at 

steinene en kort Tid,ester at vl tornheri 
til. 

Bester er godt, men naget sen- tsrt,sai 
det lovek ikke den bedste Fremttd niel 
den kolde Winter sor Øje. Nun saa a 

es hat paret her tangere end sra i For- 

geret, oq der er vist neppe een. som hat 
san-et her i 2 Aar. Den, der hat va- 

tet længst, hat natukligvis den dedste 
Scd vg oil avle mesiz di andre hat nok 

nagen Ost-, men det oil ikle blive til 

meget, da Tarsen holder den tilbage og 
tkuet med at lade den visnr. Jngen 
maa derive undceö over, at det blioek 

trangeRaak, hvokundek oi kommek til 
at leve foreløbig. Jkke heller er det 

saa let ot faa Foder til voke Kreaturer, 
da Graset paa Hoflandet er saa lokt, at 

det er vanfleligt at slaa det med Masti- 
ne. Vi gaa dekfor dort til Biergene 
for incllem risse at slaa Ho. Men Vei- 
en er lang, ·20 Mil til Eli, og det tat 

Tib. Men hvad, vi faar Ho til Dy- 
rene og Kul til Kalkelovnen frit —— for 
Akdejdet —- mente en Mand, fom jeg 
talte med, san gaar del not, fot«øvrigt 
hat jo Herren hjulpet hidtiL 

Nylcg havde vi Bei-g of Prcksteknet 
A. L. J. Ssholm, Kildskg fka 
All-en Lea og H. Hanfen fra Ken- 
inare. Te hat-de været til Kirleindvielse 
daade i liemnare og ved Bokvbells. Bi 

hat cllrig Gudstjeneste en Gang om 

Masticdcn ved Pustor M. C. H, stolze 
ska chidbellQ 

Hattland, Wis. 

Titel-W stiften den 24.Jnli prædikede 
Psstvs V t g sta Ell Horn sot og her i 

Kirken Hans Tekst var Matth. 6, 5 

—1:3. Heistetts Von hvotved han al- 

oorligt lagde oS dette paa Stude, nt det 
oat noduettdigt sor hoert Mennesse sont 
otlde ttl thtlem at bede. Og Jndleds 
ningett ttl Bonnen gav es san Analo- 

ning paa, til hoent vi stulle bede. Og 
nt ot dttoed kottt ttl at staa iBrodt·esot- 
hold, og vi hat et Hjem herooentil i 

Hintlen Btdete bad ot l de sl sotste 
Bonnet otn gode Ting, sont ntaatte 

kontnte ttl os, og i de 55 sidste ont at 

dlive sttct srn onde Ting, sont et- i os- 

Ogsaa ttiftdst gav vi i Lovpkisnittg 
hant :«15«tctt, sont bonhotte os, og dettned 

skulde vt oedltltoe i al Eoighed. Ja, 
Herren oelsigne thttegbytdet, og Tat 

sor det, og sot Besoget. 
—- Lotdng Eftektniddag den 28. Juli 

sont snct Sattgkoret stn Entaug Wenig- 
hed, Raune, hetop til os. Jnlt en 40 

Mkttd oq Kunden Vi hat-de san Mode 
tKirten ont Aste-km hoor Sangkotet 
sang siece stonne Sange, og Pasior Jo- 
hn ns e n tnlte til os otn Guds Borng 
Vettskndosothold, idet han pegede pna de 
to skonne Sltlkelser i den gatttle Pagt, 
David og Jonntham og dettned særlig 
lagde as pnn Stude, at ttu, naar vi hat 
snaet Loo til nt ntodes, san war det for 
at det kunde dlioe til gensidig Opbyg 
gelte og Velsignelse sor hinanden, og ttl 

Salt, sor dem, sotn ntt ikke oat kommen 
i Bnrnesothold til Gud. 

Simng ill. 10 hat-de vi san Guds- 

tjeneste igen, og her snntledeg snn ntnnge 
Mennesker sont Kitken kande tumme, og 
endda var der ikke san sna sottt maatte 

blive ndensok. Sangen lod til os, 
baade srn Mandolor og blandet Kor, og 
igennent den, snaoel sont igennent Ot- 

det, lod Kaldet til at beuge dett kostbare 
Nandetid til at sotsage Werden og tto 

pan den Hette Jesus, ottt at kætnpe og 
stktde indtil Enden. Men ogsaa ont 

Ftedett og Hotlen dethsemnte iFaders 
huset, sot alle den: sont bliver tro indtil 

Doden. 
Ester Gudatsenesten gik Vejen over 

til Frishus lHalle, hvor Kvindeforenins 
gen og de uttge i lzotening hnvde sorget 
sor Botddælttingem Eiter alle oat 

bleotte bespisle sang Sangkoket igen 
nogle Sange sor os, hootestek alle Fak- 
ntettte modte op med dens Kotetojer og 

tog de stenttnede, santt alle sont kunde 

san Plnds, ud paa en Koretuk op ttl 

Nottsul C. H n nsen ved Beaoer Lake, 
sont hat-de inddndt os. Og det tnaa 

sich, at hoetken hnn ellet Ftuen spntede 
sig sor at gore os det san behageligt 
sont de knitdr. Vi blev nlle beocettede 

med Kasse og Kuge, Lemonnde og Cigak 
ket. Her sang Sangkotet ttogle Fahre- 
landssnnge og Pastot Johansen ntittdede 

ont Dtdet, nt det var godt sok dnttske 
Mund og Kvinder, at leoe og ooeke otn- 

givet as der-H Landsmændo Kætsligheo 
Mett aller storft og bedst var det dag, 
at leoe l Hektettg Helltgdom i hano 
Kitte. og varei det hellige Samsttnd. 

Han slttttede med Ønsket otn, at baade 

Bart og Gastet mantte snmle5, ikle 

nlene her i Dag, ttten hoer Dng i Her- 
rette Hug,san, nnnr vi gik heksra vi knnne 

santleo l Hintlem Estet at have sagt 
Konsulen og Fette Faroel og Tat sot 
udoist Gastsrthed, degnoe oi as igen til 

Bogno ont ad det sntukke Kitktvood til 

Prasledoligen hvok der igen blev sunget 
og Mk. Bang Andersen fraRneitti 
talte til os over Joh. 14. S. Qtn Je· 

fuö som er Vejen, South-den og Liv»« 
Hsn pegedesætlig paa dem, at der gjalt 
for os, om at lese med Jesus hver Dag, 
og i Fotfagelfe as Beiden. Det gælder 
for os om at indpkente de smaa Born 
he Irisielige Gent-heben Men vilbe vi 
vente det fkulde bære Fragt, da maatte 
de se, at Forældrene leoede det i Hiern- 
tnet hver Dag og i alle Fokhold. Ja, 
Herren felo velsigne dette paa voreHje1- 
ter, saa dek maa blive Saat-heben, som 
er Salighed her og hisset. Saa gjor- 
dks der Opbrud og voke kæse Gæster 
ledsagedes til Stationen hvor der toges 
Afsked meb Ønsket om, igcn at modes 
til næste Aar. 

Damewa Nebr. 

Forrige Torsdag hat-de Menigheden 
sin fædvanlige aarlige Sondagsskolefest," 
sont var til Glcede for Romena 

—Pastor Pedetfen rejste for-l 
rige Fredag til Missionsmødet i Fre- 
mont og kom tillmge Mandagen det- 

Leiter. 
— Pastor Kikkega ard fra Lati- 

ner lom hektil fort-ige Løtdag og prak- 
.dikedei Dannebrog Sonng Fund og 
lude ved Diy Creet om Efterniiddagen. 

! —- Vi hat-de saa Missionsmøde ude 

’paa Niels Enevaldsenö Farin, 
lDry Creet, forrige Torsdag. 

Vi havde en støn Dag derude, og der 
var mange Venner fta By og Land. 
Guds Ord lpd ogsaa kraftig til os. Pa- 
stor Kitkegaard var iblandt os, og det- 
ude maatte han ogsna i Tøjret, hvilket 
han var oillig til. Jeg tkor og header-, 
at dette lille Mistionsmøde vi! blioe 
mindet ined Glæde af Guds Folk her- 
inde. 

Summe Aften prædilede Pastor Kir- 
kegoard i Riesen c Dannebrog og rejsie 
fra os Tirsdag Morgen. 

— Sidste Torsdag havde di igen 
Missionsmsde hoc C h k ist i anj 
R ie is e n, sont bot paa den anden Sidel 
af Flodem i 

i 
— Mifs B e r g, sont var Lærerindei 

paa Blaik College sidste Stoleaar, be- 
fpger hjeinlige Egne og hjemlige Kredit 
i denne Tib. 

-—— Tilsyneladende ser del ikkc Ud til, 
at det er dlevet en Nationalsag for von 

zolk at faa Bomene last Begyndelfegs 
grundene i det danste Spwgz thi meget 
mere tun det neesten ikke blioe. Mange 
Siedet er det heller ikke blevet en Hier- 
tesng for dein, at faa deres Born un- 

dervift i den triftelige Bsknelcekdom og 
dekigennem bevaket for den danske lu- 

therste Kitte. 

Eje vi ikke et Spkog, iom i Skonhed 
vg poeiist Fyide san maale sig med et- 

hvett levende Sprog«·- Haue vi ikke en 

Kitte, der staat pim Guds Ords 
Grund, og i hvilten det enlelte Menne- 
ste can leere Nandenå og Sandhedene 
Vei? Detsoni dette er Tilfceldet, burde 
vi san ikke give Fetieskolens Sag vor 

Statte og Karlighed, da den jo atbejder 
for Spkvgets og vor Kikkes Bedarelse. 
Menge Siedet findet vi beredoillige 
Hinter, men jeg er vig paa, nt Antallet 
baade med Oensyn til Itieskoler og be- 

tedvillige Hierter Inn vokse. Manne 
vi alle kunne faa denne Sag mere leer 

og viere med til at opelfke Kerligheden 
til det danike Sprog og plante Gudg 
Oids Sasd i de fmaa Barnehjerter, thi 
da vil vor danst luthersle Kirke se en 

lyseke Fremtid i Mode, og bebt-e Tidec 
oil opiinde for vott Feld 

Worcefter, Mass. 

Den O Juli hensov i Døden efter et 

langer-e Sygeleje, L a u r a K a l hr i n a 

B u n d g a a r d næsten 20 Aar gammeL 
Den afdode var Dauer af L a rS og 
Ko reu Bundgaard, tidtigere bo- 

ende i Bestervig ved Thisted, Daninark. 

Begravelsen fotegik d. 10· Juli fra 
heut-es Hjem her i Byen Undek megen 

Deltagelse of hauste og notste. Savnet 

sales dytt af hendes efterladte, Mode- 

ren og tre Søskendr. 

Rettelfe. 
Jj"idste’1kr. lasieg 4de Side, 4dc Spalte, 

7de Linie f. v.: We n g K o e lse, skal va-re: 

lOseikkikivelse. 
Alle Bestillingcr paa Bogcr og 

Bladc vil blivc hurtigt ckspcdcrcdc ai 
den nyc Forkctningsspret« Frimcrs 
ker modtageø fom Betaling for sama 
Beleb. Striv efm Katalog· 

Statute- Umst- Papst-trapez- 
(WI) Biber-) leveres til den billige Ptis Is. Ic, vom-. 

» trit. Mauer apiæmd for Ge, poktoskit 
INDE. strauc- 

181247td Ave. So» s Minneapolts, Mtan 

Sidsts Nits- 
Ktigeu i Kinn. 

Der er nu Krig iKina. De allierede 

Magnet-B Undfcktningbhcer maa nemlig 
kæspe sig Inmiommeltgt frem ttheking. 
Eiter en Nackte mindre Kampe hat der 

zi Sondags ftoaet et blodigt Hing ved 

Peit Sang, 6 Mtl nordoest for 
Tini-Tini paa Pekingvejen. Kum- 
pen oareoe Im Kl. J Morgen til los-« 
Fornnddag, og paa begqe Sider var 

Mandefaldet stott. De allieredes Tab 

angivestil 1200 døde og saaiede, vir- 

fenlig Rassen cig «Fapanesere, mens 

Kinesemes Tab sing at have været 
enormt· Kineserne trat sig derpaa til- 

dage. 
Samtidig meddeles paa Li Hang 

C h a n g s Autoritet, at de udenlanoske 
Gesandter i Peking endelig hak for-law 
denne By og under Ledsagelse af Gene- 
ral Yung Lu er paa Vejen til Tim- 

Tsin, Konsulerne i Shanghai fæsteks 
sog ikke Lid til Meddelelsens Sandhed. 

Men, felv om bet er sandt, hvokledes 
stat saa Yung Lu kunne spre Gesand- 
terne ufkadteqorbi de kæmpende Heere. 
Kineferne san ikke tillade bet, og de Illi- 
ekede Inster nceppe at faa en kinesist 
Troppestyrke i Ryggm. Man maa alt- 

saa forberede sig paa det verste nu, 
med mindre Fjendtlighederne sit-als ind- 

stilles. 

Ktigcn i Sydafrika. 
Der hat atter i denne Uge fundet 

Begivenheder Steh, som tyde paa, at 

Orange-Fristatens Beboere er trætte 

FlereTusinde stal have overgivet sig; 
men Generalerne Olivier og De 
Wet holder sig entmu. Dog stal De 
Wct nu vceke indesparret, saa der tun er 

Kamp til sidste Bladsdraabe eller Quer- 

gioelse tilbage. 
Dog —slige Mældinger hat Eng- 

lcenderne for udsendt, uden at De Wet 
blev fanget. 

J Transvaalhar Boerne attek last-l « 

et engelfk Jernbanetog. Men denne 

Gang oajede »Stie1-ner og Striber« — 

Banneret rigtignok over det. U. s. 
Konsul Stowe var nemlig i Tagen 
Bart-ne tog tagen Fanger, men en Del 
Proviant. De sltpper nu itke for en 

energisk Protest; men de hat« vel ikke 

Tid til at dryde sig ocn den. 

W 

Den myrdcdc Kong Umberto 
»af Jtalien begcaves under stor Højtide- 
Ilighed paa Torsvag. Og paa LIrdag 

saflceggek den unge Kong Viktoria 

;C man u ela Ill. Eo paa Forfatningen 
It Rcervctkelfe af begge de loogivende 
IKamm Da Denuteretkumret aabnedes 

il Matsdags, forefalbt der etPar uhygges 
lige Rollghevsfokstykrelser. Da Mini- 

ster-iet, og dernæst Rigsdagsformandene 
hat-de holot dereg Taler over den afdade 
Kotige, skyndte baade Socialisternes og 
Republikanemes Fett-etc sig med paa 
Pattietg Begne at udtkytke dekes Afsky 
for Forbtyoelfen. 

Men de conservative raabte dem i 

Mode: KrokodtlletE Saa foarede Ne- 

publtkaneken Pantonix ,,Vi spekulerer 
IM, saaledes som J, t en begaaaet For- 
btydelfe,« hompaa det- rethes et anda- 
vcnde Speltakkei. 

Da Okdnen var genopsjettet, vedtogs 
det, at Niggvaggsalen i s; Maaneder 

stulde være dropperet l Sort, som Tegn 
paa Landets Sorg over og Assky for 
Anatltstens Forbrydelfe. 

W- 

Snltanin cr ængftclig. Alle Italie- 
nere t Tytltet er sat under Politiopiyn, 
og alle ttaltenste Arbejdere i Sultanens 
Palads er afstediget. 

Taltlpskibct Hequ ankom til Chri- 
stiansanv den 5te August. Alt vel am 

Bord- 

Iks Wluslaw’i Sooft-tun Sterns 
et It gnmnnlt, qu-: mwet Mit-Mk liim I over 50 
Aar hin vakst l: isn ni III-usw« Mode- iok bist-es 

Smaahötn i Tauf-verlassen met- istsdtommeu 
Tule Let h 1 Wu Bann-« htøtwk Nummern-, 
iurmmdllcr Nimm-klim, butmck can-tim, hell-redet 
thut-tout, lnt m msqct behuqelm Zmaq og er del 

befijtelljtiddrt mut- Tsurslnus. Ewige-i as Dksiaalftec 
nun-alt eilt-um« ksscn es 25 Geists Flasseih 
Nil til form-tat its-. Pola-laws quthlus 
Ihrs-h oa tuq maen andca cum-a, di Mel-se vtl findt 
den at neue den dehnt Mkdlcln t Entsinnst-todm- 

Plads foges. 
En dansk Mund 38 Aar gl» fom er gift og 

hat votsne Born, Inst-r en Plads lom Be- 
styrer vaa en Farin. 

For nærmete Oplyzning henvenber man 

sig til Past. P. Nietseu, 443 E. as St» Chi- 
cago, Jll» ellek: G. H. Tivemaun, 1670 

N. Iairfleld Ave, Chicago, Jll. 

M Provenumre ai »Motiven-« 
sendet frü. 


