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Del i Mensghediatbeldet, og hat vatet 
medtll at date nogle af Menlghedmg 
Bot-der i dens fskfle tkaage Tiber. Begge 
Meer-d hat til fokstellige Tiber haft Til- 

lidshvetv iMenigheven, og ver-g hu- 
stmek i Kvlndeiokeningm Vor Sins» 
dagsstole vil ogsaq libe et Sepa, da den! 

ved deres Vom-eile mistede to of sine 
Lerne, nemltg M. N le l i en og M at y 
Medic-n Vi fasset, at Herren vil 

give dem Lykke og Tilfredshed i betet 

nye Hieni. Nu sta! de til at pksve No- 
byggetlivets Besvatlighedek igen, san- 
dan fom be en Gang hoc ptsvet det her, 
nun de trot jo, at Klimaet er iundete 
for betn beruhe. 

—- Jens Bekthelfen, fom i 

nogle Aar hat mbejdet iblandt os, tei- 
ser ogfaa med til Oregon for at prpve 
sin Lytta Der er vemodigt at Murg-, 
naat man i flcre klar hat levet samtnen, 
men nssdes og stilles er Verdens Gang. 
Lad ob Inde i FadethufetE 

Russla, Nebr. 

For at man ikle skal iro, at Bethania 
Menighed er slnmret ind i diese lnnire 

Sommeidage, er det oel bedlt at mie- 

lidt paa sig. Bi hvile ikIe, nien arbeide 
fremdeles paa vor Anle. Faihaadentlig 
vil den blivi fardia iarsst iOkiaber, inen 

vi udsatte, som det vil fes at Bladene, 
medJndoielse og Kiedamade til henimod 
Midten af Maaneden, for at Qlim lunde 
blive fiildstandig tor, faa vore Geister 
itke stulle blive hangende i den. Be 

»He inderligt, at nogei stulde hæiige ved 
i de Dage, men ilke vore Flieh-danie- 

Kiiken bliver iorihnet nied Orgel og 
l·’in-n;i(si«. Tet vilde have blcvei locert 
for os at anflaiie begge Dele, deifor ere 

vi meget glnde og tiitcierrrlige, tardi en 

Ven har kabt et iidmæitei Orgel til 

Bindi Bis-« og license-i det ioin Gar-e til 

Hirten. flan eii entelt Mand bringe et 

faadanl Lfser, faa kan inan da like nnlet 

end tra, at der blandi Danskerne vid 
Nustin er gladelige Tegn til Liv, nie-n 

lige overiar faadant iiceder san Agug- 
nok agsaa de dpde Former deito staipere 
frem. 

-— Der hat i den ienereTid lot nag- 
les Vedkamniende riceret en hel Tel Tale 
am at gaa til Oregon, ag det er ikte 

langt ira, at nsan jaa tmaat hat psgoet 

paa at gere denne Stat til et Stogetsii 
dorado· En har allerede folgt ftn Eim- 
dom og reiier oni kort Cid, et Par andre 

ere slreikt grebrie af Trinken am at gao 
dertil. Stant vi ainertet ausser disfr 
Venner Herreng Velsignelfe i det fjerne 
Besten, saa tunne vi dag ikle andet end 

file Vemod ved deres Afreiie, da di har 
leert at kende dein, itte olene ioin fande 
Venner, nien agiaa iom kiere Guds Bam, 
inen saa tisste vi as med, at hvar deend 

komme, san ville de tartsætte idet en 

Gang betraadee Spor og viere med til at 

frenime Guds Sag, maaske paa Egne, 
hvar Lioet endnu itle er hrudt rigtig 
frem; kan hande Herren har dem behov 
der, ·og faa niaa vor Klage for-stumme 

—- Ef':r flere Dages tsit Vejr med 
Stso og Var-me, har ai nn faaet en 

vederlimgende sagte Regn udeir Lyn og 
Torden, formadenilig fam i Oregon. 
Q, nien 6 Maaneders iaadant Veer 
Nei, maa oi faa bede am Nebraskas lidt 

nstadige Allma. Korn og Gras faa vel 

ingen Gar-n as Regnen, meri den kam 

rigtig tilpas for Horden, hvoraf der bli- 
rier iaeiet en helDel i Aar, da detie Aara 
Aal var saa vellylketz det var ikke nac- 

mindeligt, at der avledes :55 Bulhcls 
pr. Acke. 

—Mr. Jene Andersen, en af de 

reldreNybyggere her, sum har væretmed 
til alle et Nybyggerlios Besværligheder 
paa Nebrastas Prierie, algik forleden 

Das oed Beden, 53 Aar gammel, efter 
tun 3 Dages Sygdom. san tom her- 
over fra Senderloiegerslev Sag-i i Aal- 

barg Amt. Sein en lattlg Mond be- 

syndte han her, men endte i iævn Bel- 
fland. Kaki Tid lForveien var et Baru, 
13 Aar sammel, ded, Datter qur. N. 

P et er i e n. 

Oin der er noget, der kan mane Falk 
til Ali-ve, da er det sitkeet bette, at lige 
over iar Deden maa man lade Beng- 
iiing iare. 

Jana-nnd og Weltbroot, Maine. 
· 

Det har varet en gleedelig Tid hernede 
i Menighedetne i Falmauth ag West- 
brook. Pastar K i te r fra Broaklyn og 
Paslor M e n g ers fra New Jersey tog 
ined Past. T h a re b h herned tra Krebs- 
niedet i Bestan. De reiste med det 

facnme iii Falmauth, og ophaldt sig der; 
en s Dages Tid. Kvindelarenlngen af-! 
holdt netop dereg aarltge Udstilling, faul 
de havde god Lejltghed til at faa kedtJ 

bvad de manglede, ag at tnle et Guds 
Qrd med det samme. 

Fredag den 7de September ankam de 
san til Westbrook og om Aftenen var der 
Samtalcmsde over Matth. 18, I9. 20. 

(hvad er Bannen i og for sig). Det 
bleo sikkert en oelsignet Affen for alle 

Tilhorenm iom tlle var faa, og det maa 

delones, at hvis Menlghederne altid 

havde for Øje, hvor nsdvendlg Von og 
Fallesbon er, og book den mangler, knn 
Lioet Ille vare tilfredzstillende for vor 

Herre Jesus Kristns. Det er jo netop 
en Anbefaling, oltid at bede og ilke blive 
met, ja bede for og med hverandre. Os, 
dyredare Venner, lad os komme det ihn» 
sont Pastor Mengerg lagde faa statt 
Vogt paa, at derlom Menighederne 
ollde nedbede Heere-no Velsignelse over 

dereg Priester-, i Stedet for at dlipntere 
Picedikenem san var den for haatd, sac. 
for mild, saa et ·t Brjen og iaa el anbet, 
ja saa ollde det viere dobbelt fnn let for 
Ptæsterne, at liest-We deres Embede. 
Bat del ikle en fæues Von, da Diskus- 
lene ftod frem og bad: Herre, for-g as 

Trom. Og se hvorledes Herren for- 
jaetter Salomo Bonhørelie, saafremt hon 
og hang- Folk oilde oære Gnd lydlge, og 
ltgeledeg tiefes der l den 95. Salmez 
Kommer, lader os taste os ned og doje 
Knie; ladet os lncele for Herrens, vor 

Stabe-S Aasyn. Saa, Bewies-, vi tan 

godt focstaa, at det er de Helllgeg Plig: 
at bede for og med hoerandre. 

— Laidag den Zde var der san Kom- 

deforenlngsmsde has Mc a d S N l ( l le U- 
ved hvtlltn Leslighed PastorK i Er holdt 
en leererlg Tale. Sondag Formiddag 
orkrdtkede Paftar cher i Westbrook Kiste 
over Tssxgens Evangelium, knedens Pa- 
stor Mengers prrkdllede i Falntouth 
Kälte. 

« 

— Sondng Eftermiddag sainledeg 

begge Memgheder l den danste Illtssions- 
fal i Portland til et Mode. En Dei 
Dansle fra Portland var ogsaa modt 
frem, sna Salen one syldt txt Transka- 
Ungdomofokeningen frn Westbrool sang 
flere Sange ved Model. 

Tit var del den forfte Gang, at Gudg 
Lsrd er bleven fot·k:;11dt i Portland as 
Pia-sur fra den fortnede Kutte, og det 
var ausseligt, derlotn det heller clkc 
mantte blive den sidtste. Bote de Ord 
nu er falden igodJotd, laa de lkle bon- 
torreS. Der manglede intet fra PM- 
tternes Side, og de var heller itke bange 
for at raabe det alvorligt over den ftore 
zarsamling. 

Post. Me n g ers talte forst og brugtc 
Drdene: hoorledeg vil det gaa den torre 

Gren, focn er os Mennesser, eiterfom 
det gik den gronne Gren, Jesus· 

Past. Klar tnlte derefter over Or- 
dene: Se det Gnds Lam, fam bar al 
Verdens Sond. Dtsfe Ord trangte oift 
dnbt ind i mangen Sinc: Se det Guda 
Lam. 

Past. T h o r e b y talte tilsidst, og Ot- 
dene: Din Foktabelie, o Mennefle, har 
dn selo Slyld l, dleo raabt ud, saa at 

Forsaenlingen begyndte at blioe urolig. 
Noglerne ringlede i Handerne. Jeg var 

bange for, at Daten oilde blive aflaafet. 
4 ungeMennester gik nd i hoi Samtnle, 
medens der lsd dem i Mode derlnde fra 
Salecu Din Fortabelie bar du felo 
Styld i, o Menneslr. —- Efter Madet 
rejfte faa de fremmede Praster med Ban- 
den til Boftom Vi sige Tal ttl eder, 
leere Venner, for Belogen Tal for de 

Ord, J udtalte iblandt os; men fremfor 
alt vil oi sige Tal tll vor keerebimmelsle 
Faden at han lod os arme Syndere nn 

igen nyde en sandan Gliede og Velsig. 
nilie; nn bede vi dtg, du vor kareFader, 
at beoare od, og holde og i din Back- 

tcgl og under din Rande, indtil Tiden, 
da du oil lage og frelsie hjem i Himme- 
len; la, lad det sle for Jesu Skyld. 
Amen! 

Hartland, Wis. 

Liebt-gen d. 26. Aug. blev site Sie-le, 
hvoraf de tre vare emsan ved den hel- 
lige Daab optagne i Demut Menighed. 
Dei var de tre SIstende, Thie, Elle 
og Robert Mor trafen, fsmtJens 
A n d e r i e n s lille Bam. Decken pel- 

signe dem alle til vercs Sie-les Fresse. 
— Totsdsg Morgen d. so· Augtsst 

vsde Laus Nielfeng lille Dring. 
Pan var 4 Mienedek sammel. Begra- 
velfen fandt Sud om Lsrdagem Ugen 
eftek bade Jens P. Jenseits lille 

Pige vg blev begravet Lsrdag den S. 

September. 
—Anders Christiansen og 

An n a A r n dt fta Lanesville var 

net-e hos Jenseits til Begravelse. 
—-- D Familiek og :- unge Mand er i 

den sidste Ttd legte M Menfghedem 
s— Lsrdag d. 9. Septbk. havde vi 

Hpsipmdiken og Altergang. Mange 

1 

var Dkbetj Hinte, og en Del var Gee- 
siet ved Herr-us Bart-. 

—- Onsdag Asten d. 12. Septdr. var 

der Ungdomsmsde has Mes. F l i n d t, 
hvor Marie Jensen blev valgt til 
Kasserek i Stevet for S i n e S I re n- 

lse n, som fratkaadte paa Grund af 
Bot-kreise. Samtidig blev M o r t e n 

og Ftedetik Mortensen og de- 
res Ssster Ttne Mottensen op- 
taget i Fokeningem 

—- Zas voke ungePigek, Hann- 
Christiansen, SineSøreni 

lssen og Marie Jensen teenkeri 

Incek Fremtdd at rejse til Mtlwaukee. 

— Targbag var der Kaindetnsde has 
Pe der Caspeksects. NasieMsde 
stal viere den U. Oktober has H a n s 

J ø r s e n s e n s Stonebank. 

Nemah, Wie-. 
s 

, Sendag den S«..Sept. havde Vor stel- 
ssetd LMentgheds Sondeggskole en Udflugt 
jul Niveeside Pack llagtet Vesket sra 
YMorgenItunden tkke var saa lovende, 
been det bog gadt Vejr op ad Dasein 
Omkrtng ved .tcl. 9 samledes Sande-ZE- 
tkvlebomene ttutgunev Vereine ved Ktri 

ken, sok I Folge at gaa sammen tilPar- 
ten. karing ved Kl. 11 holdtes Sen- 

dagsskole iPavtllonem Nu begyndte 
zotk at stromme til, og estek at Son- 

d.:ggskolen var farbi, bleo der gjott Foc- 
bekedelsec til Mtddagen. Botde og 
Banke blev stiller-e op, Madkukvene kam 

stem, og der blev lnvec Kasse og Luna- 
manave. Eiter at man saa yavde sptst, 
spredteg man sgen, nogle for at tage en 

Spaseretnr, andre samleves ithppet 
sat- ut tale sammelt. Saaledes sagte en 

hver at underholde sig paa bedsteMaade. 
Senere hen paa Estetmtddagen bleo der 

udvelt Frugt og »Candy« nl Bsknene. 

Stuttelig samledcg baade gamle og unge 
i Pavillonen til Gnvgtjeneste og PaItoi 
Je n sen kalte udsra 1.Tim.15-17. 
Saa vnr det bleoet Ästen. Madtuwene 

kom igen treat, og Boidene bleve dast- 

kede, men denne Gang var det ikce san 
dejttgt, som oed Mittdagsbotdetz thi 
Fluekne, disse næsvtse ubudne Gans-, 
vtlde agsaa være med, saa man maatte 

stynde sig at komme demt Falk-bet. — 

Nu var det nceIten blevct mka og man 

begyndte saa smaat at stilles, og cnhvet 
var otttnok glad over den behageligeuoii 
singt. 

—- Menigheden baode sit Antwde 
den 7·Sept Christen Lassen 
valgteg til Formand3 Djakom N as- 

m u s N i e cse n; Mehlem as «l’rnst(-(ss:« 

N.A.Serensen. s 
-—— Pastar Jen sen var i sibste Uge i 

Adams (so. til Hostien- 
— Anton Nielsen flyttede i sidste 

qu inb i sit nye Hug paa Commetcial 
Street. 

Racine, Wis. 

Vor By hat nu Les-, 102 Jndbyggere,« 
hvilket er en Fremgang as 38,44 pCt. 
siden Folcetttllmgeni 1890. 

—- Paftok Andreasen tog i sidstc 
Uge 4 Born op til Bornehjemmet c 

Waupaca. 
-—— Der blioet Konfirmation i Jmi 

manuels Kirke paa Lafuyelte Avenue, 
den sidsie Ssndag i Oktober (28de). 

— Pastor Bing holdi fm Tüttel- 

delsegpmdiken i Vor Julius Kälte I 

SpndogLJ TiksdagsAikes hont Memg 
heben en use Fest iKirkens Kcypt im 
at byde Bing og Familie »Komm-. 

IPaftor A nd r e as e n bsd i Menighi- 
dens Nuon Praslesolkene velkoume tu 

Danstetbyen Raciae og udtalie del Passe-, 
at Herren mlde give Rande tit et langt 
og velsignet Sammbejde mellem Prælt 
og Menighed paa Sydsidem 

— Mts. And reasen med sin 6 

Mbr. gl. Kapellath E g b e et J m m a- 

nu el, et paa en tangere Ferietejse i 

Minnesotm 

Greknville, Mich. 

Ongdagen den 12. September cgt - 

viedes Mr. N iels J. Rasmussen 
og Miss Ellen Jensen i Kiekeni 

Lille Settle. Vielien fokrettebes af 
Posten- B en n efen til hviö Menigs 
heb de begge here, bereitet lsrte Brude- 

parret og Gesteine til Brudens Hjem og 
spiste til Mibdog og tilbragteEftermid- 

idagen med Samtale, Sang og Bøn til 

Herren, hvorefter enhvik gik til sit. Man 

tfaa Herrens tige Rande og Belsignelsc 
ihvile over dette Ægtepar fau, de man 

blive et Lys i Gudlt Menighed pna Jor- 
den. 

—- Mr. og Mrs. J. P. H nscn 
er reiste en Tur til Wis» og Ell inn. 

J 

og oil estet Foklydende overoeete Ends- 
msdet i Racine sidsi i denne Maaned. 

— En Del as de unge oil ligeledes 
overoære Kredsmedet i Nacine,- 

—- Miss Marie Johnse n, Lin- 
coln, Nebr» et he i denne Tid tBessg 
hog sin Systek Mks. R. B en n ese n. 

Sion City, Ja. 

J August Manne-d haode vi dansk 
Hoetdagsstnle med ca. syrtetyve Vorn. 
Stolen lededes as Stud. Bondo sra 

,Blan«, Nebr. Lpsdag den l. Smer 
samledes Bernene, samt saa mange asJ 
Fotældrene, som haode Ttd og Leslig- 
heb, tslAsslutnthgefest i Hutten, hoor 
Beine-te haode Lesllghed til at aflaegge 

en ltlle Piave paa den Knndskab, dei 
»den fottobne Maaned havde tilegnet sig 
Resultate-I var over Fotocntning, og 
merk end ern bragte Or. Bundo en cel- 
nsent Lak sor hvad han hat oæket sor 

»von Born. Festen sluttedes med, at 
’Bo:nene beentedes otnknng to lange 
’Boite i Zinkens Krypt og gjotde sig tit- 
godc Ined Kasse og Lage 

Jteparationen as Knten nmmkr 

sig hu sin Asslntntng, og det tan tned 
Rette sigeg, at den hatt gennemgaaet en 

lgnincng zot·andung, da der et bygget 
Hut hu dnade sotooen og sornede1. Un- 

; del sinken bllvet der eu Plads tit Stole 
og chadilokale, sanct et Bærelse, ynor 

»RoI1Ithot-rntngen can opoeoate stne 
EIutdele, og I Ctltætde as en cllek an- 

den sinninentoinst ttUaoe en Fiop Kasse 
lellu lignende. Endntdete bltoer del et 

Bands-, sont Pattot O a m sko v ngtet 
lat amtliytte ttl Sinceuometie For- 
out-i Icr man nu et ganste paent lille 
Laut-« og aller overst Rotseh Des 
siasuy at der er nogle, der hat stødt sig 
pai. ztokset, nndekltg nok — itke alene 
sont oet er ca. 60 Fod over Jotdens 
L««.I’lade, — men seeklig sokdi man 

tnxte oente, at det lutherske Kirkesolt 
ei.p in the havde glemt, at Korset gen- 
mkn lange Tider hat vceket Kitkeng og 
Knsegaardens Marte; men hvad, om 

» sinkt-« hat der jo altid oteret delte 
Munngey selv om det ikte butde vaeke 

saaledes. 
Der kunde maaste vaete en ellek anden 

as ,,Danskeren«s Lasere, der knnde have 
LyIt til at spakge omtrent sont sac: 
»Par J nu ogsaa alt det betalt, thi det 
maa da have kostet mange Penge?« Ja, 
sitterlig har det kostet mange Penge» 
onItrlng MOO søt oi blioe stetdige, og’ 
det er jo ikke saa ltdt til saa og sattige 
Folk, dog tror vi at kunne soare, at 

inden r lange oil alt viere klaret; dog 
her maa tilsøjes, tatket væke Kolndesors 
eningens ihrerdige Akbejde og gode Villie, 
sotn hat oteret og stemdeles vil vceke en 

god Stotte for Bygningstomiteem 
— Totgdag Asten den 20. Sept. oil 

der blioe asholdt Koncert paa et dertil 

pagsende Sted til Fordel for Rittern 
eller om man helles-e oil, Bygningss 
kommen- 

— Der et taget Bestemmelse om, at 

naak Kirken blioet saekdig, da at asholde 
et Missionss og Ungdomgnmde omkrina 
den 21. Okt. Bt oenter da mange Be- 

ssgende as vore Nabomenigheder· Den 

oprindeltge Tante var, at asholde nævnte 

Mode i Forbindelse med det as Byen 
bestemte Kakneval sprst i Oktober-, men 

as flete Grunde blev det udsat til seneke, 
selo om Tllrejsende altsaa mulig ikke 

Htan saa Prisnedsættelse, saa er der dog 
Jotsi mange, der ikte kan komme ind un- 

dei Undssyldningem ,,Jeg har ikte Naad 

lockt-l « lese-e Ven! mon Du har Rand 

sttl atno at gaa Glip as den Velsignelse, 

ide Itmke Moder bringet med stgs 

« 
—- BeIrliget synes at være vanskeligt 

Hat cneddele noget paalideligt om, thi ska 
Iden Tld Beketnlngen nedstkioes og ind- 
«til den kommer paa Tryk, kan Vejret 
have nndekgaaet en stor Focattdting, 
dog sur Osebllkket er det koldt, og den, 
som ltte var altsot sent oppe i Dag 

l(Mandag) sik Los at se den, saa vtdt 

ljeg oed, sstste Nimsrost. 

Albett Lea, Minu. 

Sidste Uge havde vi sti«(-ett’ai1· i Al- 
bett Lea, og der var ingen singe Begi- 
venhed, at domme efter den Masse af 
fremmede, fon- om« stimnmet til Byen i 
de Dage. Fotuvcu Faunpwbuktey Has- 
flidggenstande, Ichktkuk og —- Bgrm sqm 
vare usillede fox L III-tun neg Beundting, 
vate mange andre of Bein-us imrsie Un- 
dere at je i vor By i de Dage, om det 

saa var en iigkig vild Mand, som var 

fanget leveuve et kller endet Sieb i Ver- 

dcn; fokmodcntltg var han en Rip Van 
Winkel as en foclængn uon R« ce; ihsp 
han havde mor, Hugtsnder vg-— Hals-. 

lDet kx mdlysende, at zoltk vate glade 

1 

ved at give 10 Cenis fee at se en faqdan 
Siældenhed. hele Affe-ten ven- et rea- 

listist Billede af Kiistens »Fptfcengelig- 
hebeng Marked«, med en Sksre of lei- 

sindige unge og celdte, sont rendte stri- 
gende og yylende fra en Ende af Byen 
til en anden, men Byens Blade siger, 
at bei var en fuldstaendig »Succefg«, og 
faa bør vi viere fornpjedr. 

—- Matie Andcrfen, som i den 

fidste Tid hat opholdi sig paa Lande« er 

attek kommen til Byen for at lære Dame- 

stmderprofessionem Hun bot hos Pa- 
ftot Kildsigs. 

— Pastor Kildsig Ioin i Løidags 
tiibage fra Riigsionginederne i Pasioi 
L angs Menighederz han sagde, a: 

Moder-Je var godt bespgt og de havde 
glade og velsignede Stunden 

—Mrs. S.P.Swendsen kom i 

Fredags h ein fra Wisconsin, hoor hun 
hat« været i Beføg i et Par Ugerz hun 
fngde, at hun huvde haft en sjælven for- 
nøjelig Tur. Hun traf mange gainle 
Venner, som hnn ikke havde set i mange 
Aar, og sdm hun ikke engang vidste our 

i Amerika. 

-—- Mælkemnnd A. C. N a s m u S- 

sku has ishr Fig-at Hub-. 
b r a n d t s Huå ved Albei·tLea(’oll(-ge, 
hook han vil flykte ind med Familie en 

af de forste Dage. Robert og Chai- 
lic Rasmussen hat tobt hans 
Miklkeiorketning, fom de vii drive iFor- 
cning med deres store Mælkefokteining 
syd for Byen. 

Chicago, Jll. 

Antallet as Stolebørty ntadt ved de 

offen-Use Stolets Aabning, var 230,- 
OW. Siddepladserne i Skalerne var 

attsor saa, og da en Tel flere Born 
den-es at komme i Lober as September 
Og Okt. Maaneder, der er de Manne- 

der, da Stolen des-ges as de fleste Bøkn, 
bliver det meget vansteligt for Stole- 
taadet at staffe Plads not. Otn Vin- 
teren ag Foraaret gaar Tollet paa de 

stolebesøgende Børn, begrunbet paa Spez- 
dom meget ned, i Fon ncevnte Tid gut 
Tollet ned til 119,000. 

Ved Stolernes Aabning var mødt 
5,000 Stolebestykere og Læreke dg Lærs 
erinder. Skolernes Antal her i Byen, 
det er de osfentlige Rasseln-, var 57». 

—- J August Maaned dadeher i Byen 
2,1:;6. De mange Dødsfatd skytdes 
tneke end noget andet den starke Vatme, 
der ptudsetjg kam ester del sokholdsvis 
kolde Bein Dedssald som Folge as 
daatlig Dtikkevand sorminskes. J Aar 

dpde i 2 Uger 218 mod 269 t Fsot 
tsamme Tidgrum as skadettgt Dritte- 
vand. 

—- Det tegner tit at blive haErde Ti- 
der iantet I Byen. itm og Cræ stiger 
stadis og Fadecmdter er allekede meget 
dyre. 

—- Den megen Regn og stærte 
Varme, der for en Tid siden hetitede hek 
iEgnen,har givet Farmerne meget at de- 

fttlle meth tage Stos op og tøre det 

ind, da det hurtig modneg og raadner 
nu. 

— J Ugen endende sde Sept. ek der 

død 444 as sorskellige Sygdonnne. As» 
de i den Ttd døde var 255 Miend 189 

«Kvinder, der var 12 Selvmotd. J 
samme Tid sødtes 264 Mandkpn, as 
Kaindekøn 296. 

— J fordukns Tider var Mtlwankee 

Stedet, hvor Chicagos gistelystne Falk 
samtedes og ten Haandevending hotdt 
Btyllup. En Lov satte en Stopper sor 
det, men nn gaar Stwnunen til den 
anden Side as Spen, til St. Joseph, 
Mich. 

FokrigeSøndag regteviedes 75 Par 
i den By sra Omverdenen. 

— En Masse RIverier ag Jndbkud 
har varet soretaget i den senere Tidi 

Engliwood og Stockyardegnen· Poli- 
ttet og en Del Opdagere atbejder ivtigt 
sor at sinde Slynglernr. 

—- Den besttge Statut, der estetlagde 
saa sprgelige Spar i Texas, dtog ogsaa 
her over Byen sg udrettede en Stade 
paa 810,000. Binden gik med en 

Hurtighed as 80 Mtl i Timen. 2 Men- 
neskeliv gik tabt sacn Folge as Statuten. 

Stoy, Grene og Trcer sløs omkring i 
Lasten med stor Voldsomhed, store Trcet 
brækkeded og Telegraspcele blceste ned 

og mange Steder var en Masse Tele- 
grastraade blceste ned. 

Seen sptøjtede og sydede og taarnede 

sine Balger med en Boldsomhed som 
sjcrldeneksset Mage til. Flete Skibe 

unt-gut med Nod og Neppe at blive be- 

»gia-c·kt i de gtumine Belgeh Wckange 
Jetstnne Sømkknd wonach at det dar der 

LhJardcstc Umir, de have oplevet. 

H 

— Cn Masse Penge og Baker et 
allekede sendt her sra Byen til de Red- 
lidende i Galveston, Texas- 

—— Pastor P ete r se n piede i Let- 
dags Mk. Th. C· P eter sen og Miss 
H ild a J e a s e n, begge tilhskende 
Ebenezer Menigheter. 

— Om Gud nil holder Ebenezer Me- 

nighek Hssisest i Kikken Hi. Rockwell c- 

Wabansea Ave» sidste Sande-g i Sep- 
tember, muntere Bekendtgetelse siden. 

—— Vesret hat i de sidste Dage været 

uscedvanlig koldt, men der menes, at 
det mildere Vejr atter vil indsinde sig. 

— J Epndagg oak der Fallesmøde i 

Ebenezer Rilke. 

— Superintendent N a n r ish hat 
med en Dei Arbejdere været ivkigt be- 

skcestiget en Cid nied at rode op i Jor- 
den i StinlewasDistkiktet ka at Ub- 

finde, om de store Slagteriejere ikke stjal 
Band sra Byen. Underssgelsetne hat 
allerede bekmstet at nogle gar det, idet 
der er sundet Rat uden Meter, som ssre 
und til lHovedledningen sra Byem Der 
menes, at alle de sto:«e Kompagnier er et 
Tyvekomplot, hvoras de fleste sotsyner 
dereö Singtehuse med stjaalet Band ska 
Byen. Honrmange Nar, der er ulavlige 
i dette Oisirikt, er iinidlertid ikke ople- 
ret endnu. 

—- En stor Bande Hestetyve hat be- 

gaaet en Masse Hestetyverier iJndiana, 
næk Chicagos Grause. 

—- St. Pauls notsk-lutl)erske Menigs 
hed as den norske Synode, hvis stoce 
smukke Kirke ligger paa North Ave» tat 
ved Jrving Ave., holdt i Sandags lu- 

aars Stistelsessest. Past. H. A. Stub, 
den ældfte norske Præst i Amerika, pra- 
dikede ved Hejtideligheden. Han dessgte 
Chicago sørste Gang i Sept. 1848. 

— 7 as Danmarks mest prominente 
Mænd ankom sorleden til Chicago. 
Jblandt dem var Hin E m il V et t as 
Kompagniet Wegsel G Bett, Ksbenhavn, 
og Dan uarks største Bankejet, Dr. 
G l y ck s t a d t. 

Hvorledes er deteel O 
Vl tlkdqtiek u bit-finde Dollats Oel-nahm set « 

hvm Titskslisehacf ital-nd, der tkke lau hclbkedcs des 
Haw- cstiusk »in-J 

F. J. Cb en ev J- C I» Gere, Tal-do, V- 
W nndektenneke hat kmm F. Li. tsheney ide Idste is 

Mu- og Inn-. tsan et aldelce hadeklig i alle Fort-minne- 
I rangnhionrr osx sing-Wien l Stand til at opsylde enhves 
Forzilmtslsh der-es Firma dak vantaget Ag- 

W e it lk Ti- u a I, Wholesale Gewalt-O Tal-ho. V. 
Don-ing, u lnnan ö- Marvln, Wooleiale 

Dkuggisth Dolch-, O· 
Unllss Satan-h Cur-e taaes tndmndig og otrkek 

direkte vna Mut-et m Systemets Sltmhtnder. llkis 
75e pe. Mast-. Salges as alle Apothekerk Vidnesi 
Ist-d fett. 

sur-i sum-up Ptlls er de bedin. 

Godt Tillmd. 
For 50 Ets. i Fttmærkek sendet vi 

,,Dani’keren« til Nytaar og tillige sont 
Prcemie » Danske i Amerika« as Pastor 
P. S. Vig. Denne Bog er en as de 
mest suldftændig og vaalidelige med Hen- 
syn til hvor del danske Fall sindeg i 

Amerika, ag en kort anksigt over Erni- 
gration til Amerika sra Danmatk. 

Sktiv ocn detke Tilbud naak »Dan- 
skeren bestilles, opgiv akkurat Adresse 
og straks skal det blive besarget. 

onus-i ums- euah Hauses 
Blatt. Nebr. 

-Blair College 
til-minder sin Eftekaarsistcrmin den tktde Sep- 
trmtwix Ztoteu yar otte satte Laster-c og 
Lckrcrindcr. 
AlUUHCMlV -t’ll()«l«. anrlicrcdcnIIcs 
(«()l«l,l-;(ii«; l)l-Zl’.lti’t’)ll«LX-t’. ((·tics« 

; siisktl t’-«u«sis.) 

sXUltthAL t’()l"lisl«2. (l-’»r "t’eu(riser’8 
tknunty Ein-l Stati- (··-1-titic«-iit«s.) 

lilNthiss l)l«;l«.lll’l’)ltcx’t’. 
tls()()kko(«I-lng, slmrttiimit untl Typoi 
writlnky citm 

Dunst Eprog, Littctatur og Historie 
lldvazniktsc nsi Last-vie og Wien-indess soc 

den hauste Vorm-stunk 
)ll’8i(! IIICPA :t’l’.llij«t 
Foredrag over Bist-! Dis-km og thtc 

kamt 

Ziotrn er i alle thaader praltlsk og tidisi 
sparenle udstnret. 

Fortlndekvtgnin « Kost og Logi 4Dollars 
om Maunedcn ist ger). 

Jndmeldelser inodtag:s, og mehrere Op- 
lysniugex givcs as 

Kr. Anker, 
Blutk, Nebr. 

« Striv ester statatog. 

Ashland Hojfkolc, 
Gram- Mich. 

Vinterterminen begynbek d. l. Okto- 
ber og vatek til d. 22. December-. 

Dunst-amerikansl Højskole. 
Landbkuqsslole (i Tilslutning til Michi- 

gan Stato Agriunltukal Collego, 
Forbckedclse til Optische pqa Stutz- 

Uuivcksikctet og derived ligestillede 
Skoler (godtendt as Michigan state 

Utiiv(-1·sit.y). 
Dansk og engele Program udlevetes 

paa FRAUNde Og alle Oplyöninger 
meddeles as undertegnede Bestyrere. 
Christian Bann. J. Christian Bat-. 

l Gram, Mich. 


