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Amerika 
Uveir. 

Sickrke Regnstyl hjemsøate Milwnuiee 
Deo TiTiben Sondag Aften Lnnet 
flog ned io Siedet i Byenz men Sta 
den var ubetydelig. 

J Schlitz Pakt var der 200 Mennki 
ster: de fleste blev vaade lige ind iii 
Sünden 

J Madifon og Omegn anreiiede 

Uvejtet Ldeleeggelfe paa Tretet oq 
Smaabngninger. En Mand, som ak- 

beidede paa en »zum paa den anden 
Sive of Monona Seen ligeciverfori 
Bin-n biev bræbt af Lnnnedflag. i 

Louig Rose-, en norst Former 7 Milk 
fm Person« blev drcebt of Lynnedflaspi 
Hcm lau og sov vaa Guid-et med sinei 
to Bom, da Nedslogei stete. Bornenej 
iom ikie til Stude, heller itle harng 
Hiistru og andre Born, som laa i Reis-«- 

heben. 
Ei voldfomt Totdenvejr gik over 

New Richmond og Omegn Aftenen 
forinken. Lynet flog ned i Apple Ri- 
vee Power SM- Kmftstaiion i So: 
merset og Telegrafitolperne btev ode- 
lagte mellem Somerfet og New Rich- 
mond. 

St. Paul, Minn., Juni 17. — 

Mariae Egne i Minnesotn hjemspgieg 
i Vortrags ai ei of de voldsomfte Regu- 
vejr, iom Stufen nogen Sinde km- 
baft. Dei var lediaget as stætt Stormt 
og et noldfomi Totdenvejr 

J clamon floa Lynei neb i North- 
ern Pacisic Banens Statiom iom neb- 

brwndie. De tke Telegrafiftee, som 
var i Bygningem fokblev alle its-todte 

J Ei. tsloud tunve Kloaterne itie 
spie Vandet dort efiek bei starke Regn 
stol, og Oveksvsmmelsen ajorde adsti.- 
lig Stabe i Gaberne. Lynet flog ned 
i et Oug i Nun-heben as Vom 

Mihvaukee, Wie-. Juni 17 :ll 
l 
l 

Lin den tmadlose Telcgtaf. 
Tenne nneste LPfinkeise« der stntdtss 

Jtntienercn Marconi, hat bestaaet en 

beldin Prove, triet man fra Tantpstii 
bec .,Li!cnnia« as Cunnrd Linien but 
sendt Telegrannner sørst til en nnd-en 

Taktik-eh dee liztesoni »Lucania« han«- 
de et WitarconiBatteri otn Bord, der- 
ncrst sendtes en Mckngde Teleneatnnter 
til London, tcrnge ester, at Laut-et vne 

fulbstcenbig sorsvnnden i Syttstreb- 
sen· Unber vigfe Linitcrndighedm 
Afstnnke o. l. optwrer Forbinbelsen, 
man bar san paa beleilige Stebee 
Stationer tned et Marconibntteri. 

New York Blndet »Ehe New York 
Heratd«, modtog aditillige Tetearant 
mer fect en om Bord verrende stotte- 
spondent; bet er bog noget sanft-: ene- 

stanende at tmme bringe Nybeder sen 
et Stib tnidt ude paa Atlantethnvsst; 
tnen det snneg itte desto mindre nt sof- 
liolde sig satt. Forbindelsen tnn holde-i- 
vedline i en Rat-ius- af tm Mil, sor- 
udsnt, setvføtgelig, at der indensok dcn 
Asstand finde-S et Batteri. Dette tan 
saa sennes vioere til nieste Station. 

»Chicngo Uter. Herold« sortceller, at 

Fotbindelscn tan vedbtive to Dage 
ester at Stibet er sejlet sra Havnen oz 
ligetedes scrttes i Stand tned den 
tnobsatte Kyst to Dage for man nanr 

Land. 
Mellem New York og Liverpool 

blivet der san tun 1 a 2 Dage, hvor et 
Stib et asskaaret fra al Foebtndelse 
med den vorige Werden 

Fea samme Kilde sortcelles otn en 

traadløs Teleson; denne Opdagelse er 

intidlettid endnu i sin speedeste Baru- 
dom. Den lyttelige Opsindee ee en at- 
tenaaeig Yngting fea New York. Dei 
er et tnceetetigt Tilscelde, at han i 

Versen og Udseende tmget stat ligne 
Marconi. Den unge Mond er ansat 
ved Telesonvesenet. Stne vix-existe- 
belige Undeessgetse sotetog han otn 

Ratten. Føest pesvede han smaa Di- 
stancee, og da det lyttedes, ststte og 
stseer. 

Han tan telesonete, siges bee, sea sit 
hjem paa Montoe Ste. t Manhattan 
til sin Fadekö Bettsted i Markt Ste» 
og mev Undtagelse as Joeden er der 
tagen sont helst Ledntng tmelletn de to 
Punkten 

Hvorledes hcm gør det, er, som ban 
fvarede Reporierne endnu haus- Hem- 
Inelighed. 

-——-—-«o---———— 

Cyklmn 
Hnron, S. D» Juni 17. —- En 

Enden gis i Lotdagg Ast-es over den 
sydøstlige Del af Beadle County, Flcs 
Mil fra Huron. Dei førfte Hug, som 
blcv odelagt tilhørte McCormack. 
Familien der bestaar af Mand, Huftru 
og 4 Bam, sit alle Kvæftelser; de sites 
Liv fvæver i Fore. 

Derefter odelagdes et Stoleh115, 
men her var heldigvis ingen Maine- 
sker. Gatdnerg Farmhug blev Derpaa 
odelagL Garbner selv fik lette Knos- 
ftelfer; men hans Huftru detimod far- 
lige. Det tredie Hus var paa Palmers 
Farin, hvor en Person kom til Stab-, 
og wegen Ejendom blev ødelagt. Git- 
lesvises Hug. blev delois odelagt og to 
Versoner faareve. Andre Formen 
miftede Kvæg og Hefte ved Lynnedsiag. 
J Løbet of 2 Timer faldt der 3 Tom- 
mer Renn. 

Uvejket begyndte med et umaabeliqt 
RegnsfnL og ver var ikte Tegn til Cyr- 
lon, for en fort spiralformet Sty vifie 
sig lige over McCormacts Hug. Hu- 
set blev ødelagt san fuldstændigt, at 
der ikte var et almindeligt Vognlces 
tilbage paa Pladsekn 

Dc tusinde Trug. 
Paftor Falk Giertlensk 

Sag. Den norfte Frilirle, der i 
Dis-Ase Tage hat haft Llargmøde i Wirt- 
mar, LUlinn., havde lilandt endet den 
letcndte Fall lijjertfeng Sag mirs-r 

Behantsling. ,,Etanbiimven« slciver: 
Punlt ED. Aarsmsdet henftiller via 

det indstcrndigfte til Trefoldigl)e«cs 
Menighed i Lljlinneapolis fnateft mu: 

liqt at anders-ge de graverende Be- 
fknldninger, fom er frcmlomne nie-D 

Den-:- Prwsh oq hondle iaaledecs i denne 
Egg, fcm Gudö Lkv og den lrifteliqc 
Bkokerlærliqheb tilfiget Likzelech 
lieitstiller Vlakzmødet paa del alvkrg 
Liqise til Illenighedeng Prass, Past. M. 
Fall Giertfem itte at modsasttc fig, 
nieu meget mere befiner at fand-»in 
linderfogelfe lan finde Steh, saa ot 
den merke Sky, som nu hviler over 

Trefoldigheos YJienighed og dens 
«lltæft, og som ogsaa lafcer sin Slngzie 
over Zøfiemienighedetne, lan hort- 
tageg. 

Hvortil Fall Gjertsen fvarert 
»Frititlen er et Zorns-und, som er 

eneltaacnbe i sit Slaggä Jutet snadant 
Samfund hat bestaaet fiden Apost- 
lerneg Dage. Tsetg Maul er at arbche 
lvlandt norsle lutherfte Menithbstr i 
Landst, enten digse lilhører Fritirlcn 
cllet ct andct Smnfund. Naar et Mer- 
lem as set ellcr cindet Samsund under 
sttiver Frilirlens Troesartillm faat 
sum Itemmeket pas deng Moder. Hvig 
Tilledlemmerne af Yllenixlheden i Will- 
mai- øuflcr det, tun de alle scemme vco 

AargmødeL 
Trefoldighedg Menigheh hvis Præst 

jeg er, hat haft Fahrt-eng Konstitu- 
lion og Bilove under Overvejelse flere 
Gange, men har aldrig antaget dem. 
Selvsplgelig er vi itle Mehlemmet of 
Ftilirlem og denne hat ille mere Rel 
til at forhanble om vore AnliggendeL 
end den hat til at forhandle om PLU- 
mouth eller Weftminster zliklerneö An- 
liggender. ( 

Jeg hol-eh at en Mand, fom nu er i 
Morge, stal anders-ge det, som staat i 
Fotbindelse med min Sag. Jeg hat 
intet imod det; jeg er tvættimod glad 
over, at noget hliver gjort ved Sagen.« 

l 

Drengcne flulde spise 
S æ b e. En Leererinve i Chicago ha: 
fundet paa en hel nh Maade at straffe 
,,Gumtyggerne« paa; desvcem vil den 
vist hverlen stasse hende Gods eller 
Ære. — Dtengene vllde jo itle lade 
vcen at lygge — og en Dag blev LE- 
terinden fortvivlet og befluttede at 

Vi hat mange Eftetlignerr. For- 
stanbige Fall hat indsel, at virlelig 
Nytte gsr lun den ægte Rocly Monti- 
tain Te, ptapareret af Madlson Medi- 
clne Co. 35 Qle Gaa til Apote- 

Llesen. l 

gøre en Ende paa Uvæsenei. En lille» 
Fur, Der brugte siebente Pan det lioss 
ligfte blev laldt op hans ,,Gum«"t blev konsisieket, og i Steden fit han et. 
Stoffe Toiletsæbe med den Vefalingk 
at wage det. Drcngen adlød —- ogg 
tyggede Scebe til Strcrk og Advatfel 
for ligesindede. Desuagtet var der« 
tre andre der ,,glcmte« det og maattes 
Dele den for-JE- Stæbne. ( Da de tot ,;em om Aftenen, Wade- 
dc mod Scedvane flet intet fpife ——l 
kUkunden og Svcklget var helt raa og 
blødende af Soeben. Fckdrene og i1 Sætdeleshed Modrene of de mishandq 
lebe Drenge indgav Klage, og Sag-Ins 
blev anders-at Er Drengenes Hüfte-; 
rie fand, mister Læretinden sin Phava 

Tet hurting Krigsfkih 
Washington T. C» Juni 12. —— Den 
nu nkjoqtigt udregnede Hurtighed for 
Krinsfkibet Illinois under Proven vi-— 
ser, at Stibet endog et hurtigere end 
forst meddelt; bei gil 17.45 Fineb i 
Timen »Jllinoi5« er sanledes utvivLs 
somt ikke alene Vet hurtiger Stib i 
den nmeritanfte Orlogsflanne, men det 
hurtiger Rriggstib i Verdm Andre 
siringstibe hat njort større Fort over 

cn tortere Strcktnin·a, men intet hat 
holdt en Fart af 17.4:"- i tre samfulde 
Time-L 

i Eailles overgiver sin. 
TManilm Juni 12. —- Genernl Cailles, 
den sidste as de betydeligere Instit- 

inentsøreth hat overgivet sig paa de of 
General MacArthur opstilledse Petiti- 
gelier. Han hat som bekendt gjort 
siq styldiq i Brud paa Krigsreglerne 
og tan noeppe nnbgna Straf hetfor. 

i 
Til Portugal. Washington, 

Juni 17. —- Prcesidenten bar udncevnt 
Frnncis B. Loomis, der tidligete vak 
amerikanst Minister for Benezuela, til 
Minister for Portugal. Herbert W. 
Brown sta New York, der sok Lic-» 
blittet er Minister for Persim, er nd-; 
ncevnt til Loomi5« Esteknmnd i Vene-« 
zuela. 

En bvid Mond bliver Pi- 
slet. J de ntallige Smninenstsd, 
der findet Steh mellem den bvide on 
den fette Ran er det som Regel Re- 
peren, der er Snnverem men dennc 

Gang er det for en Fomnbringsz 
Stnld lige omvendt. Thomas Wut-( son fra Camden, Arkansas havde an- 

givet Negeren Will BUT-sey og besinnt 
ham soc Forbrydelse mod Mes. Wen- 
son. Denne havde tilsvoret sm Meint-I- 
Udsagm og Negeren blev døsnt 
til at stulle hænges sidst i Juni 
Manna-. For ocntrent tre Uger sinsn 
sendte iniidlertid Mrs. Watson en 

streben Betendelse til Dotnmeren, lnmc 
hun fortnlte, at him, tvnngen as iin 
Mand, havde svoket salst mod Bussm 
Denne blev sat paa sri Fon. Men 
Borgerne i Sankt-en fil fat i Winseln 
tog ham uden for Byen, gav ham ZM 
Pisteslag, satte liain san paa et snks 
gtiaende Tog med den Besaliiig, at han 
stillde ilte standse i thtansa5. 

Gaact vild von Brit-riesi- 
——— 

Fcnnintorc END-en den berumkis 
ameritanske Fotfatter, beftciver i in 

af sine Fortcrllinaer, handlendse nn! 

Livet Pan Grændscn, de Ersarinqer O-: 
Provelser, en Vandringgnmnd mde 
som lom dort fra fine diannnerater U 
gis vild paa en umaadclig Preuss 
dvorledes han vandrede umtring oqj 
tilsidst lagde fig ned for at dø. 

Tenne Episode minder om den Tis- 
stand, saa mange ulykkelige befindet 
sig i, der, sygc og elendiqe, proper det 
cne cfter det andet i dereg Sud-gen efter 
Sundhed vg, itte i Stand til at finde 
den« synker ned i Fortvivlelse og enl 
tivcig Grav. I 

Dr. Peter-s »Kuriko« bringet et 
Budsiab om Hand og Optnuntring til 
de syge og Lidende. En Flaske taget i 
nøje Overensstemmelse med Annw- 
ningerne vil fnart vise sin Wir-kennst 
Ulig andre Mediciner tan den itte er- 

holdes paa Apoteler. Specielle Agn- 
ter sælger den. Dersom den ikte findes- 
i Dereö Nabolag, sktiv til Dr. Peter 
Fahr-um 112—114 So. Hoyne Ave» 
Chicago, Jll. 

Tausk-Antcrikanfk. I 
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siaptajn Knuds.en døo. J 

forriae Uge døde den af alle danikei 
Amcriianere veltendte For-er of DampYI still-It »Norge«, Kapt. zenudfem just; 
lia-: inden han ftnlde afgasa til Dan- 
mart. 

Eøndag Eftermiddag aflaade Koth 
tinndsen Besøg hoS et Var Benner i 
Bist-anon, og Aftenen tilbragte lian iI 
Or. Utiels Poulsens Hieer paa Shore 
RUD. Den hele Tag hat-de han dek- 
re: i et fjeldent godt Humor-; fuldstæn- 
Ist rast og Vel til Mode forlod han 
Petilsens Hug, kom tidlig om Bord 
lara ,,:Icorge« oxi git til Knie-. Da Ste-— 
mai-den tom ind til ham om Morge- 
ne.".. var lnn dødz det opdaaedeg inno- 
lertid førft senere hen paa Tagen, thi 
timn ai:toa, at hatt sov. 

Mant. sinudsen blen, striver »Nord- 
l:1fct« tun 47 Aar anmmeL Hans ful- 
ch Eslnvn var Christian Bernhard 
sinndfen Han Var spdi i Nt)bor-,i, 
lmor hans Fader var LLItnrmeiten J 
Tttinavalla Selftabetg Tjeneste be- 
sinnt-te han fom Manns-T J 1868 
tsäev kian Kaptajn og For-er af »Dan- 
:nar·t«. Allerede den Gang vidste man, 
at Fenndsen ikle alene var en dyatig 
Jemand, men tillige en behiertet, re- 

solut Mand. Dette ftadfaestedes senk- 
re inin en glitnrende Maade Ved »Dan- 
mart5« Forli-J i April JHRU Lderii 
springen, min paa Atlanterhavet i 

stid stuting og høj So, af ca. 1000 
Mand, Fidinder og Born fra det stin- 
tefastdige »Danmart« til den engelste 
Tarni-er ,,’J«Iiigsonri«, der netop tom t 

Sigie, da Neben var størft, var en 

Bxdrift, som den Gang tiltrat sia Ov- 
incertsomhed overalt i Verden; ti7i 
intet Mennefteliv git tobt. Som man 

vil erindre, tnastledes Axelen paa det 
danfte Etib, Struen flog Hut i Anker- 
cnden, og Vandet trccnnte ind. Man 
viewed-e paa at ftandse Vandei med 
Etudder, Pumperne satte-S i Gang» 
isten alt forgæde5, Wunder steti, oa 
Etilset med sine litt-U Pagsagerer dreo 
for Vind da Bode, uden Furt eller 
Zttm stautujn Finndsensz Holding 
under denne Ratastrofe bar tidligere 
været omtalt her i Bladet· 

J September samine Aar, da han« 
blev Fører af ,,:lcorae«, gav sieden- 
kicvns Borgmasnd en Fest for stund 
Finndfen om Bord pan bonI ntte 
Stils. thatgrmid Tietzien holdt Ta- 
len, og et tostbart Sold-seini« over-J 
rattess stattiejn dinndsen ved denneI 
Leiliatied Da liay Paa sin forste Tur- 
Ined ,,«.liorae« tom til New York, blev 
han ni Dunste her indbudt til et Fest- 
mcialtid, lidvri et Par Httndredc as 
itaan Landsmand deltog, Da ved hvili 
tet General C. T. Christenfcn Præsids.s 
rede. Jmidlertid lilev thust. Flnudsen 
ndnædnt til Widder as Tanncbrozk 
Ridder ai den arcrste Frelscsorden oa 

denaadet med den rnizsiite St. Anna 
Orden; deszitden ndncrvntes han IZl 
TIEresmedlcm baade of det engelste da 
det danfte Redninggfelftah 

Fiapi. Knudfen var ugift, men i 
Zigbenhavn lever bang gnmle Moder, 
da for hende vil Efterretningen om 

bang uventede Død dære en ftor Sorg. 
Kapter Knudsen dar en and danst 
Somandgtype; ban var jcevn og link- 
frem, bredt anlagt, holdt af Stem- 
var mild i Sind oa bog fast og bestemt.» 
J New York, eller rettere overalt hvor 
han færdedes, var han en afholdt 
Mand. 

i 

Jldspaasættelse. En styg 
Forbrydelse blev fotleden Nat begaaet 
paa Peter Krogs Fami, 7 Mil nord- 
veft for Boelus, Nebr» medens Krog 
med Familie var i Nyfted, hvor de del- 
tog i en danst Festlighed. Der op- 
stod nemlig, i Fig. »d. d. Pioneer«, 
Jld i Udbygningekne, og man antager, 
næsten med Bisher-, at Jlden er paa- 
sat. Tre Heste indebrcendte, og to 
Vogne samt en Mængde Ho og Sced 
blev ligeledes brwndt. 

Hospitalet. J Løbet afSom- 
meten vil Perth Amboys nye Hvspital 
være fcerdigt. Det vil koste s15,000. 
As diss- nge ck ca. 814,000 mais-! 
beugt; Nesten stal not komme ind.! 

Dcnsieren, Murmester Hans erjsml 
bar Kontralt paa Muterarbejdet, og 
faar her Anledning til at rejse sig et 

Mindegmærtek striver ,,Perth Ambov 
Folkeblad.« 

V e d e n Fest. Forleden var der 
ved en danst Fest i Milwaukee samlct 
ca. 5000 danste Amerilanere. Sofus 
Neble fra Omaha var indbudt som 
Taler og udtalte da bl, a.: 

,,Vi lan itte bevare Danftbeden i 
Amerika nd over den nuværende Ge- 
neration. Enhvet Fader og Moder, 
der selv hat opdraget Børn i Amerika, 
oil holde med mig i dette. Dansihe- 
den her i Amerika maa dø med os.« 

,,Men Vi tan lcere vore Born at tale 
dnnst,« udtalte han. »Lee: eders 
Born at tnle daan, lcer dem at tule 
danfk, sanledeg at de tan fætte dem ind 
i vor Historie, den fmukkefte Historie 
som noget Folt i Verden eje:. Lcrr 
dem at fø1e, leer dem at forsma, at der 
rat Vemod i Fa’r og Muts Stumm 
nnar de fang, deres dejlige Sang: 

J Danmarl er jeg fodt, 
der hat jeg hjemme, 
der her jeg Rod, 
derka min Verden gacm 
Du danfte Sprog, 
Du var min Moder-s Stemme, 
saa sødt velsignet du mit Hiene 

naar. 

Du danfte friste Strand 
hvor Oldtids chempegrave. 
staat mellem Æblegaard og Hum- 

! lehave. 
Dig elfter jeg, Danmark mit Fee- 

dreland. 
Gud velsiqne dort gamle Fædreland 

Længe leve Daninarl!« 

Et Kunftner Emne. En- 
pndnlær nng Mand i Brooklnnö 

I,,Bang’ Hinl) Schonl« er, meddelcrI 
T»Nordl.«, Reinald Wertentath, en 

Son af den berøtnte danfke Sanaer 
Gedrg Wertenrail), der døde i Proof- 
lnn for tre Aar siden. Reinald Wer-- 
renraih er tun 17 Aar gl» men bar 
allerede en kraftisk fmnkt udvitlet 
Saixgitexnme oa et npperligt Foredraa. 
Formnig optraadte han i en større 
Rolle i en Studenterkmnedie scller ret- 

iere Operctte on vnndt meaet Bifald. 
ist Portrat af den unge Werkenraib 
stod i »Ehe Wor!d« forrige Spur-sag 

siirkeindvielse Den Ved Nin- 
nargtid dannede »Bethe:·sda dansie exk- 

lntn Meniqbed« i Tanebo ved Euaene, 
Iris-, lIar udstedt Itald til Pasior TIE- 
L C Hausen; Pastor Hnnsen bar 
modtaget Milde-h nan betj ener des ude n 

en mindre norfk LULeniqued ved Engemr 
Betheizda Menighed fanr allerede blu- 
nci Ritte, on denne venteszs fcerdig til 
Jndvielse otniring d. 1. Sept. d. A. 

Forflnttelse J Folge sitkext 
Formdenrse stal Paftor A. L. J. SO- 
lmtm fra Luci, Wis» bade modtaaet 
et til hnm ndftedt seald fra den danne 
lutl). Menighed i Springst og Omeakn 
Iowa. 

TilOrdinaiion Denved 
den »danste RitteUJ Prcrftenole i De: 
«)Jkoineg«, Ja» ansatte Lærer, canJ. 

theol. Benedict Nordenthoft Thomfen 
er Paa Hjemrejfe til Dantnark, bvor 
han --—— efier Forlndende, vil spge Or- 
dination paa et siald fra Cedar Ra- 
pid5, Ja. 

S P r o g g e n i e r. »Amerikaner- 
ne falder i Staver over den nnlig af- 
døde Alderhoff i Texas. De anfer ham 
for et Vidtinder. fordi han beherstede 
9 Speisen De synes ikte at have hart 
Tale oIn Jtalieneren Guiseppe Messu- 
fonti, som døde i 1849, og som dels 
talte og dels forftod 58 Sprog,« stri- 
ver »Amerika«· —- Maa det væte cis 

tilladt, sitiver »Nordlyset«, at tilføje: 
Eller om den dansie Husmandsspn 

«Rasmus Christian Rast, fom døde i 
1832. Han behersiede 55 Sprog sog 
var den førfte, der bragte den stimmen- 
lignende Sprogvidenstab i System. 

Jenny. For at faa en rund, smuk 
Hals stal man dreje Hovedet fta Side 
til Side hver Aften og dritte Rocty 
Mountain Te. 35 Centö. Spstg 
Apotekeren. 

Udiande t. 
Fra Vorm-ich 

London, Juni 18. ——- Lord Küche- 
ner hat sendt folgende Telegram om 

et unt engelst Rede-kluqu 
J Ncerheden uf Williumsrust, 20 

Mi Ile syd for Middelb irg i Transvaal 
blev 250 Mund uf det unftralfke Myr- 
teri overrusiet af Boerne den 12. Juni. 
Boerne ier ind til Austruletnes Leir 
ou sendi-: puu lort Afstund en Riffelsal- 
ve ind over dem, suu ut 2 Officerer og 
38 Mund sauredesx tun 2 Officerer og 
ZU Mund nndtom, Reiten blev taget til 
Junge. Boerne tog liuexedes 2 hurtig- 
sindende Kanonen 

J England indrøminesz dei nu, at 
der siucir cu. 17,0(,u) Beere i Marien 
endnu, og at de engelfte Soldat-er er 

Vødtrcette uf den buubløse og furc- 
fulde Jugt over de .smuu Boerflokke. 

Fiapstudem Juni 18. — Der har 
fundet et Summenstød Sted i Cami- 
niu i Rupkolnniem hvor Englanderne 
mistede flere fuldne, og 20 toges til 
Junge af Boerne. Boerkornmandant 
Scheeper hat iugct Vyen Mut-rags- 
burg i Rupkolonien og plyndtet alle 
dcng Proviantoplug. 

It L L 

Malteno, Kaplolonien, Juni 18. — 

Boertonnnandant Flritzinger og Fou- 
che har opslaaet Platater i Kapkoloni- 
en om, at enhver Person, der giver 
Fjenden Underretning on1, hvor Bo- 
erne befindet fig, vil blive ftrasset med 
Bøde eller tvungscn til at gøre Felt- 
toget med til Fod5. 

Boerne fpiller med andre Ord nu 

san nie-get Herret i Kaplolonien, som 
Englcenderne for 20 Maaneder fide-n 
gjorde i Orange Fristaten. Man kan 
ogfaa af denne Krig leere, at »Im-Z 
staat fin egcn Herre Pan Hals.« 

Prins Harald i Fute. KI- 
bsenhavn, Juni 17. — El Voldsomt 
Tordenvejr udbrød i Lordags, medens 
Prins Harald, en af Kronprinfens 
Sønner, fulgt af en Tjener, var ude 
at tøre i en aaben Vogn. Hestene blev 
slrænttse af Lyneue og ustyrlige; 
Vognftangen tncetlede, og Prinsen Og 
Tjeneren tastedes ud af Vognen. 
Prins Harald slap med en let Besta i- 
gelse: men Tjenseren blev temmelig al- 
vorlig saure-t. 

——-·-.-.—--- 

Englands Follemængde. 
London, Juni 17. —- Første Udgave 
af den nu optaane Foltetcrlling er nd- 
tommen. Foltemængden i England 
med Weile-J, Skotland og Jrland er 
41 ,454,578, hviltet er 53,721,656 Mere 
end i licle J England og Wales 
but 784 Procent af den hele Folke- 
maande Forøgelien af Folketnckng- 
den der et k-3,525-3,55(), ellet 12.17 Pro- 
cent siden 18521 Inod 11.U-J Procent i 
1881—1891. 

Der udvnndrede fra England og 
Weiles i de forløbne 10 Aar 601,449 
flere, end der indvandrede. 
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sum- 1s"«««-«y nn- ek de b Me. 

Anbcfaliug. 
Jeg ønsker hermed at tilkendegine 

min fuldstckndige Tilfredshed med 
Synmskinen »Danskeren«, som jeg for 
nogen Tid siden købte gennem Danish 
Luth. Publ. House. Den gør godt Ar- 
bejde og er en god og billig Symasiitce, 
fom jeg ikte tager i Betcknkning at an- 

befale til hvem fom helft, der maatte 

ttænge til en saadan. 
— 

J« Jens en, 
Cedar Falls, Ja- 


