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der betegner Some-nd zkrjfteä iJe For- 
ening, der for est Bat Aar sit en stif 
jedes i Nokge as fins- Zornsndivræst 
A. Sornmerfeldt, og det fnneg, fern 
den nu virtelig begnnret at faa Tag i 
de notfte Somman Tet er danne: 

Lokalfoteninget ber cig der Og oprettet 
fotstellkge Leesencetexser for Esmcenrv 
som og anfat en Hsvnemikssonckt i 
Kriftiania. Naar man klot sibkte Es 
teranr gennernfccx Foreningåststiftitem 
blev man ovmcertsom paa, at de soft- 
tende Mehlemmer Var fan, ja nogle 
Stedet ndetft fau, mens- Det var de 

unberststtende Mehlemmer« Der beugte 
Tallet op. Diet fnneå at gaa fremaksz 
sanledes set jeg, at der nu i Rede-its- 
ftad et 32 ssfarende Medlemmer. 
hvotaf de 20 et indmeldte i stoer Huld- 
aar. Det er jo itte faa mange dlandt 
108 underststtende Medlexnmet -—- 24 
Mænd og 84 Kvinder — men det r 

dog et godt Fremstridt, ng er Jigfe 
108 ttoenve Mennesier, eller blot dereg 

FlertaL tan denne Forenina maafke 
blive en stor Velsignelsr. Det bar al: 
tid været min Ante, at i en triftelig 
Ssmandsfokening, book man optaget 
saa at sige enhvet, og ingen Kontrol 
kan fste med Medlemmerne, vilde bet 
triftelige itte blive stort bevendt, men 

meget blive til Kristi Vanære —- de 
108 vidner om, at der i Land er ad- 
stillig Kætlighed, der vil ornfatte dette 
Atbejde, og er det virtelig Guds FOU, 
der staat betende og bedende bag bed, 
da kcm S. M. K. F. blive et Værn 
mod Fristelse for mange as Rotqu 
80,000 Ssrnænd. Maatte Herren i 
Rande velsigne den vertil. 

Foreningens Landtomite udgivet 
nu i 3. Aufgang det illustrerede Use- 
blad »Signal«, der foruden en kort 
Sindagsbetmgtning bringet Forml- 
linger og Stitfek, væsentlig fra Soli-» 
det, altid underholdende og fristt, al-« 
tid smutt fortalt, men uden ellees i 
Lceseftosset at lægge noqen Vcegt paa. det kristelige, saaledes sont vi f Eis 
sendet bet fra »Jll. Familieblab.«j 
Desuden bringe-s en paa famme de 
tortfattet og omfattende stersigt over 

Ugens Begivenhedet. Det Blad synes 
at have en Fremtid. Det var en 

Fomsjelse at se det Namen hvoti up- 
lig Rotges Ftihedsdag og Afslstingen 
af Torhenftjoldsstatuen fejredes. det 
var et virteligt Festnumet. Bladet 
kostet 1 Ke. Kvartalet plus Postpengr. 

Mens jeg nu et ved Notge, sial jeg- 
fotteelle, at det Les-siedenle et stort ogi smukt, notst Træhus, der i Eftetcnnetl 
blev opfitt i Tyne Dok, siedse hat ve- 
eet udmætket godt besitzt, og mange 
hat udteykt dere- Glæde der-wen DeJ 
at Bygningen helt igennem et i norst 
Stil, et lille Stylle Notge midt i det 
engelste Kulwdeti. fyneö at have haft 
stor Benian der er dem, der et blen- 
ne ttkte til Tauter Verord. Jngenisk 
Nod-tu, den Mand, der mennesielig set 
sinke det streste Arbeit-e, idet han 
ils-I samt-de U of de 13 Tusintx 
EW MO- MO- sztx »Er dei« 
tret Its-kennst set Hm- geht«- 
iIdC dehcldt Alters-m 
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Fee England tunde vi san pcisfenltiei 
vende os til Sydaftika til havneimenl 
Poet Elilndeth en By, der grundleg- 
ves 1820, længe stod i Stnmpe men i 
de fidfte Aar er wlset til 40,000 Jnvb. ! 
Byen hat smalle Bygninget. beede vel 
pedligedoldte Gaben elelttist Bewä- 
ning, eletttiite Spptvogne Der et 

baade Muse-um og statt Bibliotel, 20 
Zielen 2 Synagogee og 2 Masken-1 Det er Slibsiakten, der for en ins-ej Del hat stahl Byen, ftsnt den tiggekH 
lige uv til bet aabne Hav men man«« 
bar bvaget 3 lange Stnallajet set nd 
im Landet og her logiet LægterneJ 
der deutet Vateene fta lS-il)ene, fort-. 
ligget til Anlees pan Algoa Bugmu 
Det et urolige Foehold at losie under-:I 
thi Seen gaat oite beit, og Lpholdet 
lan lomme til at ftrcklle jin over ftete 
Manneder. Lanblov er Der niestenx 
intet af, tun Kaptajnekne ganr i Land 
med Dampet for at besorge Zettel-» 
ningernr. Pan dettse Sied, lwortil 
mange notfte Silbe kommen lnk ters 
lcenge vætet rsantænlt en Birne Alten 
af den nokfle Mission og Palme Arn 
datieud fra Rio Jgneiecy der for sit. 
Helbeeds Sile bat most-et gelte eii 

Reise til Sndafrila, cmbeialet nn de« ( 
te, om det jo end ee felviagt, at del vil 
blive en innre vanilelig Gewinn s.t 
regte; den maa geres ved at holte 

iGuvstjenefte ita Slib til Slib. Der 

set ogiaa stadig paa Siedet en Dei 
unge Stanbinavet, lom man ril soge 
at gsre en Getning iblandi. 

Sau endnu lun nogle Smaailsiiv 
fcm New Yorl. Inst da bette, at Seit- 
ikibsfntten med standinavisle Slite 
Pan denne By lnnpt elsiiteeee mete. 

Den notiie Ptæit llager beendet; tbi 
del blivet stadig ins-trete at los-ans Se- 
mændene i Tale — Dampspillene flu- 
get alt. Fra ametilnnfl Side et der 
i denne Havn optetiet en »Fri Reis-: 
pleje for Ssmænd«, der i det Aar. Der 

endle 1. April hat drei-et sent i 4,22!? 
Tilfeelde, og der blev vundet for SI- 
mxend ca. 75,060 Kr. Adstillige Liv- 
tag et der taget med Bontdinghus- 
vertei, der ulsnligt tilbagelwldt St- 
mcends Kinder eller pnn enden Maske 
fotukettedse disse, ligesaa med Stop- 
ningen af Vettshufe i Ssmandstvav 
tetetne, der dkeves uden Botgetsiab. 
Jnden lcenge haaber man at faa en 

Dampbaad til Randighed og detved 

Ibtinge Lyö over mange Klager, der 

Ffeemscettes over daaklig Behandling 
og ulovlige Fremgnngsmaadek, der 
ists-ges lige eftet Ante-mit ellet lige 
ftt Afgang. Gib der maaite blive fan- 
danne Vielfomhseder i alle ststte Han- 
new-et- 

Det endnu lun lille »Ssmandsbib- 
Lliotel for Danmatl« hat sin sitt-sie 
"Beo’e i New York Tent: 10.812 
Bibliotetet med 586,812 Bind et nu 

i alt udsendte, og det et foketaget nee- 

sten 13,000 Bytninget. J det feel-b- 
ne Aar et udfendt 95 ny og byttet 197. 
hvot mange ledige Timee et ille het- 
ved udfyldte paa en god Monde. 

I Bed SIladetatndemiet i Annnpolis 
faae sperste Klasse hvett Aar Valget 
mellem fotslellige Bogen fendte dem af 
Ssmandsmissionsselstabeh Ved sidite 
Uddeling var der 61 Elevee i Klassen 
— de 59 af dem valgte sig en Bibel. 

Tel et et godt Sieg-L 

Te hcmmcligc Zetstalm 
M at De stortte amerikanske Härte-« 

blank, »Ehe Jnrsevenoient«, ossentM ! 
qjcwe for en Tid fiden stoqu Tal, der 

visit-, hoc-: ufitter den Lioiforsitring 
er, sokn mange hemmeliae Selftabek 
bydet sine Mediemmer. Tiet stetieste 
Araument for mange til at gaa inD i 
faul-sonnt Foreninaet er jo det, at man 

bewed tan sitre sme efterladte en stor 
yvZum for en billig Pris. Men diese 
Tal visit-, at mange af disk-se Geists-« 
ber hvert Aar taber flete gamle Med- 
lemmek, end de faat nye ind, saa det 
er tun et TtdsspsrgsmaaL naat de 
maa opgive Virtsomheden, og dereH 
Medlemmek mifter alt, hvad be hat 
indbetalt. Disse Tal et for Aarct 
1899. J Folge dem hat Staer Ma-- 
sachusetts ,,Ar::etican Legion af Ho- 
nor« faaet ind 516 nye Medlemmer, 
men mistet 2741. ,,Rnights of Honor« 
i Missouri hat faaet 3489 nye Med- 
lemmek og mtstet 19,78«Z; altsaa 15,- 
349 flere et gaaet ud, end der er kom- 
met ind. »Dann Circle« i Massa- 
chusetts hat faaet ind 353, mistet 759. 
»Knights and Ladtes of Honor« i 
Kentucky ftk ind 3686 Medicin- 
met, mistede 16,188. ,,United Order 
of Pilgrim Fttends« t Massachusetts 
optog MO, mtstede 2706. »New-U 
Speier of Govv Fett-m- i Rhode« 
Island optog 619, mtftede 1274. 
»Kuighit of the Gulden Gaste« t 
Pennsylvania optog 63, tatst-de 372. 
»Du-er of Thesen FriemM t Judi- 
anq sptog IM, tatst-de 2721. Deu- 
ue stack Ists-w er Hveu statt seist 
IVW hat nistet aItz lind de Im 
wissan Was-mith- 
satt-« t Miste Weg M wi- 
M UT W If MI- Oe- 
Hatte-« i Msyltaikta oft-g M, 

—J 

todte 4749. »Roan Templats of 
Temperame« optog Jst-R tabte 1800· 
Skulbe itke saadanne Tal aabne Di- 
nene paa mange for, hvor usiktet soo- 
dan »Livsforsikriug" et? — Eftet 
»Der Lutheranet«. 

————-·.--——- 

X-Ztmalerne. 

J »Danneer-a« meddeles folgende 
om et Bei-a das den tebenhavnste 
Nentgenllinitci Forssander: 

J den private Klinil paa Bestreer 
stbenbavni tommer jeg ind- i et Va- 
relse, der i -L’jebtiktet mest minder orn 

en Forografg nisrle Kammer. Tylte 
Filtilodder er trntne for Vinduer og 
Tore, vg tun en Glodelarnpeö derm- 
pede Los-—- lader as klinkte det indvillede 
Apparat, der optaaer en and Del as 
Euren-— Langdevcm Zaa sit-liess 
oafaa Ven, et Liebli! berstet der Bela- 
mpr!e, men fnart ldser de grsnlia 
violette Rentaenslrccler ad acnnem 
Zeiten« og Zeig otlever nu det, der vel 
itte blies-et alle dedeliae til Tel: at se 
sennern andres Hinte. Leder oa Lun 
Je! Jea lizuer vafaa aennern mit 
eaet Ojerrr. drsigs Lmridi fes fuldftcn 
Dia tndelia, tan noje folge detg Slag 
oa opdager, at der egemlia itte er saa 
fort, Tom aode Vers-net zart det til! Lg 
lige saa tlart, sorn Brnftpartiet frem 
trader liae saa t ,del ia fec- Legernetis 
pvriae Tele oa dei, der maalte sindes 
paa dem; Zwv ebalenz liae store Sein 
fortckller heldi ari5, at jea aaar med 
liae Herste, ca en Tel store, msrle Punk- 
ter i nsin for Straalerne udfatte Poti- 
rernannce, der tan lage-J for Guldftnls 
ter, mohfrger der-. ubeftridelige Elends- 
aernina, at den 1. er i Anmut-ich —- 

tort sagt, Sttaalerne flinler intel, orn 

en Tame gaar med Fissebenskorsen 
eller orn Fifteberrene af ptonomiste 
Grunde er eritattrve af Staalfjedtek 

Vi overvckrek endan flere andre in 
teresfante Forsoa forn der bog vil spre 
for vidi at bestrivex men pludfelig b- 
rer del hele ov, Filtrardinerne trellee 
dort. og det llare Taaglng sit-innrer 
ind. As net »msrle Hammer« er der 
itle Zvor tilbaae, oa vi befindet as i et 

byageligt Studereværelfe, her Dr. 
Fischer beannder at fortcelle om de 
marleliae Etrsaletö irdmærlede Re- 
falls-ten 

Forli Da frernrneft, siaer han, drager 
vi Nnrte as Iliontgensttaalerne ved 
Evadomrne i Anoalerne. navnlig dek- 
Benbrud, lwis Tndnina ellers ofie 
volder Vansselighedz men oasaa ved 
Betændelset og onvariede Svulfter is 
Benvcevet tan de bringe ok Klarhed ogi 
give oå Anvisnina vaa at overerr. oa 
her gelber det, Tom betend-L orn at 
operere i Tibe, Ewig man ftal bringe 
Hier-lex Hvad Deforrniteter angaar, 
siget det sig seh-, at Rentgenunderfp- 
aelferne maa lunne give et virlelig 
praliifl Udbntte. Heller ilte de ind- 
vorles Sygdomme er Stddsrm for 
at beannde med den frnatede Tuber- 
tulofe, da tan et Rsnraenbillede her-· 
naar den rette Beaeængning draan, 
have stor Betndning ved at saftslaa 
den- Scede og Udstrcetnina i Luna-n 
og i tvivlfomrne Tilfcklde taite sit Lob 
i Vatgtflaalem Paa den lnsende 
Slckrni lan vi folge siete indre Orga- 
Tserk Bevcegelser, fauledes Hierlets og 
Mellemgulvets, vg hvorved saa ikle 
uvigtige Oplnsninaee navnlig med 
Hensnn til den fra Hieriet uasraaende 
store Hooedpulgaare, der iftle sjælden 
sindes uovidet itzlnevtnsnrax hoiltel 
foraarsager ftcerte Anfald as Rande- 
net-. 

Der er docr færlia eet Lmraade raa 

hvillet Rtntgenstraalerne hat fejret 
dereås smuttelte Teiumfer, og hvor de 
flsrfte og mest vardifulde Refultalee 
et naaede: Fremmedlegemernes. En- 
ten ved Gennernlysning ellek Zwingm- 
sering ellet ad begge Veje i Forening 
er dei muligi nied maleknatist Neiags 
tighed at besternme el Fremmedlegemes 
Plavz og det er utallige Tilfeklde af 
denne Art, man hat haft. Undertiden 
kan man kent tilfceldig komme til at 
finde Feenimedlegemet, om hvis Til- 
ftedeveeeelse den nuderssgte ikte hat 
haft den ringesie Anelfez faaledes pp- 
dagede vi en Dag. at en af hospitalets 
Overtiruegee gis need 4 Nachfrag- 
rnentee i sin haand udeu hverken at 
have vidst ekler Inder-et det. J et andet 
Tilfrelde var det en nng Dame, der 
Inflede at vide Aariagen til avgle 
Musnietteez hun bleo fotograferet, og 
der fandtes i heudes Ben en Stoppe- 
naal paa et halvt Kvaeters Mdel 
For lengere Tid fide-: blev en Dame-. 
der hat-de studt sis en sagte gen-am 
Mte Tit-ding, besagt ind ps- http-ita- 
let;. vi fotogeaferede dense, beste-nie 
Mist-I ZW- II ved M Psan 
de Dis-nein naht-de Ovetlcge 

i venstee side 
so« der its-d der satt-i 

.- 
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ning over for Iete hudsygdpmme (Lu-. 
pas, Etzeno endnu hat en stot og —- 

som der allekeoe foreligget fuldgyldige 
Beoäset paa — looende Periode fot 
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: tedanmeAmektkanf 
S lernt bessadiget. Binden, 

Nebe. Jameå Reis-nassen kokn i Tots- 
dags uhnggeligt til Stude. Hans He- 
fte lob lebst og han blev sinnget ind i 
et Pigtkaadshegn og ftygtelig forteven. 
Han hat faaet stote Flænget over Ma- 
oen og Btnstet, og besahen et hans 
ene Arm san ssnveesicenget, at bei visi- 
nok vil blive nsdvendigt at amputete 
Pen. 

PaafinhusttusGtatnNh 
brafka Cim. En gammel Bot-get her 
i Vom Shtiftopbet Andetsen, fom 
fotleven hettil fta Lincola. hvot han 
i den seneke Tid bar haft Opholo 
Hatt tog nd paa Rittegaatdem hvot 
hans Hufttu ligget begtavet. og noget 
fenere fandt man hom liggende beende 
les, blpdende of et Revolveesiud, paa 
sin for to Aar siden afdsde Hustrus 
Grav. Han havde studt sig selb. 

e 

En danft Kunstner. Sma- 
ha, Nebr. Gansie tilfcldig etfatede 
oi foeleden, at den betendte Poren-t- 
malet Moenstet, der hat sit Ateliet 
hos Hunden Bko’s, et vonst. han et 

en Son af den betendte Fægtemeftet 
sg fhv. »Champion of the World« 
Oberst Monsietn i Chicago. He. Mer- 
stet er fsdt i Baltimote for 50 Aar 
Rdenx men redet udmeeelet pensi, sisnt 
han i de 12 Aar-, ban hat levet i Dens- 
ba. bar meet suldstændigt utendt cs 
fane Landsmænd. 

Pan Bessg. Den unge hauste 
Fotfattetinde, Elisabeth Henke, der 
for Tit-en opholdet sig her i Landet 
sammen med fm Moder, bot for Tiden 
hos Slægtninge ved Elthatt Lake, 
Wis. Festen Haufe udtalet sig med 
Vegejsiring otn Amerika og Ameri- 
tanetneI 

B t v l l u p. Or. Axel erdetilsen,« 
Omaha. both forrige Totådag BUN- 
lup mev Miss Emilie Michaelsen fta 
KISQ der for et Bat Aars Tid siden 
ankam bettil Omath Sau lunt gis- 
Ht. Ftederitsen as med sit GiftetmaaL 
at end itte hans nærmeste Vennet 
anede det mindste, sst de lasse detvm 
i Avisernes Listet over Akgtestabsbv 
villingek, som var udtague hos Conn- 
tydommerem 

— Onsdag den 17· holt-i Mifs 
Mathilde Ftedekiksen Btyllup med 
Oh Fred Nelspm Sau as et as de alv- 
fte og mest afholdte dansie Ægtepat i 
Omahm nemlig L. F· Nelson paa 
Sud-Ja St. 

Axel Ztedetiksen vg. Mifs Mathilde 
Ftederikfen et Brodek og SIstet til 
N. Tofttman erbetiksen. 

» D. D. Pioneet«. 

N a c i n e, Wis. For nogle Ugers 
siden uklovede et hervækende Daabmd 
fom Prckxnie til den, der Iunde Hasses 
de fleste Anteil nye Snbsitibentet i etl 
vift Iidsrurm fki Reise til Bussalo on( 
ftit Hoer i 1» Tage og sei Abgana til( 
den Pan amerikanske Udstilling. Lar- 
Andersens Zon, Louis, en energist« 
ung Mund pas ca. 18 Aar-, vandt 
Weisen cq oil i neter qu begive sig. 
pas Ursslugten, den han erligt bar for-! 
Hint. »N-· F·« . 

R a c i ne, Wis. --— Peter Sprensen 
er Novnet paa en scktdeleg dygtig 
Emedesvend, der i disse Dane sidder« 
i Atkeften, eftersom han blev fundet« 
siyldig i Druktensiab. Monden hat 
soc-neigt haft megen Movgong. For 
en Maonedå Tid siden blev hans Hu- 
fmt sendt til Sindsfygennstalten i 
Oshtosb, og do Ægtepateet havde sites fmaa Bsm i en Aldet fra 1 til W· 
Aar, bfev Strensen hjemme fta Ar-« 
beides et Poe Dage for at faa stg en! 
husholderste, men Degen blev til« 
Uget og nu eftet halvanden Magnet-sit 
Fotlsb er Strensen lige net. Sen-! 
gen sinkkede han san i Drit, og nu ers 
han for anden Gang, siden Konen blev 
sendt bott, artestetet for Dkullenstab. 
Dommet Flett gav ham en streng 
Jtettesættelse, efteesotn det blev op- 
lyst, at han lod Bitnene lsbe for Lud 
og tvldt Band, meni han selv gis ud 
og spinde. Man hat ssgt at fao 
spenene sendi bott. idet Zoteningm 
til thelse as forcldtelsfe Birn, 
hat lpvei at vsage sig qf dem« es bri- 
kkte Strensen gutwillig gaat ind het- 
sIn, vil Sagen Mve fvtelagt Dammes 
seiden for It Loven tun sttide ind- 
IIW Jst seen meset Weis 
MO, hat til-essen haft Kontrast 
use pas Its-W pg m ins-nd 
Il-« siege en H Pollux-i Isido- 
Ink »I- 8«' 

E 

MisszaJensenftaItanlss 
dille, det i 5 Ist hat betet ansal i 

Btsdtene Jenleni Manufaklutlzandel 
paa State Sit» Rarine, tejße fotleden 
en Tut til Chicago pg Dagen detpaal sil bendes hetboende Bennet Kett igena 
nem Posten, der bkagte den Nnhed, at 

hun hat detet gift i over 6 Manne- 
der. idet hun den 2. Jan. d. A. agie- 
viedes i Caösopoli5. Mich» til Waltet 
T· Hetmansen, der et en Ssn as af- 
dsde Mis. Hekmanfen, sont i stn Tid 
var Besintekinde paa »Dansl Ung- 
domshjem«. Hetmansen hat Plads 
i Chicago som Telegrasisi. 

Den dansle Jotdomrejset. 
Valdemat Christensen, den dansle 
Journalift. der Tom belendt tog sig for 
at tejse Jatden tundt uden Penge, 
holdt fotleden Fredag et Fotedtag i 
Dania hall i Racine. »Juki-en tundt 
uden Penge«, var det spandende Navn 
paa Insel-tagen og da selve Hellen 
flulde sortalle Oplevelsekne ventede 
man sig nogel enesiaaende. ,,·Iollets 
Avis", Nacine, fnntes dog. al Fore- 
dtaget lunde have vasket bedte. Til- 
hstekne sil et meget ullakl Jndtkyl af, 
hvad He. Christensen havde oplevet, 
idel han fnntes at gaa nd fn, 
at de ja i Grunden oidfte del altsam- 
men: del havde jo »staaet i alle Bla- 
dene". Fra Rncine tejste Journali- 
sten tilbage til Chicago. 

Jst-gen Chrisiosseksem Seltetæt for 
den danfle Menighed i Deltoil. Mich., 
holdt den 2. Juli Btnllup med Mifs 
Anna Peleksen. Ungdomsfokeningen, 
for hvillen Mr. Chrislosietsen er For- 
mand, forektede de ntzgifte et smult 
SpiscftnkmsblemenL 

Lceter Balling et ankommen fra 
Daumen-L oa bat opholdt sig i Hel- 
land, S. Dat» hvok ban til en af Me- 
nigheden der afholdt Fest holdt ad- 
slillige Fotedtag. 

General Christensem der, som med. 
delt, hat san-et paa Bei-g i Danmarl,« 
agtet at lage fladizzt Ophold det. l 

Kildelonen fta Statut-E 
m a r l en. Mal-se Villadsen. der for! 
en Tid stden anlom til Amerika oa nu 

bot hos sin Dotter og Svigerssn i N. 
Dal., hat udgivet en Samling af 
Sange, det fokbandles i den dansle 
Boghandel i Cedat Falls-. 

At den gamle Kvinde langes eslet 
de vante Omgidelset derhjemme, fes 
blandl andet as nedensjaaende tstende 
riae Verg. 

l Undeklige Aftenlustr 
Kam-net J fta Hjemmels Ansi? 
Mindels Blomsler sælsoml dasje, 
Hjemknets Længsel bot i Bryst, 
Bilde Roset paa din Tjskn, 
Smil nu sde til Nordens Bstn, 
Gamlingen drog bokl fta hjemtnel, 
Nu hun ftlet sig faa fremmed 

Ell Horn Menighed et ved! 
at bygge en nn Ptæftebolig. 

C l i n l o n, Ja. Mrs. Motsing jord- 
set-liebes under stot Deltagelse forledeth 
Fao Dage i Fokvejen var hun btagt 
von Hofpitalet for at underlastes en 

Operation, som del bog ved næktnere 

Undetspgelle visle sig ille lunde nd- 
fsres. Dei uventede Dsdgfald volle 
deltagende Sorg i vide Krebse. hun 
blev lun 27 Aar gammel og eflekladct 
foruden sin Mand, Sonn Motsing, tke 
smaa Born. »Dann.« 

He. Karl Malbisen, Press- 
dent for New Jersey Tetta Colle Co. 
i Plainview, N. J., afkejset d. 20. ds. 
samtnen med sin husttu paa et Bespg 
til Danmakl. Den af He. Mathisen 
ledede Fortelning ejes udelullende af 
Dunste, og Stststedelen af Arbejdekne, 
ca. 100 Mand, er Dunste. Kompag- 
niel ejet desuden en »Tile"-Fabril i 
Mammon. Hr. Etlatdt Esiesen lebet 
Fabrik-n i HI. Mathisens Ftamelfr. 

»Ugebl.« 

Den dansle Pianisi, Pto- 
sesfot Aug. hyllested afkejste fotleden 
Lsrdag fta Chicago til Pan American 
Elspositiom hvotfra han alkejsek til 
Ner Yetl fot dekfra at fortscttte Rei- 
sen over London lil Paris-. han vll 
endvidene bei-ge de vigtigsie Byer i 
Tyflland, Svettig og Rokge. Detefs 
let vil han des-ge Venner og Belenbte 
i Danmatt Dei ee en Relkeationss 
kejse og del er Professorenö Bestetnmels 
se at retutnere til Chicago til Esset- 
aaret. »Ugebl.« 
—— —- 

Auskommen fm Daimka s 
5 qufek as Bonn-, indeholdendes 
blandt endet Madiens hugani 
dass-bogen Bergs-end Melodien-, 
Stuf Nimm Bis »Equ Frecfe 
es eviq Fiktabelfe«, Genfvattil 
staune, Bibleh Testamenter. mir 
Altetbsset o. i. I· 
psuiih such. Publ. bonu- 

Mnicx Naht 

Zwieli, N. Dak. 
— 

Al Ting tyber paa, at vi vil faa en 

ualminbelig gab Hsst her i Watb Co., 
N. Dak. Regn og Solsiin og be bej- 
lige, kslelige Melker nelsler stadig. 

At Landmanden og ben Hanblenbe 
glcedet sig i Hat-bet, siget sig selb. 

—- Naiien lil String ben 14. Juli 
flog Lnnet ned i Thomas Peteksens 
Him, der er beligqenbe 4 Mil npebvsft 
for Bombellg. Sinnen var ubeindelig, 
og Familien, sum ovbolbt sig i Hiern- 
met, slap meb Slrckllm 

— Den 12ie Juli bolbt John S. 
Trombutg, Mehlem af Bethania Me- 
nigheb, Brnllup meb Miig Cbkisiine 
Westetgnatb. Vielfen udspri of Past. 
M. C. H. Robe, fanbt Sieb i Bkubens 
Him, book en lille Slake of Vennek 
on Slægtninge date forsamlebe i An- 
lebning af Osjtibem 

— — Den Kiste Juni bavbe Hans 
Herman Haner og Kristine Thomas- 
ne Anbetsen Vtullup. Bruben er 

Medletn af Beihania Menigbeb Vi- 
elfen fortgil i Mitten. En lille Krebs 
of Slægtninge og Venner samledes ef- 
Hsjiiben i Hirten i Brudens Hieni. 

— Den spr ocnialte Bornefest for 
Bethlehem og Bethania Menighebets 
Ssnbagsflolebskn, afholbies ben 14be 
Juli veb Carl henrilfens Hiern. Beth- 
lelzems Mcnigbeb havbe haft et ikle 
ubeinbeligi Arbejde for at gste bei be- 
hageligi for be mange, som samlebeIL 
Dei et nemlig vansieligi at faa nogm 
Slvgge pas bei aabne Sletteland. 
Derspr maaite man opslaa TInnnee, 
sont bekltebes web TZL Htsiebotltenec 
f. Els. 

Til flete as be Sol-net og Sange, 
lom bleue iungne, levetede en lille 
»Banb«, ubrustel meb Kot-nei, Flsjte 
og Biolin, Musiklen. Qa bei gis gan- 
sle gebi. Bethanias Menighebs Sang- 
lot sang nogle sitsiemmige Sange, og 
at Botnene tog Del veb nl leefe beics 
Smoasinktet et jo en given Eing. Hel- 
ler ilke gletnte be Legen veb ben for bei 
Ljemeb byggebe KannsseL ber bog 
bvilebe not san stille, mebens ben op- 
bnnaelige Del as Msbet faan Sieb. 

Lige fest Midng var der Giebelfe- 
nefie, bernasst Mibbag. Bsrmfesien 
beqynbje meb at alle be sinaa morsche- 
tede ind paa Feftplabsen i Process-um 
meb Musilten i Spibfen, og bei ameri- 
kansie og bei bansle Flog vajenbe over 

fig. Fokuden Siebels Ptæst tolle Niels 
Brus, John S. Trombukg og Missio- 
neek Dixen veb Model, der vor gobk 
belegt. 

Indbydklsk til Inhalts 
Jublæusiischfi. 

Tcn føtfle flanDinnviste ers-Jl. insb- 
llfnmncq TUleniqlseD i Blume« Wis» 
indbnder lxrveb Licnner iif »den fort- 
nede Mnflc link Mitte-", til at della 
ne i vor J« nat-J JiibilikuinxsfesL 

Festen bezwntser incb Hsnnest 
lsiiivgijenefte Sand-U den Lö. Anaqu 
Fcnniddaq Sil. 1«, oq slnttet Lusdag 
Aften den UN. Augqu 

Alle tilrejfenbe bedes melbe ssq i god 
Tib, senesz den BLI. Anaqu til Me- 
ninqmg FormanD: M. Vlnoersem Ha- 
nelnnb Ave» Nacine, Wis. 

Herrens velsigne binne vor siote 
Mindesest. 

Paa Meniabebenz Lleqner 
M. Vlndersem l5. fx Jensen· « 

Forumilo. Pia-fl. 

Cvig Frclfc og Evig Forlabclsr. 
As l)r. E k at dli n r d a m, 

Skasllaudz di Ilion 

U« Zidcr. J L inslag OW. 

J Unledning af 
Biskop Dr. Etat Animus Vogt 

lsvig Ftelfe og lfvig thlabelir. 
As 

Chr. Ssrcnsism 
Sognepmfi ned Gattufions Unken. 

40 »Aer J Lmslag Alc. 

David-is Luth. Publ. stunk-m, 
Blau-, Nebr. 

Ny Altckbog. 
Forordnet for Diman 

Udmsei 19l)l. J sioki Fermat. Stor- 
itilet. Godt indb. El Magst-etl- 
cvet 200 Sider. Ptiz WILL-«- Netto. 

Osmia-Oh Luth. Publ. Konse, 
Visit, Nebr- 

Danmark, 
Land og Folkx 

If 
Mai-iu- Sprensem 

M Stdn Ochs iudb Obsc- 

sum missi- tsuk .. 

Blatt-, Nob. 


