
s- 

en singe Sum, men not til at for-hin- 
dre Arbejdekklassen i at sende deres 
Bern, og just dette synes at være Hen- 
sigten. Danslerne afstassede del-es 
Abelsftanv for meke end 50 Aar til- 
boge, men Pan sammt Tid stabet den 
gængse Mening et Kastevæsen, og 
Bpnderne opmunttes itle til at sage 
en hpjete Udbannelse, da man frygter, 
en saadan vil gøre dem uslitlede til 
fnsisi Akbejdc. Der er mange Stolssr 
for saadant Akbcjdc faavel sont for 
Kunst og Vidensiab op til Universi- 
tetet. 

.-. .- .«. 
-s -- 

Stolesystemet er ligesaa omfattende 
som i andre Lande, og de Elever fra 
Kommunestoler, der udvifer særlige 
Anleeg i en eller anden Retning, er ilte 
alene oprnuntret, men ogfaa hjulpeu 
til at fortsætte dereg Studier. 

II If Et- 

Hospitalerne er hvggelige og tid-.3- 
fvarendr. Faitigletnmerne bo i Srna-.s 
bntter, der blev bygget 200 Aar til- 
bage af Kristian den 4de, den ftorste 
Mand, Danmorl nogen Sinde hat 
frembragt. Der er mere end en Mil 
af disse Hytter, der ligger paa lwer sin 
Side af paralleltløbende Gader i en 

sceregen Bydel Folk, der er for sat- 
tige til at betale Hast-leih tan her sidde 
til Huse som Regeringens Gcester i 
visse Tilfozlde: saaledeg paa Grund 
af Sygdom, at Monden mifter sit Ae- 
beide, eller bliver smidt paa Gaben. 
Han lan med tin Familie saa faa Lov 
til at bo i et of digse Hase, indtil han 
igen totnmer paa Fade. Oprindselizi 
blev de bngget for Soldaten og Ma- 
trosfamilier. hvor Manden var i lon- 
gelig Tjeneste, og for sandanne, dkr 
paa Grund af Alder eller Sygvom var 

udngtigajorte til Tjenesten 
De Faitiglemmer, der itte noaen 

Sinde lan venteg at fort-me fig felv, 
holdes i andre Bngninner. Dis-se 
Hytters Beboere ital til enlwer Tid 
vcere rede til at udføre Arbejde for 
Byen, fauleveg den allerede omtalte 
Gadefejning. 

It- Iit Its 

En interessant Institution er det 
saalaldte »Assiitentl)us« eller Regerins 
gens Lannelontor, som findes i en 

gammeldans Bngning, belignende i 
Byens Centrum. nceiten liqe ved det 
fvrhenvasrende tongeliqe Palnds. Aa- 
pitalen i den offentlige Rasse udaor 
4,000,000 Kronen omtrent 81,0s)»,· 
Um i vore Penae, som bliver laant nd 
i Summer, der itle overftiger 500 ftp-» 
eller Mist-, med Sillerhed i perfonliae 
Ejendele og pack fra 6---—12 p6t. Nen«e 
aarlig, jo mindre Sammet-, jo hsjeee 
Renten Et Stilt, der banger over 

Jndgangsdoren betendtgør, at «det 
tongelige Llssittentsbus« vil udlaane 
paa setg Maaneders Tib, vact Guld- 
og Soldate, Sinylter og Kobber- og 
Messingsager, Manufaituraetitler, 
Alex-den o. s. v» for et Aar paa Sengki 
siedet-, Pelsvceel, staat-er o. lign. De 
maanedlige Reuter bliver fortlaeet, og 
Laaneren faar Bested om, at uindloste 
Aktitler bliver folgt ved Auttion ft··) 
Dage efter Forfaldsdagem 

Denne Institution got en aaelig 
Foreetning af 81,000,000, naar most 

tager Gennemsnitstallet of de sidfte 10 
Aar, hvillet maasle er lidi hojeee end 
sædvanlig, da en langvarig Streite 
melletn Jernarbejderne sidste Aar 
tvang mange til at fsge Hjcelp der for 
fsrfte Gang. Ellers tiltager Gennem- 
fnitätallet itle, til Trods for den stedie 
volsende Befolining. Kobenhavn hat 
nu over 500,000 Jndbyggere og bar 
vundet 15 pCt. i de sidfte 10 Aar. Den 
normale Vckkft siden 1860 har verret 
omteent 1 pCt. aarlig. 

(Fortscettes). 
4 —,» 

J Aiilcduing af »(8««t 
Zumutun- 

J »Tanfleren« as file Juli hat PHF 
flnr J. Pedersen Vers »t« Jndlceg« 
gjoet nogle Bemærminger til en lillc 
Meddelelse, fom jeg i Foraaret strev 
og fenble til Bladet »New oq Stim- 
ne« i Postulat-L Der kunde være gyls 
dig Grund til at gøke en Tsel Modbrs 
incsrlninger til hele deite »Jndlceg«, 
men jeg stal forelpbig nøjeg med ist 
anholde et Par Linier beruf. Med- 
delelsen i ,,Aots og Stimm« var i 
nieget lottfattct Form væsenlligst ei 
historisl Omridg af Menighedeng Ub: 
vitling fta dens Stiftelfe for 25 Aar 
siden til nu, og Paflor Pedersens Navn 
spiller saa lille en Rolle i denne Med- 
delelse, saa hcm vist uden Stabe for 
sig felv kunde have spat-et at ,,feje for 
ftn Dot«. Alt, hvad der er fortalt 
om hans Bitlsomhed her i Davey, er: 

at i Fotaaket 1896 blev Menigheden 
paa Grund as Splittelsen, uden Prcest, 
«tnen sendte famme Foraar Walds- 
btev til Pastot J. Pedeesen (nu i den 

fotenede Kirce), og han var Menighe- 
dens Præst til Oktober 1898.« hvud 
han faa ellers tiefer mellem Linierne, 
blivex han« egen Sag. Jeg stal her 
vedfsie, at hver eneste Linie i denne 

Meddelelse er l fulv Overenöstemmelfe 

med Sandheven, og bog sitiver Weder- 
fem »Man san blive lidt underlig 
tilmode ved at se saabanne rotenoe 

Frosch sum der ikke er en Trevl of 
Sandhed i.« Hvad er Dei i min Med- 
delelfe, »Der itke er en Trevl af Sanf- 
hed i«.? 

Tnve1),Ne-br,d2-. Juli 19«1. 

P. Jenseit 

»Der er Forstel 
paa Fist,« sagde Monden, han lørte 
otn med Tudser. Forstandige Men- 
nesiee begeibe jo strals, al del ilke pas- 
ler. Der et itle faa megen Forstel 
paa Fisl, at man lan henregne Tad- 
fer til dem. Men blivee jo strals tlog 
paa, at den Mand, der bnder os Tad- 
fee, naar vi vil kpbe Fifl, enten maa 

vcete dutn ellet ogsaa tro, at andre 
Falk et dumme, saa han lan narre 
dem. 

Der et en vis Slaas Tadser, som 
Falk i Reglen antager for Fisl. Der 
bkede Lag af Amerilanere leder af den 
Slags Filt Mange lto del, og det er 

jo meetteligL 
At der er mange and-e amerikansks 

Sange. benæater jeg ille; for amerika- 
nerne laane Sange alle Vegne fra, og 
del hænder sig saa, at de faa en enlezt 
Sang, svm faa ille aansle odelckages-, 
inden den amerikanisete5. Men de 

fleste amerikanfle Sange et daarlig 
melanifl ,,Trappe:«.lllusil«, Entwind- 
ser, som innen Flender vil lalde Fäss. 

Daanmerilaneee burde ille være 

lilfeedse med Tndser. Faa noale Flsl 
en Gang, da se, om man burde. J 
Danmarl er der Oplag as aode Fisl 
-—- et Slaas Fifl, der aktueal fasset 
til den danste Rate herunte, fordi For- 
feedtene i Slcegtled hat lcvet af lam- 
me Slaaek 

Nu lilbvdes danfle llnae beendet-. 
fis-« dansle Sange til mindre end en 

bald-Gent Styllet. er og Musik 
lomplet P2.5l). Zamlingen bedder 
»Da-unerl-; Melodibog« og saaei i 
Dankle Luth. Publ. spoan Blair, 
Nebr. 

Vlt here eller lasre en and Zang, er 

at elfle den, faa lænae man leder. For 
dansi Amerilanere, der synae eller 
fpille, lan der umulial sindeg en 

Sang-Sanlling, der indeholder flere 
aode dansie Sange. Tag Zmae som 
«Kvinden«, Paa Solen jeg ler«, »To- 
cho Brahe«, ,,Slætsommetsanaen«, 
»He-. Weder lafler Runer over Eva-sae« 
og ,,«ftithjof5 Farvel«. Hvot sinder 
vi Sange, der sauledeg tin forslaasz 
og synges af danstes Sanunenlignet 
need disse dg mange flete andre regte 
danfle Fisc, forekonnnee manae ame 

kilansse Sange mig at være Tudser, 
der aldeleg ille bnrde del-geg. 

Nu ved jo enhvet, at Hitnlen et blaa. 
endslønt den blinde ille lan se det. Vi 
er alle for meget blinde, naar del kom- 
met an paa at bedømtne danfle Zan- 
ge, fordi vi lender tun lidt til dem, 
hat lun hart saa faa af dem. Faa 
nu en Bog, da anders-g Sagen selv. 
anen lan veere vis paa noaet, han 
ikke selv hat undeksøgi. Det er fattigt 
naar man lommer i danfle Hjem her. 
ovre og saa flal opvartes med ameri- 
lanste Tudser. 

Sigutd Anler. 

Vor Stole-J Unmut-L 
l Nu et Kataloget spaa engelfl oq 
danfly fra »Blair College Vq Trinim 

’ti-:— theologisle Seminarium« for lllssl 
-:3 udlommen· Det viset samme 

Flohle som i Fior; en and og mli 

Trig Lcrrerstab staat rede til at mod 

lage De unge Dunst Amerilanere, sont 
Hansler en grunbig llddannelle i alle 
almindelizxe (50llegefs.1-j« EDITIONS-setz 

»o. s. V., samt alle hauste Fas. 
» 

Stolen et tillige »den fotenede Kir: 
les« Prckstestolh 

Dei bekloqu i smlaloget at Navnkt 
paa Stolen endnu den le (l«.:1q hat fm 
g«mle Form; Llarkmsdet i Alb-Ei Lea 
vedlog ellekg, at Nuvnet for Fremtidtn 
slal vcere: »Trinitali5 Scminakium og 
Blnit College«. Da en Del as Ka- 
taloget itniblertid var lrnlt inden 

.Vlat5111pdet, lunde Navnet ille kuran- 
dtes for i Aal-. 

Alle Oplysninger angaaende denne 
den sløtste danflmneritansle Stole 
meddeles enhver, der tilslriver Slolens 
Forstander Pastok Kr. Anker, Blair, 
Nebr» fta hvem man tillige lan faa 
Katalogel frit lilsendt. 

lVerdenfp Nyt 

TTil den feren. Kirkes Pkæster i 
Iowa, Nebraska og S. Dak. 

Paa sidste Peccstemsde i Sioux 
City, besiuttedeö, at afholde Prieste- 
msde i Blait, Nebe» i Slutningen of 
August Maanelx Bei-steh fom munt- 
le have Emaer de jnsie drsftet »et-l 
nævnle Mode, bedes indsende disfe lnakest mulig tll Paflor P. J. Oster- 
gaard, 825 Ave. A Council Blum-» 
Ja.. Gudmunthlll, E 

Seh-eiser. 

Co- -....——..-. 

rtsllt IIIin « Willst-TM JII lsliilllilsllll ! 

I Tanfk- Amerilanst z 
I III "i-.isi).i.IS I if ..IIE!WO:- 

Rong Krisiians Legekam- 
merat dsd herovrr. St. J-« 
seph, Mo» Juli 28. —- Frederik ts. 
Wedel, en kig Dunstkr, der i 25 Aar 
hin levet som Eneboer i Nærheden as 
St. Joseph, er døb i en Alder af 72 
Aar. 

Der foreligger fta hans Sie-Hinw- 
ge ulvivlsomme Bidnesbytd om den 
afdødes høje Bord, og at han hat va-- 
ret den nuværende banste sange, Kri- 
stian den Qdes Legebkoder og Kamme- 
kat. 

Faderen udvanbrede her til Landst, 
men dpde i Chicago tort efier sin An- 
somit 

De Forenede Staters Gi- 
sandtftabisiobenbavm Un- 
der Gesandten, Or. Svensous Rejse 
her i Land-et, er Beftyrelfen of det 
amcrilnnfle Gesondtftab i Lobenhavn 
michrtibig overdraget til Konsulen 
for de Forcnedc Ztiiter, Hi. John E. 
FreeJmm 

Ameritanst Revier-sen 
tant paa Jyllands Vesi- 
ty f i. Fortige Sondcig entom til 
Vlaabjerg Plantørbolig Mk. Alfreo 
Gagtiil fra Filadelsia, ledsaget Of 
Oderplantsr Bang Eiter at have 
befet Davon og Plantestolm lørte de 

samtnen med Planwren ud til Havei 
og saa paa de store Dckmpningsarbej- 
der meb Hielmplanmiug og Li)iigstr-s- 
ninq verursa. Derfm git Turm oms 

lring i den ældre Planmingnev i Ege- 
tmttct og op til Blaabjerg, og est-It 
flere Timerg Fiøriel omtring i den 
store Plantage loin de attser tilboge til 
Plantørboligem 

Mk. Gagkiil er udsenbt of den ames 

ritcmsle Regering for at ftukete Stoy- 
brng i Europa; han har mt tcjft over 

et Aar umkrqu i Iliuslanky Trifft-and 
Fraiittig, Italien m. fl. Lande« Dei 
danile Zlovbrimskmpde, fis-In forleden 
blei- afholdt i Silleborg sog Linegncs 
Zinne, deltcg han i Da reiste fxm derfra 
icimmen med Loerplantør Bang til 
Blaabjertzh 

Llninedslaa i en Fiirti. 
Under et lloejr den lT. Juli sloa Ln 
net ned i den danfle Mitte i JewelL 
Ja. Der ndbrød Isid, Ian denne blev 
hurtiat sluttet. Hele Ztaden beloher 
fia til et Var Hnndrede Donau-. 

R re d 5 in ø d e t. Ten oftliae 
Iowa-sinds holder sit Efteraarömøke 
i lfalleiidey Ja.,«fra 12. til 15 Sep- 
teniber. 

Otennrm Meniahedene Prass, M. 
C Jenfenilsnaholm indhyreg til Del- 
taaclse 

LUiinnefota Kred-: holder sit lif- 
teraarginøde i Hutchinson b. Zit. Aug. 
til l· September. 

Gennein Menighedeng Bereit, 
Gertsen, indbndes til Teltaaelse. 

As Hmnerne net-onst Vi, at Lilieniki 
heden hat Valat folgende: Menial)c- 
deines Missionggernina. 

m 

O«, 

Haldt blindet. Paftot Slti 
dall i Wahoo, Nebr» havde det some- 
liae Ilheld, at blive tanit i Øjet af en 

linefisl Pistol, sidste 4. Juli. Han lur 
siden liaaet paa Ibospitnlet i Qinali«; 
fotleden blev han imidlertid udstrevc:i, 
inen det rainte ije et blindet. 

L n n n e d s l a g. Under et Tor- 
denvejr, soin forleden rascde over 

Hartford, Conn» flog Lynet, i Fli. 
,,lfonn. Fllbl.« ned i et Eaetrw baa M. 
Lilndersens Lade paa Bloomsield Ase. 
Follene. fom var i Lade og aflcegche 
HøeL følte Lufttryllet beii)delig. 

En VandrefnaL Maria-z 
Christensen, der tidligere git uns-or 

Navnet Marius Jenseit, som for en see 

Aar siden lod sig indftrive til Goldst, 
Da indtil nu hat luret onilring taiirszl 
i Jndi soni Udlandei, kom for en Uaes 
Tid siden tilbage til Haufen-d Conn» 
fra Rina. Han opholdt sig i Byen has 
sin Broder paa Pakt Sir. 

Christener er senete reist til Tan- 
mart, hvor han vil opholde sig for M 

5 Maanederg Tib, meddeler »Conn. 
Fllbl.« 

Til FiebeelandeL En danfl 
Jurist, J. J. Jenfen, som en Del Aar 
hat opholdt sig her i Amerika, vendte 
forleden tilbage til Danmark sanmm 
nied sin Hutttu. J 7 Aar hat Hi. og 
Ftu Jensen drevet et Landhotel i Dia- 
land, N. Y» og menes at vcere blevet 
ganste velstaaende Folk. 

Btyllup. Paa Tirsdag d. 6. 

August dies Pastok P. S. Vig i Eli 
Horn Kiste til Fri. Oline Olsem 

Ansættelsr. Thorvald P. 
Adel i Kenoshcn hat modtaget Plads 
Jota reisende Repkæsentant for »Nati- 
ne Business College«, der har Otd for 
at vceee en af de bedste Stola i prak- 
ttste Fortetningsfag i hele Besten. 

»- 

Stort Ejendomskab. Ema- 
nuel Holtn i Racine, Wis» hat i digke 
Dage slaaet en temmelig stor Eisen- 
domghandeL idet han hat købt de paa 
Hiernet af State og Superior Str. 
beliggende fern Beboelseshuse, der iiu 

vil blive restaureret og forsnnet mcd 
alle Nutidens Bekvemmeligheder. Ko- 

besummen var 87000. 

Denførftedanfkesivinde 
i O m a h a d ø d. J Flg. »D.D.Pio- 
neet« er Fru Mark Haufen fm Omaha 
afaaaet ved Døden paa et Beføg i 
Utah. 

J forrige Uge afrejfte John Neble 
til Utah for, efier en Uges Beføg der- 
ube, at jage Familien med sig tilbage 
til Omaha. Han anlin dettil Lor- 
dag og allerede Sande-g Eftermiddag 
afgil Fru Haner red Dødm antage) 
lig kamt of et of de fædvanlige Aus 
fald, der saa ofte tidligere har truel 
liendeg Liv. 

Fru Mark Hausen var den spritz- 
dansle Kvindk i Onmha, idet hun tom 
hertil i Aaret 1857, som næppe 16: 
aarig nng Pige. Skønt lmn altsaa i 
-14 Islar hat levei i Oniahc1, var hun 
Vog til sin Død dansl foiri tun de fert- 
reite. 

Mark Hansen og Hitstru hat to 
Born, en Daim, der er ziift msd 
Jobn L. Neble og en Son, der nu e: 

iiii Faders højre Haand i den ftore 
Teglvætlsforretning, han i flere Aar 
bar drevei i Omaha. Mark Hausen 
m Huitru blev gifie i Omaha i Aaret 
LIMI- 

Fiørselsulhiie. Den Mauri- 
ge Former George Friizen fm Rah- 
mond, Wie-» hentede et Las-J Tøtmner i 
forrige Uge i Ratt-te, hviliei stnlde 
beneer til et Hug, som hnn ladet opfdiz 
re i Anledning af sit foreftaaendes 
Brnllim Paa Hjemvejcn gled, i Fng 
»R. PJC en Dei af Tømmeret ned paa; 
Heftene, som derfor løb lebst Fritzenl 
sagte forqceves at holde dem; men vcds 
Broen over Hoot Creet splittedeg hele; 
Messen oq den unge Mond slnngedes’ 
ikovedtnldg ned paa den haarde Ver 
J bcvidftløg Tilfinnd blev han ban- 
ren ind i Former Gissordg Hug, hviik 
de tiltaldte Læger fandt at han havIe 
bereitet Kravebenet og den ene Arm; 
endvidere var den ene Fod knnsl sua 
Benspliter stat nd gennem Finden og 
endelig havde han erholdi flere ind- 
dendige Besiadiqelser. Lcegerne er- 

tlcerede, at Patienten-J Tilstand var 

bøjsi betcenielig, og at han itte kunde 
iiyites. Hang Forlovede, der sieats 
blev hentet, overtog hans Pleje, og 
knan kan leitete teenie sig end bestrive 
ten ftmttels Piges Sorg. 

M h s t i f i. Former Christ Ich-n- 
fen af North Cape, Wi» hat udiaget 
Ztævning mod en of sine Naboer, An- 
drew Campbell; denne hat siadig lig- 
get i Sier med en anden Rabo ved 
Navn Anderfen, og det formenes, at 
Campbell havde til Hensigt at siyde 
sm Fjende; i det mindsie hnvde han 
d. JO. Juli laant en Winchester Riffel 
hog Smeden i Hales Cornet. meddeler 
»R.:P.« Da Christ Johnson en Af- 
ten i forkige Uge lørie hjem fm Posi- 
hufet, faldt 2 Riffelskud og han hørte 
Kuglerne Pibe icet forbi sig; han pi-. 
siede paa Heftene, og flap usiadt boetJ 

»uagtet endnu 4 Sind blev affytet ef-; 
»te: hom. 

; Singt Fald H. M. Jenan 
ftyrtede, i Flg. »R.-P.« ned fra Tage-i 
af et Hus lidt Syd for Kenosha, en 

Heide as 30 Fod; i Faldet iørnede han 
mod ei Stillads, der søndetbeødeg og 
han breektede sin højre Skulder og 
.Haandled. 

H e d e n s O f r e. Nebraska Cim, 
Juli Uti. Andreas Jespersem ZU Aar 
aammeL afaik i Gaar ved Døden som 
Folge af ZolstiL 

D ø d g f a l b. Hooper, Juli PL- 
Nelg P. Nelson afaik i Aftes ved Do- 
den nf Terring i sit Hjem noer ved By- 
en. Han var en af de mest steinw- 
aende standinavistc Beboere her paa 
tsanem var Medlem af Nebraska Le- 
giglatur i 1890 oa 1892, og i 1803 
valgteg til Countn Treasurer og be- 
tlcedte dette Embede i site Aar. Han 
esterlader sig Huftru oa syv Born. 

Morderen i Colorabo. Dei 
lSinbsfygelagen der hat anders-gis 
Eben for Mord anklagede Dunste-r 
kChris Jensen, hat afgivet en enig Er- 
sllæting om, at han lider af epileptisk 
Vanvid. Som tidligeke meddelt myt- 
dede Chris Jensen den 8. Juli om Af- 
tenen en ældre Kvinde Armenia Bullis 
paa Gaben. Samtidig havde man 

ham mistcenlt for et raat Overfald, 
der var for-net mod en ung Pige em- 
irent ved samme Tib; det hat fenexe 
vist sig, at han ikte kunde have været 
paa Overfaldsstedet ved den Tib. -—— 

Chtis Jensen vil ikke blive fat under 
Anklage for Mordet, derimod vil han 
blive sendt til en Sindsfygeanstalt. 

VerdenS UNng 
W Santhalmigsionen. gz 

Følge de fidfte Effertetninger sm 
TSanthaliftan i Indien er Missioncrr 
Vortesen nu lidt bebte, men bog me- 

get fvag. 
— 

Papistist Kina-Mission. 
Et Hamborgerblad har nhlig nied- 

delt nogle i Sandhed haarrejsende 
Meddelelser onI den papistisle Kinn- 
Missions Maade at virte paa, sosn 
man paa Forhaand vilde anse for al- 
deles ntrolia; men desvcerre er Med- 
delelserne sittert paalidelige not, da 
de statnmer sra et frunsl, katolst Mis- 
sionsselstabg (Oeuore de la Sainte- 
Ensance«) egne Publitationer J 
Iuniheftet sor 1897 hedder det: »Si- 
den 1884 har vi hast den Lykke, at 
døbc 20, 552 smaa, døende Bern, deraf 
35 38 i Aar. Skulde alle disse smacs 
lFIixIle intet virke her oven til for det 
Vantro Kinag Omvendelse « J samnie 
Hefte beretter Illissionsererne oIn en 

Dungersnød i Yunnan ROHR »For- 
snnet har, det er vist, i høj Grad sink- 
plisiceret dort Arbejde, idet det kaldte 
et start Antal as vore sInaa Born til 
Dimlen Denne tidl iIIe Tod, saas I·orI- 
vaettende den end er I et trifteliat 
Land, er Genstand for Glcede og Trost 
i digse hedenste Egne·« Et andet Stid 
hedder det: »Gør et lille BesøII i »den 
nbesniittede l-lndsan»aelses« Hug i Pe- 
tinII. See De den beskedne Jndgang5-s 
dor? Den er i Aar bleven Himleisi 
Port for et stort Antal fmaa Brødre 
og Søstre 873 smaa Børn bleo ved 
denne Port givet til os, hver for 45 
Ceiitg, oII as dem er 843 døde, efter 
at de dar aensødte ved Daabeng helliae 
Band« (Side 258 i Heste 21). En 
Korrespondent fra Missiongmarken 
ineddeler: ,,Et spcedt Barn kostet ani- 

trent 5 Franks om Maaneden. VES- 
seliII, jeII anraaber Gud om, at disse 
tære, smaa Sjcele saa snart som mu- 

liIIt nIaa sorlade as oII slyve til Him- 
len. Men vil de endelig ikke do, maa 

man jo doa søde og opdrage dem.« 
En enlelt as Selskabets Anstalter kan 
triumserende berette, at as 12000 
Born, der var betroet det til Daab 
haode tun 124 eller 125 naaet at blire 
eet Aar gamle, og en Bistop Guierry 
intønster i Annalerne Missioncererne 
til, at de hvert Aar sendet mere end 
4(,)0,0()U Born ind i HimlenS 

Hedningemissionens 
F r u II t e r. J Nordasrita er der 
tun 7000 Kristne, men i Vestasrita 
145,000, i Sydasrita 560,00() og paa 
Øerne 35(),000, altsaa over 1 Million 
i hele Afrika· »Die tristnes Religion 
er mcratia,« siger NeIIrene, »Vor Reli- 
gion er oed at dø.« J tyve Aar har 
Ugandamigsionen samlet 15,000 døbte 
Kristne, meng der er over 26,000, sont 
overværer Gudstjenesternr. Asien hat 
neesten 1(,)(),0()() Rristne mere end Afri- 
ka: Jndien med de ostindiste Øer har 
900,0()0 iVattamigsionen paa Su- 
Inatra har siden 1861 paa 23 Stand- 
ner samlet f«::),,()00 Kristne), Kan og 
Korea 180,(I()0 (Prooinsen Schantung 
allerede 25,s)0(.) protestantiske og BL- 
000 tatolste). J Japan er der 5(),000 
Kristne. Oceanien har over 300.000 
Kristnr. Da en unII Polynesier sra 
Rarntonga, hvor Foltet en Gang til- 
bad ca. 1s)0,0s)0 Asgnder, sornylia be- 
søate »British Museum« oII der saa et 
hedensk Asgudsbillede, udbrod han: 
»Det er den sørste Asgnd, jeg nagen- 
sinde har set!« — J Amerika findes? 
over 1,149,500 Hedninge- Kristne, der-J 
as 18, 500 i Grønland og Labrador, 
115,. )()0 tristne Jndianere i Canada 
og 2115,500 do. i Central- og Syd- 
aInerita. J 

Hele Jorden tuminer 4,001200 
UHedningetristne 

LordRobertsBelønninII 
London, Juli 30. —- J Overhuset op- 
læste Salisbury i Gaar et Budstab 
sra Kong Edward, hvori siges, at i 
Betragtning af Lord Roberts’ store 
Fortjenester i Syd Afrita anbefaler 
KonIIen, at Parlamentet bevilger ham 
s. 00,.000 

Opftvr i Parlamentet. -——· 

London, Juli JU. —- Det kom til et 
vildt Opirin i Dag i Underl)ufet, mens 

man dclmtterede Loven om Hartlornsi 
stat. De tonservative blev vcd med at 

afbryde den liberale Taler Mr. Wal- 
ton, og Formanden vilde ikle, irodss 

Jrcren Redmonds Opfordring, kalde 

Afbrydeme til Orden. Tilfidst raubte 
Redmond »Politi, Politi!« —— men 

saa laa der et Hug, og tilsidst blev 
Redmond og senete Patrick O’Brien 

juspenderede fra Hufei. Loven blev 

svedtageh 
—--- 

Tuberlulofelrigen. Pa- 
ris, Juli 30. —- Den fransie Udsen- 
hing ved den nys assluttede Tuber- 
kulofelongres i London, Dr. Brauer- 
bel hat i Dag udtalt, at Kongressen 
hat bevist, at i Tuberiulose ilke et 

uhelbtedelig, samt at ved Hjælp as 
Hygiejnens Lohe kan Mennesteheden i 

stet af de nærsneste Ti-Aar blive be- 
friei for deune Tjdsfjendr. 

Den belendte lyske Dr. Virchow san 
dog ikke se faa lyst paa Sagen. Hatt 
paastaak, at den kobenhavnsle Stole 
hat klart not eftervift, at Tubeklulos 
se icie et i Afiagen, og at Lampen der- 
for vil blive meget langvarig. 

i Til Ære for den myrdede. 
Rom, Juli 30. — Pack den føtste 
Aarsdag for Mordet paa Kong Um- 
berts af Italien d. 29. Juli hat Fol- 

ltet i alle·de ilaliensle Byer holdt Sørs 
gefester med Processioner og Taler. 

Skovbrnnd i Sverrig. s- 

Ztoclholm, Juli Zo. —- En Skovs 
brand i Provinfen Jcemteland hat 

lantaqel la««11peinægsige Dimensionen 
’130W Mund Trcmper er dersor bleven 
ubsendlc herfm til Brandens Bekenn- 
Felse. 

Tolstoi-J Oelbred Moskow, 
Juli TM lsjrev Leu Tolstoj, som 
mch anlogexi at liqge for Døden, bedr25 
::u lIetydeligt for hver Time, der ganz-. 

Ten linefisle Krise· Pe- 
lian, Juli .'-20. -—— Man venter nu for 
Alt-m, at Fredsitnderlxandlingen skal 
afsluttcs i Lebet af 2 Ugcr — og de 
Fprenede Staters Kommisscek Rock- 
hill nriencr det samme. 

steifer Kwang Hfu er endelig gaaei 
ind paa for Fremtiden at afslasse del 
fcsrasldede System med »Tsing-Li- 
Yonten og i Stedet for udnævne et 
Udenrigsministerium med betydelig 
Magi. De til Posterne bestemte 
Mastid, nogle af siinas bebst advan- 
nede er: Prckfident for Ministerie2, 
Prins China, samt Wang Wen Cha«3, 
(5l)u Sung Chi, Hsu Schou Peng sog 
Lien Fang. 

Krigen i Sydafrika. Lon- 
don, Juli ZU. — J Følge Telegram 
fra Lord Ritchener hat Englænderne 
maattet rømme Bremersdorp i Syd- 
oft-Transvaal. 

Kitchener har stillet Ønsle om at 
faa afmønftret 70,()00 Mund Infan- 
teri til Efteraaret. 

Sitten Phio, Isqu Leute« z Wams Lamm-. s ..' « 

The-at J. Ehe-sey immer-, at bua u def. l 
»Je«:..cm ac« Jjusmakt -"(..’s. Nun-o « W» der Fies- 
«J uuug o ««4»..I »Ich-» vor nckvsle Sonate oq Stuf 
.:1«I ismmcssktmm sit Hals en Squ nf et hundred-, Toll-k- m hnekt same dumm ai Hotaru-. dir tm tin helbctdks ved Umge- ap Uulw cum-Ists Gute. 

»F kaut J. Eben-L 
Inhqu lot mso m nur-erstreckt i Im I 

den m- Tecesbrk wöc. Damm-b 

krqu A.W.Gleacon, 
— Notar-ins Public-L 

Unll’s(,knts»h(’-utsg tmus Ondvenhg on nistet H- 
Iekte xmu Wird-: tu c timhmdekse l Syst-mel- Guid qckt Abt-reiben- statis- 

F. I. U « » V C 6 o. Tiledi I- Hmaeg lisps Arm-eure 75». 
« O 

»so-MS Is’«nl!y PLU- rt d- bedin- 

Louisvillc E Nafhville 
Jcrnltankn,Tsfzk»,I.ä·’;:·siE».THIIEIZTIT 

Winter- 
T utist -Billcttcr 

Florida 
on Golf- 

Kosten. 
Sktiv eiter Iplysningcr til 

C- L« Sturm 
General l»«.-i.s.A1»-0nt- 

Lonisv.llc, RU— 
Q)5Qs 

Scnd Dcrks Adresse 
l(l 

C. L. Sinne, 
Hist-W l':«——·-m:(sr Amsnh 

routøvilly Ky» 

oghon vil srit icnde Dem Kost, 

illusnmde Skriftet og Prjgliste 
over Land og Fannci 

Kentucky, Tennessee, Alabama, 
Mississippi og Florida. 
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