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Amerika 
Den fioke Streite. 

Bitte-huren Pa» Aug. 20. Uden 
den tingesie Udsigt til Sude-fortnim- 
linger fortfattes den stote Streite. 
Men Staat-Ringen hat sanledes gee- 
bet til nye Midler, for sauledes at 
Veifte Sejren ud as Arbejdernes Hirn- 
der. 

Im Syden hat Kompagniei ind- 
fnidi en Meengde nye Arbejdere —- rg 

Uni- den Vig er det lyitedes dem at san 
fleee as Staalværierne i Gang igen. 

De streitend-: get rigiignok Nat ad 
disfe nye Arbejdere, og eitle-ten ai 
diese sorte Mænd can siet iike lnve 
noget. De ventet tolig paa, at Fa- 
bkiketne sial talde paa dem, for der er 

ingen theiFagfoteningsnicend, sont 
tun gøre dei Atvejde otdenlig. 

Alligevel et det en Kendsgetning, ai 
indvortes et Arbejderne flet ikte glade 
ved denne Vending, og enkelte Siedet 
er det kommen til nlvorlige Urolig- 
heben 

Der gaat ogfaa Rngier —- natur- 
quvig udspredte of Koinpngniet, — 

onu, at adfkillige Arbejdete hat btudt 
Streiten og nn fotestaar Akbejdei. 

Zom ei Lam mellem stet spadseg 
rede Mes. Fred Bangh i Tag ved 
Eiden of Sttejiebtydetne for at be- 
fhnte dem. Hun er Supetinienden- 
uns Hufteu og Arbejderne erilasmz 
ni de tan ikte note noget ondt, naak de 
ser hendr. Hun var fom en Moder 
for dem og deies Familier i Fredens 
Tin. 

J nærmesie Tid vil Kompagniei 
iunne nabne endnu fieee Fabritter. 
Der ek i dei hele lldsigt iil langvntig 
Stein da begge Pariiee fremdeles 
staat fast paa deres Krab. 

, Voldgifisdommee Joseph Bishop fta 
Ohio ankam bei-til i Dag, men han 
kunde iniet udtettr. 

erlighedetne er kei alvorlige ved 
Monegsem hvot man i Morgeg havde 
benlagt Torpedoer ved Jærnbanesiins 
nerne. 

si- t e- 

EUZilwanter. Wis» Aug. 2«. » Jl: 
1inois Staaltompagni opftog i Gam- 
folgende Notiis paa Bay View Fa- 
britetnet 

»Da Amalgamaied Association 
med velbemad Hu hat overikaadt sin 
Kontrast vil disfe Fabriket blive lut- 
iede paa ubestemi Tib. Arbejdetne an- 
niodeg om at indsinde sig i Kontotei 
for at faa detes Aftegning.« 

Ovek 1200 Mand blev ledige ved 
Besintningen om ai streife. Tabet i 
Lønningek vil andrage til ca. 88000 
pr. Uge. 

i «- 

(5incinnaii, LI» Ang. 20. s- Oder 
2000 Arbejdete ved 7 Vognfabeitter 
her, sit i Løtdags Aftes Besied om, at 
man ikte tangere hat Brug for deres 
Tieneste. og at Væktstedeene den Bdie 
September vil blive aabnede efier 
»Fkte-Fagfotenings"-Planen. 

., De tusinde Ding. l 
45 Mennesteliv tut-bat Viktorie-» B. C» Aug. LU. Damp- 

stibet »ngander«, Canadian PacifiJ 
Naviqation Rompagnietg bedftc Srib, 
leb den 151 Aug. Stibbkud ved at ste- 
be samtnen med et Jsbjærg ud for 
Douglag ngantx Dei antoges, atl 
omtking 65 Mennestrk druknedez nu 

hat man Sikfekhed for, at tun 45 
savnes. 

Omtring Oundtede af Passagerer 
vg Mandskob teddedes, og de naaede 
her til Victoria i Gaar Aftes met-l Dampsiibet »Queen.« 1 »Jslander« havde i Lasten 8275,- 
000 i Gan-, hvokas omkkiug sum-! 
OOO tilhsrte Passagerer, som var paa(l 
Hiemrejsen fra Klondike. H. hu 
hart, som hat tilbtagt 16 Aar i 
Butsu-Italien, miftede bl. a. WEL- 
000 i Guldft-v. 

De teddede foktællet rnitende Histo- 
rier om den Forfckttsxlfe, som taadede, 
da Stibet sttdte mod Jst-feiger De 
sieste Paisageret laa og sov, og der 
svar statt Taage. 

f- 
En Dei Psssugem gik under Le- 

l 

delse as Stibets Qoerrnaskinist lange- 
Stkanden til Tteadwell og tom der-« 
hen Klotten 830 om Motgenen, 6 
Timet eftek Formen Tre Tenno-I 
stibe affendtes fttaks til Ulyktegstedet, 
25 Mil fra Treadwell. 

De teddede mener· at Ulykken blev 
fuldsickndig derved, at Skibet stspdtei 
mod ngjærget med saadan Kraft, at’ 
hvet enefte Dsr blev flaaet fast i sin( 
Kann og tun med Msje kunde nah- 
nes igen. Støkstedelen af de ombord- 
vckrende maatte dersot gaa ud gennem 
Kahytsvinduerne. Skibet sank hur- 
tig, da Masiinen ikte knnde holde 
lcens med Pumperne. Kaptajn Foote 
og Mandstabet gjokde alt, bvad de med 
Koldblodighed og Selvopoftelfe kunde 
udtettr. Redningsbaadene blev sot ud 
og alle Skibets Redningsapparatet ta- 
get i Brug; men Forvirringen var for 
stot til at alle kunde reddes. Kaptajs 
nen stod paa Kommandabroen af det 
synsende Stäb, til Vandet løftede ham 
op. Bande han og Lodfen var paa 
Bkoen, da Ulykfen indttaf. Lake-kas- 
nen dtutnstde. 

Kiplen forsvunden. Chi-· 
cago, Jll» Aug. 20. — Joseph Leid-l 
len, fokhenvatiende Politichef i Chiro- 
go, dar fokladt Bnen, oa ingen ded, 
hvok han er reift ben. Hans pludfe- 
lige og hemmelighedsfulde Afrejfe 
staat i Forbindelse med den konstan- 
endc Undetssaelse of »Opdaaer« De- 
partementet, som O’Neill nu anders-- 
ger. 

Kipley, som siulde ockte et af Ho- 
vedoidnerne mod Kaptajn Eolletam fik 
Underretning hetom for et Pat Tage 
siden. Saafnart den tidligere Chef 
forstod, at man ventede af hom, at han 
fkulde vidne i denne Sag, forlod han 
Chicago oa tog sin Familie med sig. 
Selv hans intime Vennet ved ikkei 
hope han reiste heu. 

Han hadde i sin Tid paabegyndt 
Sagen mod Colleran, men lod den 
falde. tvnngen af Buttes politiske Ind- 
flydelsr. 

Den ,,Standinavisf -Ametiianfke 
Linie«s Dampfkib »Jsland« fotlod» 
Kristianssand den 17de August med- 
56 Kahntss oa NO Mellenidækspas- 
sagemn Stibet ventes i New York 
den Zute August. 

»T o i B a a d e n'-«. Atlantic Gitn, 
R. J» Aug. 2». --—- »Tr) i Banden« 
lan man snnge med Digteren. Men 
Banden gaak paa Langfart denne 
Gang. 
Kavtnjn William Andrele blev i 
Gcmr Aftes æqteviet til Mig March 
Zontbern i Pleafantville. Athe- 
vartel vil tilbringe Hvedebrodsdagene 
Dna Seen, idet de den 28. August i en 

12 Tons Band vil feile til A,;oterne 
pq derfm videre til Palos, Spanien. 

Andrews averterede efter en Pige 
til at ledsage bam vau Tuksen over 

Atlantetlmvet i fin Baad. Blandt 
dem, sein meldte fig, var Mifs Sou- 
thern. De blev forelslede i binanden, 
niedean de lagde Plnnen for Reisen —- 

og nu er de gifte. 
Streiten-z Jndflndelsc. 

Inn Francisco, Aug. 21. »s- Paa 
Grund af Streiten her hat man maat- 
tei indstille Arbejoet vaa 6 Stibe til 
de Forenede Stateks Flaade, og 1 til 
Herren. Det Vigtigftc af digse Slibe 
et Orlogsmanden »O-l1io«, et stokt 
Vansekftib, som blev ,,bpbt« af Prak- 
sident McKinley paa dennes Vefttysli 
tut for nogle Maaneder sitzen- 

Man var weget led over Fotsinlel- 
sen, navnlig i denne Tib, da man al- 
drig lan vide, hvad Utolighederne ved 
Panamatangea kan medfsre. 

llfotlvatligtSlub.On1a- 
ha, Neb» Aug. 20. — En Konduktsr 
Habart pan en Walnut Hill Spor- 
vogn stsd i Aftes en ung Mund Tony 
Boehme. Denne havde efter Kommt- 
tskens Udsagn siddel og genetet Folk 
med slibrige Talemaadet —- og vilde 
ille holde op, trods Hobarls Paabud. 

Senere lom Boehme hen og angreb 
Hpbakt, hvorefter denne greb sin Re- 
volvet og stsd Boehme neb. Boehme 
blev ftrt til Hospitalet, og hobatt 
ovetgav sig til. Politiet. 

2 Negre lynchedr. Pierce 
City, Mo» Aug. 21. —- Negeren Will 
Govley blev lynchet her af en 1000 

Mand stcetk Stute Bot-gere. Dei stets 
sørst estek at Motket var-saldet paa i 
Gaar Astesz Govley var sat i Zeugs- 
let for Max-bei paa Miss Wild, en 

hvid Pige, hvis Läg sandtes nede i 
Krattene her i Rast-heben 

Da Hoden havbe taget Godl-:y ad 
as Fængslen blev han klnnget op, 
lige soran Hatellet, og derester skpd 
man til Maals esjet Leaemet. 

Undek denne Studeørelse blev en 

lille Dreng drcebt, og flere saarebr. 
En and-n Regen Jean Garten 

blev ogsaa taget ab, men da hans 
Forbtydelse ikke var klart bevist, hlev 
han siden sstt tilbagr. 

Han paastod. at Joe Clark, en Jem- 
banepoktsr, som er ude med sit Tag, 
er den Mildng og Folk venter nu paa 
Clari sor at hasnae ham. 

Senere sandtes Carter dog ligaende 
i Gaben, saa ogsaa han hat maattet 
undgcelde. 

J det hele taaet et der stok Spind- 
selse her imod Negrene. 

Her hat iite vceret saadant Rote 
siden Boraeririaens Dage. 25 web- 
nsede Mcend aaar og slydek aldeles 
meningxsløst ude i Negetkvarteret 

Sei-J Petsoner ind: 
b r ce n d t e. Little Falle-, N. Y» Au- 
gust ZU. ——— Ei Oplagghug i Hekkimer, 
tilhøtende New Yott Central og Hub- 
son Rier Railway Eo. opdagede i As- 
tes at være i Brand. Vagtmand Gil- 
bert og en Fykbsder Dech, samtnen 
med Bybefolkningen ptøvede paa at 
slukke. Medeng de tcempede mod Jl- 
den eksplodetede en stok Mamgde Dy- 
namit, henlagt i Bygningen, og Gil- 
bekt og Dech samtnen med site andre 
drehte-D Digse sidste fire var saa 
ilde tilredte, at bete-H Legemer var helt 
ukenbelige. Oplagghuset blev sum- 
stcendig odelagt Man srygter sor, at 
der er flete Mennester begtavet under 
Nuinernr. 

Lver Niagara paa (5ycte. 
George N· Farrett hat tilbth at ride 
over Niagara Vandfaldet pan sin 
Cycle· Et Reh ftal ftmttes over, on 
Ctnleng Hjnl stul laveg tned en Stute, 
der tun aribe ont Rebet Afftanden 
frn den ene Bred til den enden, hvor 
hatt hat tcentt at lade Nebet fasten-ex 
er Am Fad- 

Mr. Farrell synteg meget tillidiJ 
fnld overfot det dumdriftigse Borg 
stytte, og tnente, det git sagten-L 

Han var dog en Smule new-S, da 
han spukgte ont, bvotlangt der var 

at falde i Tilfcelde af, at det stulde 
gaa galt. 

Forbsedret Stolesystecn 
blandt Jndtnnerne. tfn nn 

on i alle Mander nteget Prattist Stole- 
plan er bleven tagt frein for Stole- 
nntoriteternr. Fotfatteren et Misss 
tfstelle ttteeL den nuvkkrende Jnspettor 
for Jndianerftolerne. 

J Planen otntaleg sit Studier. on 
fort-den de tcedvanlige Stoleng er den 
særlig omfattende paa det industrielle 
Otnraade. Der er Rutqu i Aner- 
dnrtning, Kutvemageri, Smede, 

»Snedtet-s, Genua-, Jngeniør-, Sn 
deltnager-og Strædethaandværtet, ti 

"gesom ogsaa Kogning og at Stagg 
Hngholdning, Syning o. s. v. 

Jndianeme foketmlke som Regel 
Fkiluftglivet, og de flefte af dem vit 
være Farmete. Man lægger derer 
fertig Væqt tma saadanne Kundstu 
ber, der i saadanne Forhold tan viere 
til scerlig Nytte, saulsedes, at en Far- 
tner selv tan fto sine Heite, bygge sit 
Hus og sine Udhufe, lave sine egne 
Sto, sit Seletpj og istandsaette Form- 
redssaberne o. s. v. Alt saadant er 

meget nsdvendigt for Jndianeren, da 
de ofte leve mange Mile fjernede fra 
Byerne ellet Bertstedetne. 

Sæklig Vægt lægges ogfaa paa Un- 
dervisning i Mejerividenftaben, og Pi- 
getne stal gennemgaa et Hushotd- 
ntngstuesus, der settek dem i Stand 
ttl at btive flittige og spatfommelige 
Huömsdtr. 

Tyven, den snnctte til Hufe er kom- 
men, med mindre J puttek »Ehe Amp- 
les and blaclhead5« i Luna-Zeit 

H Gtr bette, og ltgn Mk et Meæmseh 
;i Atten, drtt »Noch Mountain Tea« 
’og alt et i GlemfeL 

Fortang det paa Apotetet. 

der 530 Fod og leben Toledo, 
Ohio, Aug. JO. f Mifs Jda Heim, 
en uan Pige fra St. Marys, git i 
Sehne fotleden Nat og traadte ud 
paa et aubent Vindue og faldt til 
Jorven, en Afftand af 30 Fest-. 

Slønt overmaade angst okt( forfær- 
det veD sm pludselige Opvaagnen 
lunde hun bog uden at tilkalde Hjælp 
redde sig tilbage til sit Værelse; hun 
havde foeflaaet sig temmelig meget, 
men ille sen-lügt 

Hun blev netop afbrudt i en Dkøm 
om en lystig Leg med nogle Situa- 
beim 

Columbia og Venezuela. 
Washington, August 20. — Slibgde- 

« 

part-:mentet got flete Stils-: rede, om de 
stulde behøves nede ved Panama. 

Nyeste Nyt er at de fra Colon an- 

komne Passagerer med Dampeten 
»Ori;ol)a« -:rllærer, at Historien tun 
er Lpspind. Der er ingen nimme- 

vætdig Uro, og aldeles ille Tale om 

fvrestaaende Krig. Grunden til at de 
Form Stater band-: sendt Krigsskibe, 
lunde lun beere, at Konsulerne der- 
nede lob sig stræmme af lustige Folk 
—- og mceldte detes Regering Roder- 
histotier. 

Lebende begrub-et i fem 
D a ge. Cleveland, Aug. 20. —- 

gldam Ftest og Joseph Eugine, to Ak- 
bejdere, der blev begravet ved Sam- 
mensmrtningen af Vandtunnellen 100 
Fov under Lake Eties Vandflade blev 
est-er fcm Tages Fort-b gravet ud og 
fandtes at vcere lebende; de vidfte ille 
noget om, hvad der var stet; heldig- 
vis havde de funbet Tilflugt ncrr ved 
en Luftledning« ellers havve de seh-fol- 
gelig vertel walt. Jmens gik de for 
dem vift næften usndelige fem Dage, 
inden endelig Befrielsens Time flog. 

—- 

En Søvngcengerfke fal: 

Nyheden drasbte hain. Tr- 
leang, Jena« Ana. 18. Lin stor Lade 
lilhørende Allen Melken der bot 10 
Mit svd for Lele.1ns:«, nedbrasnbie i 
Dag. Den var fnld as Ho oa andei 
FodersioL samt Aaerbruagredslaben 
Tabet er onnrent '2,««U med lun 
XII-im Agsurance. 

McCoh havbe vieret noaet svaaelia, 
Da da han horte om sit Tab, qav Ru- 
ftelsen ham ei Slaatilscelde, der nassien 
øieblitlelig mebsorte Toben. Han 
rat 70 Aar al. 

Dei var den anden Lade der i LI- 
l-ei as 2 Aar var nedbrcendt for hani. 

Frelsi fra Jndianernes 
M i I h a n d l i n a. Pheenix, O. T» 
Vlua M Juan Roheleg, en 1i;- 
Xtatia Mexicaner, var bleven sanaen af 
kssaqui anianerne Han havde dræbt 
«n anianet Amle sordi denne gen- 
Zagne Gange havde Inighandlet sin 
Zauaw. Dtenaen skulde nn pineg 
ihjel lfn Zeatavane as Settlere sank-i 
ham liaaende bevibstløö efier udstaa- 
ede Pinglek oa snøket samtnen med 
feierte Reb. Naar han blev stærl nol 
iaen, slnlde han tvinaes til at danse 
aber et IlaltugAnlceg en almindei 
Iia Strassemaade blanbt Denne Stam- 
me. Den nlnlleliae blev løgladt Da 
befriet sra Uhnrerne. 

Kott og sundigt. 
William J. Lona, Sonnin Judgc i 

Thaher Co» Neb» udlrnttcx sm. fcsm 
folget- »Jeg hat anvendt Dr. sielerg 
»Zurück« i min Familie i omtrent tyve 
Aar. Vi hat treiien Born og har al- 
vkig hast en Doktor i Husei undtaaen 
en Gang, da en af dein havde btcellet 
et Ben. Dette lunde jo «Kurilo" ille 
scette sammen. Den lan imidlertip 
benyttes i ncesten alle andre Tilscelder, 
og min Kone sigi:k, at hun ikle kan 
være den sokuden.« I 

Dr. Petets »Am-iso« hat bevist sin 
Bindi i Tusinder as ltxklelige Hieni. 
Den bestier Modeten for mange Eng- 
slelige Timer og mangen vaagen Nat, 
naak man hat den ved Haanden sont 
en Familiemedicin. Den er ilke ai er- 

holde paa Appteler. Specielle Agra- 
ter sælgex den. Hvis der ingen sindes 
iDekes Nabolag, striv til Dr. Peter 
Fahkneh, 112—114 So. hohne Ave» 
Chicago, Jll. 
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P a a R e j se. Den dansle Lecker- 
inde, Wirs. Andersen, hat taget fin 
Llffted fra St, Stephen danfl lutherfte 
Menighed i Perth Ahnme N· J. og 
begav sig i fertige Uge pna en Tut 
til Texas, i Følge med sin Son. Der- 
som de findet Forlioldene tilfredgstili 
leimt-, vil de muligvis lage fast Lphold 
Verm-De- 

E n D e sse r i ø r. John Christof- 
ferfen, en fothenvcerende Saloonvcert 
i Columbia St» New York, som for 
en Tid siden lob sig hverve i den 
amerikanfke Mai-ine, hat nu efter 
Forlndende ogsaa forladl denne Pladg 
sog befindet fig for Øjeliliilet et Stedg 
pna den østlige Hnlvkugle Christof- 
fserfen var om Bord pau det amerikan- 
fte Orlogsflib, som gæstede Kobenliavn 
fornnlig. Her fil han Lrlov, men 

glemte imedeng sine tidligete Forplig- 
telscr og forblszv i Land, melder »N. 
BL« 

Søger Stadegerfiaining. 
Jamcg Jacobsen i Council Bluff5, 
Ja» hat begondt Søgsmaal mod lis. 
L. Shugari for 81(-),6.922.75 Sie-deg- 
erftntnixin. Jacobsen var Janitor for 
Shnchrt i bang Bygning Pack Main 
cg Penrl Etreeis og var san uheldig 
at komme i Klemme mellem Elevato: 
ren on Loflet i Kcelderen, og tom me- 

get nlvotlig til Stabe Grunden an- 

givesi i Flei. ,,7folkxid.« at være, at 
Elevatoren var i en Daarlig Forfal- 
ning og nsiller. 

D ø d g fa l d. 912r.’ji.Sørenseni 
Council Bluffs, Ja» mistede sin Hu- 
ftru ved et plubseligl Dødsfald fidfle 
Tor-Mag Mes. Sorensen lom hjem 
fka Byen og klagede over, at hun var 
ille vel. Eiter at have vceret i Hufet 
nogle faa Minuttet, miftede hun Mak- 
let; hendes Tatter lob til en af Na- 
boerne efter Hjcelp; men red Ellboge- 
konifien vor Mr5. Sørenfen allerebe 
ded. Hun efterlader sm Mund og L 
Dekre, henholdgvig 12 og 14 Aar gl. 
Den Afdste var 47 Aar. 

Dansl Stole. Pastor Chri- 
stenfen i Dannelmng, Texas under- 
bnndler meb en nf fine Rollegckcr om 

nt komm-e ned og hjælpe hnm i Texas. 
Der flulde sua indretteg danst Stole 
De 4 Dnge om llgen. 

Til Colorndo. Marias Pe- 
tetsen i Hartford, Conn» blev pludi 
selig sog forrige Sondag, og Lægen 
konstnterede, at ban led as galloppe: 
rendc SVindfot, og randede hnm til 
san hurtigt som muligt at reife til et 
fundere stlinnr Han beslnttede strale 
samtnen nied sin Bruder Peter, at rejfe 
til lFolornch og be tng i Fla. ,,O«onn. 
Fl« afskted Lordng MiddakL 

Tet rnntedez hurtigt blandt Land-Is- 
tnænd, og Peter Raginugsen begnndte 
en Jndfamling til den Enge og i 
Ugeng Lob indsa. nlede han ca. THE-T .0- 
fom blev Den snge overrnll da hnn rej 
ste. 

En PlattenslageL En 
ung For, sont ndgav sig for at vcere 

Tnpograf, tom for en Tid siden en 

Aftenstnnd til Peter Andersens Hje n 

i Manchester, Conn» og forespurgte 
om det var ham muligt at faa Kost 
og Logis hog dem: hnn foregav, at 
han havde faaet Arbejde pacr den un- 

der Opførelse værende Sillefabril, og 
stitlde gaa paa Arbejde den næfte Mor- 
gen. Men han havde ingen Penge, og 
Firmaet udbetalte føtst efter 2 llgers 
Forløb· 

Familien Anderer, sont altid er 

betedt til at give Landstnænd en 

Haandsrætninq, bar-de Medlidenhed« 
med Fyren, især da de horte hvad han I 

havde dsjet og at han ille var Spro- 
get «mægtig. og tilbsb ham at de vilde 
vente paa Pengene. 

Han spiste til Aften, og om Mor- 
genen sit han noqet Toj af Andersen, 
og en Madlurv fyldt med en god Por- 
tion Mad til Middag, da det var for 
langt at gaa him. 

Og eftek at have spist Frotost be- 
gav han sig af Sied. 

Aftenen kom, men thhelm Ander- 

sen, det Var bang Natur« tom ikke, med- 
deler »Gott Ft.« 

Okdinntion as en dansk 
Ametilaner. Sandag den 4de 
August om Eftermiddagen blev Kan- 
didat C. J. O. Nielsen ordineret i 
St. Pauls eng. ev. luth. Kirle i Oas- 
land, Cal. Handlingen udførtes af 
Viceformand Pastor O. Grønkiberg, 
assifteret af folgende Prcefter: J. A. 
Anders-Im Holland E. M. Sims- 
rud og A. H. Lange, begge af San 
Francisco, og P. N. M. Carlsom 
Hantvardg. 

erincmden er født paa Kristians- 
bavn (København) den 26de Novem- 
ber 1879. 1897 rejite knn til Luther 
Seminam Hamlin, Minn» for der at 
optage det teologifte Studium, html-·- 
fra han tog Embedsjsetsamen i April 
oq Mai dette Aar. Han modtog der- 
efter Kald som Missionsprcest i Cen- 
tralsCalifoknia. 

Efter Ordinationshandlinqen ind- 
bød i Fla. »Bien« Pastot Andersen 
pna Kvindeforeningens Vegne alle og 
enhver af den talrige Forsamling til 
at spife hog Mess. Sam Sorenfem 
lwor et rel besai Bord ftod opdælket i 
Haben. Her tilbragtes da en hygge- 
lig Stund, til Gudgtjenesten om Af- 
tenen flulde begnndr. Ved denne prac- 
dikede Paftot Nielsen for en ftor For- 
samling. En flønnere Kitkefeft hat 
vist faa af de tilftedevcerende oplevet. 
Maatte det Jndtrnt, den visselig ilte 
kunde undlade at gøre paa enhver, 
blive til varig Velsignelse, saavel for 
den Herrens Tjener, der blev ordiner.t, 
sont for de mange andre, der deltog. 

Guldbryllup. Mr. Hans Lo- 
rensen og Hustru i Newman, Cal., 
fejrede for et Par Uger siden der-es 
Guldbtyllup. J Dagens Anledning 
havde en stor Krebs af Venner og 
Slcegtninge samlet sig i ret gamle 
Hcederspars Hieni; blandt de sidste var 
25 Børn og Bøtnebørn. Det samtne 
VielfesrituaL fom blev benyttet ved 
Benlluppet for 50 Aar sit-ZU, blev i 
Fla. ,,Bien« paa Guldbrnllupsdagen 
oplæft af Pastor Johannsen. 

S ø l v b tt)ll11p. Stibsiøsnrer 
J. Ebriitensen og Huftm, et ceret oq 
anset dnnfl Lilfqterar i V-1llard« Wafb. 
fejrede i Fig. ,,Bien« den gute Juli 
Dereg Sølvbrnllnn 

Ult)tte5tilfcelde. MIs- P. 
Veck af Ferndale, der hat været i 
Besøg hosz Slægtninge i Laie Counkm 
Gal» var forleden faa ulieldig at falde 
ned af en Veranda og brcelte en Arm· 
Ter var 15 Mil til den mermesth 
ende Liege-, og hun muatte køre den 
lange Vei, inden bun lunde faa Lin- 
dring for Sittertm 

tin dansisUiandfrelserlL 
Mennefker fru Flnininerne. 

Cl)icaqo. Jll» Aug. 20. To Fa- 
milier, iait 15 Personer, flnlder nceft 
Gild, Peter Lorensen dereg Liv. Han 
trætiqte sig iqennem Flmnmcr on Røq 
i en brændende Bygninq paa Grand 
Ave. og North Mem Str» (5hicaqo, 
ind kiennem flere Vierelfer for at vcelle 
de sovende Jndvcmnere, og bar to 
unnc Bist-n lFlam ishristensen og 
Lela Grav, der begge var bevidstløse, 
ud af Flammerne. 

De to Bygninger var forbundne ved 
en Trappegang af Trævcerl og fra 
Byqninaen paa Man Str. forplantede 
Jlden sig langg med denne Gang til 
det andet Hug. Lorenfen vaagnede 
Kl. kl om Ratten og tunde lugte Ro- 
gen. Da lmn selv hat tjent ved Brand- 
væfenei anede ban øjeblilleliq Faren 
og begnndte ftrals sit Redningsværl. 

Lorenfen, der er 50 Aar og født i 
Fiiel ——— er saaledes en Senderjyde. 
Han bar boet i Cbicago i 17 Aar. 

Angaaende sit Redningsvcerk sagde 
han: Jeg gjorde blot min Pligt! Jeq 
hat selv vceret Brandmand og ved nol, 
at der et ingen Tid til at teenke paa 
egen Farr, naar Falk er i Feetd med at 
indebmnde. 

s es« Eu ftrite Mast-S Os- Frastelkktdm 
stadiqt Ukbejde for den riattge Mand. Pri- 
fer tm M on op. Lin estet Belisar-untern 

Stkiv ellcr msd personllg first-. 
J. N. Daqense n, 

Visierte-, Js. 
tun en agift Mond heb-set at welke its. 


