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Bumz Nem» Ougdag d. 9. Juli 1902. 

Amerika 
4de Juli Oste. 

Washington, Juli 5. — Som del 
er bleven Sædvane i de senkte Aar 
lccevede Festligholdelfen af de Form. 
Staters Ftihedsdag ogfaa i Aar en 

vhel Del Oste. 
Dei gennemsniilige Antal drwbte 

plejer at væte ca. 40 — og dette Tal 
vil ogfaa naas i Aar. 

Thi allerede nu er der meldt 20 
drwbte ved Elsplosion i Byer — og 
de saaredes Antal er ille mindre end 
2172, mens den almindelige Brand- 
siade del-her sig til ca. 8100,000. 

Til Sammenligning tjenek, at i 

Fjot modtog man d. 5. Juli lun An- 
meldelse om 19 drehte og 1611 sem- 
rede — og dog blev de drehte-Z Anial 
op iniod 40, inden alle Saat var 

legte- 
Man lan da temmelig sillert vente, 

at 4. Juli 1902 vil lræve op over 40 
drcebte — en ftygtelig Tribut, som 
Ftihedens Gudinde aldrig hat snstet; 
Tpdsfaldene er med 1——R fordelie paa 
de ftørte Byer — dog flet ingen vest 
for Missouri; alene hetaf tan antages, 
at Listen er hpjft ufuldstændig. 

--——-·.-—- 

«- 
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Ursein 
Fra omtrent alle Kanter af Mel- 

lemitaierne lommer der Meddelelfe 
om oceloige Regnflyl og llvejr. Som 

Regel inne-I Der itte at have fulgi ode- 

lcrggenoe Storme i Rennean Spor, 
men alle Mebdelelier fra i Lordags og 
senere Tage, er itte inotomne enorm 

Vi :ned«oeler, at over hele Nebraska 
hat der flnot Band i ftcrrle Strømme, 
mange Broer er ftnllet bori, og Jem- 
banelinier er vaslede nd. 

Ellers bar Ver itle været scrrlige 
Ulnller. De flefte Tog antommer for- 
sinlebe. da de ofte man benyite Om- 
vejsspor for at naa beres Bestemtnel- 
fessteder. J Jowa og Minnefota er 

der forefalden enlelte mindre Ulvtier. 
O If If 

Conncil Blnss5, Ja» Juli A. — 

Det sndveftlige Iowa hjemspgteg i 

Gaar of Aarets verfte Storm. J fle- 
re Bner antog den Karatter af en 

Tornaoo, og man oeo, at flere Menne- 
sier er omlomne. Majs og anden Av- 

ling bar lidt flor Stude. Hele Rock- 
tvell City er under Band. Avlingen 
er mange Siedet fuldstcendig odelagt. 
J Oakland anrettede Regn og Hagl 
uberegnelig Stabe. 

i- - i 

Whiting, Ja., Juli 6. — En Tor- 
nado i Gast Aftes odelagde et halvt 
Dusin Bygninger. En Mes. Camp- 
bell og io Medlemrner af Familien 
William Barber lorn alvorlig til Ska- 
de. Tretet ryltedes op med Roden 
paa mange Steder og Aolingen er 

Idelagt 
J Anthon blev 20 Bygninger fuld- 

stændig poelagt, og flere Mennester 
omlom. Dei elektrisle Lyssystem Ide- 
lagdes, saa at der herstede fuldstændigt 
Mstle i Byen hele Aftenen og Ratten- 

lf I d 

Winthrop, Minn» Juli 6. —- En 
Tornado Idelagde over en Snes Bygs 
ninger her -i-On1egnen og fjernede et 

«halv Dusin af dem i Afftande fra 10 

iil 100 Yards. 
« ·- i 

St. Paul, Minn» Juli 6. —- Byen 
hjemsøgies i Gaar Afies af det værfte 
Regnvejt den har set i flere Aar, Kerl- 
dere i Forretnings-Strsgene er fyldie 
med Bank-, og Lynet flog ned i flere 
Bygninger, oeriblandt den tyite lu- 

therste Kirle i North St. PouL som 
blev aloeles odelagi. 

Læfebog 
til Vruql 

de danste Skolar i Amerika. 
Gamlet oi en Komike. 

M fide-. com inobnnden 50 come 

Stakkels Heile. 
Ists-seli- si 

Mist-, Pier as Voll-« og »Sa- gtk es te« 

28 Ssder. « Pris 10 Etuis. 

sum un einem-, w gis-z 

De tusinde Ting. 
Den «ttaadløse« stal bru- 

·ges. Washington, Juli 4 —- Det 
er højst sandsynligt, at Hattens Sig- 
naltorps dil benytte den traadløse Te- 
legraf ved de sorestaaende samlede 
Hirt- og Flaademanøvrer. General 
Greely har givet Ordre til, at en ster- 
lig Kommission slal anders-ge Mu- 
ligheden deras. 

Flaaden vil itle lunne prøve Syste- 
met sør ved de store Manøvrer til naeste 
Vinter i det carribeansie Han. 

Nebrastas Køl lægges· 
Seattle, Wash» Juli 4. —- Forste 
Gang der paa 4de Juli-Dagen er ble- 
den lagt Køl til et Krigsstib i de For. 
Statet, dar i Dag, da Guvernor Sa- 
vage i Overvcerelse as en talløs Stare 
Mennester lagde Kølen til Slagstibet 
»Nebrasia. Guvernør M’Bride fra 
Washington var til Siede, og da Sa- 
vage som Nebraslas Guvernør havde 
huggei det forste Spiger i, slog Mc 
Bride det andet i. 

Da de var særdige hermed over- 

ratte Verstspræsideni Moran dem 
hver mcd et sirligt Bul en Anvisning 
paa Z Cents, — den nsje Betaling for 
den Tid, de havde benhttet til Arhejdet 
paa Vcerftet. 

Arbejdet stal genopta- 
g e g-. Hazletom Pa» Juli 4. — 

Dei meddeles her i Dag, at Bankier- 
ne har besluttet at genoptage Driftens 
den 17de Juli — og i Fald de ille tan 
saa de gamle Arbejdere vil de benytte 
JlleiFaasoreninasmcend 

R o v m o r d. Grand Ravids, 
Juli 4. —- Den 60 Aar gamle Wil- 
liam Reynolds slrætlelig lemlæftede 
Lig blev sundet i en Lade til en Leje- 
stald her. Den ene Arm var næsien 
afrevet as den dode, og det maa anta- 
ges, at den gamle har tceknpet er for- 
tvivlet Kamp med Morderen. 

Reynold var tommen hertil i Mor- 
ges og havde medbragt en stprre Sum 
i rede Penge. Der var ingen Penge at 
sinde paa Liget. 

Man hat ille sundet Morderen, 
men den gamle er set om Estermid- 
dagen i Folgeslab med en fremmed. —- 

Da gil de begge ind i Alleerne. 

Øeknes Salg. Washington,; 
D. C» Juni GO. — Kongtesmand Ri-? 
chardson og de Ivtige demokratisle 
Medlemmer af det Udvalg, som neb- 
sattes for at anders-ge Bestyldninger- 
ne for Bestillelse i Forbindelse med 
Salget af de danst-veftindiske Der, hat 
fundet, at de fremsatte Besiyldninger 
er grundlpse, og vil i Morgen give 
Jndbeketning bekom. 

En vigiig Ændring. Wa- 
fhington, Juli 6. —- Prcesidenten har 
anmeldt en væsenlig Forandting i 
Reglerne for Civil Service. Den 
gaae ud paa, at Personer, der fokfretn- 
mes, ftal have saadan Forfrennnelse 
alene i Kraft af Dygtighed — og at 

ingen Anbefaling for Forfremmelfe 
for Personer staaende udenfor en 

Funktionærs Afdeling sial tageö i Be- 
tragtning af nogen Embedsrnand, der 
har Myndighed til at forfremme. 
Kun Anbefaling fra dem, under hvis 
Kontrol og Myndighed Vedlommende 
staat, slal have Beiydning. Dei be- 
stemmes ogsaa, at Anbefaling fra 
Udenforstaaende stal i Tilfælde kunne 
afskcere vediommende Funktionær fra 
den Forfremtnelse, hvortil han hat 
silrei sig Anbefaling, og hvis Forseel- 
sen gentages, lan Vedlommende af( 
den Grund nfstediges. 

Andrees Sie-ebne Winnt 
peg, Man, Juli 6. — Pastok D. Far- 
lies, fom er Missionær i den engelstei 
Ritte, anlom fra New York Facioky,j 
Northwefi British Territory, i Dag 
og bringet den Eftettetning, at den 
svenfle Nordvolsrejsende Andkee og 
hans to Kaminerater for to Aar siden 
blev drcebt af Esiimoer, ymtrent 800 
Mil Nord for York. 

Esiirnoerne saa i Fnlge Prcestens 
Forliating en Ballen ligge paa Sue- 
en, og tre Mand staa ved den. Som 
Signal til Esiimoerne assyredes et Ge- 
værstud af en af Andrees Kammer-a- 

ter, og Estimoekne optog dette sont et 

KrigsvarseL og det varede ille lcenge 
for de havde gjort det af med Andree 
og hans Kammerater. 

Hudfon Bugt Kompagniet hat nd- 
lovet en Belønning til den eller de, der 
lan finde Nester af Ballonen eller an- 

dre Genftande, fom tilhørte Andree. 

Noofevelt i Pittsburg. 
Pittsdurg, Juli 4. — Fra alle Si- 

der af Bheni henved 100 Miles Om- 
kreds kvm Geester og Besøgende strom- 
inende til Pittsburg i Morges — og 
da Roosevelt ved Willinsburg Sta- 
tion paa Pennsylvaniabanen var ble- 
ven modtaget af en udoalgt Komite 
med George T. Oliver, blev han hilft 
af en Mennesteskare paa over z Mil- 
lion. Praesidentens Anlomft tillende- 

gaves ved Kanonsalut fra Pennsylva- 
nias Hampton Batteri B. 

Derefter lørte man til Paraden, 
som General Wylie var Overlomman- 
dant for; der deltog 8000 Mand fra 
forstellige Regimenter. Derncest kom 
de civile Standspersoner, sont lørte 
sammen i stonneste upolitiste For- 
ening; man havde tlogelig ladet Re- 
publitanere og Demokrater af tilsva- 
rende Einbedshøjde løre Side om 

Side. 
Lanas hele Vejen var der smutt 

pyntet og med Flag va Guirlander. 
Paa Toppen af General Grants 

Hof var, Tribunen rejft, og herfra 
stulde Prcesident Roofevelt tale. 

Pastor John H. Prugh, Formand 
for den reformerte Kirles Generalfy- 
node her i Landet, holdt Bon, hvor- 
efter Briaadegeneral Willis Hullinger 
leeste Uafhænaigheds - Erllceringen. 

Saa holdt Prcesidenten en lang 
Tale, i hvilken han ogsaa lom ind paa 
Zjeblillets politisle Spørgsmaal 

Metodiftpræften Dr. Boyler Ihste 
Velsignelsen. Zenere holdt Prcesiden- 
ten Revy over Tropperne. Og saa 
lom en Regn og druknede alt. 

For Roofevelt. New York, 
Juli 8. —- Senator Platt her erllcerer 

sig nu aabenlyst for Rvofevelt i Nonn- 
nation soni Prcesident for det republi- 
lanfte Parti nceste Valgomgang. 
Pennsylvania er i Forvejen inde her- 
for, og fammen med New York plejerl 
den at lontrollere den republilanfle 
National-Forsamling. ( 
'Platt mener, at der ille er nogenl Stemning for at gsre Hanna til Rav- 

sevelts Eftersplger. » 

i 

Aguinaldo tommer. New 
York, Juli 8. —- Det meddeles, at 

Aguinaldo vil komme her til Landet 
for at tage en Fotedragsrejse. J Bo- 
fton vil han modes med sin gamle 
Selretcer Sixto Lopez; hans Foredrag 

Jslal gaa ud paa at vætke Medfølelfe 
;for Filippinoetne, saa de tan opnaa 

ffuld Uafhcengighed 

Majsen i Pris. Chicago, Jll» 
Juli 7. —- J denne Tib, da Majien 
ftiger aldeles fabelagtigt, bot det no- 

tetes, at i Dag gil den pludselig op til 
»84 Cents. Sidste Totsdag ftod den i 
278 Cents, den hpjeste, hidiil lendte 

jPriä 
l 

Tracy i det vilde. Seattle, 
Wash» Juli s. —- Den undvegne 
Junge, hakry Trach, som. ved sin 
Flugt hat dtæbt flere Mand, er endnu 
ille fangen. Han er nu undkommen 
fra denne Bys Omegn og antages at 
opholde sig i Nætheden af Fort Ma- 
dison paa den anden Side Puqet 
Sound. 

Uhyret meddeles nu at have bundet 
og lneblet 4 Mænd, hvokpaa ban spi- 
fte deres Maaltid, barberede sig, tog 
en af deres Hatte og tvang en of dem 
til at to sig over til Hoods Eurial- 
Land. 

Beretning om den forencdc 
leirkes 6tc Ankona-do 

afhvldt i Nacine, Wis· 
foreligget nu færdig vg alle Beltillingcr 

vil blive ekspederet hurtlgft muligt. 
Paa Grund as Aargberetningcns Storrelie 

hliver Priien tsc- 
DANISI Lum. Dust-. NOUss, Bluts-. Neh. 
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Grundstean Nedlæggel- 
se. Racine, Wis» Juli 5. — J Gaat 
nedlagdes Grundstenen til et nyt danst- 
amerikanst College het. Taler blev 
holdt af Præsterne H. P. Jensen og 
Jetsild, Neenah, samt Fotmand sot 
Stolen Mr. C. Haufen. Senete talte 
Stolens Bestyter E. C. Rielsen. 

Eiter Telegtammet synes ingen af 
Bheng danste Ptæstet at have talt Ved 
Lejltgheden, men dette et seldfølgelig 
en Fejltagelse. De hat sitkett talt 
allesnmmen. 

Brutalt Odetsald J. 
Land, den populære dg velbetendte 
danste Urmager paa Chicagos Syd- 
side var i Sondags Genstand fot et 
met end almindeligt btutalt Oder- 
sald, det let tunde have kostet hatn Li- 
vet, meddelet ,,Chicago - Posten«. 
Netop som Mk. Lund vilde begive sig 
hjem sta Gatdnets Pakt og stod og 
ventede paa Spotvognen, bled han af 
nogle ubetendte slaaet til Jotden dg 
spattet og mishandlet paa det stam- 
meligiie. Ovetfaldet stete faa pludse- 
ligt og vat saa doldsdmt, at Mk. Land 
itte hat Anelse om, hdorledeg det aik 
til; men et stott Saat oder venstte 
Sie, højte Øje og Kind ophovnet ogs 
Koebetne saa ømrne, at det er hams 
umuligt at spise faste Fodemidlet, dg« 
dettil tte Fottændet spartet ud, bevi-z 
set notsom Ovetfaldets Voldsomhed 
og Voldsmændenes Raahed s 

Mk. Lund menet, at det var et 
Tilicdlde as ,,mistaten identity« .dg 
at han hat maattet bøde saa haatdt 
for en tilsældig Lighed med en andens 
Person, der et as et mer end almindeH 
ligt sttidbatt Gemyt, oa sont besandt 
sig i Nætheden. 

Svlvbtyllup Mk. J. P. 
Thettelsen og Hufttu i Petth Amboy, 
N. J, fejtede Tirgdag den 1. Juli de- 
res Sølvbtyllup med Altetgang om 

Estetmiddagen Kl. 5 i St. Stephens 
dansie luthetste Ritte, hvot Familie 
da Vennet dar til Stede. Senete paa 
Aftenen fotanstaltede de en Fest i 

Sangfoteningen ,,Btages« Hal, hvot 
ca. 150 indbudne deltog. For de 
yngtes vedtommende vatede Festen 
med Liv og Lyst til den lyse Morgen- 
stund, sttivet »P. A. Folteblad«. 

4de Juli Uheld. Racine, 
Wis» Juli 6. — En Ralet, der flulde 
have vcetet sendt ud over Spen, tog 
gal Retning og faldt ned blandt 2000 
Mennester, som endda havde resetve- 
rede Pladser. Den ramte ei Par 
Mænd, men gjorde dem ingen videre 
Stadt Derimod blev Falk faa pa- 
nisl bange, at de bespimede — og i 

Trængfelen var et Bakn lige ved at 
sblive knust. « sp« 

I Peter Olsen sit sin ene Haand ftærkt 
ibefladiget og Fred Nielfens ene Ben 
sit ogfaa slem Medfart. 

» ... is 

Paa en anden Ma«ade. 
Ktydferkorvetten »Vallyrien« aniom 
forleden til Kobenhavm At den ille 

spaa Vejen hjetnad aslagde et Bessg i 
INew York, styldes uden Tvivl lun 

Jden Omstcendighed, at Splgei af de 
vestindisie Øer til de Forenede Stater 
staat uafgjort. 

Komiteen, der i Fjor paa Konsul 
Leerbech’s Opfokdring dannedes i New 
York med det FokmaaL at arrangere 
en Fest for Korvettens Befcetning, 
naar Slibet lom hertil, blev først for- 
nylig opløst, først da man med Be- 
stemthed vidste, at denne Gang blev 
der ille noget af del bebudede Besøg. 

Ved en meget sin Middag paa Man-» 
hattan Beach forrige Lordag hvortilj 
Zionsul Leerbech havde indbudt allei 
Komiteens Medleminer, talkede han 
siomiteen for dens Arbejde for den 
paatcenkte Fest, for hvilken, som be- 
tendt, alt var arrangeret og en Mæng- 
de Billetter folgt, da Rotvetten pludse- 
lia fii Ordte til i det mindfte faul-v- 
bia at forblive i Vesiindien. Efter 
Taler for Kongem for Danmarl og 
,.Valkyrien« udbtagtes et Leve for New 
Yorls populære Konsul og hans Hu- 
ftru, der var til Stede ved Festen. 

Da Konful Leerbech for 1z Aar si- 

den, strioer »Nordlniet«, tom til New 

York sorn Konsul Weimanit’g Efter- 
folger, Var det ubestemt, hvor længe 
han oilde blive der; efter hoad vi heter, 
er det nu afgjort, at han blioer der 
paa Pladsen, en Efterretning, der Vil 
alcede enhver, der har gjort Konful 
Leerbech’s Bekendistab. 

Tilstede i et berønit Ofe- 
hlit. Der findes nceppe en Dansi 
i Amerika, der ikke har hørt Tale om 

den danske Brama Livselirir. J New 

York boer der, meddeler ,,Nordl.«, en 

Dantter, en i den danste Koloni be- 
kendt Mand, Hr. Sophus Rosberg, 
der var til Stede den Dag Brama 
inspirerede Københaons thrkisie Kon- 
ful, afdøde Mansfeld-Biillner, til at 
lade ,,Lioselixiren«. Da den førfte 
Flaste gik af Stabelen, fortceller He. 
Rosberg, profeterede rnin gamle Sto- 
letammeret M. B» at den vilde bringe 
ham Millioner. Og ganfte rigtig, den 

indbragte ham en Fortune Nu forle- 
den, den 14de Juni, holdi »Brama’s 
Livselixir« sit Jubilæum i København, 
idet der den Dag var udsendt 100,000 
Kister af den berømte Bitter. J Da- 
aens Anledning henlagde Livselixir- 
Fabritens Kontorpersonale en Krans 
paa Mansfeld-Biillners Kiste i St. 
Petri Kirkes Kapel i København. 

M o n u m e n t. Stephan Sin- 
ding, der til Sherrnan-Monumentet 
har paataget sia at fuldføre to Grup- 
per, fom den afdøde Billedhuaaer Carl 

Rohl- Smith havde paabeahndt, har 
nu i Følae »Dannebrog« fuldendt den; 
ene Gruppe: »Freden« i Ler, mens den 
andern »Krigen« allerede er støbt i 
Gibs. Naar beaae Grupper er frier- 
dige, sende· de til Washington, og 
Professor Sinding rejser felv herover 
for at lede Onstillinaen. Han er for- 
øvriat optaaet med Forberedelser til 
en Verdensturne, idet han vil udftille 
sine samtliae Arbejder i en Rcekte Byer 
i Europa og Amerika. Sherman-Mo- 
nnmentet oil blive afsløret i Washing- 
ton i April Maaned ncefte Aar. 

Hospitai. For tort Tid siden 
besluttede Standinaverne i Seattle, 
Wash» at bhgge et HospitaL Hvor 
ihcerdigt der arbejdes for at naa Maa- 
lei vil forstaas, naar man horer, at i 
Seattle og Omegn har man allerede 

samlet 815,000 til det nye HospitaL 

i Med»Oscar2.« Henved 50 

IDelegerede fra forsiellige »Good Tem- 
i Vlar« Loger her i Landet vil deltage i 
lden store Good Templar Konvention, 

der i denne Maaned afholdes i Stock- 
holm. De afrejfte alle herfra forrige 
Uge rned »Oscar 2.« og de fleste af 
dem loinmer tilbage med famme Skib 
i August. Paa sin Rejfe fra New 
York den-S. August vil »Oscar 2.« 
i Flg. »Nordl.« have et stort Antal 
Delegerede fra »De Unge Mamds tri- 
stelige Foreninger« i Amerika nied sig 
til Kristiania, hvor Y. M. C. A. i Aar 
afholder sin Verdenstonference. 
steigen-hab M «-«w«q-f 
Millionarv til Ringfted. 

(Danrnart). Nu stiller Ringsted itte 
lcenger op for de Byer, der vigter fig 
nied en ventende Millionarv, ineddeler 
,,Sjcellp.« Der er for nogen Tid 
siden død en Skibslaptajn i Amerika, 
og han har efterladt sig flere Millio- 
ner Dollars. Af Kaptajnens Art-in- 
ger bor de flefte i Ringsted, og forhaa- 
bentlig vil der tilfalde dem en hel Del 

» af Gulddollars erne. 

Dødsfald En i vide Kredfe 
.tendt Landsmand, Hans Petersen 
Blatts, Chicago, afgik i Lørdags Vli- 
tes Ved Dis-den Dødsfaldet indtraf 
ternmelig pludseligi og kom fom en 

ssrgelig Oderraslelfe for Blans’ Ven- 
ner. Hart hadde i flere Aar voeret li- 
dende af Sutkerfyge, men befandt fig 
dog forholdsvis vel og passede endnu; 
i Fredags sine Forretninger som sch- 
vccnlig; Lordag Formiddag henlaa han 
bevidftlos og om Afienen var han dein 

Afdøde, som tun blev omkring en 

40 Aar gammsL var« fndt i Slesvia og 
var en saa god daan Mand fotn nogen. 
Han var i mange Aar i Fig. »D. D. 
Pioneer«, Salgsmand for Firiuaei 
Christ Jensen og nød Anfeelse som en 

läge faa dnga som hcederlig Form- 
ningsmand. 

Udlandet. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvssvvsv 

Jotdfkælv. 
Wien, Juli 6. — Havnestaden Sa- 

loniki i Rumilien, europceifk Tyrki. 
havde i Gaar Jordstælv. Mange 
Hase ødelagdeg og en Del Mennesier 
stal vcere omkomne. 

Held. 
London, Juli fi. —- Endelig hat 

man set et Luftskib gøre en fornuftig 
Rundrejsr. En vis Spencer, der alle- 
rede en Gang hat forsøgt sig i Kun- 
sten, steg i Gaar op for anden Gang 
ved Kryftalpaladset, sejlede luftigt 
omkring dette, endog flere Gange. 

Spencer havde en lille 9saarig 
Niece med om Bord. 

Chambcrlåin i Ulykkc. 
London, Juli 6. — Da Kolonimi- 

nistet Chamberlain i Dag kørte i en 

Droske, faldt Hesten, Vognen vceltede 
og Ministeren kastedes ind i en stok 
Glasrude. Han blev siemt forskaa- 
ren bragt paa HospitaleL 

Senere Meddelelser angiver, at 
Chamberlain har det helt vel nu- 

Dc fattigc bespifcs. 

Londnanuli G. — J Gaar bespi- 
«tes 

« ·"" UT «- ondons "atti e· l Oprysll Kristnsf- L s g 
IN« « L D 
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Te var fordexfe i 400 Salz-, Stoler 
og Parier; den ftørfte Bordopdækning 
Var i Stepney, hvor 45,()l)lf) bespiftes. 

Sir Thomas Lipton havde ordnet 

the den uhyre Middag. og var Vice- 
vært for Kommt Priner og Prin- 
sessen af Wales besøgte Gcesterne. 

Efter Middagen var der Forlvstel- 
fer med Variete-Numre for hveri 
Bord. Omkring 1,400 Band-wille- 
Artifter og 418 Pianister assisteredr. 

Der spisteg 350,000 Pund kogt 
Kød, 250,000 Pund Kartofler og det 

samme Antal Brod, 1,000,000 Unzer 
IOfL 250 Pund Budding, 36,000 
Gall-Ins Ol, 1,501,000 Pints ,,Gin- 
get Beet« og 75,000 Pints Saftvand. 

Pavcu og Filippincrnc. 
Rom, Juli 6. — Batikanet hat nu 

undetsøgt Guvernør Tafts Forflag 
om de Forenede Staters Kob af Mun- 
keejendomme paa Filippinerne. Pa- 
ven vil dog ille gerne have Muntene 
bort, eller rettete, han vil selv nødig 
kalde dem bort og saa hellere, at de 

Forenede Stater tvang dem bott. 
Egenlig haabek han paa, at de stal 

faa Tilladelse til at blive, men blot 
tvinges til at opgive derps gamle Ret- 
tighedet. 

sp«,.-·C 

Mission-s- og Ungdomsmøde. 
Om Gud vil, bliver der Fellesmøde 

fot"de unge fra Omahcc, Council 
Bluffs og Pottawattamie Co. iWefton, 
Ja., Spudagen den 13. Juli 1902. 
Potta. Co. »Es-I 

Modet begyndet Form. Kl. 10, hvor 
Pastor C. C. Kloth, Des Moines, og 
L. Jensen, Rustin, Neb» vil tate. Mid- 
dag fra 12 til 2. 

Om Eftermiddagen prædiker Pastor 
Kr. Anker, Blair, J. P. Jensen, Lind- 
say, Neb. 

Om Lørdagen den 12. bliver der 
Missionsmøde i St. Pauli Kitte, 
Potta. Co. 

Gubmund-Grill. 

De, som ikke hat modtaget Aars 
bcrctning fra Modct iRacine 1902- 
bedes senkte os et Postiort, og Ordrcn 
stal fnarcst mutig blivc bringet 
W W PUN- IIOUSL Utah-. Nssc k. 

Svm og Korn cr Penge. 
I00 N. oi Moos-CI stock Pood vil or ind· 
Sygdvm has Svinene og sparx 72 BE 
Majs. Hvts 1kke, kostet det intet. Sælgeö 
paa 30 Dagez Prove. szifen er 87.50 pr. 
100 Pd. Forhmdrer Utm hvs Hanf-ne, og de lægger flere DEg, ellers ingen Betaling. MOORE sTOclc FOOU c0.. 
MAgemek Hasses-. Couacll Blatt-. la. 


