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Butten Kemlewi Kunst. — Ægte 
og ncqte Sing. 

Den russisie Forfatter Mensche- 
witch, der hat betejft Sibirien og Sa- 
chalin, fottællet i et Petersbotg-Blad, 
at han hat i sit Eje den »der-Inte« 
Bist-del Komlews Kaut. »Dann 
Knat«, strivet Deroschevtitfch, »vor i 
Bødkdelvittuofens spendet et Meftek- 
part. Tet mest etfatne Øje for-! 
maaede itte at stetne, vm Steigen-e,t 
fom bvinede, var ,,cegte« eller tunl 
.falste". 

»Med hvor mange Slag tan du 
den-be et Menneste2« spukgte jeg hom. 

»Med to,« svarede han. »Der be- 
hvves nu i Grunden,« tilspjede han et 
Øjebtit efter, ,,tun et eneste Stag for 
at tnuse et Mennesies Rygead.« 

Sau gav han en Forestilltng. Jeg 
lagde min tytte Notitsbog pac- Mot- 
ten. Et susende Pist, et fokfcerdeligt 
Stag, og Bogens Blade ftøj tundt 
om som Fnug· 

»Saa, det var »ægte« nok,« sagbe 
Bedien, »men leg nu Deus Haand 
paa Blotten.« 

Med en let Gyfen lagde jeg min 
Haand der, tyccr Bogen for laa. 

Det s.11mne susende Pist, det seco- 
famme frygtelige Slag — vg gen- 
nem Handsten splte jeg en blos Be- 
tøring fom of fine Kvindehænder. 

Komtcw faa triumferenbe hen pag 
mi,1. 

Jst forbtpsscnde gth Stytte Ar- 

beite,« sche jeg, tun for at sige no- 

get, »Je; aldetes itte til at tontrot 
kere!«« 

»Nei, flet itte. Vi lckkek paa 
Stran:nænd.« 

»Sttasscn stal jo nu snatt ophcr 
ves,« sagde jeg. 

Han sna et Lieblit mørtt vaa mig, 
men san torfede han sig og sagde: 
»Gut) give det!« 

Og ket var itte Leo Tolstoi, der 

sagde det, men Bødlen fra Sachalin2 
W 

Forfkttrkkclfc i Sau Francivcm 

Sau Franciico, Ist. Aug- Gt Jord- 
ftcelo, Der varete omtkent tm Setuni 
der, mckrtxdeg her i Afteg Kl. 1(),530. 
Ryftelfen var af længere Varighed, 
end der hat været erfatet i mange 
Aar. Den var ikte af nagen ondaktet 

Kam-ten og man venter West at here 
Vm soraarsaget Stude· Ogsaa fra 
mangfoldige andre Stedek i Califor—- 
nien meltes om sammt Jordr1)stelfe. 
Standford Universitet beretter, at den 
oakede 43 Sekunden 

Forspgt at spmnge en Bro 
i Lasten. 

Livingftone, Mont» i-. Aug. Ei 

Iorspg er i Morges gjort paa at 

iprcknge den store Notthekn Pacific 
Bko over Yellewstone River Øst for 
Byen i Lasten og at Idelcegge det 

sftgaacnde Passagertog Ast-losm- 
nen var frygtelig, og i Snefe af Hase 
i den sftlige Del af Byen er der itte 
on hel Rude. Oele Liongftone blev 
Ilvokligt gennemtystet af Btaget. 
Brer et tvungen ud of sin retliniede 
SMling. Krudtet hat vatet anbragt 
if ukendigePersoney og dette ekaun- 
»den til, at Btoen itte-spræn«gtes. Not- 
thern Pacifsc Csomspany hat udlsovet 
81,000 vg County Commissionekö 
82,000 for Paagribelfens af Getningk 
meint-eng der er fulvstændig Macht« 

Skybrud ved Salin 

Salina, Kan» 2. Aug. Et Sty- 
brud, som tut-traf i Dag, hat over- 

fvsmmet Lavlandene og Dalstrtgene 
fra et Steh i Ren-heben of Lindsborg 
ttl Olltwvtth og ans-M ftp-e Stude. 
Deith Rom-est for Stadter 

lfiaar fuldstckndigt under Vantx og i 
Carnerio, Brsooksville og Bavaria 
staat Bandet en a to Fov højere end 
under den ftore Oveksvømmelfe for 
kort Tid sidem J Carnerio et Ga- 
berne overspømmede, og Vandet staat 
cp til Platformen as Union Pacisic 
Baums Statt-m Beboclifeslejlighedek 
i den lavere Del af Byen staat fra en 

til tte Fod under Band. 

Hellig Olav 

af ScandinaviawAmcricen Line er 

afgaaet fka Christianssanv med 728 

Passageter og ventes i New York JO- 

Aug. 
——«s.-— —- 

Misforftaaet Okdtr. 

Sometfet, Ky.; 3. Aug. En sichm- 
svanger Misforstaaelse af givne Or- 
dres foranledigclie i Aftes et voldsmnt 
Sammenstød mellem to Queen 83 
Crefcent Godstoge,begge med dobbelte 
Msafliner, mellem Cumberland Fall-Z 
cxs erenwood. Setz Mond dtæbtes, 
en livsfarlig tvcestet og en haatdt sau- 
ret. Ligene af thbødetne Joseph 
Philipg, Frant Fletcher, Waltek 
W«rlters on en Tramp blev trukne 

frcm af Nnirerne. Linene af to 

Bremsedondere er begrachr under en 

fammendntmet Masse nsf 40 Wonne. 
Tons-rerne Duke og Fitzgekald er 

haardt saurer-e, Duke fandfnnlizwis 
dopkligt En cf Mastinetne er kom— 
plet Vragx Dc tre andre er stærkt be 

ftnzsigede. 
—,- 4-—— 

Voldsomt Totdcnvcik. 

Blain Il. Illu. Osn men-: ftærk on 
redlrxkdendc Bliean faltst i Nat Euer 

Blnjr o-; Ernenn. Nedbøren leofnnc 
tcis nf de hnppinPc on slærkrste elel 
t:«·fle Uulntiningen der i lnnq Tid bar 
vaspcl kennt l·,-;r. Oele Horizonte-n Var 

lil alle Einer som et Jldl)nv, on over 

vcse However drønede Tokdcnen soxn 
as zicknuselnnonen Vi Wo bet impo 
Ilerenlse »Zer on slap, san vidr Ade-« 
fri for Molest af enhver Art· 

—-. -.- «.k ----.« 

Fotnækmclse mod Præsidcnten— 

Onfter Ban, N. Y» sk. Aug. Der 
blev i Gnat rettet Stældgord mod 

Prassident Roosevell on hans Familie, 
da han tørle til Christ Chutch for at 

ovekvæte VJkorgengudstjeneften For- 
ncesmcken er Borgcr i Onster Ban og 
hedder Mc.Cann. Lige foran Hirten 

git Mc. Cann on trat sin Bicycle, og 
Ptæfidentens Vogn pagserede han« 
idet den drejede ind paa Siidevejen 
til Kikkens Grund. Mc. Cann ensu- 
be med en raa Eh at vide, om Prasfl 
denken vilde made for hele Vejen, og 
verpaa fulgte et lckngere lldbrud af 
Skældsord. Du Vognen standfeoe 
ved Kittel-sum steg Prasioentem der 

anbenbatt var ilde berprt over den 

Rentenvele der var kilfpjet hans 
Huftru og Born, hurtigl ud af Vog- 
nen,henledede det hemmelige Polilis 
Opmcexkfomhed Pisa Maan Og bad 
om at faa ham fiel-net fka Kittens 
Næthed. Det et Ptæsidentens Ønsle, 
at der intet viveke fotetagei med Mc. 
C-ann. 

-————-·0-——--—- 

Maudeu met anndjem 

Beenstvtss-Schwdet, den i sin Tid 
en Del otntalle dansle »Haandjetns- 
mand'««, stal fwen midt i Maj veete 

spotlsst forsvunsvem Han kam da til 
New York, men siden hat hansSlcegt- 
ninge i Dann-met intet htrt fra hom. 
Dei Telegmn fra Ner York, fom 
fortsellet om han« Forsspinden, siger, 
at han var »foehen-oeetende danfk 
Matineofsicer«, bvilten Mitforsiaaelse 
foempdemlig tilde-tret sta, at han 

Kiste tmwt i en Magi, der havde en 

isietn nghed med en danst Marien- 
vskflcers Uvsiyn Seid udgav han sig 
lfsr Journallst. 

Syv kinesiske Redaktører 
vil maaske blive hals- 

huggede. 
Kinesifke Reform-klarer i als 

vorllq Faer. 

«Peling, S. Aug. Der er nylig ar- 

refterel 7 linksisleRedattøter i Stuttg- 
hai, anllagede for Oprør. Ministrene 
vil sandsynligvis asgøre Spørsgsmaw 
let om deres Slyld veb at ovetgive 
Dem lil den linesifle Jukisbisiiom 
J den Anledning hat enReprcefentant 
for Eliedaltprerne sendt folgende Bkev 
til »Ihr associatede Press«. 

,,Vi beber inderligt, at de civilife- 
rede Rationeks Myndighedee vil sen- 
de betimelig Advarsel slil den linesisle 
Regering, som fynes at berebe en Ba- 
stille for Kinas sande Vennee.« 

Det vilde blive nedslaaende 
for fremadsttoebende Kinesete, om de 
7 Redakteur, som nn siddet umste- 
rede i Shanghai. flulde blive overgiv- 
ne til den linesisle Regeking og hals- 
huggede. Deres Striverier er natur- 

ligvis ferargelige og revolutioncerex 
de vilde bog iike blive strassede, om de 

havde tell paa snmme Maade inlod 
den amerilanfle eller engelfle Rege- 
ring, fom besinnt for Foltelg Bel- 
sæm Men Regt-ringen i delte Land 
er bieven saa fordert-ver eg hat vift 
sizv at være en faadan Forbancelse 
for Folleh at Refvrinatoren fortk- 
net alle nplnste MennefkerszEmnpati.« 

Bei-Der slntter: 
,,l5«r der Regel Hnab for Flina uzsen 

i Isieiwlution cg Eli—:lsellien?« 
v- 

Afdisd Lsndsmanik 

Fabrikant Thomas Sonan en as 
re nxsit lsetcndtc Ianste i Mann-»U, 
isanaxsm er isnlia nfguzct ved Tsozsrrk 
Eonne var ernbolnger ni Foofcl Da 
koni i Følae ,,T.in:«s.csbron« i en una 
Illdisr lier til Landst, hvor lian ver- 

sin ntrættcliak Flid oa ftorc Blrlveids 
dnijtiiilch snait koni til at inttane en 

aissct Plato i Forrrtninasochcnen i 

·.I«Iiontre».11, soni Fabritant af Telle, 
Martifer Da Flaa samt som Leoeran 
Vor af al Zlaasz Taktelaige til Seil 
flibe. 

Sonne var i Oroetk brdste Opfat 
telfe en brav danft Mand, der ilte 
alene aenneni fin Birken ajorde Den 

danfie Nation i Canada Afte, nien 

csafaa til alle Tiber var villig til at 

ftøite trcrnaende Landsinænd, der tye 
de til liam, Ined Raad oa Tand- 
Trods de niange Aarg Ophold i UD 
lanvei oa de enaelsle Omaioelfer i 

Hjeincnet var og blev han altid danft 
i Sind, oa hans inderliaste Gier-de 

var, naar han sanilebes nied Vcnner, 
at here Tale om Fabrelandet og oni 

betg Sønnero Fremaana Foruden 
ke fsorslelliae Tillidghoerv, Sonne i 
Aarenes Lob beliebte, var han oa 
saa i fin Tid Præsident for den stan- 
dinavisle Nationalforening i Mon- 
treal. Han var ei højtstaaendeslied 
leni af Friinurerordenen. 

Hvad vi kqn vente. 
I 

Iru Charlotte Wiehe Bereny, den 
betendte danste Skuespillerin«de, som 
i de senere Aar hat optraadt i Paris 
og hat gjort vældig Lykle paa fine 
Tourneier i de europæiste Storbyer. 
vil til Vinter garste New York og op 
træde fsom ,,Stjerne« ved Chas. Fro- 
mans Sluespillerfelstsab. Fru Mreiiy 
gjorde for 10—15 Aar siden wegen 
Lylke i Kobenhavm Hans debuterede 
paa del kgl. Teater. men gis senere til 
Kasinv, hvot hun staffede sig et stori 
Ry i Operelitefagei. Summen med 
Sophuö Neumsann splillede haust-ded- 
wlleme i »Lyklebarnet« (LaMafcotte) 
og flere andre Styklm af hville San- 
gene enldnn et paa hver Monds La- 
ber. Dei var i sosAaan Hun- 
var den Gang gift med Stuespiller 
Wilhelm Wiede, men bpev still fra 

Udlandet. 
Tyrkiets Assæker. 

Konstantinopeh s. Aug. Sptedte 
Fægtninger veobliver at indttæsse i 
Matedvniem J Fredags faldt en Af- 
deling tyrkifie Tropper i et Baghold, 
tagt af Bulgarek i Nærheden af Dra- 
ma paa den phillipinste Slette, netop 
paa samme Sied, hvor i Osldiiden 
Brutus oza Cassius blev flaaede, og 
adsiillige Tyrker og tre Biilgurer bieo 
drehte Poeten ertlcerer bog, at in- 
den rei lang Tid vil De 40,000 Mand, 
der er stationerede i Makedoniem biire 
hjemsenvte Det et konstaierei, at 

Ruslanv og Østtig i Henhoid til de- 
res Konsums Underispgelser af de se- 
nere Vegivenheder i Saioniti vil free- 
ve, at Polifichefen i Salsoniki affkedi- 
ges. Efterretninsget fra Atmenien 
fortællet om weg-et alvotlige Urolig- 
her-er af lignende Art som de, der 
assødte de rcedfelsfulde Forhold i 
1894· 

Flere Sammenstød er stet mellem 

Tyrier og vcebnede Kinder paa den 
ene Side og Armenier paa den an- 

den. Bekme Partier steil have lin be- 

tyDelige Tab. 

Colima attcr i Udbkud. 

Mexico Cim, :-3. Ang. Ei Tefegram 
i Morgegs fra Coliina bring-er Den 

(5f:erre:iiii1q, at Vulianen Colima er 

i liebend llmaadcliqe, sorie tiiøg 
feiiet iiditodeg fra Vultunen og foreszs 
i Retiiinq nf Nord-Ist of en sicer Leise 
fm Hauen Man menei, at en im- 

llbitrmiminq as Lan-J hat fund-et 
Zier: men Den tætie Rog, der orngi 
Der Bierget, gør dei uinuiigi mcD Ve- 
stemthed at afzwrxy bund der er st:i. 
lldbrudkei bar nistet lediaaet of vcle 
femme Dum, underjordifi Torlssen eg. 
Jordryfielser be sidite 24 Linien Ur 

bereites iike om nogen alvorligete 
Sfadc men Befultninqen i de om 

kiziqende Lands-Zwei er selvføigelig 
ftckkkt allartiieret, og mange er flug- 
iede fra Egnen. 

Frihavn i Bokdcanx. 

Paris, ki. Aug. En Monate-z sont 
er fannnentkath i Departementet Gi- 
ronde for ut fxennne Handelgforlxol 

stenc mellem Frankrig on Einnaan 
besluttedr i Dem at akbejde energist 
hegt til, at der oprettess en Frihaon i 

Bord-eaux, on at Der trasssesz Fornns 
ftaltninqer til llnderhandling nnd 

ham oq cegtcce en LUkusitoiriqent og 
Komponist Bekenn. Sinn tom hnn til 

Paris on njorde fologsal Lnkke der, ou 
fcr et Par Aar sit-en optraaote hun i 

sine bedfte Rolle-r runbt om i Europa, 
eqsaa i Røbenhavn Trods fine stote 
Eukesset i lldlandct er tmn san goo 
Dunst, sont da hnn spillede i Rohen- 
havn. At hun vil gøre stor Lykte 
her i Landet, ek der ingen Tvivl otn. 

II 

Daan Kunst. 

Den danske Billedhuggek Bonnefen 
agtek at mode paa Verdensudstillins 
gen i St. Louis med en Rette-Bewu- 
statuettet samt muligvis med den ftore 
Gruppe «Adam og Eva«, der for Ti- 
den er opstillet i Abotrepatten i As- 
benhavn. 

—- 

Ansgar Collegr. 

Denne vor dansie Stole maa spre- 
-t-age bereIige Fovandringer med 

Hensyn til Lærekpekfonale. Pastok 
harald Jenseit er, som beken«di, afrejft 
til Baum-akk, Professor N. A. Jens- 
fen er takdet til Bestyret for Ell Horn 
Hoff-ple- og Dr. V. Jus-net er kamt 
ttl Bestyket for den asademiste Asde- 

Hing af Wittenberg College. 

England, de forenedse Stalek og Rus- 
land angaaende Handelstrakstater for 
laengere Perioden 

Bevcegelssen skyldes ewergiske Be- 
sirwbelfer for at udvikle Frankrigs 
Vinhandel, især med Stotbrsitaniem 

Rnssifk Politiaffærr. 
Triest, Oftrig, B. Aug. Bladet 

,,Piccolo« bringerEfterretning om al- 

Verlig Jnfubordination blandt Poli- 
liet i Kischiness scden Jø«deflagterierne. 
En Politibetjent angreb Politiinspek- 
tøren tned Sabel, for'di denne behuf- 
Dede ham, at han under Massakren 
havte udvist Pligiforfømmelse. 

Boernes Bibler. 

Under den fydafrilansieKrig mäste- 
de tnange Boerer deres Familie-Bib- 
ler, idet die engelsle Tropper jo gik 
haatdt fkem mod deres Gaatde, sont 
plyndredes eller afbrændtes. 

Tabet af diåfeFamilieBibleL hvori 
Elægtens Historie fandteJ opslrevem 
hat vaeret et haardt Slag for Beerne, 
hvokfor Lord Roberts hat fundet sig 
foranlediget til at udstede en Arme- 
befalina, bvori han indtrcengende op- 
ferdrer alle Mutter-re som paa en eller 
enden Maaee er losnne i Besiddelse af 
fnadanne BUT-m til at aflevere den. 
til en nocrntieic epaivcn Adresse, iret 
ket tilføje5, at man Ved en fnadan 
Jmclcselommen i bsj Grad vilde vinde 
Bsoerernes Velvillie Da Talnernliahed. 

J Folge tet sit-sie Nummer as »Ar- 
nsy AL- Navn l«s2a«:et:s:« fnneg der dea 
ille at voere wegen Udsiat til, at Lord 
Robert-J Lpfordrina vil bringe man- 

ae Vilvler frem for Daaens Lys, ide? 
Vladet aør cpmcerlsoni paa, at de 

lunae Bidler af Mangel paa Tranks 
portmidler sont Regel maatte efters 
lade-J, medenci de senere, da dei blev 

almindeliqt at aflsrænde Ganrdene, 
er fortcerede af Luerne 

En Mcnucskcirderskr. 
l««-n Keine-e, der lmr cedt flere Bom, 

er i Diese Tage bleven fat fast i Rai-» 
ro, lwad Ver selvsplgelig hat valt Denk 
storsxe pg pinligsle Lpfigt blandt Be ; 

follninqetL 
Alle-rede i laanere Tid havbe der 

qaaet klingt-er om, at en Kvinde fro 
.llafr-Zatr i Distriltel Charlieh paa 
Gaben opsnappede legenoe Snmabøtn 
for at slcrbe Dem bort og spise dem· 

Myndiglieeerne laque i Beglmdelfen 
ingen støree Vægt paa de indløbende 
Anmeldelser Degangc1aende, fordi Sa- 
gen forelom dem aldeles utrolik1. Men 
da der fladig lcm flerc osg flere Klager 
fra Jnsobnggerne, bleo en hemmeliq 
Politiugenl sendt til Last-Sakr, og 
del varede da heller ille lernen-, før 
han fallifl overraflede Kvindfollet i 

Feerd med at -spise Menneflelød, 
lworpaa bem øjebliltelig anholdt ben- 
de. Der lau herefter nckppe viere no- 

qen Tsvivl om, at en Del forfvtmdne 
Born er faldne fom Oer for hendes 
lannibalsle Lyflee. 

Pavcus Selvbedömmelse. 

En af Pave Leos lrofafte i Dan- 
marl hat siendt »Vort Land« en fri 
Overfættelse af Hs. Helligheds Selv- 
bedømmelfu 

Jeg hat været Retfcerdighedens 
Tiener, jeg hat udholdl lange Kompe, 

meget Arbejde, Drilleriet, listige An- 

greb, ja, alle Sslags Træng«sler. Men 
fom Troens Fotfvarer bullee jeg il- 

ke under, og for Kristi Hjorb sindet 
ieq del ille svawt hverken at stulle lide 
eller at stulle ds her i mit FængfeL 

Pavens sidfte Dist. 

Vi gengivet her i OverfættelssePave 
Leos sidste lasset-sie Dlgl, kom han 
dsbslyg og alletede opglsvet af LE- 

getne forfattede Ratten mellem öte 

tinste Disticha og lyder saaledes: 

Den suktende Sjcels Nat- 
tetan ter. 

Stæbnens Time er ncer. Leo! btyd 
op fra dit Dagvcert 

for ad den evige Vej at naa, hvad dit 
Liv hat fortjent. 

Zig, hvad venter dtg hist? Gut-, der 

algod hat stæntet 
riatsfine Gavet dig her, byder: Til 

Himlen sæt Lib! 
Men da du længe hat baaret de yp- 

perste Mal-ers Byrd:, 
dertil Aarenes Virgt, sutket dit Hier- 

te i Angst: 
Den der i Ære og Magt saa højt over 

andre hat raget, 
mon ej den strassendie Dosm haardere 

venter paa hont? 
’Se under Smerternes Jag da strack- 

ler det liflsigste Billet-e, 
og til din bange Sjæl lyder et tr-- 

stende Ord: 
Hvi bekymtes du-saa? Og hvi vil dit 

Hierte du plage? 
Hvi forny den Sorg og Tbivl, som 

din Livsdag hat fyko-t? 
Kristus er naaderig ncer! Han horek 

den Y·dmyges Bønner. 
O! du som angrer oa trot! Se han 

vil slette din Synd. 

fog 
etc Juli. Dei bestaak af syv Ia- 

! 
! 
! 

i 

Merc Russertyrauni. 
Tet tnske Blad ,,«.Itationalzeitung« 

offentliaaør Jndlickdct af et Brev, 
som er tilstillet dets Reduktion fra 
Finland· Brevskrioeren siger, at 
Landsforrizninqen er aenoptaaet, ag- 
at Pafior Maanug Rosendal, »den be- 
tendte Fnrfatter ca Taler samt Rek- 
tor ve: L.1tins!oten i Uleaabora, hat 
faact sin Afstm rg Befaling til at 
forlube Landet Rosenltal gaar til de 
farenete Stater for at virte blankt 
fine bemerkend-e Landsmcrnd. 

Fakligt i Kinn. 

Beding sk. Aug. siina er i deime 
TiD Vidne til en Tilbazqcvcnten til 
De Timean Der stabte Statskupet i 
18sz. Lll politist Diskussion blank-i 
Nin-ferne, bvilksen iog en tcmmelig 
stckrk Furt under Negerinqenäi renlige 
Stilling til de frencmeke, er plurfelig 
forstummet. 

Enkekejferinden bar fuldistændig 
non-et fin Henfigt, at ftrækslaa alle 
Reformvenner ved Ekekutionen af 
Shen Chien, der fandt Steh i Fre- 
dag5. Alle libcmie ätinesere og i fikt- 
delegbed rem, der hat oæret associe- 
rede ined Reformpartipi mmk i d-» 
dødeligste Angst for It »s» ernste- sitt-L 

rede, og bet er vanfkeligt at finde en 

siinsesep som tør imva nogct som 
helft om Politik eller om Tragetien i 

Fredaqg,ftø11t dcnne Begivenhed er 

san at sige eneste Samialeemne mel- 
lem intime Venner. J Særdeleshed 
er alleEmbebsmasnsd fuldstændig staa- 
ede med Stumheln 

Denne Sagernes Stilling er nie-get 
nebtrykkende for de freinmede, der 
havde haabet, at Entetejserinbens 
Forbindelfe med Leg-ationernes Da- 
mer siuldse have faaet en civiliferende 
Jndflydelse Prins Su, den mest 
frifindede ckf Manchu«fytsterne, der i 
afvigte Matts udstcedte en Proklami- 
tion msod Røgelseofring til migng- 
deme, fordi disse Ofringek usdgjotde 
den reliqiøfe Hovedceremoni unsdek 

Boxerosprøreh hat efter sikkert For- 
lybende mistet sit Embe«dse, fokdi han 
modfatie sig Shen Chiens Henrettelse. 

Missionsmide og Kikkeiudvielfe. 
Med Guds Hjaelp afholdeö Mis- 

sionsmødet sra 25.—80. August ved 
Trufant og Greenville, Mich» med 
Kitkeindvielse i Sidney Genick den 
sidste Dag. Alt vort Folt indbtybei 
paa det hjekteligste2 Flere frommede 
Præstek ere indbudtr. 

i J.S-e. P.O.Miller. s 


