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Diakonisseatbejde paa 
St. Ctoix. 

As Paftor N. Dalhoss. 

Nu har voke to Søstre vceret bald- 
andet cLlar i Veitindien, og de hat 
paa foksiellig Bis inaattet solc, at 

det itte er let at stulle atbejde saa 
langt borte sra Moderhuset med dets 

Stotte og Raad og i et Klima, der; 
kan mlde adftillige Vansleligheders 
og taget itle saa lidt paa Kraf- 
tetne. Alligevel hat de med god 
Grund taklet Gud, sordi han hat 
holdt dem oppe og velfignet deres 

Gerning, saa at der dog er kommet 

noaet aodt ud deras. 
Sont nian maaste vil erindre, bot 

de i Frederilssted i et »Hu-Es, der er 

tebt oa indrettet as den under vor 

niivæxende Dronnins dannede Ko 
initee til Fremine as Bornei og 
Ehgevzejen paa voke danst-veitindi- 
ste Ter. J dette Orts modtager dc 

sont i et ,,midlettidiat Bornehjein« 
faakanne Born, der trcrnaer til m 

ombraaetia Pleje sor at kunne com- 
me til Krmstek ovenvaa al den Van- 

røat, iaa nianae as dein desto vcerrsc 

er titenfrand for, enten de er hos de- 
res eane Modre eller i anden Plest 
Noaet rsirteliat Hiem tan,jo tun 
irderii san as de sattiae Born klare, 
siden tun omtrent en Fierdedel af 
de i Bestindien sodte Born bar 

aifte Joraeldrc henved de tre Fikt- 
dedscle er sodt udensor Mateitaix 
Tet Eil Iltsaa san-, at i de alten-leit- 
Titsækde toiiinter licle Vhrden as 
Bann-is linderhold til at bvile paa 
Moder-en —— en Btirde, soin htin 
ultittelizwiz tun er altsor villig til 
at taite as iia«, statt Fhsikug Ral 
mer, idet han tilfojer, at Hohei- 
aariagen til den overmaade store 
Vomedodeliahed ,,i dette Odem i 
dette Birnen-es Paradis« ligaer i 
Modreneg Forfonimelighed og bro- 
desulde Liaeahldiabed i deres dvbe 
Uoidenhed oin, hvordan man ftal 
opsode et Bam, oa i deres oste med 
Visite iunennesleliae Behandlinq as 
dereg itatlels Born« 

Paa denne sortoivlede Tilstand 
sittlde Sestrene altsaa begynde at 
taade Bod, faa lanat deres Arme 
tcetter, den ene nied at passe Ber- 
nene i Bornehjemmeh den anden ved 
at opioge de lniaa Born og deres 
Moder baade i Bo og Land og 
ptøve paa at opkette noget mere as 
det rette naturliae Fothold imel- 
lem dein. 

Ei smult Vidnesbyrd oin, at 
de ilte hat atbejdet ganste soraæves 
paa deres Opgave, aslagde Gewer- 
nor Cold, da han lidt ssr Jul aab- 
nede en Basat til Fordel sor Bei-- 
nehiemmet, som blev asholdt i en 

Stole i Fredetiksted, og hvoriil der 
var blevet sendt mange smutke Ga- 
ver oasaa her hjemme sta, bl. a. 

ska Diakonissestiftelsem Ester Re- 
serat i »St. Ctoix Avis« —- hvil- 
ket ossicielle danste Organ, i Pa- 
renthes bewertet med Undtagelse 
as Titlen og en entelt Runda-tells 
itte indeholder et danst Ord —- min- 
dede Hö. Elscellence oin, at i gamle 
Dage, »Da Arbefdekne var bundne 
til Plantagen«, btagte Planterens 
egen Interesse ham til at passe 
paa, at der blev sen-get ordentligt 
for Bienene, Fremttdeng Arbede- 
krast, hvorsor der blev indtettet 
Plefestuet sot de smaa Born pas-i 
de fleste Plantager. Med det stte 
Arbejde saldt dette bott, og Beson- 
ntngen gtk i 40 Aar niesten 25 Pro- 
cent ned. Tidltgete Bestrebelset sor 
at sorbedre Ttlftanden sit-te ttke til 
nogetz andetledei derimod, da Post-r 
Nygaatd traadte i Forbtndelse med 
Dialonissestistelsen —- »et Bleibt- 
ieg betragtek sont et as deslykteltgste 
i vhele Vornesagens Distorie«...»E-s- 
iet at der var lomniet 2 Ssstre sta 

Gasse-te- pqu Sid- 5.) 

Kong Haakons Kroning. 
Fstste Hsjtidelighed as sit Stags 

i vmttent 600 Anr. 

Store Starer bvidner 
Højtidelighedem 

Saa oprandt endelig den store 
Tag for Nokge. Sidste Fredag, 
dett 22. Juni, kronedes Kong Haa- 
ton Yll i Trondhjems Domtirte. 

Det var en Begivenhed af stok 
historist Bettzdning for Norge. 
ttong Haaton et den forste Regettt, 
sotn Norge hat haft for sig selv for 

thenved thut Aar. Det har nentlig 
været tnvttet enten til Danntart el- 
let ZVerrig stden det 14. Bluthun- 
drede. 

Der gjotdes intet Forsøa vact at 

efterliztne de gamle Kroninas-Højti- 
deliqlteder. 

Foltet vcettedes tidlia otn Morge- 
nen af Saluter fra Englands-, 

sFranlrigg, Tystlttnds. oa Danntattg 
saa vel sont Noraes Kriasslibe i 

bannen. 
Trondhjem, en By med otntrent 

4s"),0ktt«t Jndbttaaere, Norges nantle 
Hovedstad var oveksnldt cts Mante- 
sster, sont vilde vcere Vidner til den 

sitkldne Højtideliktlted De var steckt- 
net dertil srct den rittilicerede Ver- 
dan sorstellizte Geme. Omtrinct 1500 
J?okst-lenteritanere var blandt de 
atttomne M Medlettttnet af dc 
etttopckisle Konktefantiliek tilsantmen 
overvcerede Højtidetiqhedem 

Soerria var doq itle reprcesente- 
tet.Ten svettste Reacting bavde tmid 
iertid ttnderrettet de norste Autori- 
teter ont, at dette itte maatte be- 
tragtes sont Udtrnt for uvenltgt 
Forhold Tet var tun Konq Ostat, 
der itte vnstede at give sin Esteri 
iølaers Kroninxt officiel Sanktion. 

Vroseåsftonett til Hirten var memt 
sintpel Den ltestod tun nf Konaen 
ozt Dronningen, Hofentbedsntændene 
ozt en mindre Estottr. Da Prosess 
tionen stred frem, var Gaderne snld 
te til Trænztsel af Mennestek, sont 
itte staanede paa Hyldinqsranlx 

Ter var fetn Koretøjek i Profes- 
ftonen. De serste fire var sor- 
svendt af tun to Heste hock, detpxta 
tcsttt det setnte, som bar Kongen og 
Dronningen. Det var forsvendt as 
site og estortetet as en Asdelinq 
Kavaleritadetter. Repræsentctnterne 
for de sremmede Nationer tot-te 
satstilt til Domtirten. 

Da Kongen og Dronningen ankom 
til Kisten, modtoges de af Kristiai 
nias Bistop Bang, samt Bistoppetne 
Verelsen as Trondhjem og Eritsen 
as Bergen tillige med 50 Pra- 
stet. 

Bistoppetne og Ptcesterne trat tig 
tilbage til Alteret, og ntedens den 
stoke Forsamling reiste stg, stred det 
ttnge Kongepat langsomt ftetn over 

Littegulvet til den Plads, der var 
tseredt sor dem under det store Taum. 
Dette sotegit under Orgettlang. Da 
Musitten standsede, traadte Bisiop 
Vexelsen stem i Korb-ten og til- 
sagde Salmen: »J Jesu Navn stat 
al vor Gekning ste«. Efter Trosbk 
tendelse og et Te Deum besteg Bi- 
stop Bang Preedttestolen og holbt en 

Ptcediten, hvori han opmunteede det 
nokste Fall til med Gleede og Fri- 
ntodighed at gaa Fremtiden i MI- 
de. Han drog baade de merke Træk 
i Not-ges Historie og den lysere Nu- 
ttd stem. 

Efter detnte Peadtten sotegtk den 
egentltge Kroningshsttideltghed Kon- 
gen med sit Stab af Ttenere stred 
ftent for Alteret, hvor Bisiop Bexel- 
sen salvede ham. Deepaa satte For-. 
stenttntster Michelsen og Btstop 
Vexelsen Kronen paa Kongens Ho- 
veb. Udenttgsmtntstee Loveland 
ovettatte ham hanc Septer og Jn- 
denttgsmtntstee Arttcmder gav ham 
Statsemblentet. Ttlstdst overratte 

Arigsminifter General Olssen Kon-! 
gen et draget Sværd. Alle assiftete- 
des af Biftop Vexelfen. J 

Saa fnlgte Dronningens Kro-l 
ning, og Bergen-s Bistop lyste Bel- 
signelfen. Dermed var den egentlige 
Kroningsbejtidelighed til Ende. Det- 
med vil vi faa ogfaa slutte vor Be- 
retning. 

Ptæfidenten til Baum-. 
Det forlyder fra bedfte Kilde, (.t 

Praesident Roosevelt hat til Hensini 
i November i Aar at besøge Annal- 
zonen paa Panainatangen for per- 
fonlig at anders-ge, hvorledes Kas- 
nalarbejdet bliver drevet. Krisis- 
miniltek Taft og Kanalkomiteens 
Fokmand, Mr. Shonts, tommer t«l 
at ledfaae Præsidenten. 

Derimod skal Præsidenten have 
-opgivet det til Oktober paatænlte 
Beleg i San Francisco. 

Sag mod en Millionen-Dame 

! Her i fidite Uae var der cr: Volk 
isom Oleidselfe i Sioux Falls. f-. 
D over en una Pige, Mifs Agneås 
lPolreiås Ded. Ølbkygger og Mil- 

zlionæk Kaufmanns Hitstru, hvem Po 

·k:-en tjente, arrefteredes, beftnldt for 

iat have mykdet Ptgen. Publikum var 

isaa opl)idfet, at de. icerlia Rvindet- 
rne af de hnjere Selstalistredfe, var· 
fcerdige til at ville lynche Mis. Lauf- 

,mann. Da man erfarede, at de l;-» 
«tale Antoriteter vilde udlade hendsr 
spaa ,,l10nd5««, speluleredes der Paa 

Iat fvrwnae Kaufmanns Residenz i 

Luften Den bøjtstaaende Dame 
maatte da forelobia nøjes ined at 

tilbrinae sin Tid i »Jailen«. Tsr 
blev saa appelleret til Statens Hei-s- 

HOereL og denne Domftol gav herde 
1Lsitsladelfe vaa ,,l)onds", oa deraver 
'er der atter Ovhiddelse i Siour 

Falls. Det hedder i en Meldina 
cherfra den 25. Juni: Højesteret i 

fVierte hat givet Mes. Kaufmann, 
»den rige Rvinde, fom sigtes for Mor- 

.det paa fin unge Tjeneftepige, Ag- 
»nes Polreis, killadelse til at stille 
«Bonds for 825,000. 

Kaufmann blev, lort efter at den- 
ne Underretning var tommet, til- 
budt Undetftrifter paa disfe Bondz 

laf over 100 ledende Fortetninaks 
meend i Sioux Falls. 

Der er itle faa Mennesler her, 
fom erkürt-en at Tilladelfen til set 

stille Bands er en uberettiaet Ind- 
wmmelse til Rigdom og til Kauf- 
mann. fom er en indflydelfesria Po- 
litiler. 

Kaufmanns Benner fiaer, at de 
vil rejfe fra Sioux Falls og veete 

dorte, til Mes. Kaufmanns Sag 
kommer ors i November. Der gaar 
Rnater om, at de aldria vil komme 
tilbage. 

Fra Parkstom den dsde nnge 
Kvindes Him, udtales der højlndt 
Misbilligelfe af Hofesteeelg Westens- 
vielse. U 

q 

Rovettogt paa Philippinekne. 
En Bande af de indfødte 
cvermander Politiet og 

indtageren By. 

Fra Manika meldes, at en Ban- 
de af 300 Pulajanes hat ovetruinps 
let Byen Burauen paa Den Leyte, 
drcebt 5 Politibetjente, saaret andre 
5 og tilfangetaqet Resten af Styrken 
med Undtagelfe af den kommende- 
rende Løjtnani. Den pulajansie 
Leder faldt under TræfningM 

Overfaldet stete tidlig om Morge- 
pen, og Politiet toges uforvarendes. 
Deres Forpoffvagt bortfnappedes 
fra sin Posi. Banditterne ais det- 
paa ind paa Tribunalet, og der op- 
stod et Haandgemæng, i hvilket Po- 
litiet kempede foktvivlet men fabte 
overfor den store Overmagt. 

Pulafanetnes Tab kan ikke be- 

dømmes, da de tog deres dpde og 
faarede med sig. 

En af de værste Følger af Rip- 
vertogten var, at de tog Byens BI- 
ger og Papirer ud af Tribunalet og 
opbrcendte dem. Stoder, Kvitteringer 
og andre Voerdipapirer gik derved 
tabt. Pengestabet med Byens Mid- 
1er i lodes urørt. Men Banditterne 
tsortførte Politiets Vaaben og en 

Masse Amunition. 
En Konstabelftnrke under Løjt- 

nant Johnfons Ledslfe forfujgte 
Vandittetnr. 

Provinsguvernør Beyra Var an- 

detffeds paa Den, da Overfaldet 
stete. Han var ude for at famle 
Vidnesbnrd for nogle Fangers Los- 
Indesse. 

Russifke Spinnen 
Det fortcelles fra New York, at 

Lsgenter for den russisfe Regering er 

bleven paalagt at holde Øje med 
Folk, som beføger de ossentlige Bib- 
liotheker i denne Stad for at lasse 
revolutioncrre eller anartiftifke Strif- 
ter. Dr. C. H. A· Bierregaard, der 
et Bibliothekar ved Aftor Bibliothek, 
frqu, at de russifke Agenter der as- 
slsteres af flere Spioner, som spl- 
zJer mistænkelige Mænd til deres 
objem og indhenter Oplysninger om 

deres Livsvcmer og Forbindelfer. 
M—- --—’...—.—«. 

Mes. Chadwicks personlige 
Eiendomme folgt. 

Alle Lusts. Cbadwicks perfonlisje 
Ejendele indbefattende en Masse 
Paakladningsgenstande, folgtes for-« 
chen ved offentliq Aufjion i Cleves 

land, L. Un A. P. Greely i Clem- 
land Lebte hele Elumpen for IM- 
m- «U- 

Der var Dufiner af Silkekioler, 
der var Pelsgods og en Mænydsd 
gmnmeldag Møbler blandt det, der 
leev folgt. Hendes Advokat ncegter 
at sige, hvad Pengene for det folgte 
sial bruges til. Men den store Svind- 
lersie kan da ikke længere flotte sig 
med dem. 

God Fortjeneftr. 
Mrs Ermqu fhv Minister til 

Kan E. H Congerg Huftru, lebte, 
medens hun var i Pelin, mod hendes 
Monds Villie et Gulvtceppe («rug«) 
af en Kineser for SOU 

Tæppet vatte for nogen Tid sidets 
Ji Chicago en rig ,,fencier«s Opmcerl 
;somhed. Han lod Toeppet undetsøge 
Taf en tyndiq Vcever, og denne erkla- 

Jrede det for at vcere et ualmindeliq 
Ifxnt Kunstwle ClticaqæManden 
Joav derpaa Mks. Conger 87,000 for 
-Tceppet. 
) Mrs. Conqer er reift til Pafaden:), 
Isol» hvor bun vil bvqge sig et erm 
Ufer Penqene. 

SenatofMZYgan ccTebreretx 
Den gamle—Senat:sr Morgan fra 

;Lllabanm fejrede sin 82 Llars Fon- 
erlsdag i Washington forleden· J 
Hden Anleduing holdt han en lang 
jTale for at ftøtte Søflade-Typen for 
»Panamalanalen. Hatt hcevdede, at 
TRontrolen over Vandene i Chagres- 
Floden var Nøglen til Succes ved 

JKanalens Konstruktion. 
; Han sagde, at da ingen betvivlet, 
;at dette kan gutes med en Daim- 
ning ved Gamboa, og Jngeniøretne 
bar forstellig Mening angaaende den 
ved Gatum foreflaaede Doemnings 
Tilsircekkelighed, faa havde han be- 
stemt sig til at favorisere Søsiade- 

»lanalen, af hvillen Gamboa - Dem- 
»ningen er en Del. 

Han droftede Ptæsidenteng For- 
kcetlighed for Slufelanal - Typen 
og gjorde opmærksom paa, at Pecc- 
sidenten havde kalt om Søflade -Ty- 
pen som den ideale Kaval. Mr 

Morgan mente, at Landet er tlgt 
nok til at bygge den bedsi multge 

lKesmcel 

Tavlljstreet 
vg 

ASsurance-Selfkaberne. ! 

En Kamp mellem de stere. 

Mange fremtagende 
Mcend med i den. 

Fra New York tneddeles under 
l25. ds.: 

New York Life og Mutual Life 
Selslaberneg Policeholdere vil for 
første Gang faa Anledning til at 

raste Stemmer, fom ikke paa For- 
baand er »kloroformeret«. Benge- 

wændene i Wall Street maa nu 

henvende sig til Stemmeurnen for It 

faa Besied om, hvorvidt deres Kon- 
trol over en Asiurance-Formue paa 
sigo0,000,000 frak vedblive. 

Denne Udtalelse afgav Funktio- 
ncererne i den internationale Volke- 
bolder-.Komite den 24. ds. Fra nu 

af og til December vil en af de most-—- 

keligite Kampe i Landets Historie 
blive udkcempet mellem de 1,100,000 
Policeholdere i Mutual og New York 
Life paa den ene Side og den stærkest 
muliae Gruppe af Wall Street Foll 
lsaa den anden Side. 

Begge Parter har i flere Uger for- 
beredt fig til Lampen, og det er ikke 

Smaaiing, fom staat paa SpiL Dei 
er hverken Inere eller mindre end 
Kontrollen over baade Muiual og 
New York Life Selskaberne. 

Wall Street Folk bar altY haft 
fnlditcrndig Kontrol over de 1,10("I,- 
WO Policeholderes Evarepenae vg 
Fiori flittig Brua af dem i deres 

Epelulntioner. Qg de agter ganste 
vift ikie at onaive deiie deres Pri- 
vilegium uden Kamp. 

De to Selftabers Policeholdere i 
De Forenede Stater, Canada og de 
fornemfte europceiste Lande hat i de 

ssdfie seks Uger i Stilhed organisc- 
ret sig ved Repræfentanter for den 
internationale Voliceholderakothe 
c-§ under Ledelse af Samuel Unter- 
meyer. Som Folge af denne Orga- 
nisation antages dei, at en Majori- 
tet af Policeholderne i hveri Konk- 
pagni den 16. December vil stemme 
for at uddrive Morgen-Folket, som 
nu kan kontrollere New York Lise, 
og Standard Oil Folkei, som kon- 
irollerer Muiual Lise. 

Som nogle af Komiteens meit 
fremragende Medlemmer lan need- 
nes Kardinal Gibbons, den immer-sk- 
katolsie Kirkes Overhoved i Ameri- 
ka; Prcesidentens Svoger, Nicht-las 
Longworih: Demokraternes sidstc 
Prwsidentkandidat Dommer Alion 
B. Parkerz Guvernørerne i CI Sta- 
tcr, deriblandi J. A. Johnson i 
Minnefoia. Komiieen vil holde Mo- 
de i New York den 10. Juli. 

Terroriftcrne viktsommc. 
Der fortælles fra St. Petersborg 

cm oedvarende Uroligheder og Ter- 
roristernes Virksomhed rundt otn i 
LandeL Deönden meldes der ont nvt 
Mutteri ombord paa Sortehavsflaa- 
den. 

Et Telegram fra Mostow melder 
om, at man sent om Aftenen den 
24. ds. horte Slydning i Retning 
of Khodinka, hvor der holdtes et 
stort Massentøde af Soldaten Var 
det Artilliriet, der bleo brugt for 
at sprede de modende Soldater? 

J en Forstad til Warsatv drech- 
te en Bande revolutioncere i Son- 
dags to Politimænd og saarede to 
andre. 

J Piotstow i russifk Polen blev 
samme« Dag to Politossicerer drcebt 
i en Reftautant. 

Det sidste Flaademytteri. man hat 
l,ørt onn, fandt Sted ombord paa 
Krydseren »Nizhni Novzorod«, der 
rat paa Bei fta Odesfa til Seba- 
ftopoL Den blev nødt til at til- 
bage til Odesfcn 

Armonr forsvarer stindusttiem 
Mr. J. zOgden Armour af Chi- 

cago, der nylig er hjemkommen fra 
en Europastur, sagde bl. a. i New 
York: 

»Naar man ser hen til, hvad der 
hat været sagt om Packerne, og hvad 
der hat vceret foretaget mod Pachtg- 
Jndustrien, saa maa man fpørge, 
lwad der er blevet af den saa meget 
omtalte amerikanste ,,Fair Play«. 
En af de storste amerikanfke Indu- 
strier er bleoet angrebet uden Grund 
og paa en Maade, som hat bragt 
amerikanske Vater af alle Slags i 
Miskredit udenlands. Oder hele 
Europa agiteres der aabent for at 

lioycotte amerikanske Produkten 
Hele Landets Udførselshandel er 

i høj Grad fkadet. For ncervcerende 
at aive nonet Overslaa over det sam- 
lede Tab maatte bare blive Gcetning. 
Det kan maafke andrage til Handw- 
der af Millioner. Naar amerikansie 
Jndustrier bliver bagtalt af Folk, 
der aiver sig ud for at tale fom 
Ifmerikanerh maa man vente, at 
ndenlandste Konkurrenter drager 
Fordel deraf. 

Men den amerikanfke Kødindustri 
fan ikke ødelozages af socialiftifke 
Waitoretz politiske Revolutionister, 
Stumptalere oa sensationsocekkende 
Journalister, fom farer omkrinq. 
swdindustrien hat eksifteret i 40 
Aar. Denk- Produkter hat ved dere- 

fortfenftlige Eaenskabec fundet Vef 
til alle Dele af Jorden. De har talt 
for sig selv. De er lige saa gode i 

Dag, som de var i Gaar. Og der- 
fom de kan forbedres, vil de blioe 
bedre i Morgen. Baatalelser kan 

hindre men ikke ftandse gode Vater 
i nt finde et Marked. 

Lang-innerl- og Wilhelm. 
Fra Kiel, Tnfkland, meldes den 

.-5. ds» at Kejfer Wilhelm Dagen 
forud havde indbudt Kongresmand 
og Mrs. Longworth til Middaa 
cmbord paa Kejferyachten «Ham- 
t11.ra«'. Kejferen viste de amerikan- 
ste Gcester den elfkvcerdigste Optnærk- 
fomhed. Flere af Kejferfamilien 
deltoa i Midagen, og Selstabet Vor 

Hanilet til Kl. 11 Affen. 

Btapig Hm. 
Den enaelsle Garnifon i Talodi, 

Ægypten, blev i Begyndelsen af 
lJuni angrebet af indspdte. Nu hat 
Englcendekne udfendt en Strasseeksi 
pedition fra El Obeid til ncevnte 

iBy, oq den har dræbt 850 og fan- 
oet100 Sudanesere Det siges, It 
Ekspeditionen ingen tabte under 
Træfningen. 

Hvis Detes Helbred 
ilke er sua god, som den kunde eller 
burde vcere, vil det interesfere Dem 
at høre oIII eII gammel Urtemedicin, 
fom bar berstet i stadig Brug i over 

Hundrede Aar, men fom ikke kan 
faan paa Apotheker. Dette Lange- 
middcl blev opdaget af gamle Dr. 
Peter Fahrney i Aaret 1780 og 
l·«lev kendt under Navnet Dr. Pe- 
tcr’s Kuriko. Tusinder hat vidnet 
om dens vidunderlige helsebringende 
Egensiaber. Den har vceret tilberedt 
af hans direkte Efterkommere i fike 

kpaa hinanden folgende Slægtled. 
anteressant besitivende og historist 
«Literatur kan erholdes frit ved Hen- 
vendelfe til Dr. Peter Fahrney ckc 

Co,112—118 So. Hoyne Ave.,. 
Cbicago, Jlls. 

»du-»l. Musik« Juno 28 Annonnoos 
ment is made that tlle Wyoming G 

ostern Railkoad to sliopljonL 
Ion the hol-der of tno snoshono lntllan 
l Rosetmtlon wlll be completocl July lit. 
Great preparetlons are being made It 

« 

now town for tle roceptlon ok the 
people when the hinnan rusli set ln. 

Boot-klingt hause-s nnd lmtols will be un- 

der munlcipal nwtwkship und contkol 
nnd evokythlng ls being dont-w moqu 
for the preserve-von of order. 


