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lFortsættelse.) 

Totsdag Fettniddag. 
Tcsr ocgyndtes med Morgenmrdagt 

fm Fil. 872 til Kl. 91-;·-. Førft blev 
Salmcn Nr. 74 »Den signede Dich 
med Fryd vi set-« jungen. Videre 
sann is- Nr. 307 »O Herr-e Krist, din 
Stjrwko staor«. Tkrpaa talte Jn- 
drenutsckscnasr Jens Dian ud fra 2 
Mos. U, 13: ,,-Og Bloiet ital vcere 
eder c: Tegn pkm Hut-enc« o.s.v. og 
Jof. M, 8: ,,Og Josua sagde til- 
Jsrakslxxi Vom: book længe ere J 
san Entlade med at komme til at 
eje Lu: det« o.s.v. 

lld .a det første Ver-I- talte lmn 
om Allodets renfende Amst, og i 

Foröindclie dermed mu, lworledcs 
Jurist-:- forsvgtc at holde Jsmels 
Vor-: :klbach, oa da lmu ikke kunde 
det. sm« Tot-sagte lmn at holde Bor- 
nenc kluge og endcslig at holde 
KVEA m Ejondom tillmgcn —- alt- 
«fs.m1;n(-.s: for at tnytte det lyele Falk 
til Æmthen og drage dct tilbage.’ 
Mess. Moses qav det lseflemtc Zvar: 
»Ric- m Kloo stal blive tilbageH 
Saale-MS gjaldt der sfor det nyex 
Jsmci ika alenc felv at komme bort 
Ifm Vordem men oafoa at faa Bsks 
nene Oef; Ungdommcsn med, ja attalt 
Kvasgcst oq Godset helliges Herren. 

Ud tm sidstnævnte Vers talte han? 
om Lande-t, der ligger for os at ind-! 

indris og vor ydre Mission. Han an- 

vendtcs dct endog spaa Mistionsnmrs 
sen lslrrdt Landsmænd i Austmlien 
og amc Ny Zeelomd 

EIN Talen form vi Zalmcn Nr. 
773 »Du ;;.Krrfti1e ruster edel-« 

F- « r ·!ninaczjesjioncnibes 
aVnM med, at Fuldtnagtskomitcen 
rcumssmredch at der var 58 Prcester 
ou 49 Tote-guter til Siede. — Ne- 
feml fm forcjge Doq oplæstes og 
kwdkendtesä — Sau ngtes der flere» 
-510mitk?-r. N«. Z, fom særlia säuldel 
aennenmaa Jndberetnincten fra Dan. 

» 

Luth. Publ. Heute, kam til at be- 
sma IF Prwsterne N. P. J· Mel-sen, 
J. N. Jersild og J· Th. Land og 
Delos-merkte Nnboe (Bofton) og C. 
Sundstcsd (Emaus, Rache). 

Kom. Nr. 4, lyvis Hverv er at 

gcnncsnmaa Sekketærens og Kas-« 
sei-empr og muligvis fleke Rappors 
ter, kom til at Ebesvaa af Prwiterne 
C. M. Olfem J. L. Lin-few N. 
Eli-messen og Delegaterne P. Pe- 
ter-for (N. D.) og Kaldkhl Mstfkim 
Neb.). 

Kom. Nr. 5 fom plejer at faa 
Paalæg om at genuemqaa forskellige 
andre Rawokter, kom til at besten 
of Prassterne J. Dahlstrsm, C. H. 
Jenseit A. Laut-sen og Delegaterne 
Jens Hamlen lefanV og B. Da- 
ntele sWammea). 

Endelig valqtes der Ordinationss 
Idmite Denne Komite Mtaar Of 
4 Prasster og 3 Lmqmænd og er 

sidfte Jitsians med Beniyn til Kau- 
didaters Ordtnation. Bacgte blev 
Butsu-me J. Geritfesh M. Ih. Jen- 
seit, J. M. can-lau J. Peter en o- 
Decpgqmm M. s. Bau-im ik),« 
R. Wien Es Horn) oq Essen 
sen Most-may 

Lad other M at de fem 
Komm-n der Wes sitt Num- 
mekokdem W for et Mit es 
same-nie alle d- JOWU oc» 
Imottm tara fis-W laws-« 
U W Zuwahqu- 
It AM- he Mit III W 
m Nod-n W- M 
Mcksu its-femme m ftt M- 
Mst nett Forli-G Der de 
sit III-W. — W W- 

! 

’som Ordinationsfomiteem har an- 

dre, more bestemte Opgauer. 
-Udvalget·for Ungdomss 

sagen rapporterede ved dens For- 
mand, Past. L. Pedersem Ehicago. 
Fra dens Ray-part sfal vi særlig 
meddele, at de ungc i Ajlantic Kred- 
sen shar sbeflnttet at nnderholde en 

Msisssionær i Intme Dei-sum vi ikke 
tog feil, er det Dunkeln at der jkal 
vcere en indfødt Risiko-wen de vil 
underl)olde, og san Dlmr de vnlgt en 

ung Japaner, sont ønsker at blioe 
uddonnet tilPrcrft, og de vil da først 
hol-de Monden paa Zlole Log fide-n 
nnderholde hanc sum Missionær der-J 
inde. Te unge nd ovei Zamfundet 
opfordredes iasrlig til at bygge enx 
Kirke for Missionen i Japan i 

Fra Præs teenkekomiJ 
teens Rapport kan vi meddele, at 
vi har 13 Prcvfteenker i Samfundet 
5 ajf dem havde anlanet Hjaslp fra 
Komiteen, (nog"le af disse tilhører 

Pensions- og Enkekasfe11). 7 nf de 
øorige bavde nkodtanet et Hun- 
drede Dollnris liva von lmvde faaet 
325 Der var kommt-r tilitrækleliat 
ind tilKaEsfem san den Elicwde kunnet 
befiride sine Udgiiter og endda have 
en lillc Kassebeholdning tilsbage. Der 
var jo glckdeligt. 

Jndberetning sra Tan. 
Luth. Publ. Hause ital vi ikle 
her insdlade os paa. Beflntningcr 
angvaende denne Forretning vil fal- 
ge festere, on angaaende Tal og Sta- 
tus henviser vi til Aarsberetningen, 
fom jene-re vil udkomme. 
Angagende Barnehjemmene 

mpporterede Bsftyreliens Formand, 
Post. Th. N. Jersild. Bi har 50 
Bam, 30 i Waupaca, 14 i Elk Horn 
og 6 ude. 

Foritanderne ved begge disse 
Hjem hak opfsagt deres Gerning, 
og begge pao Grund af deres Hu- 
strsus nedbrndte Helbredstilstand. 
Til Hjemmet i Waupaca bar Be- 
Tftyrelsen dog allerede fundet en Fa- 
milie til at udivlde Vakancen efter 
den bortdragende Familie. Helbredss 
tilstansden blondt Børnene lhar vceret 
ged. Hiennnene havde i Anrets Lob 
modtaget tre Gnvcr paa 3100 hver. 

Mkuigheders Optiselfr. 

Islnende Meniglbeder sblev paa 
Kirkeroadets Anbefaling optagej i 
Sanrfundet: 

1. Ema-us daner ev.-lutl). Menigs 
heb, Coalridge, Montana: 

2. GodtsHaab dunfke ev.-lutl). 
Menighed, Gen-eva, Minn.: 

"8. Den dankte ev.-luih. Meniglhed 
Milwauker. Wis.: 

Vom-muss pas Sidc 2.) 

»United States-« 
grundstødt igen. 

Ghristianfund, Norge den t. 

Juni. Tet forenede Damp- 
fkkbsfelfkabs state lldvandrisrdams 
per »United States« paa Reise fn 

Kobenhavn til New York løb Ha 
Grund Dass Morgen Kl. 6 nd for 

Christianfand. 
Dauweren arm-ges ikkc o: oasrc 

i Fan- »den at en Stehn mich 
komme »United States« havde mun- 

ae Passagerer om Bord, sont btev 
landsat fik- Middag. De vil Ninus-· 
lig fortsætte Neffen med enaclfkq 
Dann-etc 

For kun et Pac- Maaneders Tid 
fiden qrnndsttdte den femme Dam- 
pet i Mtimtiqssorden 

Unser si. Juni well-eh ut Dam- 
men er kommen flot oa Teilst til 
Michal-it 

For mange sagen 
St. Los-si. Wa, den si. zuni. 

Ort-dem Ist Terms-Iowa Du- 
stan c. few osg Abt-schont 
ziemet We ped den ameri· 

states-se Lægekonventions dee her i 
Dag den Massefckbrikation af daars 
lige Lasger. som hat gaaet for fig 
og endwu foregaar ved medicinfke 
Skoler i Centrawesten. 

t Skylden for disse For-hold lægges 
over pau de Skalen soim kun eksisres 

Jrer for at tiene Penge paa deress 
Studenten Wange af Stolerne for- 
Ianger ikke engang en almindelig 
Højfkoleunderoisning. 

En kortvarig Syka 
Eioux City, Ja» den S. Juni. Et 

Illinois- Central Tag kørte i Dag 
over Mr—3. Sherwood og drcebte heu- 
de øjeblikkelig. 
Mrs. Zberwood vilde løbe over 

Skinnerne for at naa sin Mand i 
Dide til at reffe med et Milwaukee 
Zog; men kom ikke over før den fa- 
tale lllykke hasndtcc Hendes Mand 
sind pua den anden Side og var 

Visne til Katasstrofen 
De band-e kun været gdft i tre 

Tage og var ude paa Brylln·psrejse, 
sont nn san forgelig afbrødes. 

Taft i Vilderede. 

62 Senatorer hat undevskrevet et 

Andragende om at faa John A. Hol- 
mes jom Chef for Minebureauet; 
nien Jndenrigsminister Vallinger, 
Geologen Smitl1, Reprcefentanten 
Tawney og Mr. Cannon er imod 
Holntes. 

Holmes Venner erklærer, at Mod- 
Iftandernes eneste Grund er denne, at 
H· er en ,,Gorfield Mand«. 

Det ssom volder Præsidenten Van- 
fkeliqhed er, om han sdal udnævne en 
Mond til Chef for et Bureau, som 
fetten-v nnsder Jndenrigsmiwisteriet, 
naar dettestef ersimodKandiwtens 
Udnasonelfe 

Vitkningen af 
RoofeveltS Tale. 

London, den li. Juni. er Eldon 
Gorst, britisfk Generalfonsful i Ægyps 
ten, soin var den Mand, Rockfevelts 
Kritiki Særdeleähed konne, vsil om 

kort Tid blivc hjetnkaldt. 
Meddelclssen er almindelig antagex 

og krediteres paa Grund af den Agi- 
tation, fom er opstaaet ved Roofes 
oelis Tale i Guild Hall angaaende 
Englands Politik i Ægypten 

Dei for-Indern at General Sir 
Francis Neginald Wkngate, Sudans 
GuvernsørgeneraL fkal være Gorsts 
Greis-Iqu Sir Wingate og Roofes 
velt blev Wonnen medens Roofevelt 
var i Ægypten 

Siden Efsprcejidenten kom til 
England hat han udtnlt sig megct 
rasende osm Wingatez men dersom 
nu Me delelsen taler Sandhed, tax-. 
man æke sikker spcm en ny Sturm 
af Kritik mod Roofevelt baferet pas 
vbanäi Jndgreb i Englands private 
Affekt-ein 

Jernbanestrejken 
cfværget 

Ghin-am den 4. Juni. Te 27,0n» 
Medlemmer as Lokomotwfsreki oig 
Fyrhsdersoreskingen bar i Dag vuns 

det en Inn-f Seit-. idet Voldewkoms 
miteen im tilkendt dem en for- 
holdtoii god LIMITED-kecke 

Vocdstskmmlsslonens Lende-W 
er bindende for iegge Bemer, idet 
der er saqet seem eiter Sei-maussti- 
ten. 

Korb-den von Oooeds og Side- 
iiujer lmk sonst en Joch-Teile vaa 
s TMU M. 100 Nil Be hquk for- 
lanst W Tuns-L 

Juki-dort paa ursaeimgliae 
Frost-m on blonde- kjmsis kam 
15 Centi pr. »Mit ide- bavde Oktr- 
ner. fein Esset used Oli- os LI« 
Matt naak de We Dut. 

waødere paa Rangeringsmafvis 
net« og andre i andeithjeneste faar til- 
sonrende Foryøjelse 

Kong Gustav syg. 
Kobetchavn den -1. Jnni. Fra Svers 

rig 1neldesi, at der er adfkillig Grund 
til Ænzjstelse for den svensfe Kon- 
ges Helbred, ser om det ikke Lan fi- 
ges, at der er overhængende Fare li- 
ge i Øjeblikket; og dersom den nceste 
kongelige Vegisaoebse skulde gaa for 
fig i Stockholm, vilde det ikke kom- 
me ouerraskende 

Ter synes ikke at være nogen spe- 
ciel organisk Sygdom til Siede; men 

hansi Majestæt bliver svagere, og 
Foransdring af Opholdfted og Loegei 
behandljng har ikke shaft nogen god 
Jndvirkning. 

Lmexsken Nonnen eller Tronnins 
gen tm- oæret rigtig rajke for mange 
Anr, og Ined den tiltagende Socnkhed 
«ho-3 Fiongen er Kronpvinfens Arbei- 
de not-set Tersom Kongen ifke snnrt 
bliner bedre, er der Tale otn, sat 

zKronprinsen fknl Proklmneres sorn 
J formel Regent 

Zlkormonsenatoren 
bryder TavSheden. 

Vofton den J. Juni. Morinons 
Senntoren Reed Smoot fra Utah Ine- 

ner, at de ostlige Stater bnrde an- 

tage Morxnonismem da det vilde vir- 
»ke vældigt ftimulerende paa det nan- 

delige Liv. Endvidere udtalte Smoot 
at Mormonkirken oofsede — ikke sale- 
ne i Umh, men ogsaa andre Steder. 
Mormonki1«"ken holder blandt ander» 
et MDisfionærkorps paa fkke mindre» 
end 20()0, shvoraf de fleste er Mænd, 
som Getaler deres eget Undevhold 
Jenatoren fande, at det oar en daars 
lig Person fom ifke fisk et Knld om 

at udbrede Emngeliet (Senatoren 
tcenker her formodentlig paa Joseph 
Zmith og BriMam Youngs Evange-» 
lnvm med tilhørendie AabenbaringerH 75 Procent aif Befolkningen i de 
Ins-Ia Komnknner i Uran udfører 
Misfionsarsbejde i Udlandet. 

,,Flerkoneri-et«, fagde Smoot- 
»Iho«vde aldrig været tvungent for 
vort Fall-, men vi holdt Paa, at det» 
var i Overenssstemmelse med Bimbo- 
len«. Sbnttelig nsdtalte denshøjtstaas 
ewde Apostel, at han vilde anste, at 
Gut-d vilde fremskynsde den Tid, da 
Mormonerne kunde blive bekendte, 
fom de er, og ikke som de figes at 
være 

Senatoren bar herved brudt hans 
Jiaariae Taossbed og taler altjao 
Tom den forfulgte ,,Uskyldigsheds« 
For-sparen 

Jubilæum. l 
Den freufke Aug-steuer Syst-de fester 

50 Aas-s Jubilæunu 

Rock Island, Jll» den 5. Juni. 
1000 Oele-guter sm hele U. S. A. 
var til Stede If: i Tag i Anledning 
as Jst-bücken og man mener at 3000 
vil komme inden Shuningen as Fe- 
sten· 

Aumäcana Colleqiets Prwsidenst 
dr. Andre-en time for den graducs 
rathe-Nase Dei var rot morssomt at 
tænfe paa. at Dr. Andkcens Hader 
for akkurat 50 Am fide-n tatte oed 
Awiningsmtdn for Smwdens IM- 
ttlfe vid Jesiekson Inn-je His. 

Osaka-m bawndte Staatsfiskus-Sy- 
swdou med if statische-der oq 8000 
We Dr. Andka Mk i VII fiil 
die-am- sok tin-m qufgyedet 
mod« et Mitmsaittal pas WJW 

J Mit sit GEM- vvn Forese 
tm sie-cis tou- oed Its-. hqu 
er den sum-e Rossi-s RMMW 
M UWUIIMDMZ Jukiästmr. 

O 

Jorden rundt. 
International Presfekongres er 

afholdt i disse Dage i Aar i Rom. 
I 

En Grubeeksploision ved Füinfs 
kirchen har dræbt 4 Avbejdere og 
spærret 17 andre inde i Gruben. 

I 

iJ Halle er et treaars Barn for- 
svundet. Det menes at være bott- 
ført af Zigøjnere. 

I 

En italiensk Efkadre er ankom- 
men til Mann-neng Der holdes-i 
den Anledning Galatafler. 

. 

Stærke Regnsikyl har anrettet stJr 
Zkade i Frankrig. J en By er 5 

Personer druknede. 
. 

En Vom-be er eksploderet i en 

Kuffert i Madrid· Ktuiferten til«hør- 
te en Anarkist vesd NarZU Tsatorelli. 

II 

T 

H Bretagne fejrede en vellhavens 
de Bondefamilie fortwlig to Børns 
Vryllnp. Der var 1500 jSester, og 
Festen varede to Døgn 

. 

» J Bulgarien er der paa forfkels 
«lige Steder bleven boflaglagt falske, 
rumænfke og serbiike Pengesedler til 

Vetøb af 2,600,000 Fres. 
O 

J Tereipol i Rusland bar en 

Brand lagt det rigefte Knarter i 
Affe. 60 Huise nedbrændte, og flere 
Hundrede Familier blev Misoilde 

Sanaerindsen Vimdot (den rus- 
siske Digter Turgenjews nære Ven- 
inde) er afgaaet ved Døden i Paris 
i sit 89. Aar. 

I 

En tny Bark er sunken ud for 
Cowes esfter Sammenstsød ined en 

engelsi Datnper. 22 Mand af Be- 
sætningen sowie-Z. 

. 

Holland-J Depnteretkammer har 
med 49 Stemmer mod 31 forkaistet 
et Forflag af Trollftra (Socialdem"o- 
krat) om Undevføgselsse mod fkm 
Minister Kur-per for Ordettslhansdel. 

Afifkedigede Osfficerer i Grækens 
land protefterer mosd Regeringens 
Forbud mod dekes Protöstdemsonstras 
tion. De jiger, at der derved er ble- 
ven Fare for Borgerkrisg. 

. 

J Ægypten er Byen Mit Hadar 
bleven ødelagt ved deebrand. 90 
ckf Judbyggerne er omkomne i Flam- 
merne, og 6000 Personer er bus- 
vilde. 

J St. Petersborgs Museer er 

ftjaalet en Række koftibare Malerier 
af flere asf Hollansds berømtefte Me- 
stre og erstattet med værdiløfe Ko- 
piet. 

I 

Vaniditektsr Hammarsstksm i 
Helsingfors er arrcsfteret for Gedra- 
gerier mod »Nordiska Banken«s Zi- 
lial til et Velsb of 120,000 finfkc 
Mart 

J en lille By i Stacher er der 
paa Here Handfkefabrikker apdaget 
vætdiqe Tyverier af Handsier og Lee- 
dek. 130 Antreiben Ihm- været med 
til Umriss-ne 

. 

Muhommedanekne paa Kreta dar 
faaet et Lustwingdtelcgkam fta 
Wer-de i Konstanfbiapel for de- 
rri emqu Messen on en For- 
kkkkina um« of Wen-e IIMI 
männqu dem meb ask-ne Arme- 

Y J Belqim Wldtes der Dr 
vLnat-in Hals as Ostka as M 
rede M Its-um- dn spie Hym- 
drina Mam- diri. at Mach-sp- 

kraterne lJar vnndet en Pluds fra 
de Klerikale 

i 

Paa S«ygel)uset Biatre i Paris 
bar der fundet en voeldiig Eksplos 
ssion Sied. Den var foraasaget af 
en awarkistilfk SIygepassser, der gav 
fig af med at lane Sprcengstoffer. 
Onlmvsxnanden dræbtes, og en an- 

den Sygepasfer saaredes dndseligt 
I 

Drainaet Monna Vanna er ble- 
ven benyttet til en Operaliibretto af 
en ungarjsk Forfatter. Tenne er ble- 
Ven idømt en Bøde af 100 østrigike 
Kr. for Krænkelie saf den litterære 
Ejendonisret og Librettoen koniiiikes 
ret. 

I 

Uroligiheder i Kinn. Nein-Fing» Ki- 
na, den »l. Juni· Te7f1«emniede Lan- 
des Fionfuler her har modtaget et 
lignende Variel fra Revolutionisters 
ne sont det, der blev fendt til Legatio- 
nerne i Pekiiig. Der hedder i Cirkus 
lex-ret, at der er fastial en bestemt 
Dag for Fjendtligihedernes Awbning. 
Neutrale advares mod at gøre noget 
Forføg paa Jndblanding i de milis 
tære Forberedeltser, og de Udlæns 
dinger, fom efterkonnner Forbndet, 
tilbydes Belikyttelse sKonfulerne op- 
fordrer deres respektive Landsmaend 
til at forlade Nanking. 

Paa Gaderne er der onslaaet Pla- 
kater, sont opfordrer Folket til at 
reife sig on draebe de fremmede og 
ødelægge deres EjensdionL 

Pau Gran-d af Trusler osrn. at 
en Revolution vil blive startet den 
5. Juni, den Dag da NanikingsUds 
stillingen aabnes, er flere kinesifkse 
Kølbmamd flygtet til Landdisstrikterne 
med deres Skatie for at graue dem 
ned i Jorden 

Alle inds-er, at Stillingen ndelnks 
kende beror Paa, hvorledes Milikcei 
ret iByen vil osptrcede 

De Forenede Staterå Sirydier 
»New Orleans« og de iyfke og ja- 
nanchs dirigssskisbe ligger uden for 
Byen, og det antages, sat disse Skis 
be Vil være i Stand til at bsskytte 
alle Udlcendiniger i Tilfaslsde af Ura- 
ligslyeden Stilbenes Ghefer er kom- 
men overens om en Plan for fcelles 
Handling i paakommende Tilfaelde 

Alle Displomater i Peking trot, 
at et Udbrud Vil finde Sted i Pro- 
vinserne Syd for YankseiKiang 
Flosdetn 

Eu gammel Jmmigrqut. 

New York, den ci. Juni. Den ælds 
sie Jtnmi·grant, sont nagen Sinsde er 
ksomsmet ind i Te for. Stater, er 

i«f-lge den officielle Rapport den 107 
aarige Peter Bekel, fotn bragtes gen- 
nem Ellis Island af sin 75aarige 
Ssøn Georg BekeL 

Den gamle kom for at Ibesøge sine 
Vørncbttm i Nord Dakota. Med de 
to gumle fulgte Goorgs 45 aarige 
Søn Frederick. Te bavde PLSOO med 
fig- 

Gtundlovfest i Chicago. 
Chiroho den ci» Juni. J Gam- 

Estcrmidyaa fefredc 15,000 Chiu. 
gosdonfkere Gruitdlooäfest i Moor- 
vicw Port 

Da det tillige vak 100 Aar si- 
desn Kaum-rissen Lumbnes Mel- 
blw denne minder ved flere af band 
egne Ahthnc 

Sokialslbommestekeu Zeidel im 
lemäee var Muster-m og 
han« take umqu ist. Rom-often 
lass stor Muan. 

100 danfse Grimm Salbe syn- 
:..Dsk es- et Land-· mai de kom 

Mk M Ende derived Ist-end den 
Effekts Fetzen-link Wunsche i M 
f Ist-TM statt-de nnd Music-MI- 
vituinger 


