
hnok Latin fotlanch (l’nttsistics ot- 

DOgmatiiss in l«atin’), saa ttot jeg, at 

der et iniet i Vejen iot, at en kan op- 

tage det her omtalte Studium uden 
Kendstab til de gamle Spros. Af andre 

Sptog fkal en natutliguis iæte godt 
hjemme iEngelfk, ellet ogfaa se at blioe 

det, saa at han ikke alene kan læse og 
fotstaa oidenffabelige Boget paa deitc 

Sptog, men ogsaa hat en saaban Fert- 
dighed i at sktive det, at han kan nd- 

ttvkke sig kont og korrekt om alle teolo- 

giske Spotgsmaal og Opgaoet, som 
fotefalde. Nu, dette med det Engelske 
hat oel ikke saa stor Vanskelighed fot 
dem, fom opdiages og uddannes her- 
ovte; for os andre taget det en Del At- 

bejde, for man hat let ved at skrioe 
teologiske Afhandlinget, hoottil man 

stal benytte mangfoldige Ord, fom ikke 

ete kendte ellet btuges i det daglige 
engelfke Sprngy Det Sprog, der det- 

naest et Tale om et Tyst. Det bleo ikke 

bestemt fotlangt af mig, at jeg siuldr 
kunne lasse Tysk, men Prof. Weidner 

sputgte mig, om jeg kunde det, og det 
var med het fot Oje, at tyfke Vætket fot 
en stor Tel fotettækkes, naat det gældet 
Saget, som hoter hen til det, man nu 

plejet at kalde det oidenstabelige, og det 
et jo ikke næt altid, at de paagældente 
Sktiftet ere overfatte. Jeg kunde lcefe 
lidt Tyfk, og oed denne Lejlighed lagde 
jeg mig saa mete eftet det, saa jeg hat 
last tyste Bettler, faa vidt som Prof. 
Weiner hat onsket det. Og enhoer, som 
blot hat et almindeligt Nein-ne til at leere 

Sprog, kan ogsaa uben stot Vanskelig- 
hed komme efter at læse og fotstaa Tysl 

Angaaende den Tib, der vil ktæoes 

for at komme igennem Atbejdet, da vit» 
det jo selofolgelig væte fotsktllig, efter 
enhvers Anlceg og Jhætdighed. Jeg 
hat ikke btugt saa libt Tid til mit Stu- 

dium, men hertil kan saa ogsaa bemar- 

kes, at det Hebraifke oist hat taget liget 
saa lang Tid at komme igennem somj 
det hat taget med 2——3 andre Fug. ; 
Saa de, der oilde lage et andet mere til-! 
gængeligt Fag i Stedet for Hebtaist, 
kunde jo derved spare nogen Tit-, Jeg 
vil tænke mig, at en Mund gennemgaa- 
ende kunde have behov at aer ct Par 
Tiwer om Dagen til Studiet, hoilke oil 

sige, at en Mand, som er i Vitksomhed, 
kan jo ilke hoer Dag faa Leilighed til at 

sysle med Bog, men maa faa se at op- 
tette be fotsømte Turm-, uaat Tiden til- 
lader det. ! 

Jeg er ogsaa ligesom bleven spukgts 
lidt met Henfhn til Valget af Fag,. 
hvad der kunde være det fordelagtigste· 
Heriil stal jeg føkst bemerke, at Stolen 
i Chicago udgiver en record fire Ganges 
am Aaret. Den kostet 25 Cis-» og i den 

faar man Oplhsning om alle de Fag, 
fom ete henlagte til PostiGraduates· 
Der er 24 Fug at vælge iblandt, og 
man kan jv jige, at de tunde vaeke gode 
at tage allesammen· Og en Student 
eller Præst man jo saa helft gøre sit 
Valg efter egei bedste Skøn. Jeg vil 

derfOr blot sige, at Hebraisk er et noget 
vanfkeligt Fag at give sig i Færd med, 
og da især naar en ikke er sat noget ind 
i bei ved mundtlig Undervisning. Jeg 
havde faaet Begyndelfesgrnndene i det 

paa Skalen i Astov, hvad der da hjalp 
mig saa meget, at jeg nu vidste, hont- 
dan jeg stulde gaa paa med dei. Saa 
er der jo ogsaa det ved des, at man stal 
have gennemgaaet hele det gamle Testa- 
mente paa Hebraisk og givet Bevis for 
bette, for masn kan gradnate i dette 

Fug. Men ellets vilde jeg sige, at det 

kunde vist vceke godt, om et og andet 

godt Hoved blandt vore studerende lagde 
sig efter det hebraiste Sptog i Stole- 

tiden, og faa kunde de jo altiv gaa 
videre. Man hat det ligesom paa Fo- 
lelsen, at den »negative Bibelkritik« 

(den nedbrydende) vil levere et Hemd- 
slag, som ikke bliver af de smaa. Og 
stal der saa kunne leveres et ordentligi 
Foksvat, saa maa det komme fra dem, 
der kunne made de vilde Kritikere paa 
deres eget Felt. Og hvis man ikke vil 
eller tan dette, faa giver man Krititerne 
Vaaben i Hande. 

Og saa til Slutning vil jeg sige, at 

et Hjemmestudium fom det her em- 

handlede kan være frugtbnngendr. 
Det, at have en vis Plan og noget 
bestemt at styre efter, ger, at man 

i Regelen faar gjort mete, end naar 

man læset uren nvget bestemt For- 
maal for Øjr. Og saa endnu dette til 

Oplysning, at hvis nogen ønster at 

sysle med dette Hjemmestudiuxn under 

Stolen i Chicago, uden at styre efter 
Eksamen og Grad, saa er det ham til- 

ladt at tage et eller flere Jag, som han 
selv fynes, og kan saa gpke saa meget 
eller saa lidt, som han kan over-komme 

J April record staa anføtt 110 Post- 

Gkadustes, og der er vist endda adstil- 
lige stere, der sysle meb det Arbejde. 

Lincoln, Nebr. J. P e d e r f en. 

Daninarks Ring Grundton 
» 

5. Juni 1849—5. Juni 1899. 
i 
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Eiter at Danniaik gennem Nachmi- 
dreder i Ligkied med de fleste europæiskci 
Stater havde været siyret af cnevkeldige 

»Herfkere, blen ö. Juni 1849 »Da n-» 
Imarks Riges Grundloo«stad- 
fæstet af Kong Frederik Vll. —: 
og dernied borgerlig Frihed knæfat tilj 
ny og frngtbringende Kraft for det liech 
danske Fo1k. Lad viere, at der nu —J 

weiter at det farste halve Hundredaar sii 
lden da er rundet hen -— vil blive afgivet 
meget forskcllige Damme okn Grundla- 
vens Betimelighed og Helhedsværdi, 
bcns opdragende Enne o. s. v. -—— det vil 

dog alle danske eneåt otn, at Gmndlooen, 
trods det ftore Folkcflertals politiste 
llmodenhed, ttods al Kiv og Splittelsc, 
der er v kt ved den, er den vcefeutlige 
-Kilde til det vceldige Opsving — time- 

ligt og aandeligt — som san utniskende- 

ligt betegner Danmarkshistokien i dei 
sidfte Knartaakhundiede. 

Et hell Folks bundne Krcefter bleve 
deroed satte i Bevcegelse og Arbeit-e 
Mange af disse Kreister benyttedes vel i» 
Egcnnytteiis, Ærgerrighedens og Ret- 
haveriets Tjenefte, men som der nu ikke 
blot kunde tcenkes, men ta l e s og 
handles frit, koin der en ukendt 

Virkelyst og Maalbevidfthed til Syne 
Hvad Ethoervslioet hat vundet herved, 
kan maaske tildels oplyfes ad statistisk 
Bei — men hoad det alniene FalkeoeL 
faavel som de enkelte Personligheder 
have vundet af aandelig Vaerdi hetv.·d, 
det kan selv ikke den nojngtigfte Stati- 
stik oplyse. Og alle Kristne ville vcere! 
enige om at takke for Grundloven, der 
fjernede Enevoldsregimentets vaklende 

Optrwden ovetfor den leoende Kriftetk 
doinå Forkyndelse og gao Folket Frihed 
til at tjene Gud efter Samvittighedcns 
Krav og til at sorge for Ordets uhin- 
drede Lob over Landet. 

Saaledcs kunde der ved ftivillig Bej 
bades paa, hvad Grundlooen stadede 
Kitken, idet den gav denne et endnu ikke 
indfriet Løfte om lovmcessig Fotfatning. 

Sikkert vil alle diåfe lyse Sider falde 
mest i Ojnene, naar man nu ser tilbage 
paa de forlabne halvhundrede Aar, men 

det bar faa heller ikke glemmes, at Dan- 
tnark beseglede sin Frihed med BlodH 
hvotledes et enigt Falk samlede sig onl» 
den folkelære Fyrste, der gav Falket 
Medstyre iRigets Anliggender, alt mens 

Oprsret luede i Hertugdømmerne. Just 
paa det tritiske Tidspunkt, da Fjenden 
var gaaet op lige til Aarhus og Freve- l 

ricia belejtedes af de slesvigholstenske 
Optørere —- stadfcstes Danmarks Riq 
ges Grundlov som et Vidnesbyrd om, at i 
Konge vg Falk haode Tto til Daumenle 
Fremtid, felo i de haarde Tiber. OgI 
derfok blev det ogfaa til Sejr i 1848——- 

Zo. Med Tiden blev Seit til Nederlag, 
saa Grundloven under 28. Juli 1866 

maatte Endres, men en veefenlig Grund 
til, at Dantnafl saa hurtig hat reist sig 
efter Ulykken i 1864, maa ganske visti 
tilskrives den Kraft, Grundloven ejede» 
og skænkede det danske Folc. 

——. 

Pottcr, Cheycnne Co., Nebr. 

Alting set for Øjeblikket lovende ud for 
det danske Settlement omkking ved Pot- 
tek i dette Foraar. Markerne ere gwa- 
ne med ches for cheget, og Sæden ser 
ud til at give en god Hast, hvis Regnen 
vil falde saa hyppigt som iden «scnere 
Tid. 

— Mrs. Tracy fra Butto, Montana, 
en Datter af Julius Nielfen, er paa 
Besøg has «sine Forældre i denne Tib. 

Hun overraikede de gamle, da de intet 

vidste vm hendes Komme. Hun hat ikke 
oceret hjemme, siden hun blev gift, for en 

Z Aar siden, og bragte en lille 18 Maa- 

Jneder gammel Søn med sig, som synes 
Hat vcere en fand Glæde for Mrs. Tracys 

iForældte og Søskende. Hun bliver 

nogle Maaneder has sine Forældre 
for at nyde den friske Nebraska Luftning. 

— Past. S. Johnson kom hertil fka 
Denver i Onsdags Aften og havde 
Møde iSkolehufet. Efter Moder tog 
han med R. Nielfen ud paa Landes, 
hvor der nceste Dag var Gudstjeneste 
med Altergang og Barnedaab has P. 
Laksens Kl 11 Form. og om Aftenen 
has J. Nielsen, hvor Mrs. Tracys lille 

Søn bsev bkagt ftem til Dauben. 

Næsie Dags Form. var der saa Mode i 

Scolehufet ved L. K. Nielsens. Stank 
Mpdekne vare paa en Sagnedag, faa 
stal vort danske Folk have Æke for, at 

de nak kunne komme ud at here Guds 
Ord alligeveL Past. L. Johnfen reiste 
herfra og til Brush, Colo. hvor han 

stulde have Mode den 28de og begive sixt 
derfra og til »den forenede Kirkes Antä- 
mode i Hutchinson, Minn. 

— Vi vente med Lcengsel efter at faa 
en Pkæst boende iblundt os og have 
Hnab om at faa en efter Aaismødeti 
Hutchinsoik Past. Johnson leocr san 
langt bo1«te, og det kostet saa ineget for 
ham at komme hertil. Der er udsiedt 
Kalb til Kandidat E. Hausen, som et 

uddannet paa Blaik SeminarieIJ 
— L. K. Nielfens celdite Son, som 

hat været oppe pac- Bjetgene at klipp- 
Faar, koni hjem forleden Aften, meget 
sixg af Bjergfeber. R Nielsen log ham 
hjem fra Potcer, da han bragte Past. 
Johaer ned til Stationen. 

— Der er Tale om, at en Del af 
Vennerne her skal reife til Denoer til 
Kirkeindoielfe, foin blioer oil Gnd sidst 
iJuni Maoned. De ville da køre til 
Vrush, Colo. og i Selskab med nogle 
derfra tage Toget til Denk-en 

O 

St. Paul, Minn. 

Fire unge Mcend sejlede op ad Floden 
Lordag Aften. Det var deres Vensigt 
at tilbringe en Uges Uoflugt ved »Black 
Dog« paa Minnesotafloden. De nan- 

ede just til, hoor denne og Mississippi’en 
modes, som en heftig Tordenbyge trat 
over. J den starke Regn og Vind 
kuldsejlede begge Baade. Det lykkedes 
to af de unge Mænd at redde sig tillige- 
med en Kammerat, sorn bleo slaoet be- 
oidstløs of en af Baadene; men den 

fjerde Mand, John Mc Teague, som 
ogfan var en dygtig Snommer, fotblev 
i Bolgerne. Han er Søn af en Lokomo« 
tivforer paa Omaha Bonen, og var en 

»Western Union« Tel.grasist. 
—- En lille Cyclone hjemføgte North 

St. Paul Sondag Aften, tev Fottov 
op, oget Sted loftede det op i Luften, 
snurrede der rundt og kastede det mod 

en Stald. Den flyttedes halvvejs 
rundt, og Taget leitedes af og blev 
baaret 150 Fad. Paa et andet Sted 
løftedes 200 Fod Fortoo op i Luften og 
kastedes inod Janus Whites Murstens- 
Beboelseshus, 61 A mater Stteet, flog 
gennem Vceggen, og tev Plasiringen af 
den ene Side of Vækelset. Der beretteå 
ikke om at nogen er kommet til Stabe 
under Uvejket. 

I 

Minneapolis, Minnf« 
« 

J den forløbne Uge have vi haft Ve- 
fog af vor tidligere Siceleforger A. S. 
Nielsen, som var til Stede ved Kvinde- 
mode og Bonnetnode i Torsdags; Lige- 
ledes af Hjottsvang sotn talte ved de 

unges Mode Fredag Aften, og Past. J. 
Land, som talte i Kitken Sondag Aften. 
Past. Kildsig ventes at ville iale her 
Mandag Aften. De ere alle paa Reisen 
til Aarsmodet i Hutchinson. 

—- Mks John Linddekg, sum hdk paa 
27 Ave og 22 Gabe Syd, kotn hjem 
med sidste Sporvogn Kl. halo et sidste 
Tit-Mag Aften. Paa Vejen fra Spor- 
vognen til sit Hjem blev hun ooerfalden 
af en Person, fom var med paa Spor- 
vognen, og stod af samtnen med hende 
og fulgte efter hents.. Efter at have 
flaaet hende bevidstlos og mishandlet 
hende, tog han hendes Pengepung og 
Foklovelsesring. Politiet hat ivrigt 
eftersogt Ugerningsmanden, og det 

sagdes sidste Sondag, at man havde i 

Varetægt en ung Mand, socn soarer til 
Bestrioelsen af den, soin stod af Spor- 
vognen sammen med hende Tirsdag 
Aften. 

—- Politikaptajn Louis Ness, som i 
16 Aar hat vceret paa Politistyrkcn og 
13 Aar hetaf som Kaptajn, blev for- 
leden Dag underrettet af Borgemesteren 
om, at han var afskediget fra 1,Juni at 

regne. Fotuden ham maatte flere andre 

gaa famme Vej. 
i -— Nu er det Aarsmodernes Tib. 

Presbyterianerne have en Uge eller mere 

lhaft Mode her i Byen. Ogsaa de 

«norst-danske Baptister have detes Mode 

her i denne Tib. 

Necnah, Wis. 

En tyfk, faakaldet lutherfk Wenig-« 
hed havde Fest i den thste Park Pinse- 
dag. Stute trykte Plakater vare 

spredte og ophcengt for — ja, hvotfot2 
for at udfprede deres egen Stam, tanker 

jeg. Plataten lovede, at der vilde blive 

sorget for Dans baade Eftermiddag og 
Aften til Fordel for Menigheden (?). 
Skammer man sig dog iktr. 

—- Chr. Tolversen var mer kommen 

livsfarlig til Stadt for mogle Dngc 

a) E. Hansen hat faaet sin nieste Uddannelse 
paa Chicago Teological Seminary. 

Isiden. Tillige med flere var han ved a- 

Iopftille noget Maskineri i en af Papi1. 
Imqllerne. Under dette Arbejde faldt en 

IValfe, soin vejede 1100 Pund, ned og 
ramte Tolveksen pua den ene Halte kg 
Ben, derefter for den igennem GulveH 
til den naaede fastere Grund Eftkk en I 
Uges Forli-b var Tolveejen atter Iaa! 

Ivel, at han kunde gaa omkring 

Iaf Mifs EmmaS øholm og vil hkjm 

holdt i den lille Bygning ved Hnjstolen 
Det er Tanken at begynde Tikgdgg d 

20. Juni Send faa eders Vom kækk 

Tzoiældrh baade state og smaa 
— Søiidag d. »l. Juni vil Dansi 

Brodetfamfund afholde Fest i den tyske 
Park for at fejre den danske Grundlovs 

Iöuaatige Mindedag. Fotuden to 

engelske Talere Ikal Harald Schmitt 
fungere paa Danfk ag saaledes repre- 

i 
I —- Fekieskolen stal i Sommer edg 

IIentere de Tanske ved FeIten. I 

I 
! — En ny »DanI·ket«, ja, saaledes 

Italer Rygtet, vil saart udkoinme her i 
Neenah med lOarald Schmidt sein EierI 
og Reduktion Maskineri er opstillet i 

»Dansterens« gamle Lokale. Bladet er 

bebudet at komme til 5. Juni. RygtetI 
fortceller, at Hin Schmidt hat asskkevet. 
fig Abtes-ferne paa alle »Danskerens« 

IHalderez saa for J ane det, ville J faa 
lto Blade. Det er vel nok Meningen,» 

Iat det sidsie skal genne det ferste væl. 
En Fugl hak fanget om, at det skuldel 

«hedde »Dansken«, det er dog nceppe tre- 

Jcig. Bruder blivek fusidigt vg stai koste 
81.00 Aal-et — Slip nu ikke den ganile 
Kæreste, fordi en ny vil gore sig lækker. 

Hainpton, Nebr. 

J Form af en Stypumpe havde vi 

her i den asilige Del af det danske 
Settlement i Lordags Affen d. 27. Mai 
et forfcerdeligt Uvejr. Kirken samt 
Præsteboligen, hvilke tilhøre den grundt- 
oigianske Menighed, bleve af Staunen 

Ialdeles ødelagte Flere Fartnhuse, 
Btoer og fencin(.x led betndelig Stadt-. 
Saa vidt vides kem dog ingen Maine- 
fker til Stude, derimad blev en Del 
Kreaturer slaaet ihiel. 

Sondag Eitermiddag mellem Kl. 5 

og 6 havde oi en Haglstorm, faa Jotden 
for en lille Tid var bedakkket med disIe 
paa denne Tid Iaa nbehagelige Js- 
klimmen 

Ell Horn, Ja. 
Sidste Uge har vceret rig paa Afvekss 

lingei her i i Elk Horn baade hvad Vejr 
og Begivenheder angaar. Ratten mel- 
lem Sandog vg Mandag havde vi en 

stor Storm, som ikke undsaa sig for at 

flytte om med adskillige Bygninger, som 
man ikke tan sige videre om, men av- 

skillige af dem bleve fuldstaendig fplittede 
ad, og da er der jo en Del Betaentelig- 
heder ved det; dog har jeg ikke hørt om 

nogen starre Skade. 

— To store Aukrioner har her viereL 

En has Pastor Hansens og en hos Fre- 
derik Petetsens, der begge reife til Best- 
kysten i en noer Fremiid. 

—Paslor Hausen reiste herfra i 

Mandags for at overvcere Samfundets 
Aarsmøde. Det er bog hans Agt at 

komme hertil for at holde Gudstjeneste 
et Pat Søndage efter Aarsmodet. 

—J Sondags havde vi Bornefest 
her i Kisten, vtst nok en af de mest pel- 

lykkede vi have haft her. Festen var be- 

gunstiget af et prcegtigt Vejr, og Kitken 
var meget smagfuldt dekoreret baade 
med Blomster og andre Prydelfer. 
Sandagsskolelaererne, som vare de 
lebende for Arrangementet fortjene vir- 

kelig en scerlig Paaskønnelfe. Det 
kunde vcere enteressant, om jeg kunde 

give Underretning om, hvor mange 
Born, der vare samlede, men jeg kan da 
meddele« at der var i hundredois. 

-—De fleste ere nu færdige med 
Majsplanlningen, ja paa enkelte Steder 
er Majsen saa vidt fremme, at man kan 
fe Raderne. Det har jo ellets vceket 
koldt og taat Vijr det meste af Maj 
Maaned. 

Alt og alle ete i travl Virkfomhed 
ude i Naturen, og de travle Mennesker 
kunne naesten itke unde sig den Ro og 
Hvile, fom dog er nødvendig for vor 

Opholdelir. 
—«-.-.-——- 

Latimer, Ja. 
Ved Gudåtjenesten Skcertotsdag blev 

Rasmus Petersens lille Søn habt. 
— Lørdag d. 27. Maj holdt Kvinbe- 

foreningen Auktion over en Del kahle 
og nogle af Kvindetne selv fokfcerdigede 
Genstandr. Pengene gis til den ny Al- 
tertavle. 

— Atter hat der værei Solvbryllup 

Idlandt os. Den 27. Mai var det 25 
Aar siden Masken Nielsen og Huftrti 
bleve gifte· Nogle Vennek tildragksY 
Hagen fammen med dem. Motten 
Meler og Hustru har i mange Aas 
leoet poa denne Plads, og Motten Mel- 
sen hat haft flere T llidåhoero i Menig 
heden samt bygget vor Kikke, sont nu 

skal forsløkres, da den er blcven fm 
lille. Kvindeforeningen oidste ikkk 
noget om Salvbrylluppet, da den be- 
stemte Auktionsdagem det var jo fede- 
ligt, at det skulde være paa samme Dag. 

—- Pasior Grønfeld af Brodremenig- 
heden ptckdjkede sidste Sondag i vor 

Kirkr. Om Aftenen talte han i den 

danfke Hall i Latimer om Hedningemis- 
sionen. Paa Sondag taler han hos 
Hans Danielsen. 

— Ved Gudstjenesten sidfte Sondag 
blev Carl Horns lille Sen tobt 

—- Altekbilledet, ThorvaldfensKrisius, 
er nu kommen og er fcetdig til at sætte 
i Racnmen. 

— Ratten imellem Løkdag og Sen-« 
dag kegnede det saa voldsomt, at meget« 
Land staatv under Band. Det var den 
voldsomste Regnbyge vi have haft for 
Inange Aar. Vi have ogsaa haft megen 
Kulde dette Fotaarz flere af Fakmerne 
plante deres Majs om igen. 

Ccdar Falls, Ja. 

Jeppe Hansens Hustru, om hvem vi 
far har givet Meddelelser, afgik sidsie 
Fredag ved Daden efter længere Tids 
Lidelfer af Biystsyge. Hun eftekladet 
sitz Mand og site smaa Born. Jord- 
fcestelsen fandt Sted i Mandags paa 
Fredsville Kirkegaard. 

—-— En noget forunderlig Giftesyge er 

i den sidste Tid opkonunen iblandt vore 

unge. Sidfte Fredag Aften bleoe to 

Par viede af Pastor Haufen i Nazareth 
Kiike, nemlig Hans Anderer og Chri- 
stine Olsen (Dattek af Lars Olsen, ost 

Hfor Floden) og Jakob Haufen og Chri- 
Ystine Jorgensen. Faritnæonte Par bleo 

Iviet Ki. Hz og toge bereitet til Brudens 

iHjenh hoor Geesterne indbodes til at 

tage Plads ved et dejligt og rigt dcektet 

Bord; senere brugte man Tiden til 

Sang og Samtale. —- Sidstncevnte 
Par blev viet Kl. 75 og loge derefter 
til Albekt Peterfens Hiern, Jowt og 9. 

Gabe-, hnos der Iigeledes nat gjort store 

Forberedelser for at gøke det behageligt 
og hyggeligt paa alle Maader for Bru- 
deparret og den lille Skare af indbudne 
Venner. Hertned vor hjetteligste Lyk- 
anskning til begge Par. 

—- Andeks Jenseit fia Peterson, Ja 
var i sidste Uge kommet hertil i Anleh- 

ning af Mrs« Chr. Petersens Begra- 
velfe. 

—- Peter Johnson og Hustru og Mes. 
Pastor P. L. C. Haner kom i sidfte 
Uge hertil fra Elk Horn. Førstnceonte 
ere atter reiste til Nafhua for at besoge 
nogle Sleegtninge og siden fortsætte 
Reisen til Hutchinson, Minn» hvok de 

ville overvcere den forenede danske KirteS 
Aarsmøde. —- Mrs. P. L. C. Hansen 
hat haft Ophold hos Venner her indtil 
i Tirsdags, da hun reiste med sin Mand, 
der havde lagt sin Vej herigennem, til 

Hutchinfon. 
— Johanne Larsen og Marie Nielsen 

rejfte Onsdag Morgen samtnen med 
Pastor N. Hansen til Aatsmødet i 

Hutchinson, Minn. 

— Ratten mellem Lokdag og Sondag 
droge socere Tordenbyger med stark 
Regn og Vind hen over vor By og Om- 
egn og anretiede ikke liden Skade. Syo 
Mil fyd for Byen fandt en frygtelig 
Jernbaneulykke Sted paa B., C R. G 
N. Banen. Her havde den voldsomme 

»Regn boktskyllet Jokden fra Skinnetne, 
og da Nattoget Kl. IF kom syd fra i al- 

Ymindelig Fakt, løb Toget af Skinnerne, 
-og Passagekne sloges til Døde eller 
lemlcestedes paa det grufommeste. Otte 
døde droges frem fra de splintrede Vogne, 
iblandt hvilke vare to Konduktører, som 
vare paa Toget, og to bleve mere eller 
mindre bestadigede, af hoilke der er 

Here, hois Liv endnu er i Fute. Føkst 
efter tre Timeks Foiløb fik man Lage- 
hjcelp fra Watekloo. Alle bestrive denne 
fom den Miste Jernbaneulykke, der 
nogen Sinde et sket her i Statetr. 
Flere Tusinde Mennester baade her fra 
Byen og Watetloo toge i Sandags 
Ulykkestedet iØjesym 

Arcola, Fort Bend Ca, Texas. 
Med Redaktionens Tilladelse vilde 

jeg gerne strioe noget fra denne Egn, 
som ligger i det sydøstkige Texas. Det 
danste Settlement ved Areola ligget paa 

l- 

oen nokdoestlige Gtcknsc as Brazoria 
Counth og stroetker stn ind i Fort Vent- 
tionnth Tet har en sfjcelden god Be- 
tiggenhed, da det lnger iincllem Hm- 
Iton og Galveston og har to Jernbaner, 
sont lobe lige fordi, saa her er Sin- 
tioner rundt oni det, altfaa den bedste 
Matkedsplads, tnan kunde vnske fig. 
Her er et sundt Klitna, godt og fragt- 
hart Land, og rigeligt og godt Baute- 
kan faas i en 50 til 60 Fods Dybdez 
man kan faa Band paa en 30 Jud-T- 
Tybde, nten del er ikke saa godt Drit- 
kevand. Landet er fladt, men hat doJ 
Fald not-, saa det voerflvdige Band net-J 
passende Vandledninger kan afledes til 
de tnange naturlige Vandlvb, sont sørek 
Vandet dort. 

Dei var min vg Familics Besinn- 
nielse for en lang Tid at rejse herned at- 

bo, men der var olligevel meget, sone 
holdt os ttlbage, og desuden maatte vi-. 
vente paa en belejlig Tid til at salge 
vor Ejendotn i Jowa. Det almindelige 
Rand, vore Venner deroppe gav våz 
vat: Bliv, hvor J ere, J have der 
godt; der er san mange, sont komm-e 
tilbage fra Texas, og J komme nok 
ogsaa snart tilbage«. Vi have følt os- 

vel tilsreds, ere raste og kunne ikke hafte- 
at have haft saa behageligt et Form-az- 
sont her. 

Vi kom herned i sidsie Halvdel as 
Marts. Vi bestemte os til at bo i Al- 
vin, sont ligger 12 Mil shdøst herfoc 
og der leje en Frugtfarm paa 5 a 167 

Acres, og det kunde vi ogsaa have faaet 
til rintelig Pris, men Bestehmelsen var 

ogsaa at besøge des danske Settlesnent 

her først, og vi vare meget glade ved at 

besøge vore Lands-stand og se, hvilkew 
Fremgang, de haode gjort i den korte 

Tid, de have boet her. De første 
Settlere beghndte het- iEfteraaret 1894,, 
og saa er der komtnet nogle af og tik 

’siden. Det er interessant at se de 

mange Ftnqttræer, der allerede ere 

plantede, og sont allerede bære Frugt, 
og de mange stnukke Hoveanlæg, der 

forstonne Settletnes Hjetn saa cneget» 
Vi haode Lejlighed til at leje en Fartrts 
part 8021cres, vg bosatte os sna her i 

Siedet For i Illoin, og vi ioke os 

hjetnme her- 
Folk her i Zettletnentet have gjork 

meget LIlibste til GZunttlæggelsen af et 

Escttlement. Her ere nnlagtc Bandlsb, 
lVejy byggct Bioer, samt byoget et 

lForsamltngghuQ fonivgstni blivet lic- 

nyttet til Stolehus, og bhgget Prieste- 
bvlig. Folk samles hvek Son- og Hel- —- 

ligdag til Gudstienesie, sont ledes af« 
Menighedens Picest, Paftvr Berggreem 
af den sorenede danske Kirke. 

Det er værd for danske Falk, som. 
onste et Hsem i et godt dansk Heule- 
ment, vel at overtænke, hvors de gaa 
hen, sorend de boscette sin. Her er en 

Plads og en Leslighed, det hat san — 

inange soc-dele, des-Land og Klima hat —- 

saa ntange Hjcklpekiider, sont der manka 
nceppe sindetz Mtge til i de Forenedet 
Skalen For nojcre at fotklare dette,. 
vover jeg ikke denne Gang at sotlange 
Plads, men jeg vil kan gøre Lands-. 
mænd opntcetksomnte paa, at den Tale; 
otn at Sykteras er for vnrm svr Nord- 
boere, pagser ikke. Man er syd for 
Fastlandskiimaet; her er niere som. et- 

Oklinta, hvor tnan faar den frtske Luft 
vp over fra den metxtkanske Havbugk 
Nu blot en Ting mete, for jeg slutter.. 
og det er dette: thyggerne kvbe alk-- 

tnindeligt for tneget Land at begynde« 
nied, da de gle:n.ne, at Landet er soc 
værdisuldt til at benytte til alrnindeligt 
Landbrug; de gletnnie eller tænke ikke 
over, at 10 Acri-s godt beplantet med« 

Frugttræer, og Landet itnelletn Fragt- 
ttteerne benyttet til Urter, Jordbær vg: 
Kartofler, vil give mange flere seithe- 
ter, hvis det er godt passet, end 
40 til 80 Acres oil give ved alcntndeltht 
Landbrng. Kam ned og se selv, saaz 
snart og saa mange, sotn kunne. 

En venlig Hilsen til alle Bladets 
JLaeserr. 

Anders Jensen. 

M 

Til foranstaaende staune Fremstilling· 
af Texas tillad os at minde om, at 

IMU Jenjen tun hat været der ico. to 

Maaneder og det paa den behageligsie 
!og stauneste Tid af Aaket, baade hour- 
IKlima og Natur angetan Beretninsg 

Igetne fra Texas ere jo meget forsiesige» 
iVi kunne hvetken tilfkynbe eller fra-- 
Fkaade nagen at reife til Texas;·mm: 
FBladets Spalter ville væke aabne for 
IKorreipondancer der nede fra; færligtt 
«stulbe vet glæde os at høre fra saadanne,- 
Tipm have været der nagte Aar, og fom 
ville give os en tto og alsidig Fremstil- 
ling qf Fothpldene, som de have leert-s 
dem at Lende. R ed.- 


