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Gekntng hat hun tilegnet sig paa Ell 

Vorn College. 
— Paftat Falck hat aflagt as et 

lille Belag, da hans Reise gik her foibi. 
Pan talte i Kisten otn Aste-ten d. 31. 

Aug., og dvatte smlig aed Sie-farbig- 
gskelfens eneste Kilde, hvilken jo et 

Guds Naade i Nristus. 

stenofliastlsix 
Pastot Kildsig var her den Il- 

Auguft og talte i voi- stirke am Afte- 
nen, hvat der tillige fotetages en Sud- 

sttipttan tiL vott Sakniunds Stole. 
Der var ikte Inange til Sude, og tillige 
var vt iaa uheldig stillede, at Pastot 
D a h l s t tsm var syg, iaa hanikke var 

i Stand til at viere med til Msdet; dog 
Nesultatet af Stibsttiptionen nat- i Jot- 
hold til de Tilstedeocckende ganske godt 
Vi haabet ienere at vake I Stand til at 

sske met-e for denne vigtige Sag. 
— Sandagen den 20. August med- 

dette Pastor D ah litt s in Menighe- 
den, at han paa Grund at fln Helbked 
Inskede at ftatmde stt Embede iom 
Menighedens Præst den fItste Januar 
Impo. Ost var med Sarg, at mange i 

Menigheden tnodtog denne Mtddelelie· 
Gan-le Paftok Da hls t r Im hat pun- 

den mangeVenner her i Kenasha, og 
tillige hat det lykkedeg ham at faa giart 
et godt Atbejde i Menigheden, faavel 
materielt kan aandeligt, og vi ttor ag 
haaber, at Herren hat ag fremdeles vil 

velsigne thnegbyrdet, fotn hat lydt tit 
os nn i itz Aar. 

—- Ongdagen den Io. August af- 
holdtes et Menighedsmsde for otn mu- 

ligt at kalte en Prass. Menighedens 
sietnmebetcttigede Medlemmek nat efter 
vote Farhold insdt talkigt op. Eiter at 

en Proveasstecnning var faretaget for at 

ie, hoc-n der var Stemning sor, og man 

haade dksftet Sagen nogct, git man til 
den egentlige Afstemning, hoilket havde 
til Folg-, at Pasiok Barggaard fta 
Sleepy Ene, Minn., bleo katdet til- 

Menighedena Brust fra nastlommende 
Nytaar at eigne. Vi haaber nn, at 

Pastor Bokggaatd fvarek Ja til« 

Kaldelsen, og lad as faa bede Herren, 
at han vil velsigne hani nud megen 
Rande, Bissdom og Ridkmhed for Hek- 
kens Sag, sont et Sie-les eoige Julie. 

— Vi hat haft det Ineget vannt i 

tangere Ttd, men nu begynder det bog» 
at dlive nagst kolderr. 

— Der ek ikke faa faa Danstere syge 
anyfus i denne Tit-. Vor Landg- 
tnand Dr. P. P. M. Jsrgensen sigek, 
at han hat 4 Patienter, fom hat penne 

Sygdoni. 

Cedar Falle-, Ja. 

Joe Gibfon hat folgt sin lfiens 
vom paa Hier-let ai Main og Ist St. 
lil Mk. Ellen-If Watetloa for en 

Sum af V2,500. 
—- Itudent N. P. Nielfen reiste 

i sidste Uge nted Pastor J. M s lle k til 

JewelL for at deltage i del der afholdte 
Missiontmsde. 

— J denne Uge venteö mange frem- 
Mede til Byen, i del vor Stim- Nin-mal 
Stole alter oil aabne for et nytAar. 
Saa vidt oi vide, oentes 1000 Elever· 

—- Sidsle Sondag Fokmiddag og 
Alten pkcedikede Mission-er J. Di re n, 

Latinen-, i Nozaret Kikke, vg am Ei- 
termiddagen talte hatt til en ftok Foc- 
lamling, der havde fat hverandte 
Stett-ne paa Je ns Kr ogs Fami, Cz 
Mit Syvsst for Bom. Neste Stadt-g 
den lu. September hat Paitor 
hiottsvang fra Fort Dodge lovet 
at predike for as i Nazareth Kicke zot- 
inibdag og Allen. 

——Jndbydelfe til Bkyllup er alter 

i de leneke Dage lendt ud til adfkillige 
iblandt ooet Falk. Denne Gang geel 
der del Qlioer Jahnfen fta Lin- 

eoln, Reh-, og Mils Christine 
halt-up. Vielfen oil ioregaa i 

Nazareth Kikken ved Paftor M Illee, 
Toksdag Eftmniddag Kl. 4, og deti 
svtige ai Festligheden vil blive afholth 
i Grabens Hiern, Mes. A. Hostrupr 
paa Hier-let ai Iowa og 9. St. Det« 
unge Par reifek eiter Bkyllupet til 

Lincoln, Neb.,.hoak Johnfen hat neb- 

iat sig losn Tanvloge. VI iendee vor 

hjeeteligsie Lyksnstning. 
— J Mandags ankam der Brev fka 

Paftor N. H anfen, fta Japan. Pan 
ever sigi at prsdike Gut-s Ord ved 

Toll. Pastok Winther og Mist 
Undeea hausen blev etgteviet Fre- 
dagea den I. September-. Alt er pel, 
og Meilen meget vellykket. 

— Wille Ollen, beeiSommee 

hat opholdt ils paa en Faun met 

J 

hudfon, hat lejet L. Henningsens 
Htts og flhttet i denne llge med sin Fa- 
milie het til Byen. 

—- En Del af vote Mentghedsfolk 
trenket nok paa at kejse ttl Latimer von 

Sondag for at ovetvæte Ktcketndvielien 
og Missionsmodet det. 

Sion City, Ja. 

Sondagen den Os. Aug. var en Hm- 
ttdsdag fot det danske Kttkefolt t Stem- 

Cith, tdet den tot. Rates Ormanni 
Pastot G. B. Christ-unten, denne 

Dag indfatte Pastot Damskov t 

Etndedet fom Menighedens Priest. 
Pastot Christianfen pteedikede over Da- 

gens Evangelium og lottettede dekeltet 
Jndseettelfen. For fsrsie Gang iflete 
Aar var Kitken fyldt. De olletflefte 
of den ikke lille Fotsantling lhttede op- 
Incettsont til det alootsfulde Ord. og 

monge vate paaviclede af Anledningens 
Hsjttdelighed. Summe Tags Aften 
holdt Paftot Damstov sin Ttlttcedelses 
pmdtken. Vi hat altfaa nu begyndt. 

—- Paftot Grill fta Spencet pra- 
dtkede for as Qnsdag Alten den 16. 

Aug. Til Slutntng tnlte hnn Stolefm 
gen. Degen eftec e,ste han til Blatt-. 

— Mr. Schultz fta Vetmtlllvn 
opholder sig i denne Tid her i Bnen for 
at hilse pan gamle Vennet og fot at nd- 

vtde Bekendtskadet. Han deltnget 
samtnen med Pastot Datnfko v lnogle 
Aftenmpdet, sont holdes paa de mete 

fjetntliggende Stedet i Byen. 
—- Som Afslutntng paa Religion-'s- 

skolen vor det destemt at alholde en 

Bornefesl iPatken paa Ntoetside Fre- 
dag den 18. Aug. Dosen blev stetlig 
af Bstnene tmsdelet cned stot Glcedez 
det nat detfot slet tkke underligt, at 

Humsret vat temmelig daat«ltgt, da man 

otn Morgenen vpdagede, at dec om 

Ratten nat falden en detydelig :)tegn, 
vg hvnd endnu væte vat, at det tegnede 
ftetndeles. Seitete part Tagen llatede 

det dog op i Vei(et, og en Lel dtiftede 

sig nd, lelv osn Jotden vat« lidt fugtig. 
Natutligvis, Fotfamlingcn var tun lille, 
nten vi, som vnte med, fogte at tilbtinge 

ITtden paa bedste Munde. Kotndetne 

"opvattede nnd Spuk og Trilktoatey og 
Bornene lang nogle Sange. Posten- 
Damskoo og Mk. Schultz talte et 

lltlle Ord. Reiten of Tiden ttlbtagtes 
med Leg og Sonne-le. 

—- ,,Dansieten« hat i den senete Ttd 

fsaet Jndgang t flete Hjem het i Statu- 

(55th, og eitek Udtnlelsetne at domme et 

den tigtig velkommen. 

— Mr. P. Nielsen og Miss 
Pauline Jstgensen agtevtedeg 
den Z. Aug. i den danfle stärke. 

—- Miss Kriftine Johansen 
Tfta Plainview, Nebr» et kommen her 
til Byen og qgtet at tage Dphold het 
fpt en Ttd. Vi snstek hende Bello-n- 

men! 

— Alle ete i ttaol Bitklomhed her t 

Byen, mange daade Buttkket og Bebt-el- 

ieshuie eke under Opfstelfr. 

Autodin Ja. 

Paftot We i sma n n holder i denne 

Tid Hvetdagoxftole i Ebenciek Ritter 

Lad os hjaslpe ham, idet vi sprgek sor, 
at vote Born leerer dekes Lethe-· 

VI hat haft en del Ratt- Zeitdage 
Forleden hovde vi Bei-g af Postor 
Grill fra Spencec, som var udc paa 

Reife i Stolesageus Interesse. Hatt 
prædikede for oö Toksdag Ettermiddag. 
J Sondags havde vi Bøknefest efter 
Gubstjeneften i Peder Anderlens 
grim-» Eiter at man havde taget til- 

hsktigt Henlgn til Baume, hvad detes 

legemlige Ioknsvenheder nagt-oh sit 
man Bornene ftillet op i Makchordem 
og iaa marcherede baade Born og Spn 

dagsstolelæretne meb Præften i Spiri- 
len i Procession til Festpladfett Her 
blev nu ijunget en Del Sang-, hvoteftet 
Ssiidagoflolelærekne talte til Bøknenr. 
Derefter legede BItnenr. Om Mau- 

dagen havde vt ilke wegen Tid til vor 

jocdisle Dom, da vi havde Menigbedz- 
mode. Om Tut-vagen havde vi iqa 
lidt Fokbetedelfe til Missionsmsdet, 
fom vi havbe om Onddagen og Tor-Ida- 

gen. Vi- havde et godt og velsignet 
Missionomsve, hvot Herren var net og 
rstte ved Hjekternr. Al fremmede Pra- 
sier, lom vare konnte for at hkælpe 
at drage Ort-etc Gam, vare til 

Stehe: P. M. Petersen, N. Dam- 

iikov og N. P. Simonsew Vi sige» 
lToll-n- de mange gode Ort-, der blev 

talt til es i pe Dage. Og ist-it og flvft 
sige vi Decken Tat, iotdi vi market-e 

heut Ncrvcetelle og han« Virlen ist-i- 
uem sit Ord. Maatte del stempelt- 

Eblive til Velsignelfe, og felv naar vi ikke 
llerngere kan bevate Okdene i Haft-III- 
melsen, at III da moatte bevake de gode 

lJIIdtryk og Minder,- da var Mission-Z- 
IInpdec Itke forgasves for os. 

VIIIle Colo. 

Lorentz Jensen hat sit IIye 
Hjem færdIg og flytter Ind i Imste Uge. 

» 
Foruge Uge hostede thn sin Hvede, som 

;gav san godt et Udbyue, som der san 
Jvcmcs I dem Aar. Hatt hat Im baut-c 

JIcersket og folgt. Jensen hoc IIII et pcent 
»Hjem, hat meget at Iakke Herren kot, 
hoc-d hatt hat stænkec ham I dette Aar- 

— VI hat i sidsie Uge hoff det for- 
fæcdelig nannt- Chr. Andersen 
fra Snyder, som hat tobt sig eII Damp- 
Tcerfkemaskine og er rundt her paa Eg- 
nen, kluger ovek den forsaerdelige Banne- 
Godt er det dog, at Ratten er kolb, san 
man sover godh 

—- Pastor; Fohnf on fra Denk-er 
var her sidste Sandag og holdt Gut-s ; 
tjeIIeste med Altekgang om Fotmidd., ogI 
om Aftenen var her alter Gudstjenefte ? 

Mandag og Tirsdag befogte han en; 
Del as Farmcrne, deriblandt to KviII-’ 
der, som ligger fyge, Nits. C bristeni 
sen og Mrs. Petersem som ilæns 

gere TId have vceret fyge og itke synes 
at kIIIIIIc komme til Kkæfler igen. 
Maatte »den-en bog faa vcece den stote 
Læge for alle sygr. 

-— Den W. og 24- er der bestemt 
Missiongmpde her. Pastor J oh n so n 

og E. Hausen vIl komme hertil fka 
Polier, hvor der stal viere Mission-- 
mode den sei-. og 21. 

Gid Herrens Aand maatte foa bekede 
vore Hiertet, soa de kunne vcere met-ta- 

gelige for Ordet, iom vIl blIve udsaaet 
I de Dage. 

Tcnvcy Colo. 

J Sondags talte Student M a dse n 

i Knien, Formiddag og Listen. Past. 
S. J ohnfon var iBrush at holde 
Gndstiencfte der. J Mandaqs reiste 
Madien nd til Ilion-a for at holte Ferie 
en ijorten Tages Tib. 

Paftor C hr. Pederien sra 
Tannebmg, Nebr., vettteg hertil paa 
Zondog nied Mret. Ha n sen S Borst; 
der er tillhft, ntPaftor Vedekfen vil tale 

her i Kirken paa Sondag. Hatt agter 
at blive her nogle Dage for at indaande 
den vedeikvægende Verglqu Han vil 
da en Tut ud til Kiowa at bei-ge S. 
V Dar u ni. Kiotua ligger 1700 Fod 
hvjere end Dem-ein 

—- Pastor C- Wilhelmer fra 
Winden Nebr., koin til PaftorJohnsons 
i Guar. Hans Meuighed har givet hani 
en Ferie paa It Uger og Rejiepenge. 
En rosvcerdig Betcenksomhed. Paftor 
Wilhelmfen hat flkre Gange været i 
Tenvee Naar han stal have Prasse- 
ferie, form-Eiter han Bier-gene. Flere 
Præster har i denne Sommer garstet 
Biergene, der iblnndt 2 fra den foren. 
ncrske Kitte. 

—Enkelte as »Dansierens« Last-re 
har inaaske lcest et eller andet Sied, for 
Tider tilbage, at den norsle Shnode 
havde organiseret en danst Mentghed 
her i Byen og til dens Prcest ansatPaft 
F e ch ten b o r g. Menigheden votsede 
godt en Tib; men nu fortceller man, at 

det hele er ftiindset 
— R. Johnson har tobt sig et nht 

Orgel og hat en Huslaeren iotn daglig 
atver hani Undervisning iMusik. Gode 
tfvner har han til at lære, saa det vil 
itke tage lang Ttd, ssk vi fanr hain at 

høre Wirken. 

— Mifs L. M i lter sialinaesteUge 
reife til Fort Morgan at bei-ge fin 
Tante, Mes. R. Nielsem Det er 

notitie saa ittkert, at huti iotnmer tilbage, 
og hvid ikke, da bliver det et Savi. for 
Menigheden, ioni hun trolig hat tjent 
sont Organist i den Tid hun hat veeket 

her i Denver. 

—- Den danfte Borneskole flutter i 
denne Uge, og den engelfte Stole brann- 
der i nieste Uge. Jkke faa niange Born 

hat besagt den danfke Stole i Aar sin 
i Fior. Det er like alle Steder, at 

Modergknaatet hat ,,en dejlig Klang-« 
for vort Falk —- Vaslek det noget godt 
at stamme fig ved sin Moders Tunges 
maal? 

Ell Horn, Ja. 
Vi hari denne Uge haft Bei-g af 

Prof. H. W. F oght fra Nebraska, vel 

meinest for at fesgte sin Elendom her. 
Det er jo da not de flesie af »Dum- 
rens« Leim betendt, at Foght i flete 

»An hat arbejdet ved Hsjstolen her i 

Ell Horn og nu flol ooertage en Leere-- 
plads ved vor Stole i Bleir. 

Eiendomcnen folgte han til J ohn 
Peter-i en for 812.«0, yvilket inaa 

taldes ineget billigt, efter som anden 

Eiendom stelges her. 
—- Pastor V ig er i denne Tid sann 

tnen ined Simon sen pan kliejse i det 

noidlig Iowa. Student Christensen 
talte i Kirkcn i Guar- 

Vi lagde ogfqa Meile til, at vor 

Oi«gnistinde, An ne N ielfen, vor 

kominet tilbage fra sit Bespg iBlciir, 
Nebr. 

— Det er en meget tot Tid her i Elt 
Horn, tnen Aarötiden bringet io gerne 
den Slags med sig. frommer der lidt 
Bind, hvirooler Stooet fra Bejene og 
Regen fra Tærsteinaslinerne i Luften 
paa en foruroligende Monde. 

Minncapolis, Minn. 

ToKoinder her i Byen har i den for-; 
lobne Uge ntoattet lade Lioet ved Gas- 
olinstooe Ekgplosioner. Man hieldte 
Qlie paa, mens der var tandt En an- 

den lom olvorlig til Stude, ved at en 

Lampe elsploderede i Haanden paa hende. 
Hun frelste Livet ved at lobe ud pao 

Græsset udenfor Hufet, og hendes lille 
Softer, som tilkaldtes oed hendes Raub, 
aabnede for Slangen, inon dingte til at 

vande Græsset med. Skont hun snart 
blev gennemblodt, naoede Jlden at gore 
saa niegen Stude, at Doktoren onfoa 
hendes Tilstand for tviolsom. 

is— Denne Uge er her ,,State Fair«. 
Menge befogende ventes til Byen i den 

Anledning 
—- J vor Kirle havde vi sidste Smng 

Anledning til at hilse pna M ar i un s 

Christi anse n, WestSuperior, Wis» 
samt Mr. Johnsen og Huftiu fra 
Belgrnde, Minn., som ogterizrenitiden 
at have deres Hient i Kolonicn ved Ken- 
inare, Nord Dakota. J Folge ined 
dein oaten Tatteraf A. P. A :i d ersen, 
Velgradix Ligeledes M at ii a s M o l- 
le r med Hustm pg Sein fra Hutctiinson 
Te var paa Bei-g hoö hans Soster, 
hvis Mond hnr Forretning paa 1552.:'), 

JWafhington Ave, Syd. « 

—MikeeiSrou bespgkk rules-· 
ster, Mis. J cnse n paa Zi. Ave ng si. 
Stren- 

—- — South Minneapolis Stute Bant 
oabnek den t-. Sept. Fortetning iSkam 
dia Banks gamle Bygning. 

Den danfke Koloni i Ward Co» i 
N. Tok. ; 

Herren hat i Aar givet benne Egn en; 

velsignet Host. Høsten er nn farbi! 
(den 28. August). Tarsiningen hart 
endnu itke begyndt, faa jeg kan ikh 
nnddela nogetbestenu ont.Hostndbyttet.l 

Dette Aacs Host, Jotdens ziemt-rin- 
gelser i de Aar, di hnr vcmt her, san- 
vernrhvad Landsmænd idejædprodu 
cerende EIrnlunenter her i Okærheden i 
en Aarmkke hat haftet, og Beboernes 

almindelige Tilftedshed, er en bestemt 
Protest mod den megen meningäløfe og 
fordumgfulde Isiodstandrnod, at Falk 

itejser hertil og tuger 1050 Acres Rege- 
ringsland og danner sig ri Hienrderpao. 

(?der,sonr hartaget Land, tnen fon1 
stunk tviottaadige og hat endnu it« 
vovet at bosætte eder der-par: paa Grund 

qf lignende Jzaavirkning sont ovenforI 
paapeget, vil jeg made til noje at over- 

vek, onr J har stand til at lade eder 

frafnokke et Hjemsted paa 1030 Acri-g 

Land, som mnaske et frugtbarere end 

Landet, hvor J bo- 
Den 5. og 10. September d. A. gaar 

der Erkurcionstog fka Minnenpolis til 
Kenmare og Borvbells i Ward Co.; der 
er da Anledning for dem, som onfke at 

fe Landet og mutig vælge sig et freiwi- 
digt Hiern. De, som onste nærmere 

Oplysning om Landet og Ercursionerne, 
kan henvende sig hoö Land-Commis- 
simurARr.kD TB csasfeday, 722 

Grau-any and Lum- Btriltlitrg, Min- 

rreapolis, Minn., eller ogfaa Nelson 
Latvfon, samme Adresse; han er 

sDansk og vil altid give Landsmaer den 

fortangte Oplygning i ModersmaaletJ 
om san Instes. 

Jeg detjener den luthersie Befolkning 
med Kirkenö Nandernidler, saa ofte 
Anledning gives paa de for-stellige Ste- 
der. 

En oenlig Hilfe-L 
H. H a n s e n. 

Mess. Wmswww Essoth m- »Im-v 
cr et zammslu godt ptyvec jskidtssh r« r-: cost-: rer 
Aar nisr Mut beugt ni M uionet dssodke icir H ·- 

2maavöm t Tau-verleiten met- iuttnsmis » 

Sake-on Des deroltgtrBakneh blpdqwr Ort-summt, 
ikkmtndikei Vetqadelfem dalmer eure-rieth hetdkenr 
Matt-Oh hat tn weget hehr-gest gnug or er tiet 
dam- Midtel mod Dtarbor. ca ms of Drng iilkr 
oder-M t Alt-den« FIZCIGIIC Stall Its ku. 

uie se taki-ag- e stritt-w- somit-s 
III-sey oq M tngta andere Singt-, du Ist-die vrl 

finde des at onee den bedste Mieter i converted-m 

England og Transzvaal 

Ztadig Ktigsfakr. —Nateveksling. — 

Europas Mening. 

Hat de to fttidende Magtet, England 
og TransvaaL ikke formaaet andet, saa 
hat de dag i hoert Fald spendt Vetdens 

Opmaeklfomhed —- nu i lange Tider. 
Snart fakettuende — snatt ftedeligt 
hat Begivenhederne gaaet deteS·Gang 
—- men man et den Dag i Dag akkurat 

lige næt. Der kan blioe Kttg i Mot- 

gen, og det can væte, at Ktigen und- 

gaas. 
Det afgotende Punkt for Ojeblikket 

et — fom det ftenigaat af Trans- 
vaalg Nater under 19. og 21. August, 
ag Englands Svat af 28. August — at 

Ptæsident K t ii g e t bestemt fotlanget, 
at England stal opgive ethoett Ktav paa 
Suvekænitet ooet Republikken, men man 

et enig am Uitländers Botgettet og 
Siemineiet. Men Mr. C h a m b ei- 

Ila in foatet Kt iig et bestemt, at Eng- 
land vil vaage over alle sine Underiaat: 
leis Vel, og detfot ogsaa maa have 
Haand i Danke nied den ttansoaalike 
thde. 

Folgen af dette Svat et, at der nu 

attet ventes Ktig — og Telegtatnmet 
fta Sydafkika meldet om Botspanik og 
lignende, samt, at Folk flyt fta Johan- 
nesbutg. 

Man set et Tegn paa ncetfoteftaaende 
Kkig i, at Dtonning Vietorias Attache, 
Oberst Hectot M c V o n ald, et dleven 
udnctvnt til en af Kommandantetne i 

Kaplandet. Han var med i Slaget ved 
Omdiitman. 

Men Eut o p a, der altid hat haft et 

ftceot Die til den btittiske Laves Afrika- 
politik, set med temmelig ublide Oine 
paaMt. Chambetlains heleKtigs- 
galskah J Haag, Holland, hat man 

aiholdt et statt Masse-Demonfttations: 
made til Fordel for Boetne. Der blev 

iendt Takteteltgtammet til Oranje-Fti- 
ftadens Ptæsident Ste in, vg i et lig: 
nende til Ktiiget nedbedes Guds Bel- 

signelfe over TransvaaL 
Den tyske og franfke Presse 

fkaanet ikte England, og der drives i 
det hele taget vældig Lajet ined den 

lange, tnnde Mr. C h a m b e tl a i n, 
der felv vilde net-re ulirngelig soin Sol- 
dnt· Men — noqet diplomatifk Forng 
pna tldjævning tænkes der ilke paa. 

Tyflland etklætet, at det oil viere neu- 

ttalt —- og Rusland vil slet ikke interes- 

sete fig for Sagen. 
Dei enefte stulde verre, —- fom feneste 

Telegtammet melde —- at der i Berlin 

gotes optncetkfom paa, at i Tilfælde af 
Krig mkllem England og Transvaal, 
hat R u s ta n d den bedft niulige Lejligs 
hed til at naa sine Lnskets Maul: btit: 

tisk Indien« 
Antagelig et denne Henvisning en 

lille Ptoveballon, der skal fotfktække det 

ktigetske England. 

Bjørnfons Tale 
vcd den intetpatlnmcntariflc Freilic- 

kongrcs i stristianim 

Det vil maner interegfereoore Versen-« 
hvokaf vel avstillige have hart B j or n- 

son tate, at last-c hangfeneste Benann- 

hedszptodukt at Seitde. 

,,For sire Maaneder siden læfte man 

i den europæjfce Presse, at Nokge fmes 

tog hemmelige Illusinmgeq deres Ofe- 
med Iunde like mislych 

Ockte var i de samme Dage, sont 
Stotlhingct offentlig beoilgebe Penge 
til den interparlamentarisie Konserence 
i Kristlanial 

Hunde Ryglet vceret sandt; havde 
Ilerdtilændene været saa hyttelske at 

oille beuge Fredskonferencen som et 

Skækmbmt til dem-d at dckkke hemme- 
llge Ruslninger, da var J natutligvis 
nu ikke her. Men J er Politikere, og 
Politikeme har sine Vejrhaar· J op- 
dagede samt, at de eneste hemmelige 
Forberedelser, som Nordmænbene dtev 

paa med, gialdt everg Modtagelse, at 

den kunde blive eder oærdig. 
Sau latterligt, som hint Rygle var, 

det varstoede og om en Fore, og det hat 
kmnket os. Eoets Naturerelse her hat 
julpet vc til at tvale det. Den-for er 

del notske Falk eder taknemmeligt. 
Ved at handle sauledeg hat J alene 

varet tro mod eders egen Mission. 
Alrtig hat der været fort en Krig paa 
Jorden, fom ikke sprst var forderedt oed 

Logik Vil I bekæmpe Krigety maa J 
begynde med at bekæmpe Lsgnem 

Løgnen er inaledes indblanket i det, 
vi kalder Politik, at en modetne Histo- 
riker, iom hat merkt et start Falk- Udem 

tlgsministet og decfor maa have Erqu 
ring, nyllg stren: Ukedeligheden oI 

J 

Lognen hour desvetrre til de tut-ven- 
digste Dele af Kunsten at sinke Meutre- 
fker. Lasg Mmke tit: ikke alene til de 
notwendige, men til de nsdoendigste 
Oele at Kunften at styrrl En freien-a- 
gende Politiker, Søn af en stok Statös 
mund, ytrede nylig i fuldt Parlament, 
og det i en Sag, som gaak Nordens 
Falk til Hinte: Et Nige kan ikte al- 
tid styres efter Moralens Love. 

Men jeg er sikker paa at spare i venne 

Forfamlings Nava: for Rigerne can 
ityres efter Moral-Ins Love; f» Unde- 
ligheden og Løgnen blivek unadvendige 
for Kunsten at styre Mennesler, bliver 
der aldrig Ende paa Krigen. 

Altsaa her er Fjendenl 
Et Has, som Løgnen er trwngt ind i, 

halber mod sin Undetgang. Men Sta- 
ten, som er alles Has, kan ikke bestaa 
uden Løgnk En Faniiliefaber, en 

Dciftsherre, iom hat for Viel at tage sitt 
Tilflugt til Løgn foran dem, han leder, 
faldek snart i almindelig Foragt. Men 
en Folkestyker, han fka l viere uredelig, 
han maa lyve? Vi hat en Religion, 
fom fothekligek den, der ginek sit Lin 
for Sandheden. Men vi hat en esse-It- 
lig Mening, en politisk Traditian, ofte 
en Distotiesktivning, sont fvrhetliger 
Ukedeligheden og Løgnen i ham, der sei- 
ker. 

Saa lange dette vater, er det ikke at 
andres over, at vi endnu hat Krisen; 
den knaa jo ofte væke velkommem J 
lumtner Luft falder femme Tiber Lytt. 

Stillingens dybe Ufandhed tegnes 
bebst isplgende: Som Jndioider her 
vi intet hpjete Ønske end Freven. Som 

Borgere fordereder vi Krigen af al vor 

Evne, ofte over den- 

» Er Krigen da noget udenfor vor Vilje? 
TJa, den er! Utrygheden af al den poli- 
tiste Løgn er blevet faa stor, at Krigs- 
frygten hat faaet en Naturwagts Valde 
over vore Liv. 

For at ntøde denne foriærdelige Fol- 
keulykke hat den modekne Videnftab 

giort sinc ftcerkestc Opdageifer okn til 

Odelæggelfesredfkabeq Folcets hele 
unge fiinde Mund-straft after vitil dem. 
Men uden Spur af Nytte; for Løgnen 
hat« niort det jamme. 

Da er det, at Mennefkehedens ældsie 
Jnstmtter iamler sig i nogle fIa uts 

valgte, fom ouetsktider Riqggmnserne, 
hveroer Soldateri alle Anneer, i alle 

Leite, i alle Albre, blandt Mcend som 
Kvinder, for at aabne deite unge, ty- 
senve Hartog med Retfærdigyeden fom 
zank, met- Btoderskabet som Krigsraad. 
J er dette Hæ1«togs aarvaagne General- 
stab, — vihilfer ederoelkoininen blandt 
os. 

(5r del ikke mere end et Tilfælve, at 

J kommer til os I famme Stund, som 
Konserencen i Hang, aa.-net med jin 
stor Latin, enoer san stille? Jst-a de 

store, fom der var Herrer, oender J eder 

lil de smaa. Alene blandt de sntaa san 

J vrere trygge paa, at Lognen Elemen- 

ger sig lnb ogsaa i zredshærens Rækknl 

Ved J, hoc-d som er del varmesie 
Onssc hog del Falk, J er Gckfler hoS i 

Dang le alle de smna Folk, som 
del i denne Forbindelfe kan være Tale 
oin, og kunsle et og ander af de stvrre 
ogsaa, sluttede fig samtnen l et Neutra- 
lilelsforbund, ver-get af en Voldgiflss 
domsloL At dc foksoq!e at faa dene 
Neutralitelgforbund erkenn af de stock-. 
Nam« henved lredivc Millioner, kanske 
over firli, bad om det, knnde del von- 

fkcllg negch. 
For de smna Fall gælder del nelop 

nu ikke at lade sig skrænnnc til at ftandfe 
ved den Gmnse, som de store vil have 
sat. Dis-sc kan konnnandere over me- 

get; men de kommanderer tlke over vor 

Sanwitlighed, llke over vort Arbejve 
for at olnde Frcd for vort Liv. 

J, som er Fredsfagens Officerer, — 

of de smaa Falk man J danne eders 

Avantgotde! 
Her hos os staat J vaa Frei-end egen 

Grund. En fast ugennemtrcengeltg 
Mnr varger vort Land imod Harm; 
mod Fjenden hak set reist sine Field. 
Jndenfok disse Mute, bagenvm disse 
Field har Foltet bnget Altre for Fa- 
miliklivels Sandhed, for Retfrerdighes 
den. Pan hele Jorden findes ingen, 
som spger i større Opriglighed. 

Ebers Nærvarelie her hat glædet og 
hjulpet vö. Maatte J til Gengæld her 
have faaet ederes Trv styrketl« 

seit Dem see Ostsnhssalveh sont usu- 
« holder Mikföllh 
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