
Ward Co., N. Dakota. 

Det haode ocetet min Hensigt ikte at 

totttrlle om den opblontstrende Kolons 

detopoe i Raid, da den i Aar tan tali 

sor sig selo ved sine srugtbare ?lgre. 
Men da den Inn tan blioe fotftaaaet as 
dem, sont kommer del-op, vil jeg ined 

Rednltionens Tilladelse meddele lidt, saa 
de, som ttke tominer der og ser, tnnne 

læse oni For-holdem der-, saadan som jeg 
sorstaar dem. 

Den lis. Juli lag iegi zorening med 

Past. N. P. L a n g sra Lmatonna og Mr. 
M. C. Thomsen, Htttclnnson, Minn., 
med Soo Banns sra Minneapolis til 
Watd Co» N. D. Vor standinaoitke 
Agent Nielson Lakoson var selt- 
sslgelig med, og en lille Stare af danste 
Landsogete, der sowgedes med flere, sont 
hat-de samme Afrinde t N. D» alt sont 
Taget tom Nord paa. Reisesplget I 

den ,,l5ar,« hoor Nietson Lan-san saa at 

sige var Konduktor, oat not over I;0, 
hvotat den oveivesende Del var Tansir. 

Vi antom til K e n m a r e ved Mit 

dagstid. Mange Danske oar ved Sta- 
tionen sor at hilse paa Gastet og de ny 
Lands-gere. Preesten, Paitor H. Han- 
sen glemte not heller ikke at tomme, 
da han havde bestemt Missionsmpdei 
en Sloolund oaa den vestlige Side af 
Seen ved Kenmarr. Der sarnledes saa 
Folket til Mode omtiing Kl. :- om Ef- 
terrniddagen· Og jeg Lan itle nagte, 
at del gladede mig at se de mange tendte 

Ansigter sta mine to ssrste Besog der- 

oppe« ja at se ny og ukendte, sont var-e 

tomne derttl. Jst-r et det glætcligt, 
naar oi detanker, at det var om Herren 
ihano Ord, vt vare samlede. 

De to folgende Tage var der saa Mo- 
der paa Lstslden as De Lactsz Late, hoor 
slsrfte Telen af de Danske do. At Mc 
detne holdtes i Menighedkns ny og tum- 

melige Kitte, Tiger sig selo, og at Me- 

nigbeden haode Tid til at komme og here 
Fredens Evangelium, syned ogsaa at 

sige sig — om du oil: solge af fig selo. 
Hoot mange af dem, der saa er paa 

Bette-is Side, det ligger utensor vor 

Opgave at paavise. 
Glnd edel-, Venner! fom hat varet 

med til at hstelpe Brodre til en Kirte 
ved de Guyet-, J sent-te dem. Te ere 

det vel verd; thi de benytter den. Og 
veer org paa, at Herren hat« sin Gang 
ogsaa der. 

Da ieg var der i Fior, stod al Sud 

estet Omttrkndiglsedrrne not faa godt, 
og de ltdet bemidlede Kolonister saa del- 

fornosede nd. Men tszladen vacede itle 

lange-, thi Storm ledsaget af Hagl tom 

og odelagde Stotsleparten af Asgtsden. 
Anderledes i Aar. Jlte alene stnd al 

Sad godt, da vi vare det, nien den er 

ogsaa dleoen heftet, og snart gaat det 

last lra Haanden med Tarskearbejdet. 
Jeg flulde Itke andres over at hore det 

oppe tra, at daade denne og hin hat 
aolet tra 20 til 535 liisslnils pr. Ams. 

sanfte jeg oenlet for meget, oi saat nu 

se! 
Byetne Kenmate og Bosodells 

got stadlg Fremstridt, saa det maa ven- 

telig oeere Forstaaelsen blandt de hand- 
lende, at der vil dlioe noget at tjene. 
Men det sotudsatter, at der aoles dogtigt 
ai Hoede og Ost ude oaa Landet dlandt 

Landmændene. J Kenmare, der som 
dekendt led meget ved Jldebrand sidste 
Vintet, opspres i Ledet as denne Som- 
mer flere store Butitler. En as dem 

dygges of btcendte Sten, en anden as 
stampften, og det kostet. Men saadant 
Atdejde siger oo noget om, hoad Han- 
delsmanden mener om Ward Co» N. 

Dakota. 
Men det er saa strætkeligt koldt der- 

oppel Ja, og hvor jeg siddet og strioer, 
et det saa iotieerdellg oarmt. Hoad 
saa? Hvad er verst? Mon ikke Hedent 
Nu, lige anget, noget er iVejen alle 

Sleder, og en god Tlng er det, at der i 

N. Dakota er Operflod paa ttnl og det 

til megel billige Priser. Kulminen ved 

Zenmarc hat hidtil tun taget ist-do pr. 

Ton, og i Kulminen paa den anden Stde 

as Stett hat Kul hidtil met-et at laa 
lot shdo pe. Ton, naar de hentes ved 

Minen. Lad saa Vinteren orete lang, 
det tostet dog nappe i Ward Co. N. D» 
mere lot Jldebreendsel, end det kostet 
noset andet Sted i de Forenede Stater. 

Syden med sine Miner dannet oel en 

Undtagelsr. 
Men taget det da ikte en hel Kapital 

at reist til Nord Dakota og doseette stg 
det? Pan et saadant Spsrgsmaal vil 

Lcleten allerbedst saa et godt oc paa- 

ltdeligt Soat ved at henuende slg ttl en 

ellet andeu, som hat oætet der et Pat 
sat. Stalde ieg ncone nogen, iaa 
sial det trete Mk. Undtetv Peter- 
sen. parte Adresse ee natuellgvts: 
sen-state, Ward Co» N. Dakota. Von 
stl not me saa imsdetonmende at lot- 

tcelle, hvotdan det kan gaa en mindre 
deniidlet Mand, naar han komsner det. 

Jeg sial nu slutte, dn seg elleis lag- 
ger Beslaq pan ior stokt Spalteiutn, dg 
bebe jin-seien nt nndskylde, at ieg glader 
mig over lialonien der appe, sont jig 
tror dar en Fremtid, og deksor anbe- 
faler den. 

Hilsen 
M. C. H. Rohe. 

Pan Sippi, Wis. 

Menigdedeine i Pay Sippiog Sake- 
ville, der tidligete havde Prcest saninien 
med Helligaands Menighed i Waiipaca, 
desluttede estee Pastvt N. Sangs Tod 
c? dplsse Fokdindelsen nied Waupnca og 
kalt-e en Pius-t, der lnnde oste hele sin 
Cid paa de to Pladser og dekved blive i 
Stand til at gøie ineke im- Bsknene og 
Ungdomnien. De kaldte da Pastor C. 
M. leen, der blev vibineret undei 

Aaisniadet i erenville, Mich. Siden 
den Tid hat de to smna Menigheder 
ostet ineie end sei-, men siikert ogsaa 
nydt mete og glædet sig mete. J 
Sol-eville, hvor den dnnske Besolkning 
var delt ito Flotte, den ene betjent as 
en dunst, den anden as en noisl Priest, 
bleve de enige oin at slutte sig samtnen 
til een Menighed nied Paitok Olsen som 
detes Priest. Te byggide saa en tum- 

melig og smuk Kitte. soin blev indviet 
idt et Aarattd siden. Deiester iog 
Menigheden der og Menigheden i Poy 
Sippi sat og byggede Piæstebolig i 

sidftuckvnte By. En Arie Land bleo 
todt oed Udkanien as Byekh og et meta- 

geg Vug dleo opfert. Hufei er ilie 
biet tninineligt og sækdeleg vel indtettet, 
nten smagsuidt og godi dar alt ndfort, 
hvtlket man sjælden set san« laiigt sta 
from Byek. 

Pan en slovklcvdt Backe bag Prieste- 
doligen samledes degge Menighedetne 
til Fallesgudstjeneste Sandag kkokniid- 
dag d. ti. August. lindei«tegnede, sont 
var indbudt til Festen, pkcedilede over 

g. Tini. 1,ti—l4., og doielede steiltg 
ved Ocdene: ,,Gud sceltte osZ iike eitei 
voie Gerninger, nien ester sit eget zor- 
sat og Naaden, sont er as given i Kri- 
stus Jesus fm evige Tiber. Han hat 
tilintetgjott TIden og diagt Lio og 
llsoikmnkelighed for Lyset«. Den soc- 
samlede Since listtede opinaerksomt til, 
dg vi tro, at Guds Okd ogsaa den Tag 
blev til Belsigneiie. 

Eiter Gutsstsenesten saniledes Foiki 
Smnaflokke i Sinnen ont de niedbiagte 
Madkukve og til Samtale. 

Oni Esietmiddagen sainledes vi i 

Piastedoligen soc at indvie sanime til 
Herren, en Bolig sor hans Dienen Te, 
der ikie kunde saa Plads inde, blei- 
bienket udensot under Teuernr. Orge- 
lel og Sangkoret sit Piads paa Veran- 
daen. Pastok Olsen talte til dein, der 

havde dygget Oasen am at se til, at 

dekes Saligheds Haab itke blev bygget 
paa Sand, inen paa den evige Klippe 
Armut Deeester talte undertegnede 
ant, hodtledes Hecken lunde do i dette 

Hut- og i de enkeltes Hinter og Hieni, 
hootpaa Hjemmet indoiedes nied Von 

osn, at Decken al Tid dilde do der« san 
Gudd Btkn nmatte ssle sig hieinnie, ag 
dedtsvede Syndere, der speise estet 
Feelse, ikke skulde gaa sorge-dein nam- 

de gik der den. Vi skilteg san nied 

Gliede og Tal til Herren, dee hat-de 
oelsignet os. 

J. P. Nat-rup- 

Ccdar Falle-, Ja. 

Student N. P. N ielfen, Council 

Blasng Ja» deri Sommer hat sofe- 
staaet vor zetieskole, reiste sidjte Uge 
hjem til sine Foraldke, for der at op- 

holde fig, til han attek fla( begynde med 

Arbeit-et paa Stolen i Blutk. Hast 
har, i den Tid han hat vom her, stasiet 
sig itke faa faa Venney iom gerne vilde 

have beholdt ham het. 
—- Jkke faa faa var de, dee Log til 

Latimek sibste Spuk-as for at overvcete 

Kerkeindoielsen vg Missionsmsdetz vel 

ca. m i alt. De er nu kam-net hjem 
tgen og udtalet alle dekes Tilfredshed 
med Medet og Reier i vet Oele tagen 

—- Istudent N. N ie l sen kam i stdste 
Uge tilbage hettil fka Rucine, Wis» 
hoot han hak holdt Fekieskole i Immu- 
nuels Menighed. Han oil nu opholde 
sig her hos sine somit-m til han alter 

stal begynde sine Studiek poa Skscen i 

Blatt. 

—- Paswk J. M I l le k, der for Ti- 
den opholdee stg i Jewell, blev paa 
Grund af bucklige Vetbeed iothindket i 

at komme her-il Toesdag den 7. Septb. 
paahvilken Das Olivek Jederer 
og Knie Posteup havde besiemt at 

hotde Bkylluz oq Messen foeeettedes da 

of en engelsk Priest, Rein Lock wa od. 
De nyglfre reiste Lardag Morgen til 
deres nyc Hjem i Llncotlm Nebr. Ven- 
nerne her folge dem sned bedste Onster 
for Fremtidem 

—- Eline Qlfen lotn isidfte Uge 
hietn fra Chtcago for at apholde sig her 
en Tld has sine Foeældre. 

— Pastor E. A· Hiortgvang fra 
Fort Dodge kam hertil i Lardags Altes 
og preedetede for as l Nakareth Kirle i 

Sandags daade Formiddng og Afterr. 
Manchg Forrnlddag reiste han ntter 

tllbage til sit Hiern. Vl takke for det 

lorte Besag og for Vldnesdyrdet, fom 
bleo aflagt. 

l ——Paa Sandag venter or at have 
Pastor M C Jenseit-Engholrn 
jfra Greattlnger, rblandt os, og der vll 
da blioe Gudstjeneste i Nazareth Kirkej baade Forrnlddag ag Alten hvortil allej 
Here vellamne. 

Des Manus, Ja. 

stor Bing S Hjemkomst, haft Bei-g af 
flere Præster, fam have forkyndt et gadt 
Ord idlandt ag. Pastar G. Grill 
var her og talte Skolefagen vel, neen 

ogiaa den storste as alle Sager, Sire- 
lens Stelle-Ofen (Fand. V. C. Men- 

ge r s, sam har været her et Par Gange, 
«pra-dilede en Sandag Zarmiddag for as- 

paa Dunst og en Aften paalfngelsp Vi 

sige Tal for Besagene. 

j —J Onsdags reiste Pastor Btng 
Yttl Serantan for at begrave et lille 

Bam, Nagmus Rasen ussens l- 
aars garnle Dotter-· Stedetg Praest, 
Pastar M a ller, var lorhlndret ved 

Sygdam fka felo at rorrette. 

—- Mils Anna Anderlen fra 
Algona, Ja» og les Anna Lin- 
den fra (5hicago, have vceret paa Br- 

ing her i Deo Maine-. Begge ere nu 

hjetnrejste, men bedes orn at komme 

igen ved Lejlighed. 

Vi have i den senere Tib, siden Pa- l 

; Sidste Sandag havde oi en flan 
Tag l Guds Hug. Herrens Bord var 

Ydækkeh ag rnange as Menlghedenål 
IMedlernmer nahe det hellige Rande-l 
lnraaltld. Mange leitet vare ForhaldH 
haade samlet siz daade Farrniddag vgl 

Hlften for at horc Lebet. i 
—« Ter bygges avcralt i Les Maines« 

i Aar. Rappe har Bycn set bedrel 
Tsagei mange Aar end nu, endfkandts 
Des Manns hnr al Tid været en gad 
By fae Arbejdsfalk. Hvorfar flere af 
vore Landgrncend ikle have bofat sig her, 
end der har, er as ,,Capitolsster« en 

Gnade. Des Molnes er den bedste By 
iJawa, og Jatoa den stanneste Stat i 

Unionen, hvad mere lan man da pnsle 
sig? 

— Vl have dejligt Efteraarsvejr nu 

—-- lad det vaeee den sidste Nyhed. 

Lust, Wis. ! 

N e l s on La m s o n"s lille DatterJ 
H Aar gammel, afgik ved Doden i Dag? 
den A. Sept» efter et meget tort Sygeis 
tcje. t 

—- Mifg Marie senten, Dotter 

afJoegenJenfer og ChristiaIJ 
Petersen, SonafxotsPetersen« 

sstal Irgtevieg den TO Oktober. 

— Thomas Hjort (Mejekist) er 

lved at bygge et Mejeri i Bone Lake, c. 

F Mit Ost hersta, hoiltet udgsr det t. 

zattoki as denne Art i dette Settlement 

·-— Majsen her oppe var god i Aar; 
og er omtrent haft-t, efter sont Frost omJ 

ENcettekne tan indtmsse IIaat som helft-J 
—Vetetien Brodrene hat sont! 

spr teecsket her i Aar. De fsre « Mændj 
Ined MastiIIen, dem felv tbekegnet, ogj 

Iteerjkee for 23 Cents pr. buiheL 

I Conneit Btnfis, Ja. 
P Pastok L. Mathiasen toIntIlbage 

Heu Dannmkk sibfte Dnsdag den t; 

Sueptember gtqd over at have været i 

Baume-eh men ltgefaa vel til Mode 

over at viere kommen tilbage igen. Han 

ler velkommen 

! —H. J. Knudsen ankom Tim- 

dag, og N. Mathiafen, en Brod-r 
til vor Ptæft tom Mandag samme Uge. 
Sidstnceonte nted Inmitte. 

— Den fsk omtatte Bazak beugte os 

omkrtng 0280.00 og vil meget Imr be- 

»tale vor Gott-. 

» 

—- En It Aar gammel Dotter af 
Mr. Ntrgaaed djde foenyttg af 
Blodfotgtftntng feemtommet ved at 

træde et eustent Ssm optFodeIn Mk. H 
Nagen-h en Danstek, er Lokomottvsf 
isrer pas C. and N. W. Bauen. 

—- Byens Scoler aadnedes Mandag 
d. il. dg» men vor nye Højslole er 

endnu ikle paabegyndt og oil maaste 
ikke blive dei for det sprste, og derfor 
lan vi vel nwrmest tolle voit cerede 

stklismllmnrtL iom lkle vilde Ucd nf 
Butten, endsksndt dette var alsnindelig 
for-staut- 

— Jernbanearbejde faa vel sont nie- 

get andet dtives ined Joer og Hast, saa 
her et nceppe en Mund ledig, sotn kon 

vg vil arbejde. Daglsnnen er i flere 
Tiliæide højere end i Foraatet, san nn 

kein tnan ille kluge over daarlige Tider. ! 
i 

West Stiperior, Wis. 

Religionsskolen her, der varede 8 Uger, 
har vteket besagt of 30 Born frei 5—-12 

Aar-Z Alderm. 
Stolen sluttede med en Bornefefi ude 

i Nemadji Parl, hvor Bornene tned 

nogle af Sandagsslolelærerne og de flefte 
as Bornenes eraldre tilbragte en skøn 
Citeuniddog. 

— Postor Nielsen udtalte forleden 
Tag, at han blev behagelig overrallet 
ved at modtage et kostbart Bogslab fra 
de zotceldre, hvis Vorn have guaeti 
Neligionsslolr. 

— Ved sidste Menighedsmode gao 

Menigheden sin Pkaft en Maaneds 

Ferierejse til Nebraska. 
—- zor ille lange siden flyttedc en 

Familie hertil fra Hutchinson· Vi byde 
dem hiertelig oellonnnen iblandt os. 

Her er Plads til flere. 

—- Klynken og Klagen over daarlige 
Tider og ltdt Arbejde horeg vist ille 

inerc. J hvert Tilfcelde hores det næppe 

san langt mod Nord sont West Superior, 
der vilde da sikler heller ingen Grund 
være dertil. 

— Ilere Hnndrede Arhejdere paa de 

store Moller her i Byen fandt dog paa 
at strejle for nagen Tid siden — ja man 

bsr da nogenlunde forspge at folge med 

Tiden. —- Strejlen blev imidlertid snart 
bilugt, og Arbeiderne sit 25 Cents lagt 
til deres Daglon. 

—- Gn vis Slags Knlarbejdere fil 
ille Leilighed til at gere Streite, — de 

viloe maner heller ille —— thi nden at de 

anede det, sil de deres Lan forhojct fra 
50 til W Cents i Lunen. 

—- Her er falden en Mcengde Regn i 

Sommer, der bl. a.« har forsitilet en( 
Del Arbejde. ! 

—- J ei af Byens Binde lcefes, atl 

for lU Aar siden var her daglig tun eet 

genitetngaaende Tog til Toillingbyerne 
Minneapolis og St. Paul. Nu er her 
dagltg T Pagfagertog iil diöfe Byer. 

Nccnah, Wis. 

Den nye Spokvejglinie mellem Nec 

nah og Oshkoih nanner sig nn sinzulki 
endelfe. J den sidne Ugegtid yat ekH 
Vogn oceret sendt over Linien et Pan 
Gange om Bogen, Irren regelmæsfig 
Ttasik et endnu ikke optoget. 

— Vor danske Lage J. W. H an s e n 

er flossen Han hat nn Kontos og Bo- 

pæl i Sherry’g Bygning Vest for Post- 
huset. 

— Edmond tsh riftian Niet- 

fen oanLia Dorthea Nielfen 

agteoiedes i Vor Frelfets Kikke Tots- 

dag Aften den Isl. Ang. Det unge Pen- 
oil ocere munge of »Danstcren«o Leier-e 
bekendt, da N ielsen har oæket Laster vaa 

Ell Horn College, og Jnlta hat holdt 
Stole i Elk Horn og siost arbejdet ved 

»Dansteren« i Bleir. De hak taget 
Vopcel iScandinavia, Wiss-, hvor Niet- 

sen stal vare Besiyrer af ,,Lutheran Aca- 

demy«. Bote bebste Øniker levfage 
dem til deres Geming. 

—- Lstdogen den 2. Sept. ægteviedes 
Henky Fredkicffen af Oihkosh og 
Anna Peterjen ai Neenah eBtw 

dean Hjem Pastor Jener forkektede 
ogiaa denne Vielse. De nygifte hat 
toget Bopcel i Olhkosh, hvor erdkickfen 
hat Skkæderoitrksted. Vor-e Qnste er, 
at J moa fake oel! 

— Om Aftenen den 7. Sept. bade 

ganske pludfetig Miis M a rie Clau-! 
f en Hun haode just oeetet fyg 3 Ugek 
af Tyqu. Morie vor haakdt angre 

! 

bet, men hendes Dod var olligevel enl 
Overkasselse for alle. Doktoren var 

der Kl. 9 og fondt iniet ufcdoanligt, 
og Kl. 11 døbe hun ganske pludselig 
uoen at foa tolt et Ord, og nden at en 

Trakning kom over hendeo Legeme. 
Morde hor væket Organistinde i Vor 

Frelfero Righ. i 5 a 6 Aar og oel blioe 

iaonet meget, for hun ourtro i sin Get- 

ning som fou. Det stdste Aatstid vit- 

kede hun tillige i Sindagsstolem hvor 
hun blev afholvt og oil btioe savaet af; 

Bann-ne og Laterne med. Hun beha- 
vek ikke vor Nos; men det er Sandhek 
om hende, at hun »forfagede Ugndelig- 
heb og de verdsltge Bettes-einger, og le- 
oede tugteligen og retfærdeligen vg gabe- 
ltgen i denne Verde-t«. Huii var til- 

lige Latretinde t en af Byens Stolerz 
der vil hun ogsaa blive heilig favnet, 
fo; hun var tneget hojt estimeret at 

baade Professor og Stoletaad, samt 
elsket og all)oldt af Bamene. 

Begrnvelten foregtk fm »Vat- Fiel 
sets Kttke" lo. Sept. Kl. 2. 

Paftor N aaru p fra Oshkofh talte 

paa Engelss, « en se n paa Dunst 
—- Lørdag Morgen sont M i s s Lin e 

C l a u s e n hjem fra Minneapolis for 
at folge sin Søstet til Grauen. 

Tentam, Mich. 
Sandagsskole- og llngdotnsfesten i 

Ttufant holdtes udc t C. Jenseng 
Skov ved Store Settle og gut not saa 
fotnojelig. Varmen var nok streck, men 

det manglede ikke paa friske Pult 
Pastor Søe talte baade for og efter 
Midnag, Søndagsskolebatnene sang et 

Par Sange, og Z andre Petsoner talte 
om og for Sandagsstolensstadigestem- 
gang. 

— Ttllad mig at sende en lille Hier- 
tenstak til alle dem, der med et glad 
Hjekte og en oenltg Haand gao tnig en 

Gaoe at sende ttl de stakkels Kvinder 

og Born derhjennne i Danmatk· Tænk 

dig blot, du glade Gitter! Maasse din 

Gaue, lllle eller stor, naar den nu kom- 
mer dethjem, bliver anvendt til en 

Smuie Brod, tom et lille Varn med 

Smil modtager, mens Modena staat 
ved Siden af ogi sit stille Sind tactek 

dsg, den kcete Landsmand i det fix-me 
Besten. Til Slnt Tak, fotdiJ tkke lod 

edets Lyst til at hjælpe neddæmpe af 
denne Berdens daarlige Tale. 

C. C. Nyrand. 

Sondngen i dct tjvidc Hug. 
sFm engelsl ved Il. :li.) 

ilnder det fidsie Aars Trnvlhed, da 

Folcets Tnnker soin en Helhed nicrc hast 
vætet vendt iinnd Migen end iinod no- 

get andet cnkelt, da Gnd t sin Rande 

hat« set i stor Bunnhjertighcd ned til oS 

—- ch san det so ikic lmve Dankt andct, 
end ot niange as vol-e heitstilledc Ent- 

bedgmcend have hast nieget ot geke, 
stundoni ogsaa om Sondagem og jo da 

Ikke mindst hauc, sont »siddei« ved Ro- 

ret,« vor Prcesident. Men hoor skant 
er det san ikle for kristne Hierin at 

vide, at netop den Mund, den hojeste 
iLandet, poa hoeni fast stor en Byrde 
og Ansvar hviler, at dan er en sont-Jn- 
tighedssnld Kiistem som aldrig tog az- 

get Sfridt angoaende de offentlige So- 

ger, uden han fokst scenilagde dein for 
hom, sont er Kilden til al Visdoni, 
og bad heim oin Ledelse· Hans mitten- 
dom synes at væke as en alvorlig Art, 
ikke alene til Btug ocn Sondogen, nien 

til Honng i Livets niange Fothold. 
—Sooledes, siges dek, tun ingen beso- 
gende tale medhan1, da for en angen- 
lnnde ltengere Tit-, nden han bestemt 
Inaa foa den Opsattelse, at Piæsidenten 
er en Eilig og aktiv Kristenz thi det 
com-net ftedse frein baade i Satntckle og 
i Dir-et- 

Stden de socere etstra Byrder ined 

Krigen bleo lagt paa Præsidcnten, yet 
hon nn og da innattet nige sisa sit scro- 
vanlige Sondagsprogmm Pmstm 
i Metropoliton Methodntkiikcn thiiy 
ington ved ganske bestemt, at nuar han 
itke ser McKinley i sin Stol en 

Sondog Morgen, san et det, sordi no- 

get ineget ekstraordinækt holder han 
hsemine. Ved nogle fna Lcjlighcdkr 
under sidste Ktig med Spanien skete 
det, at Telegracnmer ankam Sondag 
Morgen, der var of en saa pressende 
Nødvendighed, nt han maatte somle sit 
Kabinet til Mode. Men næsien hver 
Sonng hat han elleks haft og beugt 
til Hvile og til Gudsdykketse og oundix 

lig Opbyggelse. 
Poa Ugedagene staat Pkæsidentenine: 

get tidlig op. For slerellger knnde 

han ikke faa Tid at gaa til Hvile for 
Midnat, og han hat begvndt at tote 
Folgerne deraf. Ont Sondog Morgen 
imntes de alle om Frokostdokdet. Prax- 
sidenten leder selv Morgenandagten. 
Derpaa talek han og Mis. Mc Kinley 
med hoetandre indtil Kirketid. Jngen 
Post aabneb i det hvide Hug om Stu- 
dugen —- foa ital det da vate, at Juk- 
holdet vides at vcete seetlig vigtigtz og 
da man gerne hans Privatsekreteet tage 
sig as det i Oseblikket. 

Bestemt Iö Minuter for elleve holder 
Kanten med de satte hefte sorspundt 
foqu Deren, fctdlg til at tqge heim 
tll Wirken. Pan Grund as Svsghed 

lkan hnns Huttru iieeloen lebst-ge hom. 
tSnm Pkæsten i Mettopocitanknten er 

vtd at opgive Salmiine, tin-der gekn- 
Pmsiveiiten ind, goai op og indtiigek 
sit sædvantige Siede. J Siilhed bsjek 
han sit Hooed til Bon, og naar Sangen 
begyiidek, fyiiger hciii livligt med. Pice- 
dikeiien folget hatt meb spcendt meæik- 
fomhed. Og hoad han slet ikke vilde 
yiive va, var, om Mgl). tog noget leer- 
ligt Henfyn til hom. Det er hans 
Lnske at tilbisdc sitt Gud i Kisten i 

Washington, sont hnii gjotsde det ists 
Hieni i Ohio —- foin en privat Vorges- 

Ved en Leilighedsudtalte hnn fig: ,,Jeg 
vilde helleke des-ge en af de finaa Mit-t- 
sioiispladfe nede inellem Vcekfteine, 
Pakhusene, og blive lilladt at bebe til 
Gud efter eget Ønfke, end som komme 
til deniie store Knie og iaa væte stadig 
vidende oin inin offentlige Stilling. 
Qin Sondagen i det mindste, vil jeg lcegge 
til Side mit Eiiibede.« Naar Offers 
besten bckres oin, lægger Ptcesideiiten 
ogsaa siii Gewe; og iiaot ,,Lovprisniii- 
gen« er sittigen, foibliver Mgh. siddeiide 
stille et Øieblit, og Piæsidenten gaak 
rot-g nd til siii Vogn og kører hieni. 

Sandngeii er for Mr. og Mes. Mc 
Kinley deres egenspecielle Dog. Fai- 
Middagen setveres, gaa de sig stund-im 
en Tut ud i den finukke Have ved det 

lhiiide Hug. Eiter Middagsmaaltidet 
lfoiblivek de frenideles i hinandens Sel- 
lstab geniiem Esterniiddagen. Siælden 
Ikoininer der freimnede. Naar Aftenen 
Kommen og deres Sondag er til Ende —- 

lda er der hos deinen Erkendelse af: Det 
Jvar en Hviledcig, en Dag, da vi sit Lov 
Tat viere os seit-, vceke fki for tet ellets 
-daglige Sturm 

Der er sikkert mutigen en, som i Pice- 
sideiitens Sted vilde biuge Sondqgen 
til felskabelige Foknøjelser og modtage 
Bei-g af Beiwer- Der er jv saa mange, 
soin menek sig retfcerdiggjorte ved even- 

paa de trat-le seks Arbejdsdage at til- 
biinge en gudlss Sondag. Hviltet 
støiit Elsenipel fat af Landets Øversir. 
Et Etgeiiipel, sin ogfcia rast folgegi 
Washington 

Dreyfus-Sagen. 
thottfat fta t. SidH 

Men al Stillteden anfeS kttn for 
Haobltt for Stontt.n, 

T’t-tt)fttg’ Vettnet vil ikke opgtve 
Sagen. Dentange reiste straks ttl Pa- 
ttg tat at appeltte sagen —- og hele 
den bannede Vet«dett, der ltstttnest part 
dct ftamffasndede Ftedtelands Begne, 
tnstet sig tt·. ny .ttatttttttgtte tnod Gene- 
taletne og Jestttttertte. Den Fred, 
Totttgtendetsen skulde have gengiaet 
Ftantrlg, otl tkte tndtmde. Dunqu 
Nat-n vtl tretndeleg fcette alle Sind t 

Bevægelfe for og unab. 

Hvav Berdenspresfcn sigetn 
Gunst-: enstemmtgt lyder Verstabene 

over det san tnotalft nedvckrdigede Frank- 
ttg fra hele Budcttgpttssjen, alene tned 
llndtagclfc af de jejttttttske Italiener- 

lbtade. 
En Harme hat« gtebet alle Eind. J 

Amt-mitt, t Italien. i Tystlitttd hat« matt 

paa sine Stedct btaendt General Mr t- 
c i er in esstigitsnk en atnetttansk Bete- 
tsanotficer hat« iettdt Ettetshaxy fin 
lldfotottng oaa Dteyfugf Weg-te 

Mett alt sltgt halvlttttckligt Væfen er 
for intct at ngne tnad Pressens enstetn- 
ttnge Tom. 

Wanst gaat det til t· de enge lf te 
Llatjen Selo conservative Bluts-.I erklet- 
rek Totttnten for »Fratthtgz moralske 
Sedatt.« Ilscttndtiuekhallot ttted Dom-Z- 
ttdtryktene og tpotgerx hvud vtl det fige, 
at vaetc Fouæder »und-er fortnildende 
Qntstcettdtahedets« —- dtst et« jo kun en 

Ltlkettdeginelie af, nt Tntnmtrne ded, 
de hat domt ttt«etfatdtgt· Oel satntne 
ttdtales farovtigt oafnn i den dtcyfttss 
venltge jeanste Wust-te 

Ftttnkt taks Bett s« n H l a n d ttdtaler, 
at ,,:)tepttblttken matt dytt detale sitt 
lsztsneralttaltg Watte og Bttttvaskelset.« 
»Genet«ulettttc- tsotdtydelfe vil onst-te alle 
aktltgc iltctttteskttg Vlttkt), ftslo det rud- 
siske Mtlttætdlad Not t· t j a er haard t 
sitt Dom- 

Det tytke »Kolnttl).s Isitung«ttdtalcr, 
at Dottttnen et« feig, t en bartsartfk Mid- 
detttlders Aand; ved den hat Frankqu 
truttet ett Gtættjelttne mekletn tig ot; 
den vorige Vetden i Henseende ttl alle 
Begteder ont Ret, k)cetfærdtgl)ed, Ast-e 
og Scheu 

Selt. Osttigsungatns Blade med den 
starke anttsetntttste Sttmtsntng eitlen-m 
at Lomnterne hat« gaaet paa Akkord med 
deres Santvtttighed 

J Jtalten hat der flete Steder væket 
ttuettde Oplsb udenfor de franfke Kon- 
fulatsdygtttngek. 

Qg t« alle dtsfe Lande« faaoel fom her 
i Amerika er der en ooetordentlig stark 
Stentntng oppe for at afdtyde at For- 
bindelfe med den til naste Aar kommende 
Udttilltng t Paus. Dette san itte 
skr officielt, fom der alt er meddelt fta 
Washtngtom tnen de stoce Fort-entlass- 
hufe gar det af slgselv. Der ventes 
ogsaa et Fotstag i den kommende Kon- 
reit. g 
Enden paa Sagen can ikke sines« 

E tnil e Z ola er atter ude med et An- 
klagebrev i »Autote«. Hatt fort-immer 
Regeringen og Dommen og mener, at 
Tystland en Das vil ydmyge Frankrlg 
tied at fremlægge Dokumentetnr. 

Sldste Nyt er, at Duny vtl hllve 
benaa det til I. Januar — men han- 
Vemter vtc tun have ham hect og fuldt 
fettendt. 


