
—- Det er en Tid siden, del bleo lovet 
os, at Past. N. Hausen Zra Cedak 
Falls vilde komme herud og formelle os 
pm sin Reise t Japan, Kinn og Korea. 
J sidste llgc indfkiede Pasi. Haufen san 
sit Laste. Og Onsdag Alten holbt han 
Fokedrag over Korea og Kinn og Tolo- 
dag Akten over Japan. Desnden hat-de 
han med sig derootefra en hel Mangde 
Gensinnde af forstellig Art, H. FOR-L 
Kletdningsstykler, Nebstabey Afguds· 
billedcr og mcget anch Diese Ting 
var bande fomsjelige og sysgelige at se. 
thi meget af bet, og da lærlig Afgudgs 
billedmtc vtdncde højere end Qrd om al 
den titnslige og nandelige Rod, der her- 
stek i disse nf Hedenskabct lankebundne 
Lande. Tet er for vidtlofttgt at 

komme inb paa felve Fokedtagene, blot 

stul det tllfojes, at det vilde viere entle- 

ligt, ja ihoj Grad tjenligt, om hock« 
Menighed i den form-de Kitle tut-Des 
faa Bei-g of Pasi. Hausen og hore ein«v 
hvad han hat set og oplevet paa sin« 

Reise. Det vilde siklekt hjælpe til atE 
raste vore Menighedsfolk op af Sonne vgl 
blive i alt Fald ltdt vaagne for Mist-F 
sienens store Sag. 

Tat til Pasi. Hansen for hans Tale-. 

hekl og vi hembe til Gut-, det ital have 
sln Betyduing. 
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Jewkll, Ja. 
— Vor Landsmand ls he is F r ed e- 

tiksen hat sornyllg lobt en sm Aue-S 

Firm, beliggende i lldkanten as Byen, 
as Jac. Stringersor Hex-sum ; 

Fredenlscn hat« folgt sit eleganic" 
Hsem til sin Broder Jver F re d er i l- 

iensot-31,:zw. » 

— A. .V. Da nielscnh.1r thesi-· 
Dage bhllet stn ssotketnmg nnd Ali-m- 

laget samt et Veboelseghug sor him- 

Acceg Pralrieland I Mlnmsnt.1. 
—- Her hat i den scnexe Erd wem 

3 Hirsch-pl stunk-: Tel l. lsos Tho- 
mas (5. Pct et sen, oed hvtlken Ls 

lighed de mokmg 1 SturllolkkH o; finr 
Stole m. m. Lcn Z. dar nngie Tauf 
senete og paa samme Bleib-L As de 

tilsiedevmende hn neeonee vor P: ste- 

samilie, en Oel as Menigheden, samt 
andre Versuch luden tcldkagica med 

Ban, Sang og Tale, man formelle oed 
den Lejlighed Thomas Peteksen og Hu- 
sltu et Bord ag Tag sor samme samt 
sotskelllgt andel, og da Klokken var U, 
stilles man ad med Forstaaelsrn as at 

have tildkagt Tlden, saavel paa en nyts 
fig, sont selskadelig Maade. Maane 

agsaa dette Isene til Ssales Ftelsek 
En s. Overraskelle sokewg m Man- 

dag Aslen d. M. Jau. Tet var denne 

Gang Nielg Peteksen og Hustkg, 
sam skulde holde for i Anledning as 

Huslkuens Fsdselsdag. Endslandt de 
baer 4 Mit hersta, og Besen var megei 
daaklig, dlev del dog suldt Hug, Ven- 
nerne haode medbkagt en Kommode som 
Gaue. Pastat Johason holdt Von 

og udlagde et Assnit as Bibelem Des- 
nden sang man, saa gadt man lande. 
Med Henshn til dem Lege-nec- Rade-est 
var der ogsaa steget, Ogsaa denne 

Gang Ian det sige9, at vi havde saanel 
en nyttig, som selskabelig Sammenkomst, 
ag maatte saa, hvad m her saretog os, 

have Evighedsdelydning soe os. 
—- Med henshn til vor Kitkedygning 

kan anones, al Tsmterne hat begyndt 
at takke, og del er at hande, at de i 

Fremtlden sauer al den lerast paa Ar- 

dejdet, socn et mutig. 
— J lesdags Astea asholdtes Sang- 

msde ved Pastak J a h n s e n a, ag paa 

Tatsdag Alten blwek her Opbyggelseai 
made has Mes. ChristosserAn- 
dessen. 

— Sldst i Ugen resser PastoeJ ahn- 
so n til Scranton soe at lcese med Kon- 

sitt-ander og hqlde Gudstseneste. 

West Branch, Ja. 
Ja, nn talee vl ille lengere am det 

milde Bei-, pg detlommer velas, at del 
er bleven saa koldt, saa det teuer med at 

skyse Baader ag Oeen stioe, hvia de ikle 

er godt saevatedr. Men det var nu zkke 

en lang Bereining one Vesesorholde, seg 
aqler at give til dedste, hvoksoe jeq vil 
asbrvde soc at meddele one et og anw- 
der trylker lädt mete end koldt Veir. 

—- Jens Christensens San, 
Martin, blev sar en Tid sldeu slaaet 
i Dovedet as en nng Heft. der not falle 
vel, ester at den en Tid lang havde 
staaet paa Stalden Man sehstede, at 

det stalde have blevet sleebnesvangert 
sok den nnqe Mand, da Leuen som dat- 
Ier hier-ten paa den ene Slde as depe- 
vet, m Met. Dem mer des ins m] 

at blive Ttlfceldet, da dan er i stadig 
Bed ring. Han ek nn oppe. 

Den iblandt os laataldte ,,Mnmpg« 
hat doldt sit Jndtog blandt Ber- 
nene her, og den syneö itke at vtlle 

standfe sit Arbejde, for den hat nflagt 
etBespg l de Hiern, hvor den htdtti 
tun hat veret tendt afNavn. Fteke 
hiern, hvor den i sin Ttd lod enkelte 

tillmge —- ovetsaa dent machte-bar den 
meldt sig igen. Et Sted glemte den 

sanledessvcd et tidltgeke Bett-g en Mund 
med graut Haar, men get, ocn den 
ltle fandt hom, da den kom igen. 

—- En ung Pige, Dlga Jenseit, 
har ogiaa lidt og lidek af nævntc Sys- 
dom, og den synes at være saure haard 
ved hende. Men muligvts tommer det 

af, at hun ellers er iyg. Hendes Lun- 
ger er not en Tel angrebne, og det la- 
det tit, at det til tage lang Tib, sprj 
nogen Fokandking sinder Sted. Hettilw 
kommer cha, at i de senere Tage vil 
Maven itte holde den fottcerede Spise. l 
Bltver det sauledeö ved, da fer det itlc 
looende nd l Netning achldkedelse. 
Dog hvad kan Herren tkte gere. 

— Paftor M. C. H. Ro he forlader 
im Virtsomhed her t Begyndellen af 
Maus Jan tejsek den ö. s. M Eftet 
at have aflagt et Befog hos et Var af 
sine Nabopræster, gnar han til Min- 

neapolis den S. i nævnte Maaned 

og tagek san med The Suo Banen 
den o. op til Ward Co« N. D. Heu 
stal Holde sin TiltrcedelieH-Præditen den 
U. lBethanta Menighcd Hans Fa- 
milie bliver her til hen iApriL for den 

glver sig paa Reisen til det nne Hjem i 
det »wir Nord«. 

—- Den 21. Januar havde vt Oplw 
gelte her i Memghedcn Mr. Lon- 
rl is Lassen blev oplngkt,og Lydta 
R o ne jorenede sig ved san-me Lejltghcd 
formell nted Mentghccht. Mijg Lydm 
stieh: rg denkst-J Bruder, Farflnnmy sum 
nn cr Leerltng hod Sadelnmger J or- 

genfe n her iBycn, bltvek her, eller 
om vl vll: ganz etidnu llle nkcd Dem-! 

Fokældxe til Tatolcn ; 

TIcorttzficld, Minn. 

ftsftioqsrt hcrim L»Tansteren«, taknler 

jeg, -.:t dct ums-sie lind-» ititcrssøjere Ven- 
nmtc Dmtkmg i vort Sannund, at him- 
ltdt name-. Itke tun taa af vokt Sam- 
fundg Ptæster og Mcmgticdsfolk sendet 

10 not Noktttfictdz vso but-I Stonhed og 
fmutke Lingtretscr vil jeg dersor itke 

opholde mig hek,stont den ogfaa er vcerd 
at læggis Meile til og ifaer ftyder vo, 
som bot heutpr Bycn hat ca· 4,««0 
Jndbyggeke, bar otte Ritter dertblandt 
to lutherftc en iiokft og en dunst. Forst- 
nckvntc betjestes as Pastor J. N. K il- 

d a h l, sont stuttede berop fra Chicago 
sidste Eitemar soc ot overtage Pladsen 
iom Bestyrer paa »St. Olusg College«, 
sont tilhører »den forrnede not-sie 
Rittec og seneke eiter Paftor T. N. 
Moensz Tod modtog Kalb fka Me- 

ntgheden her. Den d a n ite St. Pe- 
ter-z ev. lut h. Mriughed bctjenes as 
Pastoi J. Sim o usen, sum ttllsge be- 

tjenekJmmanuelS Aligh. ca. l« Mit veft 
for Northfield Vi er her en lille 

Flok af Kristi Vennet, bnade her i 

Northfield og Hazelwood, og »Gut cr 

med os« og velsianer Okdct vcd med 

folgende Tegn, faa at derbog im Tid til 

anoen er nogle, sont siger Viert-en og de- 

reS gamle Syndeliv Farvel og slutter 
sig til Guds Born for at taxmpe under 

Korfets Zone. Ja Gud ske Lov og evig 
Aste soc hver en Sjæl, han faak over- 

vunden. Vi kaa ikte blive for mange ,og 
det er stadig min Bøn til Dem-n, at hatt 
vil knufe flere af de haakde Stenhjisptcr 
hervppe, faa at vi alle som een nxaatte 

komme til at fige med Joövm ,,Jeg og 
mit Hug, vi ville tjcne Herren«. Ja 
take Gut-s Bsrn rundt omtring i vokt 

SamfunU J vil ogfaa not erindre os 

en Gang wallen-, naar J bsjer Knae for 
Naadens Tront, thi vi hat itke Kamp 
med Nod og Blob alene, men mvd For- 
stendsmmek og Magus-, med Vetdenö 

Herre, som regerer i derme Tids Msrke, 
mov Onvstabens aundelige Her un- 

der Stmmelem Men Gud ste Lov at 

vor leere Frelfer selv hat sagt, at Del- 
vedes Porte ikkc stulde faa Overhaand 
over han« Mentghed, oq naar hatt er! 
med os, hvo kan da vceke imod os. i 

1 Ell Hom, Ja. 
Mitb- Lindberg fra Chicago, en 

Stifter til Mrs. V ig, er i denne Tid i 

Bei-g has Pastor Biss, maaske ogsaa 
for at hjælpe til at pleje sitt Stint-, 
iom studig bliver spagerr. Det er vel 
not de fiefte of «Dansteren«s Leim be- 

tendt, at hun lider If Jst-sinkt 
—- Sidste Statius var her ingen 

Gubstienefte Umser da Pastor Bis 
var sw. Der var Um tcsjstolens 

Sal, book vi fang nogle Salnmy og 
Menigdedens Formand læste en Pras- 
dtIen. Vig er dog nogcnlunde rast 

zigen. ; 
—- Skønt ieg ille med god Grund tanj 

antage, at »Danfteren«s Lcefere kcml 
intercdlcre sig for at hpre om dort Mei- 
eki, vil ieg dog fkrtve lldt om det, da 
andre maaste knnde lckre at blive ltdt 
mere forsigtig, naar de bsgynder et fau- 
dant Foretogende, end vt var. Ved 
fidste Aatsmøde blev det nemlig ded- 

taget at standse Mejeriet ttl l. Marm, 
da det hat-de for lidt Tilslutning ttl at 

staa Maal med Nobomejeriekne. Elk 

Horn Mejeri var ellcrs det wesse, der 

blev bygget paa diese Ost-ender men 

pcm Grund af, at vi dar-de bygget paa 
for los Grund, ramler nu det hele sam- 
men. 

Der var nemlig inng Fokpli9whst 
sont bandt Medlcmmernez og Fvlgktl« 
blev, at den ene ester den anden gis til 
Nabomejerierne, nnar de harte, at de 
lundc faa met-e for den-s Mælk der, 
dvad jo selvfølgelig maatte bewirke, at 
det blev mindre og mindre lønnende, 
naar vi jtke ltmdefaatilstrcellelig Malt 
Hvis dct Inn troste nogle of Mcdlems 
merne, at Ell Horn Msjeri har staaet 
sont en Prove, hvorfra de, sont festere- 
bvgge Mejericr, knnne hente Erfaring, 
saa knu- det gjort ltdt Nytte. 

Nu fkal der bngges et første Klasses 
Mejeri, ille paa de gamlc Rainer, nei, 
J Mil vest og ern Mll lyd for Pladjen, 
nvor det gamle var beliggende. Da det 
vil blive en more pagsende Beliggenhed 
for dc andre Mejekicr. Det vtl natur- 

ligvis faa et starre Navn end det gamle, 
ng det vil nol ogsaa faa en fasterc Ord- 
ning, da flere af dem, der var idet 

gnntle er blevne Embcdsmænd i det nye, 

vg de dar i disse Doge latet Settlemen- 
tct nmdt med en Haondfæftntng, ellrr 
bvod det tm stal laldes, til Understrift, 
og selvsplgelig lan jeg ikke nndet end 

snskc det en god Fremtid; lhi Mejerierne 
er nu unndvæklige, om di stal holde 
vort Land i en qod Deift. 

—- Vor Tømtnekforretning tegner 
ogfaa til at blive livlig i Ant, idet der 
ide sidstc l» Tage er folgt Tømmer 
for Zit;75.»(). 

Denne Forretning er ogsaa gensidig, 
nmoske lidt met-e om denn-.- en anden 

Gang. 

Brooklmi, N. Y. 
Immigrantbygncnqen (l’;i.-«il(- Gui- 

sllsn pas Den Ellis Jetand), sont lied- 
dkaendte for et Par Aar iiden, er nu 

snaki qenopbygget og fort-eitles tageti 
Bkuq til spile Juni. 

lsn stor Dei as Broollyns Prcester 
hat sliutet sig samtnen for aiafholde 
Gudgljeneste hoer Dag ved Middagstid, 
for om muligt veo denne Munde at kunne 
naa en Del as dem, der kllers ilke kom- 
mek under Evangeliels Jndflydelse. 
J Jndbydelien til Pmsterne, blev del 

fremholdi, at Akbejdet vilde blive ledei 

iLighed med de politisle Agitationcr. 
At der er noget af den politiste Oder- 

spcendlhed iBegyndelsen, san man staune, 
naar en af de foniemste Arbejdere i 

Sagen forud siger, al de vil frembrmge 
»religiøie Jordslælv« i »Greater New 

York« og ,,gøre del faa varmt for dem, 
der ille vil otnvendp fig, at de vil blive 

nodsagede til at komme Byen.« Tit-ab 
diese Millioner Mennesker enten onl- 

vende siq cller fly. Mon del er ved 

Magt eller Blume« eller ved Der-eng 
Rand- 

202 Gæslcr hat for koctere eller lern- 

geke Tid opholdt sig paa »Dansl Mis- 

sionghjew sidste Aar. 
Den Isde Feltr. giver Salemø 

Mcnighed en Aftenunderholdning misd 

Sang og Musik. Ok. J. Jveiscn 
fokestaar Ledelsen. Menighedens Gæld 
iorventes en Del forntindslet ved dcimc 

Lejlighed. 

Ftetnoni, Nebr. 

llngdomdmøde afholdtes her i Fri- 
mont sra sm. Jan. til 2. Febr. Til- 

stede var Prasterne B· B. E hr i it i q n- 

fen, Mathiefen, P. M. Peter- 
sen, Grill, Damskov, Gertiem 
Naömusfety Da rald Jensen, 
Prsvensen vg Riodalh samt 16 
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Mænd og l- Kvinder. Det var Fest- 
dage for de mange af Herreng Vennetz 
som her var samlede. Herren saaede, 

d sine Tjenercy niegen god Saed i 

gereu, maatte den udiaaede Sced saa 
være falden i qod Jordbund, at den lan 

vokfe, vg maatte Herren faa fremden-g 
iaa Lov til at velstgne den, der hvor 
den har’flaaet Rod, saa den san bete 

Fragt, og vlive meder til Hastens Hekre 
kommen 

Sau Tat til eder, iotn Les-sie os, 
tat for Bei-get 

:- Præftebvligen er nu færdigz den 

mangler blot at blive mutet 
—- Pasior L und og Hustrn blev i 

forrige Uge overrastet af Menighcsden 
pcm ,,Ballerne«, der niedbrcigte nye 
Miibter til Dagligstuen, samt Rurve og 
Fabr med udmærket Jndhold. 

-— — Skomagerstrmaet S o r e n sen G- 
S nrensen yar faaet en ejenboinmelig 
Jimretning af en Mastine stiller op i 
den-Z Bittik paa Main Str. Den fan 
drejrs og soinges op og neb, nd og ind, 
og helt rundt. Den er til at flomage 
rrre paa. Den største Fordel skal dog 
mit-, at de lin staa op og arbejde. Ja, 
Kinisten stigerl 

— Mr. Geo. Campen bar holdt 
Iiidtog i sit nye Hus paa 18. og 
Blond Str. 

Mr. M. S or eitlen, Mcnighes 
ME- Tiqkon, hat lobt Vyggkgmnd paa 
t«.· og Main Str. Han agter at bygge 
t Inmitten 

Menighcden i Saunders Co. hat 
ncsk islt, at Savnet af Musili deres nye 
tiiktse er for stor, og der er nu gjort 
Alistrwngclser til at faa et Orgel- 
Ptanen hidmrer not sra de unge. 

— AneNielsen hat optaget en 

Lærergerning i Sondagsstolen i San- 
dtrs Co. 

— Mr. Niels Nielsen, tidligete 
boiat i Blau-, og fidst i Mahom er flyts 
tct her til Byen, vg har købt sin gamle 
Eicndom paa Vest 1. St. tilbaqe. 

— Mr. C. Eskildsen hat løbt 
Ejendom paa Vest 4. St. Hatt agter 
at flvtte til Foraaret. 

—- Mrs. D. Ja c obfen, der i lern- 

gcisc Tid hat ligget paa Hofpitalet i 

anha, for at undergaa en Operation, 
er i Bedring. 

— Sygckassesagen var til Behand- 
lnig i sidste Menighedsnwde. En Ko- 
initc valgtscs til at ordne Love, og Rap- 
port ventcs saa til nieste Mode, hvor 
Segen uil btive taget under Behand- 
ting. 

Cedm Falls-, Ja. 
Ecken Haufen, der i fleke Aar 

lzm part-et lidende of Vrystsyge og særlig 
t de sjdste Var Aar, hat vceret meget 
insg, afgik Sondag Morgen ved Do- 
den. Jordfcestelsen fandt Sted i Tim- 
dkme pas Ficdsoille Kirkegaatd under 

almmdeltg Telmgelsp 
—- Vi er jelvsplgelig »Dannevitle«s 

Wateiloo Korrespondent taknemlig for 
den gode Tanke, han i sidste »Dann.« 
tilkendcgav med Henfyn til vor Medde- 

lelfe i »Danstenn,« hvor oi stulde have 
kaldt Menigheden i Watetloo en grundb 
vigianst Menighed. »Men det maa jo 
vceresandt,« siger han, »du det staat i 

»Danfteren.« Jo, vist er det sandt, 
naar det hat staaet i,,Dansleten,« og vi 
vil anbefale Korresponderter flittig at 

læfe nævnte Blut-, da det jo al Tid er 

bedsi at splge Sandheden. Det glteder 
os, at vor Meddelelfe hat været ham til 
Oplysning, og vi html-ci- en anden 

Gang at fna Lejlighcd til at tjene ham i 

samme Retning. 
—Niels Eh tistiansen og Hu- 

stru kunde nasr viere konnnct slemt til 

Stabe i S-s11dagg, da de tørte til Gudss 

tjenefte. Heften lob lebst, og de kaste- 
des begge as Bognen uden dog at komme 
til nogen synderlig Stude. 

—-Maryschultzog AnnaHam 
sen, der i Juli-n bespgte Slægtningek 
og Bennct i Jamegtowm Kansas, er 

ntter kommen tilbage her til, og vi er 

glqdc vkd at have dem iblandt os· 
— Pasior N. Han sen hnr indbudt 

den konsirmetede Ungdom fm 1898 og 
HW til at Inmles I Psesieboligen nieste 
Smng Eftetmtddag Kl. s. Glem 
det ilke unge Venner. 

Albert Lea, Minn. 

Sidste Ugc vor note unge igen ude ot 

gaa Holmgongz denne Gang var det 
vore Priestefolk, socn var Genitand for 
deres krigekste Jremfcerdz Tirddag var 

det nemltg Kildsigs Fsdselsdog. Kl. 8 

drog ca. 45 unge fka Swindfcntt Hjem, 
hoor de havde famlet sig, over til Prie- 
steboligen, sont de uden nogen Ceremoni 

tog i Besiddelse; efter at vi var komne 
lidt til Ro, holdt S. P. Swendsen en 

kott Tale, hvori hatt fortlatede Hensig- 
ten med vort Komme, sg som et yder- 
ligere Tegn paa de besagendes siedelige 
Hensigter, ovekrakte han Pastor Kildsig 
en ged, varm Stindpels fra de tilstede- 
verende. Eiter at Pastor Kildslg i 
varme Udttyk haode takcet for den mod 

ham udvtsie Karlighcd, sang Sangkoret 
flere fmutke sirstemtnlge Sange, hont- 
eftek medbragte Forfriskninger nsdes. 
Resten af Aftenen tilbragtes med Sam- 
tale, Sang og Musik, og first fent 
stiltes vi, glade lBevidstheden om at 

have ttlbrast en sod stren. 
« 

I —- Pasms Kit dii g hqvvk iet- 
tmtnbre end five Begravetser i sioste Uge. 
De afdode var: Wes S ig rid Firen, 
fodt i Not-ge for RO Aar Ade-L Begra- 

lvet fra Hjemnut i Athen Lea d. 28.. 

Januar-. 
) Mi. Je ns O lsen. Bkgmnet fra 
den danste luth. Kitkc d. 28. Jan. 

Wirs. Bertie Marie Ntelseth 
fpdt i Danmmk 1H31t, bode d. 27. Jnn., 
begrnoet paa Rikkcgaarden i London 
d. BU. Jan. Den 4. vor en Dotter nf 
Mr. og M s. Johan Bergqn ist 
af Riccland, kun 2 Uger gancmel. 

— Miss Leuen Christener, 
som et Lareitndc i Stolen i Glcnville, 
og Miss Mtnnie Petetsen of 
Alden, var i sidste Ugc i Vcspg hos F. 
F. P et essen og andre Venner i 
Albert Lea. 

— Mtjg Sortne Hansen af 
Aldcn er kommen herned og hat- faaet 
Ansættelse fom Bunksjosnfrn hos Thi- 
Hkinueer Jl(,-n,slicntjl(k Cu. 

— Mifs Sena Andersen of 
Geneva, fom hat været hjemme et halvt 
Aas-s Tib, er kommen tilbage og hat 
faaet Akbejde iByen. 

Ligeledes er Thtlda Jenfen af 
Rieelanb kommen tilbage og hat optm 
get sin gamle Bestceftigelse i city 
Bak01·)". 

— Vor danskc Apoteter, Mr. P· C. 
J en se n, hat folgt sit Apotek til Mk. 

Oluf Hauh es af Luoerne, Minn. 
— Den nyvalgte Bestyrelse for Sy- 

gekassen havde sidite Mandag Mode og 
organisekede sig som folger: Form-Ind- 
S. P. Swendsen; Næsiformand: Jens 
Sorensenz Setretcm J. P. Jenfen; 
Kogfeken P. Henningfen; Sygekomite: 
Hans Thorp og S. P. Swendfen. Alle 

genvalgtes med Undtagelfe af Hans 
Thorp. 

l (szososik1d, Ja. 
Da vi aldrig har set noget i »Dan- 

isten-n« fra denne Egn, tænkte jeg, at 

Idet kunde interessere »Dansleren«s Lces 

Here at høre lidt her fra. Her lever 

Hilfe saa saa Danskere omlring Goldfield, 
nten her er tngen danst Mentghedz dog 
er her rjg Anledning ttl at hore Gab-J 

Ord for cnhver, som onster det, da her 
er tre notste Kittel-, hmlke alle er let 

tilgcengeltge for stmste Delen af den 

danfte Befolkning. To af Menighedekne 
betjenes af den norske jorenede Rufes 

Præstek, og den tredie af Hauges Sy- 
nodes. J fidstnaevnte Kirke talte 

Prof. Hegftrøm af Jeivell College 
Sandagen den 21. Jan-, da Stedetø 
Praest, Paftor E ast v o ld, ilke rat til 

Stehe. Han bvælede scerlig ved Ordene 
has Profeten Esatag asz, 5. »Stkaffcn 
er tagt paa ham, at vi stulle have Frei-, 
og vi have faaet Lægedom ved han- 
Saat. 

— Vi er igen blivne alvorligt paa- 
mindede om Livets statthety tdet nein- 

lig en af vore nætmeste Mahom en 

Tysker ved Navn Samuel stele 
pludfelig bleo laldt fra Tiden ind i 

Evtghcden. Han fik Trlegrakn, at hana 
«Moder, sont lever i Leon, Ja, vax 

shg, og rcjste straks ned at se hende. 
Han blev syg dernede, dade eftcr et 

Par Dages Shgcleje og blev fendt hjem 
sont Lig. 

— And rew DanielsonfraAlcxs 
ander, Ja.. opholder sig for Ttden hos 
R a B m e M a ts o n, han tcenker at blwe 
der til l. Mart-s. 

—- Mads Rielsen hat været og 
er endnu paa Sygcliftem 

—- Jorgen Skow fra Wesleh, 
Ja» fom gaar paa Omnboldt College, 
var i Besng has Marions forledcn Son- 
dag. 

—- Fartnerne her omkring hat nceften 
labet om Kap med at faa reist Bind- 
msller, faa de fltppc nu frt for at pumpe 
Band. 

— Tirsdag Alten SO. Jan. talte en 

japonelist Præst i Mandat-Kann i 

Goldfield. 

Rnslin, Nebr. 

De sieste Dage har indtil nu, for 
denne Egnö Vedkommende, vceret ihn-, 
selbeskinnede og Foraargagtige, saa 
man tidt ilke har vidst, am man stulde 
lægge i Kalketovnen eller ej. Sund- 
hedgtilftanden hat vceret upaaklagelig. 
— Prtserne paa Farmproduktek hat 
vaeret gode — Herren hat velsignet oö 
paa mange Maaber, og Mcnneskene 
nije deres Gliede sont sædvanligt noglc 

lmed Tat og Lovfang, andre med Dans 
og Nattespcermen og endeliq andre ved 
at tygge Drøv paa deres egen Elstvcers 

Rahel-. —- Danste Mænd og Kvinberl 
stal Aaret 1900 ogsaa stemples med 

Letsiadighed, eller stal Lovsansgtonerne 
bslge ad over be danste Hiern, saa hver 
Das anret san blive belyst af Nan- 
veas Solstinf 

—- Des danfke Settlement her bar 
sorøvrigt iioqcc lwercitdlsntlsgt at frem- 
vich idet der si«miis;; i dem-e leer er 

crgkevjet, kænk, iklc usmdkx end 5 Par, 
mksn de flcste Æglckhb r mit-Jede ftcerkt 
om det ameklfunskc ..·I«in lunnls —- 

mxus nnel wire Tus» Dullaks and 
il Iszl1f," 

—- En danft Karl fru Ciqy Co., fom 
hal- lxrbcjdel Uer i Winkel-, var for en 

Tld sit-en iaa ulzcldig at san-sc fu«-d af 
Bkignm huocved Hooclsvl hin til at 

llggc fokon et af Hinlenc han beholdt 
inndlkrnb Tømmesc og standfrbc .Heftene, 
meu like for Huvedec alle-rede var fluv- 
bct et Styllc frem paa den frogne Jvrd 
og seid faa fast i Klemme, at hcm maakle 

hummc Heftcne — Pan forstod, at det 
var galt fat og llmc til Doktoren, hvor 
hist usslcs fig, at dsl ene Øre saa omtrent 
var helt ofrevet, og Hovedhuden til Delö 
flaact as den modjatte dee af Bot-eben 
—- Han blcv uden Bedøvelsesmjddel syet 
samtnen, og Helbredelscn striver rast 
fremad. Ocn yam kan man rigtignok 
sige: hcm var ikke labt bag af kn Bagn. 

—- Den Opfordring, som Samlundet 
sendet ud i denne Tid til Menighederne 
om at oprette Hjcelpeforeninger i Til- 
fælde af Sygdom, lader del til, at Falk 
her er begejstrede for, og naar man un 

hat drøftet Sagen nøjere, kommer der 
nok noget i Gang i den Retning. 

Vi hat i denne Uge modtaget flet- 
Korrespondancek, end vi kunde finde 
quds til, san-nagte man vente til 
nsrstc Uge. Red. 

Krigcn. 
Jngcn Nyhedek — Rohetts et Eng- 

lands Himb- — Chamber- 
laln talet. 

Eftet Bullets fotfastdelige Nedetlag 
ved S pi o n l t) p, hat der hvilet Taus- 
hed over Slagmatketne. Hele den for- 
labne llge hat vcetet optaget af de for- 
slellige Betragtninget, dct anstilles over 

Ulyllens Omfang. 
Men i Sandagg fotlad del saa plud- 

feligt, at Bullet vilde fotsage igen at 

kktmpe sig ftem gennem til Ladysmith. 
Der et kommen feststelltge Meddelels 

fct om, at han et gaaet ovet Tagew- 
kFlodcn igeni iftedagsx men siden har 
der attet vætet lysl hetom. 

Der hele bethdet vtst not ikke andet, 
end at Bullet flal stadig fotutolige Bo- 
etne ved Tugela, paa samme Tid som 
Ladyfmith ikke maa tages ·af Boctne, 
og jmens samlet saa General R o b e tts 

og Kuchens vældige Troppemasser 
nede paa Orange Fustateng Grause 

Boctne det skal veete noget i Knibe, 
et kun san, og hat site engclske Treppe- 
stytlet ovetfot sig. 

Mcn tndnn et Fremtylninget ikke 

flet. Nod-stieg vcntet vistnok paa yder- 
ligete Fotstcrtkuing· 

Hele- Englandg Hand staat til hans 
Manovte —- og i Londons offscielle 
Krebs et man alle-rede saa vis paa, at 

Illobettg skal ende det hele i en Haande 
vcnding. 

; Om man nu lkke natret sig selo igen. 
Fotavligt et Luften wirkende Iuld af 
:)lyglet, og det fotrwlles mangt og me- 

get mn enqelsk Grnsomhcd. Pxæsidens 
llttne Kt llge t og Stetn hat saaledes 
maatkel gote zol·e7«tillcngct fl:te Gange 
oversot General Ruhms-, navnlig da 

man i Ptcrtotia hatte, at Lord Kuchens- 
ssulde fta England have fotdtel og 

spukt Caru- Munchu ovctfok Alle Bock- 

elementet i Duplaudeh fandt de to Pete- 
sidentet sig fotanledigede til at gøre 
tjlabcttg opmeetlsom pu, at de engelske 
zetiagfanget i Ptætotia vllde komme ul 

at undgcelde. hvls Kltchenet for gtusomt 
ftem lmod Kapboetne. 

TM Nykfle et Chambetlains 
Tale l Mandags i Patlamentet. Ilse- 
fotdi den vat bethdelig iom Tale betrag- 
tet. Men det fremlyset af den, at de 

engelste Pengemænd hat endnu lyst 
haab vm at stulle faa TangtanSvaals 
Diamantet. 

Og Chambetlain bevisle slg fom en 

ftcek Fyt, del- siod ugenett og lod som 
am hele den Rælke Nedetlag ikce del-d 
noget. Det var tun Begyndelsesudheld 
— og Englands Seit var uudbllvellg. 
Han stattede og vallede med diese Tusim 
der af Menneskeliv, der alletede er fet- 
adte der nede, iotn om de tun var lige 
faq mange Tusindet Pund Sterling. 

Oel et Kratnsnetaandens taaeste Udi 

slag under den heles sprgelige Sag· J 
fotskellige amerikanske Blade ftemkoms 
imet stedse flete Bteve fka Ktigsstueplads 
sen-; man im of dem Sitte-heb for, 
at de eng-like Nederlag hae var-et, Om 

muligt, lange mete ais-tende, end man 

hat vidst. 


