
Berdens Skadetfe; thi den ftemnter just 
need Nutidene bedre og grundigere 
Kendsiab til Gcologien. 

Gudg Okd og den sande Bedenskab 
kan godt gaa Haand i hnandz thi Sand- 
hed er Sandhed, hvor den san end kam-! 
mer fra. 

Bidenstnden san vel ilke — og stal 
heller ikke ftqdfeeste nogen Sandhed paa 
det aandelige Omtaude nd over, hvad 
Gudö Ord ftadfceftet i Biblen; neen den 
san og stal ftadfæfte den samme tilivas 
tende Sandhed paa det materielle Om- 
tande- 

Saaledes ogfaa med Tilintetgntelfem 
sont Videnstaden denaegtet paa det 

bestemteftr. 
Det er nemlig en Grundfætningi 

Videnstabem at intet kan tilintetgsrez 
anaterien, det tan tun ontiættez i et 
andet Stof. Videnskaben sigek2 Hvis 
vt kunde ve1e Jotden nu, da vilde det 

vife fig, at den var akkurat lige faa 
tang nu sont den Gang, den blev skabtz 
men heller ilke et eneste Pund tungere. 
Matt Mk f· Ets. ved at teende Itoi 
Hut omfcette Kullene t ng og Aste; 
wen hvis Regen og Aften kunde vejes 
tilfammem vitde detvisesig, at de til- 

famnten var akturat lige saa tnnge sont 
Kullenc, spr de blev brændte. Man 
Inn omseette Band til Damp; men naat 

Dampen vejes, er den lige saa tang, sont 

Qandet var, for det dtev fokdantpet. 
anledeg need Hensyn til alt. 

Jntet kan tilintetgskes, det kan tun 

oancetteg i et andet Stof. 
Saaledes need den ganite Jord og 

Himmel, sont Gnds Ord vidner om stol 
forgaa og vpdrcendes, ag sont Bitten- 
stadsmændene paastaar, at det let tan 

opdrkettdes, ja, at selve Havet san 
komme i Brand, nanr de Hindkingek 
borttages, som nu forhindrek dette 1 at 

sie -—- og de dorttuges t Nuds Time — 

den gamte Jord og Hemmct stal vcl 

opbrcendeg, Inen itte ttlttttetaores; ttn 
nf dens Aste stal der vokse en ny Hun- 
mel og en ny Jord frem, hvornoa Ret- 

sætdighcd bor. Pan detk nue Jord et 

der ingen Synd bog Ennden et It- 

tilintetgiottz nIen den ek kaftkt I bislvcde 
— den Orm, der ikke dor, og den sit-, 
der itte ndflnktee, er Synden — bete 
Helvete er sont et Hav snldt of Synd, 
derin kaldeg den ogsan Jldfsen. J 
dette pav as Synd bliver chevten ag! 
alle band kastede ned, og hver Sjæl ligger 
ifine egne Syndets Pil. Wen o, det 
er Mc at blivetilintetgiottL Ben og 
Lsfetz lad Satan itte bedanke dig need 
den faa grufulde falsie Leere om Til- 
intetgtrelien, dvortned dan hat villet 

prsve at læqge et Plaster paa mange 
daarlige Sanwittisheder. 

J- Ste. 

Yra Yirlae og Hkole. 
Pastor C h k. K c og h, dek for Ti- 

den opholdek sig pas Skoltn i Blaik, 
hat modtaget Kalb im Menigheden oeb 

Gmeuingek, Ja» og flyttek del-til om 

en Manneds Tib. Pastor E n g h o l m, 
der hidtil hat betient beanc Meaighed, 
et all-rede indfst fom Pmsi for Mang- 
hedekne ved Callender og Rolle, Ja. 

———Pastor P.P. Thisted hat nu 

ovmaget sin nye Vikkfomhed isLLesi 
Branch, Ja. 

FraBlairCollege 
vg— — 

teologtfke Seminarium. 

Stolen fejrede Washingtons Fsdlels 
dag i Ton-dass meb en Inbeg. 

—- Et Telegkam brsgte i Lord-g- 
Mr. Marias Haufe n den sorgelige 
Efterketninq, at hanc Moder var hleveu 

fertig sng han reiste femme Dag til sit 
hjem i Homptoty Iowa- 

— Postor J. D.Sivekinghous, 
en luiherst Pkæsii Chiusi-, sendte for 

en UgesTid siden eaKasfe Bogertil Sko- 

lens Bibliolek. Kasse-I indeholdt ea, 
so Blut-. Det vilde hie-spe, om vi sit 

mange faadanne Kasier. 
—- Der gaar Nygte om en mislykket 

Stab-fort Var det Balancem der 

tatmhellek you-et Slæden,det sit Nyks 
kec? 

»Hm Blnik llespetian" Mal have 
sit eget Blatt for Eftectidem Der heh- 
det »Hm seckob-l«ight" og stal up- 

komme mqqnedligt i et Eisemplatz san 
hold-km mas kaldes,D-kete i dette Til- 
fache. 

— Grundes paa, at vor Stole hat 
kam ooekiylbc, hat vi i adstilldge Maa- 

mbet ikke kannst comm- Der hoc 
vaket M Elever. Nu begyndek gnkeltt 
at reif-, og der bliver faul-des Pladstil 
andre. 

Korrespondancer 
l 
I 

Elk Horn, Ja. 

l 

EII sttm Byttehandel er Idisse Dag- 
foregaaet Imellem T h o r M II d se n og 
Jens Andersen, idet Jens Ander- 

Ien, som kahle Post-r Bigs EjeIIvom, 
da han ujsit III Man-, hat boktbyttet 
sammt til Thor Mabsen for k0 Aeres 

beliggende 7— 8 Mit nord for ElkDonI 
Tillige erholt-I JeIIs Anderien 3200 i 

Bytte 
—- J Gaar var der AIIIIIIIII i Byen. 

S. C. Pet ers-II, fom »Ist i Markg, 
reiset til Danmark paa Befug, havbe en 

Del Sager, hcm Ikke gcidt kunde Iage med 

sig. og iom da blev bonsolgt oed Auf-I 
IIon. ! 

—«J Aftes hoode Stole-IS kkleoek eII 

Stegs FreIIIsIIUiIIgek I Skolens Epid- kIasiiIsaL Der var, som der plejer akl 
var-, sorget for gvb Musik; men ba 
Nedskrioeren var foIhiIIdIet i at pure til 

Stehe, kaII Enkelthcdeme Ikke webt-e- 
les. 

Northfield, Minn. 

Haar elslelige ere dine Boliger, per-re 
Zehaothl Thi en Tag i dine Zorgaarde 
er bedre end tusinde; jeg udoælger hel- 
lere at ligge vestrtcerfkelenimin Guds 

Hug end at do i de ugudeliges Telle. 
Sal. N,2-—-ll. Ja,l«ei fik oi rel esfare 
Sandheden af, de Tage vifoin tidligere 
delendtgioit havde Missiongmøde her. 

Paftor La irg, Onmtonnn, og Passe-r 
·!l. K ir k e g a a r d, var her til Stede og 
tulkede Siiiidhedeng End for os. Son- 

dngen den lsdc iil oi voit nye Alteibil 
lede on Alterteule indoiet. Billedet be- 

trgnxr liminsz pua Korset on ei malet 

Jf Mr. Jenseih isoiincil Blitsi3, Ja 
cig Altcitaolen er ladet ni Mi«. Ill. i5 h i« i- 

i te nie n, en ai Menizzhcduis Midleni 

mei. PecheF Dele er i Zandhcd m 

Vin lot vor linke-, vg jeq v«l her be- 

nyite Lejligheten til at iige deggezak for 
deres Ardeide og sklid for at san det 
linukt ogtiltaleiide. 

Ved Jndvielsen Sondng zorniiddog 
ialte slzaftor Lang feist fra Alteret over 

Ielsten Joh, Il. M, hooreiter Pnftor 
Kirkegaard oplctste et Afinit af I. 

Rang. H, Leg-s l, og Paslor Siinvnfen» 
Sal. M, fra 2. Vers til Enden, ogi 
Post-r Lang indviede Allerdilledet med» 
Jndbefatning. Eiter Jndviellen pro-; 
dikede Pasior Kirlegaard over Dagensi 
Telsl, ag Pastar Lang tiente ved Alte- 
ret· 

Om Clterniiddagen hat-de vi Unsinn-is- 
mede, as Stadt-g Alten sluttede Midn- 
Maatte nu agfaa disfe Msder saa Ereig- 
hedsbeiydning haade for ol! lom Guds 
Born og for dem, sont endnu staat uden 

lot Guds Rige, det er vort Hand og 
vor Bin til Herren, thi han er ja den, 
sont virker iog baade at ville og at nd- 
rette elter sit Velbehag. 

Neste Uge dliver der Missionsmsde i 

Haaelivood fra den lsrfte Marts til den 
ede. Vi venter ogfaa megen Velsignelse 
af det- 

— En hofft uoellommen Gast hak 
holdt sit Jndtog her i Northsield nernlig 
Koppeshgen; dog optmder den i sor- 
holdsvis mild Grad og har endnu ingen 
dadelig Udgang halt, men det engelsle 
College er lnkket, da Sygdoninien 
ogspa hat haft sine Ofre blandl Ele- 
oerne dek. 

Frit 
Land! 
h 

J den dansle Koloni paa «Soo« Banen 

lWARD cOUNTYp 
NOKD DAKOTAs 

340 Danste hat taget Land i denne 

Koloni, udvalgt af Kirlefamfundets 
Komike, og aidlsie har alleiede 250 bo- 

fat sig der. Endnu haves der godt 
Land mer Stammes-. 

Der tiltriengec danfke Forretnings- 
nicend i Byen Bowdells i Settlenientet« 

Billige Erkursioner med Lands-geke, 
under Ledelse af Nelion Lan-lon, 
»S-)0" Banens danste Emigrations- 
agent, aigaar fra Minneapolis (Mil- 
wankee Depoi) Tirsdagen den Is. 

Februar og Tirsdag den 6. Marts 1900 

Kl. 9.40 ons Mai-genea- 
Ligeledes haves Preerieland i Minne- 

iata es Dakota, og billigt Skavland 
iWiseanstn og Michigan paa »Sei-« 
Juni-einem Lave Jernhaneprifera —- 

Skrlo eiter Landkatt og illustrekede For- 
tlaringer til 

D.W. OASSBDAY, 
Land read ladastkisl Agent «soo" Ky, 

Minneapolls, Minn. 

Dem-eh Col. 

Sindag d. 18. Febr. var en stor Dag 
sor »Bethania Mentghed«; Herren stads 
scestede Okdet mcd medsslgende Team 

videt der var 7, sont blev tagt til Wenig- 
heden, neinlig gamle Mis. D a w m a n, 
B.Birkedahl og HustnhMathiag 
Petersen og Hutmh Jens Lund 
og dann-, hvillet slete under niesen 
Hsjttdelighed. 

Pastor M pl lek holdt en kort nien 

hiertelig Tale til de nye Medlenimer ud 
ska det Gadö Did: »Kommet og slutter 
edek til Herren, med en evig Pagt, som 
ilke stal glenimes (Jemn. 50, 5). Han 
mindede os alle om Pagten, sont blev 

oprettet icnellein Guo og oa i vor helliget 
Daub, at det fra Gnds Side var en 

evig Pagt, og at Gnd er trosast, selv om 

vi er og hat været utro Derester as- 
lagde de nve Medlcmmer den gode Ve- 
Iendelse om Forsagelie og Tro og blev 
da elnslet »ve!kommen« i vor lille Me- 
nighed. Herren give, at de alle maa 

nære velsignede og til Velsignelsr. 
Ved stimme Gudstseneste blev endnu 

et lille Medlein indlenimet i Kristi Kitte- 
paa Jordem idet Frederik Jen- 
se n S lille Dkeng blev d-·bt. 

Mrnigheden bar nylig saaet et lille 

Bogskab i Kisten, og Kvindesoreningen 
hat skcenlet en ny, megit smuk Dsbes 
sont, fom blev indviet ved samme Lei- 
lighed. (Ungdomäsoreninqen havde lie- 

stilt 2 Patent Lnsestager til Alteret, 
men de totn ikke sør Mandag). Til 
Slntning tatnledes en Del af Menigs 
heden samtnen meo de nye Medleminer 
omlring Herrens Bord, hvor vi nsd den 

lielltge Nndvere. Det var en velsignet 
Stund. Vi stiltes ad med en Tal til 
denen for hans munge Slags Naade. 

J Anledningen var Kisten vgscia blevenz 
fmyltet med Btomster, og det alt tjente 
til nt give et godt og helligt Jndtkyl 
paa de mange, som var modte. 

—s Pastor M aller er, som ban bar 
vceret den Tib, han bar ovboldt sigi 
Denver, rast, og alt tegner til, atColo-· 
rados Klima er en god Medicin sor dam. 

Det gil ilte sanledeg nied Student 
N yb o, sont sor sit Helbreds Slnld lom 

hertil (ska Blatt Colleges soc « Maa- 
neder siden; han afgik ved Døden Spa- 
dag d. W. Jan. sang sidste Ord vat: 

Nu gaak jeg hjetn til Jesus; og nied et 

lyttetigt Smil sov dan heu. Han blev 

begravet sta Kitlen Onsdag den 31. 

Januar. 

Philadelphia, Pa. 
Det er allerede »Danfleren«s Las-te 

bekendt, at Pastar Christian CJ 
M e n g e r s apsagde sln Gerning sont 
Prast sar St. J a ha n n e s danste ev. 

lutherske Meniglzed her. J Januar 
Maaned fik ban Kalb fra Graettinger 
ag Eminetsburg Menigheder, Jowa, 
inen besiemte sig til at sige nej til Kal- 
det for sremdeles at virle i Oxford og 
Plainsield, N. J., sam han har tjent i 
de ioilebne Tiz Aar. Pasior Mengers 
holdt sin Assledsprcdilen Ssiidagen den 
28de Januar over 1 Pet. l, O. 

Deriniob er det vist neppe almindellg 
bekendt sar Bladets Lasere, ai Menigs 
heben har udstedt Kalb til vor nume- 

rende Priest, Pastar V igg a Mr n- 

gers, og at han moving stimme i Ste- 
bet sor at rejse til Europa, sorn han 
haade til Hensigt. Pastar Viggo Men- 

gers’ Ordination gik sor sig den 4. 

Januar under et specielt Bart-made as 
Pennsylvania lutherske Ministerium i 

St. Maran Kiste paa Spring Garben 
St. her i Philadelphia, Samsundets 
Farinand, Pastor, Dr. ti-»l· S a m u el 

Larid, udssrte Handlingen assisteret 
as Dr. Orensord, l)r. Kunkel- 
knan ogPasior Steinheiser. 

Den 4. Februar stete Jndinttelse i 

Embedet under stor Deltagelse. Oet 
var en i alle Maader sksn og hsjtide: 
lig Das sor Menigheven og sor de 

Dansle i Philadelphiaz Gudgtjenesten 
begyndte ined Bin as Pastor R osi n g, 
norst luthetsk Priest i Philadelphia, 
hvarester Salmen Na. 395 »Dejligt er 

Synet og lifligt, hvar Vendrene bygge« 
blev sangen; bereitet liesie Pastor Chri- 
stian Mengers Dagens Kollelt og 
EpisieL Eiter Salmeverset »O Herre, 
din er Aanden« holbt Pastor Fluck 
Jntiinatianstalen over l. Kor. M, 10. 

paa Engelss. En Salme as den engelski 
luth. Hirtesalniebog bleo da sungen og 
Papier l)r. «-ol. Schaeffer udssrte 
saa Jndsattelseshandlingen ester detY 
engelskilutherske KirkerituaL Ester at 
en engelsk Salnie ag en Sang as Karet 
nar sungne, messede Pastor Viggo» 
Mengeri Kallekten sar Ordet ag Reisig- 
nelsen. Verset: »Gut-s Qrd det er 

part Arvegods« blev saa sunget, og Pa- 
stoe Rostng sluttede med Ben- 

Vi kunne glade as ved Gabe Ord, 
Idee lud krastlgt as intriengende, saaael 

fom ved et tolrigt Bei-given store, 
rummelige engelstsluth. Kirke paa 5te 
Gede. Menge engelste Luthemnere 
var til Siede, men da det jo for vort 

Vedlommende galder Missionen blandt’ 
Danske, lunde öi tun være glode og tak- 

nemmelige oed otfe Danskerne udgore 
Flertallct of den stoke Forfamling· 

Moo Herren fremdelez oelsigne Ar- 
dejdet her iom over oltioor lutherste 

»Kitke sit Nat-n til Ære og Mennesier 
til Frelfel Septuagesimo Sondag 
holdt Postor Biggo Mengers sin Til- 
trædelsespmdikem 

Georg Bald-mat- Qlien, 
xsJieIIigl)’s Seltenes 

Cedur Falls, Ja. 
Peter Christensen hat lejet 

J e n s J e n s e n s Bonrding house 
oft for Flodety og vtl flytte en Gang i 
dem-e llge. 

—--— Peter Berg og Thomas 
T h o m psen fra Sabulo, Ja., hart 
den senere Tid bessgt Venner og Ken- 

vinger her pao EgnetL 
— Alsted Sol-eitlem deri 

sidste Uge lao meget alooklig sys, er nu 

paa Bei til at blive rast igen. 
— Mr. J. Jocumlen reiste i 

Mondagg til Callender, Rolle, og flere 
andre Siedet i det nokdveftlige Ja. 
Haku forer med sig et start og godt Op- 
log of gode kristelige Bogek of forfkeli 
lig Stags — fra den forenede d. Kik- 
tes Boghondel i Bloir, Nebr» og det 
var at hande, at Folk, som han des-ger, 
maotte denytte Lejligheden — og for- 
syne sig eftex Syst vg Evne med god og 
nyttig Læsning. Cn god Bog streven i 
fand kristelig Blond er altid oærd at eje. 

— Der er nmnge of voke danfke zar- 
me1«e, som i denne Uge holder Flottedag. 
Tet oilde tage alt for megen Tid og 
Plads at net-one dem alle, men vi oil 
baabe poa godt Beil-, og at de alle mao 

fsm det meget bespætlige Akbejde oel 
ooe1«ftaaet. 

—- Pnftor N. H a n se n, der i sidsie 
Uge maatte holde sig inden Date paa 
Mund of Sogdom, er nu atter i god 

l Brdring. 

Cottncil Vlufsz Ja. 
Ved Skoleditektionens stdste Mode 

blev det bestemt at overlade til Val- 

;gerne ved nieste Skolevalg at stemme 
angaaende Byggeplads for Byens Hei- 
stolr. To of Meplemmerne stemteimod 
og syntes, It den sidsie Plnds, be haode 
valgt, var ged, og de havbe paqlideligt 
Kendstab til, at der ikke vilde komme 

nagen injunction imod dem; men M. 
M o on, et andet Medletn set-rede, at 
der vilde, og fusde til sidtt, at detsom 
innen enden gjorde det, san vilbe hatt 
ielo strge for, at der tom en. Host- 
vi bog matt betragte its-net stillet for at 

vt hat en fanden Skolebirektion, sont vi 

hat-. 
—Me.hans Olsen bade d.2().ds.t 

om Aste-ten efter nagte Dages Sygeleje. 
an blev 49 Aar genau-L Hart efter- 
ladet sig Kone og 4 Bein, hvokaf de 3 

er vokdnr. Hans Frone hat vtetet fyg i 
de sidste 14 Aar og sengeltggende, matt- 

ste den stmte Tit-l der-f; men hele Ti- 
den satt godt sont uoe at Stand til at 

besttlle ttoget. 
Den afdode vor Mehlecn af vor Me- 

nighed, han bat ftn Modgang taals 

ntodig og i Tro paa hum, sont bar alle 
vote Ltdelser. Han kunde altid fein 
sagt noget otn Jesus, og et Sktiftsted 
var ogsaa paa teke anndz selv da hatt 
var lige ved at ds og Beoidstheden 
siundom forlod hom, kunde hatt frem- 
ftamnte soadanne Siedet af Guds Ord, 
sont hatt var vant til at trssie sig med. 

Begravetfen landt Sted den sä. under 
stok Deltagelfe. Herren oelsigne den 

hjemgangnes Minde for os og særltg for 
hatts eftekladtr. « 

— Ved det sidste Menighedsmode be- 

handledes attek Sagen om fast Prieste- 
betjening, tnest com ikke til noget Resul- 
tat. Det blev hettlngt til næste Mode 
for videke Behctndltng. »Herr kalte for 
Sagen, og det blev fremhotdt, at her i 

Vyen e( flere Tusinde Dunste og at veb 

at have Pech-ten hver Sesndag og ved 

vet for-gebe Eli-beide pau andre Ort-tau- 

der, vilde Menigheden snart med Lethedl 
meet Stand ttl at bcre den vermei-l 
kasgede Udgift, andre madede til at 

gna fotsigtig til Værks for ikke at skade 
Sagen i Fremtidem Vcd en Prove- 
stemning viste det sig, at de fleste er 

vlllige til at bære Sagen. 
.- Charles Christensen need 

Familie hat melvt sig til Optagelse i 

Menigheden. 
—- Martin N ielien paa Av. A. 

stol, saa fnart Vejket tillader det, be- 

gynde at bygge et nyt Hut. 
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z- Albert Lea, Minn. 

Sagen mod Chatles B. Wing, 
fom vor anklagek for Mord i anden 

Grad, oak oppe for Distriktsretten i 

forrige Uge, og endte med, at han blev 

af Reiten erklcrm ikke styldig. Es 
Søn af Mr. Wing blev sidste Efteraar 
angrebet af Smaakopper, og da Sand- 

hedskommissionen tillige med Politibe- 
tjent R and a l l, kom for at tage ham til 
Epidemihofpitalet, nægtede Mr. og 
Mrs. Wing at lade ham folge med. 
llnder den Ordsirid og Tumult, fom 
deroed opftod, flog Wrng Randall i Ho- 
oedet, med et Kostestaft, med den Folge, 
at han ro Oage efter afgik ved Dødem 
thryen haode Valget2 at dorsrme hanc 
fkyldig for Mord i anden Grad,for holl- 
kek Strafer er livsoarig Tugthuszftraf, 
eller ikke skyldig; det forfte fyntes de var 

for haardr og dleo enige om der sidftr. 
—- Pastor K i ldfig kom sidste Uge 

hjcm fra Ward Co» N. Dak» hvor 
han hat-de varet til Kirkeindvielfe. Han 
siger, at oort Folk derude i Koloinen 

har der godt baade aandelig og timelig; 
de er glade og vel rilfredse, og fer med 
et lyfthaab paa Fremtiden. 

—- S. P. Swendfen rejfteiTirs- 
dags til Wisner, Nebr» for at befsge 
sin gamle Ven, Paftor Ha nd Niel : 

feu; han til ogfaa des-ge Vennek i! 
Blair, Argo, Omaha og andre Pladfer;’ 
det er olst hans Agt at dlive harte i et 

Par Uger. 

Ei 820 Ro. 4 etc-tritt Brette 

og en Ælke Solvvater med 

for tun 82.95. 

For Isidete at uddtede nnne allerede be- 

rjmte No.4 elektrisse Bretter vil vi for en 

kott Tid sende Dem et as ovennævme Bæltet 
med nlkkelplettekede Batteriek samt 12 ele- 

gante Spisefkeer, 12 clegante Testeer, alt for 
den nhørt billige Ptis as tu1182.95. Et 
bedte Bælte kan ikke tøbes for nogen Prie-. 
Mit Belte er konstrucrel fauledes, at dct 
kan jpcendes paa, saa det passer baade store 
og jmaa Personen og kan brugeg as saavell 
Herrec som Dann-r, og garantekes at intere! 
alle Sygdomme, der er en Folge as utent 

Mod, soafoni Nrnmalisme, Lever- og 
Imresygdonsme, .Hooedpi:se, Nenmlgia, Ner: 
wäret daarlig Fordojclse, tabt Manddoms 
kraft, oncnmelhed, SUHen vor Ztene og alle 
andre Sugdomme, det sktioer ng fm urent 
Blod. Dem er inlet Hucnbug. men kun det 
beditelssodtlow vi got dct knn for at avek: 
let-e voke Vcelter over hele de Forellede Sta- 
tet. Man behsoet ikke at sende os Benge; 
vi vil set de Dem bnade Bæltet og Skecrne 
til Der-es nærmeste lfkspreskonton mät til Un 
derspgelsr. Omke sinder del at vcere del bedste 
Godtls i, lom De noch Sinde hat let betal 
da Ekspresagenken 82 95 vg Elgpresnd 

iftckne, oq Baltet o Solvvarekne lllhøm 
em. J modsat Til Elde send det tillmge 

paa vor Ren-ung. —- Hvad mere kan Innn 

fortange2 Om Oe sendet Penge med Or 
dren vil vi endydeligete iende Dem et »So-t« 
etgtm nistelpleltekede Batterier for Bei-lieh 
Paa den Munde vll Verlier knnne vare i 
ntange Aar. Fuldstrendig Vrngganvigning 
t del standinaviske Sprog niedfolger hvekt 
Bælte. Skriv Dereö Navm Post: oq Ets- 

gkeskotlttomdkesie tydellgti og send alle Or- 
tet n 

H. C. Peterson Electric Bett Co. 
181-—-183—-185 Matn Street, Nelfon, Minn. 

Referencer: 
Wkeat Notthekn E1·pk. 6o., Nelson, Minn. 
Donglns lisonnty Bank,Alc-1«and1«ia, Minn, 

»Julcstjcrncn« frit! 
Vi sik nogle Essexnplaker a-· »Jule-» 

stjetnen« tilovets, Neuner 55c. Saa 
: 

langt Qplaget mk ker vil vi sende dette 
Værk for 2 ny Abonnenter til delte 
Blad fra nu til Nytaar C-- 81.00 for 
you-, isplge Tildud, der sindes andel 
Sledö i Bleibet 

Ins-It WI. Mi. llom 
Blatt, Uebe· 

TM Plevenumre af »Dansteren« 
sendes krit. D. L. Publ. Hause-. 

Krigcn. 
(Fortsat fra l. Side.) 

er der forspgt Undsatning. J Folge de 
sidste Telegrammer har Englanderne un- 
der General Fr e n ch imidlertid stand- 
set ogsaa denne Boerhærz dog tyder me- 

get paa, at det tun var Boerneg For- 
trop. French tog mange Fanger, deri- 
blandt noglc Boerofficerer; men Englan- 
derne har selv lidt store Tal-. J Folge 
Robertg’ Hjemmeldinger blen for Els- 
den lanadiste Troppeftyrke decinieret, og 
som altid er det gaaet svært ud over de 
engelske Officerer. Lord Kitchener stal 
felv være saaret, og i hoert Fald var 

allerede forrige Søndag 49 Officerer 
blandt de draebte og saaredr. Senere 
er endnu flere kommen til, deriblandt 
den tapre MacDonald (haart san- 
kel ZDet alinindelige Mandefald er endnit 
ikke bleven opgioet. 

Mens Stillingen i Orange-Fristaten 
iauiedes er ret foitviolet for Boerne, har 
det lykkedes Gei« Buller i Natal at 

iukke lanasomt frem over Tugelafloden- 
tin stor Disl af hang Hier siaar iiu nord 
ior Floden, nien skont han har erodret 
Here Haidm ftaar Boerne ftadig i de 
itakrkeste Stillinger og spærre hain Beim- 
til Ladysmith 

Saavidt man kan staune —- og det. 
mener Voller felo -—— hat Boerne i Na-- 
ial fendt deres flefte Troooer boit til 
undfætning af Cronie. General Jou- 

s vert, lra hoein man lange ikte har hart 
det mindste, antages at occe oed Oran- 
ge.Friftatens Hooedftad Bloetnfontein; 
men om det lykkeö ham at redde Cronje 
er vel et stort Spskgsinaai. J hoert 
Fald oil han siklert gute ihardige For- 
isg inarest mulig. 

Gen. Bauers Freingang, der inac- 

tilstrives Boernes Faatallighed der, et 

4ket under en Nække haardnakkedeKampe. 
Fra Hei til Hoj har Englandernemaat- 
let kæmpe sig freni —- og ogsaa der ck 

der fcerlig bleoen gjort lyst blandt Offi- 
erkenn-. Alene to Generaler fokudm 
taliige yngre Officerer ei« drehte ellek 
saarede. 

Mikrkeligst fer dct dog üd i K«aplan«- 
dets noidligste Del. Her, hoor Ilio- 
berts For-bindelfcslinie med Kapstaden 
er, hat Banne ftedie hævdet dei«eSOver- 
legenhed og flere Gange tilbageslaaet di: 

cngklile Angred. Da Bock-ne tog den 

store engelske Kommi, —--- som sidit sm- 

lalt —- itedslad de niktlen hcle der-. ledsa: 
«geisde Kololme, »s- og de truer ftadig 
den vigtige enztelsle Enlling oed De »Um-» 
Ktiudepunltet foi Jenibanefoidwdelskn 
med Kapfladcn. 

Der meddeleg ogsaa at desengelste 
Undersaaiter i Raplandet aabenlyst gaa 
over til Bock-ie, selo eller netop nu i 
disfeg Ti·ængselsdnge. Thi Rapdoerne 
iorstaar, ai dlioer England Seierherre» 
da er det iids med Fkiheden for alle Bo- 
eines Staminefmndcr. 

Noid for Kimbekley,der nu glaeder sig 
oed den grnvundne Frihed, gaar der vg- 

«s0a lps ined Kompe, as Boerne wars-, 
at være Oerre dek- 

Som Kinkcfum kan nævnes, at da 
C hain berl a i n fik Meddelelse om 
Boernes Tilbagetog i den Form: »De— 
have ladt alt, baade Kirchen Fodemids 
ler, ja felo deres Biblek iStillen«, ad- 
brod han: »Tatket okkie Hirnlen — ogs 
saa deres Bibler — iaa har oi da ende- 
lig faaet aiflaaret dereö Forbindelfe 
fuldstæiidig. « Chamberlain, der lelo 
har haft ondt for at klare for flg i Par- 
lamentet i denne Ug- og bleo nodt til at 
desaoouete sin gode Ven, C e c il Rh o- 
de s, tager dog inuligois feil. Han« 
hat jo felv appelleret til »Scagenes 
Guts-s som Boerne til »Hierstarerned 
Gad« — og Gud er en retlærdig Gad. 

cFOlet faar Chatnberlaln nok ogfaa at 
o e. 

Sidfte Not. London 27— Febr. 
Lord Roberts meodelekt General 
Cronie og liele han Styrke, viftnok 
c. 4,000 Mond overan sig l Dag, 
mai-avaqu for Englæudekoeö Rever- 
laq paa Majulsa Hlll). 


