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Me her fom der ee tue-Ist ved de stesie 
Seminariet i den kefotmme Mete, 
ssyldes vist nasi Gud den fromme Ten· 
leg, som nu ek oandeet dort. 

(Ep. lach. Kittel-) 
Protest mod en Melodift-; 

pkvfe s s o r. Nogle teologsske Sau-» 
denter ved Metodisternes Seminarien-n i 

Boston hat offentlig protestetet mod 
enkelte Lækdomme, fom foredrages af 
Prof. H. W. Mitcheldeesteds, og 
som ogsaa Neffen af Fakultetet synes at 

ville godkende. Blandt ander etklcekee 

Prof. Niitchel, at man kan blive selig 
uden at tko paa Jesu sinin Guddom. 
Desuden leerer han udttykkelig, at de 

fes-sie Kopikcek « fis-sie Moievsg jun-hol- 
der mete eller mindre Sagn. Og m 

ttedie Dovedanke mod hom er, at han 
ikke tilleegger Keisti Dsd sutd Fotsoningss 
kraft. Dei ladet til, et de Studen- 
tek, sont hat vptkaadt mod diese og Ug- 
nende Udtalelfek, er blcvne udøiste ai 
See-eingeset. Vi ved ikkc, om de hat 
gsqetden ordentlige Bei i denne Sag og 

privat fokhandlet med Prof. Mitchell vg; 
Fakultetet samt fremlagt sine Anker for! 
de rette kie ketige Autorimey ist de stked 
til vssentlig Protest. Men voek for 
faedanne Lardomme kan kristne Stu- 
dentek ikke tie mece end andre Kristne. 
Ogiaa dem iaavel som Tilhsrekne i 

Guds Kitke gelder ovethooedei Budet 

one nt »vor-e Aandekne« og et ·vogie 
sig for de falfke Ptoieter.« 

(Eo. Luth. KilkeU 

Sultanen og Undetoisnim 

gen· Den tykkiste Sultan begynder 
nu at komme ltdt need Ttden i Venteende 
til vor Tids ziemftndt t Donnetfe og 

Oplysning. Hnn hat fooet 50,0()u 
Stola for baode Pigek og Trenge bog- 
gede enden for sit stejsetdoknme. Denk 

piiek da i alt Falk-, at hon hoc Lje for, 
at Tiden gook fremao Menge af 
hans Fotfeedre otlde vtstnok toxdande 
hom for en ioodan Handltng; men Ticios 

siedeten detttl et dog oift den, ot de 

clittne Nitssioneeker ever en opdrogende 
Jndftydelse, sont spoces, ogsom J gla m 

hat iooet at fe, han ikke can moule sig 
med, hootfok hon mao til ot klinkte sig 
ltdt, om ttke hnn stol gaa helt ttl 

Grunde- 
Den driner Sotnandsmids 

fion over et meget stock Arbejde, stec- 
lig blondt Fisketnr. Den modtog i 

Flor som Gase fkn en anonym Niveket 

HofpitalsTompstsbtilIst-»Hu1Vatdn 
Mit-sinnen hor me 15 Stube med e) 

Doktorer otn Vord; diese feile I Nord- 

isen, Monaten, poa Bettkynem ved La 

dtodor og fl. St. -t.'- Tons Literatur- 
bleo uodelti Ists-; ihn-r- Bank-net 
dleo behandlede paa Nokdfoen og Als-«- 
ved Lodmdotz 105,411 Bei-g bleo gjoet 
of Missionmune, og It,-.«W Psadttener 
holdteo paa Hoden 

Joen f tu Maria heedreCL En 

mastig Stotue as Jomftu Mann et 

nyltg reist paa en of Aloecneg hojefte 
Bjekgtoppetgztnliesk Den hat kostet 
.t.·5,0(,s«, hoilken Sum er jndfomlet gen- 
nem Govek fka Born. Poe-en hat feto 
givet den en Jndfkkift, hvoti dan siger, 
at den steil ttao der for ot bestytte Italien 
mod alle fremmedes(Pkotestanteks)Ind- 
trsengem Der et dog alleeede c. 100,- 
000 Protestanter i Italien. 

En ny kotolfk Bibel. Ento- 

tolst Udgnve of Bibelen i det fpanste 
Sptog, et nyleg udtommen i London og 
er outotiseret of den kometste Gewis- 
ded. Hook et Otd synes cå modsige 
den kotolsie Luther det of tatolsieGeists 
lige fortlatetved en Note nederst poo 
Siden. Dette Acdejde ftulde hindre 
Protestantismens Uddtedelfe iSpanten, 
Inen det fynes at gsre det modiottr. 
Lan fest Ekeemptoker ieelged, da de 

kostet tee Gange ins meget fom en al- 

mindelig protestontisk Bibel, og Kata- 

likkeene hat tkke lmt attststeeftekGuds 
Ord. Detimod er den en Hjolp for 
Konsumvan fom nu, nook Picesterne 
onkloger dem for ot udbtede tatst Lake, 
blot lagget den outotiietede Udgove ved 
Stden of dekes og iao sporger hom, om 

Teksten tkte et den samme, ioo den kon 
tkke oeeke keetteest. 

--kk-:E«EI;X— 
Korrespondancer 
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Clinton, Ja. 
Vor Prast Pastoe M. C. D. N oh e, 

der dar modtaget Kacd free N. Dok., 
holdt sin Afftedspmdiken den Lo. Jede-. 
dont Vietiomhed bceo fauledes fort, 
tun en 14 Mannes-en Poe-d Frost og 
Reisig-Ieise den her deuten ifitSted 
ioe Menighedea og andre, det opekladee 

si til hasn at bedsmme, der kendek alle 

Ting. Men mange sisnne Timer hat 
vi haft, nqar Ordet om Synd og Naade 
bleo forkyndt, og vi i Fallesstab silbad 
i Jer Nava. 

—- Mrs· J. Chr. Da v die n, hvis 
Mond dsde for en kort Tid siden, hat 
leiet en Dei of sit Vjem ud til Mr. 

Jsrgen K«rsigek. Han siyttede 
hettil sidsi i Februar-. J LIbet of de 

fidste Aar har han doet iNerrheden af 
Beltram Ja., hvor han hat drevet Land- 

dtug. Han er en celdre Die-nd og vtl 
nu gsre Forisg pag at tage Ophold her 
i Byem 

— Den 24, Febr. dede Chr is t. 

A ndrea sen g lille fenmarige Sen og 
dlev degravet den 27. Den lille var 

meget lidende, spr Dsden kom og gjorde 
Ende paa Smerterne· Pasior Nohe 
forrettede ved Begravelsen, der foregit 
fra Hjemmet om Effekmiddagen Kl. 2. 

—- Vcd Kviüdeforeningeng Msde den 
28. d. havde vi for sidste Gang vor 

bortdrcgende Prrest i vor Midte. 
—- En Adventist gsr alt for at fac 

sin Sekti Lære udbredt og antaget II 
Dunste heriClintpn. Til den Ende 
gaar han omkring med Sektens Bind, 
fom han efterlader sig, hvvr Lejligheden 

HgioeA og rommer igen, naar naste 
INummer er est-kommen Meerkeligt not 

sauer han med Fordsmmelse her og der, 

snaar han imodstgeö, hvad dog ikke, sy- 
snes mig, har meget at sige paa Grund 
Taf hans aundelige Slægtskab med Fri- 
:tcenkere, der med hom ikke tror paa en 

Ievig Straf! Saadan Trudsel i hans 
Mund her ikke stort merk at sige, end 

»Bu«3semanden«, man truer Bornene 
med. Hvorfok ikke nagte en eotg Sa- 

ltghed, da det er ligesaa itridende mod 

Nuds Sandheds Ord. 
Mon ikke Gudg Folk over for en san- 

dan Larer fknlde lytle tll Ap. Johan- 
nes, naar han siger: »Ham annnmi 

mer ikke Iilhufe og byder ham ikke pel- 
kommen« (2 Joh. 10)".- 

Ningstcd, Ja. 
St. Pauli Menighed aiholdt et ess- 

!tka Menighedömsde Titsbag den su- 

Febinar ag forhandlede am Opfarelsen 
af var nye Knke i Byen Eiiingited. Ind- 
iamiingskamneen ailagde sin Nappart, 
ag eiter at have taget de fatnsdne Be- 
IteInmelset nngaacnde Bittens Starkelse 
gis vi til Valg af en Byggekomite 
Vaigte dertil blev K. Be n niksen, 
II Mathiasen, J. Christenien, 
»O. Johnsen ag N. Haufen. Tet- 
seitcr aedtages det at giae Vyggetamiteen 
Fnldmagt i alle Ting angaaende Opfe- 
Iselien af Unken, ag inaledeg ek det nu 

ovekladt ·I del-es Otkndekz dog nej— ikke 

tMenneskehaand, i en haieke, i hang 
spannt-, sont sige(: ,,Uden mig kunne J 
Intet gaI-e,« lagger ai agfaa denne Sag. 

—- Pastar Schnitt-I var nede i 

Bart ag haldt Mode i sidste llge. Nie- 
fte Uge Iejier han nak til Migiiangntade 
i Nakthfield. Vi viloe agsaa gerne have 
Mistiangmadq Inen deI ladet ikte til, 
at vi tan faa nagen herned til dette 

tinge Sted, saen en Prast en Gang 
iSpag kaldte det. Tag hat Himlens 
Klakket degyndt at singe agfaa her- 

— Bart Sangkar hat paet sig sta- 

jdig igennem Vinteken, ag ndiarek flere 
J4sstenInIige Sange helt gadt. De sam- 
les haet Targdag Alten i Pkcesiehjems 
met, hoak Prasten faa til Aiaeksling 
med Sangen holder Fakedkag for de 

ange aaek Kunkel-uns 
—- Vat nye By, Ringsted, stal have 

Jndkaepokatiansaatg den 2. Markt-, ag 
ldet ladet til at aille veeke med Tiden — 

Tom ikkelidt faean, da der nu er etad« 
leret 4 Kalenialhandleke, ag de gar gad 
Faktetning Ligeledea hat Byen iaaet 
sin egen Rats, The Ring-stock Din- 

patci1, iam udtaenmek en Gang anI 

Ugen; en Salaan hat vi, ag en til kam- 
nier, anI der can faaes Bevilling, en 

Keglebane er i iuld Gang, ag am det 

-faa et et Musiklepr saa hat ai det med. 
i — En Baptiftpetedikant hat været 

ihn ag haidt Msde i den feneee Tit-. 
Vi l,aabek agiaa, at vi kan faa en 

iPladai Byen til at halbe Msdek i, 
indtil var Ante bliver farbig. 
, W— 

i West Supekiar, Wis. 

T Saa sit vi da agfaa et sue-princ- 
pakty i Gang, det var Tarsdag den s. 

Febtuar, at oi innIledes ag gtk i Ilik 
ag Rad til Mr. C. Nielsens Hiern. 
Nielien et nemlig var Kirkeianger, ag 
da det var hans Jedielgdag, syntes vi, 
det par en god Anledning til at avettaste 
ham Eiter at vi havde fanget en 

Sang, haldt Pastar Nielien en kart 

Tale, hvoreftee vi alle bevcetedes med 

fleee gade Sagee ag stiltes faa ad sent 
ad paa Aftenen eftekladende en sin Ohn- 

gestal, hvori Nielien kan hofle sig eftek 
endt Das-ankl- 

Onsdag den 21. Februar regte- 
piedes Mk. Nels Andersen og Misp 
Ella Johnfo n i den danfke Kitte. 
Kirken var ·fyldt til Trangsel Efter 
Vielfen gik det til deres Hieni, hvor en 

sksn Aften tilbragtes. VI snstek Mk. 

og Mcs« Anderfon Lytke og Held i 

Familien- 

Audnbou, Ja. 

Mandag den 26 Februar, hat-de vi 

vort Mentghedsaargmobr. Pnttor Wäg- 
mann indledede med Von og et lille Op 
byggelsesotd. Derefter bleol Referatet 
vplceft, og sidsie Aars zttegnsiab aflagt. 
Hang N. Smtth og Jngvard J. 
Knudien blev valgt som Revisorer. 
Peter Andetfen genoalgtes iotn 
Menlghedeng Formand. H a ns Pl R a g m u sfe n genvalgteg som Diakom 
ogJensJ Hemmingsen valgtes 
fokn Kttkebetjent. Da vi i Aar hak» 
Iakstnsde faa nett hetved, blev det ke-l 
slnttet at fende Delegat til Aussen-der 
P eter A ndetfe n valgteg sont Dele- 

gat. Det blev vedtaget at give alle dem 

sokn blioe konsirmekedei Ebene-zei- Kirsc, 
en Bibel, enten de staat i Menigheden 
elle( ikke. Tillige bleo det befluttet at 

give Biblek til fattige, hats der tnaatte 

sinbeö saadanne. Han, fom hidindtil 
bar hjulpet, han hjcelper as nok her-eiteln 
th han maatte sige om as og alle Me- 

ntgheder i den sotenebe Kitte, fom han 
siger om de 7 Menigheder iAsien, at 

de var Guldlysestagek. Joh. Aab. t, 
20. Hvot stort at vi maa vceke Lys, 
kd os saa tkke satte bet under en 

Skceppe, men paa Stagen, san alle kan 

se det. Ved vort Menighedsmode bleo der 

sagt, at den storsie Gerning, et dadeligt 
Menneske kan foketage sig, ek at bede- 

Ja, vg lun naar vi begynder dermed og 
bliver ded, kan vi blioe Lys iven form-k- 
kede Verbeu- 

Som bekendt hat oi ja en Del Ame- 
rikaneke tthaboer her, Ig nu er det 

langt fra, at vi iagek dem bott, og ieg 
trenkek heller ikke, onster dem vak; men 

de reife-: altigeveL og Danskeme Lober 
dereg Hienu J det sidfte Aar ek der 

flere Danstere, der hat tobt sig Hjem 
her i umiddelbar Nat-heb af Hirten, og 
jeg hat hart flere lldtalelser, fom wofe- 
terede, at om en Del Aar oilbe det blive 
næsten bake Danfkers Knabe t Audubvn 

og Qmegn. Her maa vel saa uden 
Toivl siner et af de staktte danske Set- 
lementer i Amerika, da bet nu fnart 
stmkker sig fra Andubon omttent til 

Marm, fka Bkayton og omttent til 

Hatlatk 

Latinier, In. 
Nara Hausen har atter I Aar 

pantaget sig at veece Lcererinde wen-dan- 
ste Votnestole, socn skal holdes :- Maa- 
neder i Sommer- 

— Je ns D iren stal være Wenig- 
hedens Delegat til Snmfundels Ams- 
msoe i Blair. 

— Mandag Aften den 26 Februar 
dsde Jens Hansens Huftru og 
blev under sior Deltagelsc begravet Tvsss 

dag den Iste Markg. Pastok C lein- 
m en ie n fra Thornton talte sprsi i 
Kisten paa Engelsf, og demeesi Pastor 
Kirkegaard pag Dunst Pastok 
Kiesegaatd fockettede Jordpaqknsielsen. 
Dsden kotn san at sige ikke noentet,hveks- 
sen for den afdpde eller de eftetlevende; 
thi for godt et Aar siden blev Mis. 

Haufen tasnt as et Hjekteslag, san nt 

hun i tangere Tid fvcevede mellem Lin 

og Ded; men ganste langsomk sejrede 
Livet bog, og Husbet vokfede, faa de 

ttoede, at hun endnu i nagen Tid knnDe 

have færdedes idlandt dem; men Herreng 
Veje er ikke nltid voke Befe· Meg. pun- 
sen sik et nyt Slag og can 4 nge be- 

vidstlss ben, indtil Dsden stildte hendes 
itigjorte Sjcel fka Lege-neukfd J. Han- 
sen og 7 Bern, hvornf der et een utoni 

sinneket endnu, hegt-der Tal-et as en 

txt-fast Husitu pg en karlig Moder· 

— Den lste Maus havde Madsz 

Christianfen og Den-then Ras- 

cnnsse n Bkyllup. Pasior Stenby 
fortettede Vielfen. Tit Lykkr. 

—- Pastok Kirkegaard hat begyndt at 

holde Fasiegudetjeneste hver Ftedag. 
—- Pasiok C lemmen s e n fortaller 

os, at Menigheden iThotnton hat be- 

stnttet at dygge en Kitte- 

—Mnkins Da n sen, fotn sindmr 
ved Vlnir Stole, hat i Anledning nf 
sin Moders Sygdom og Dedsfald vnret 

hiemme i sidste Use. Ligeledes ankom- 

Alfred Strenfen oq Niels» 
N iel i e n, iom studeeer ped samme» 
Stole, og deltoq i Mes. hansens Be- 
gknnelfe. De reiste tilde-ge igen i Ssns 
VIII. ; 

— Den danste Menighed her, sont 
blioer betient af den norste Synode, hat 
nu besluttet at apbygge sin Kirsc, hvar 
den gamle, sam nedlmendte sidste Eiter- 
aar, havde staaet. 

—-— Vi hat i den senere Tid haft lidt 

Vinterveir, men nu, da dette skrioeg, er 

det sinukt Vejk igen. 

Hampton, Meist 
Qnddag den 21 Februar var her at- 

ter Hojtidsfesi, idet Ungkarl 6 hin Essi 
mon sen blev regte-net til Miss K ir- 

sten Hausen. PastorLund fortei- 
tede Vielfen og valgte til Tetst Salme 
Mii, :;0. »Herten har giokt stvre 
ng mod os; vi blev glade.« Han be- 
tonede sittlng at Himlenå vg Jsdens 
Hure stor, i sin Almagt og Kæklighed, 
tildelte as Menneftet sine Velsignelser 
bat-de i legcmlig ag aandelig Denkende- 

Hatt P. V an se n S (Btudens Hiern) 
var mange unge Vennet og enDel gamle 
til Stede og delte Gliede-I med det unge 
LiSsgtepar ved Affyngelfen af en Del kri- 

stelige Sange. 
—- Stndent Chr. H a nie n, Bru- 

dens Bruder-, der var hjekntne fra Sko- 
len c Man-, ved denne Lejlighed, talte 
et paumindende Qrd am »Lamniets 
Bkyllup,« have til alle var indbudne, 
men hvar det gjaldt at vate ptydetmed 
Jeju Retftekdigheds Klædning. 

---- Den 26. Februar reiste P. Si- 
m o n s e n med Huftru herfka til deres 

fremtidige Hjein i Clay Ca, Nebr. Maa 

Heere-IS Velsignelse ag Fred hvile ever 

dem i deres nye Hjemi 
—- Vi hat i denne Tid Beng af Miss 

Muth ilda Nielsen fra Council 

Plusia og af Misg AnnaBettelsen 
sza Blair. 

— J Fasietiden vil her blioe pmdii 
itct iötieken hvek Tatsdag Formiddag 
Hil. 10.z, og de sædvandlige Qphhggelsess 
jin-dei- falder bott. 

Cedar Falls, Ja. 
Jver Fogdall reiste i sidste Uge; 

til t«atimer, haor han i Sommer stal 
have Tjeneste has Jenö Hanfens.J 

»Fort vil blive savnet iblandt Vg, fætlig 
ved vore Ungdotnsmader og Gabe-time- 
t·tet, hvor han altid var en stadig og sit- 
ker Gast. Vi venter hatn sikkert tildage 

« 

tgeii. 
— Mr. R. Leatvitt og Prtesident 

S irle y var i sidste Uge i Des Maine-St 

for at lagge et godt Otd ittd for vor 

Nottttalskole, og der et tttt godt Haab 
ant, at Legislatuten vil beotlge 875 a 

how-ou til Opfatelse af 1 ellet 2 

Stolebygitittger her i Cedat zaus, og 
dette er vt selvfalgelig glade ved. 

— Hans Peterse it, det« har dre- 
oet Landdrug i Ncerheden af Reinheit, 
flyttede i sidste Uge tned sitt Familie her 
til Byen, hvot hatt for en Ttd sidect hat« 
tobt Christian Hanseng Otts oft 
for Floden. 

— Carl J argettsen og Ouftttt 
samt gatnle Thotttd all tned Satt og 
Dann-, reiste allet sidstc Uge til Wis-i 
consin for at ta Ophold det. 

— Madg W f folgte i sidste Uge 
sit Hus paa Piorttet af Blttss og lo. 
Gade til Will Williattts for en 

Sum af st,75»«w. Wolf vil blioe 
boende i Hasel til l. April. 

— Truels Nielsem der i det 

sidste Aatstid hat boet paa Landet, hat- 
nu tobt sig et Httet paa Lincoln Str. 
Ist for Floden, ag flyltede sidste Uge 
med sitt Familie ittd i samme. 

— GamleSIren Nielsenö Hu- 
sttu, der i længere Tid har ligget iyg, 
afgtk i Sandags Nat ved Dsdetn Hun 
hat t den sidste Tid langteet efter at faa 

ILov 
til at fare hetfra med Fredz tht hun 

hat-de set sin Frelfe og var glad vg sit- 
ker t Troett paa hatn og hang Naade, at 

et bedre og saligete Hiem var beredt for 
hettde higien Maatte Gttd faa Lan at 

velsigne de Otd og de Dankt-, sont hun 
under sit lange Sygeleje har faaet Lei- 
lighed og Naade til at Udsaa ttl alle 
dem der hat besagt hcnde; da otl siktert 
Mindet am hettde og heitre-S sidste Lede- 
tid paa Jorden siaa leoettde tblundt os i 

lange Tider. Hatt bleo 60 Aar 

Igami. ag hat« levet her t Eedar Falls i» 
»Habt 30 Aar. Hun eitetladet sin Mattdi 
og 3 BIInL 2 Satt-ter, der for Ttdeq har deres Ophold i litt-todt Den 
yngste var til Stede ved hendes Dad, og 
ett Datter, sotn er gift og bor i Witter- 
lao. — Begravelien vil Sted Dust-aisl 
Eftertniddag fra Nazareth Kitte. ! —.hans Kolding fra Latium-. 
hart de senkte Dage opholdt fig her 
paa Egnen. 

—- medstn adet, sont vil blioe afholdt 
her, vil tage sitt Begyndelfe Torddag 
den Id. Marts og stutte den Is. Der 
ventes en Del fremtnede hertil, og ol 

haabek til Gad, at hatt vtl give as et 

velflgnet Malt-. 

—I 

Council Blusz Ja. 
Bed Astentide den 26 Febr. henfav 

«Miss Kamilla Olsen stille og rolig 
i sin Jesu Arme-. Hun begravedes den 
1. ds. under meget stor Deltagelsr. 
Elskende — om end sargende — Venner 

havde sarget far, at hnn sit en prægtig 
Begravelse; scerlig var Blomsterprydeb 
sen paa hendes Kiste stan. 

Hnn soc-lad as jo ogsaa i sin dlatnst: 
rende Alder, 21 Aar gammel. Maa 

Herren saa ndsylde Kamillas Pladö has 
Moder og Safkendr. 

Fra vor Menighed er nu i en kort 
Tid berettet am IS Bottgange, som med 
Rette kan kaldes Hjemgange til Faden 
huset. Saa kommer den Tanke frem: 
Kan det ogsaa siges om den naeste2 
Eller kan det figes elleiv strives am os, 
at vi gik hiern? Deri ligger alt! 

— J sidste Beretnina herfra staat i 

Fotdindelse med Stoledireltionem Mr. 

Mann, stal staa Mr. Moore. 
— Barbersoreningen her i Byen ar- 

besder i sorigt paa at faa Statens Legisi 
latur til at vedtage en Lov am herber-— 
license. 

—- Mr. Sve nd sen sra Albert Lea, 
Minn. bessgte as sidste Uge og talte 
Gnds Ord sor as iMiSsionöhuset Fre- 
dag Asten og i Kirken Sandag Formids 
dag, da Pastor L: Mathiasen ones 

lade paa Landet. En Kollekt aptoges, 
som var bestemt til at hiælpe til at dtekke 
Mr. Soendsens Resseudgister; men sam 
ester hang Dasse, gaar til den sarenede 
Kirle. 

—Mr. C. hill var i Sandags i 
Kikke efter godt en Maaneds Sygdam. 

—- 3 har rneldt sig til Optagelse i 

Sygekassen og oil blive optaget ved 
dette Maanedsmadr. 

Vi hat indsendt Ansøgning og Kon- 

tingent tilCentralstyrelsen og er unterge- 
lig nu tilhprende Hjælpesoreningen. 

—Jahn Beno ä- Co. har kabt 

EisemansBygningen og skal have den 

sat i Stand ester bedste Maade uden 

meget Hensyn til, hvad det laster. 
EisemansBygningen er centralt hellg- 
gende, tiddmaösigt bygget ag dersor 
vistnak den bedste Bygning i Byen 
for Mr. Benos Forretning, der omfotter 
Klæder og chedevarek as alle Stags og 
imeget starre Maalestok end nagen an- 

den. 
— Neste Sondag Eftermiddag og 

Asten blwer der stelleg Ungdomgmøde i 

Omaha. 
I— 

Mictneapolis, Minn. 

Pastor Nielsen hat-, efter at han 
kom hjem sra Missionsmodet i (5hicago, 
været sorlplet og talte Ined lidt Besocer 
Sandag Astenz han mente, at han Inn- 

ligt maatte ncegte sig den Glckde at vcere 

med til Missionsmaderne i og omkring 
Aldert Lea denne Uge. 

— J Løbet as sidste llge ægtcviedes 
ved Pastor Nielsen folgende Par: H.)21. 
Hausen og Bedsie Lindal; Latg 

Knudsen og Minnie Jensenz 
Je ns PederJørgensenagJulia 
H a n s e n. 

Albcrt Lea, Minn. 

Sidstc Lordag Aften var Sangkoret 
» og Guitatklubben indbudte af F. F. 
Pe t e rfen. Ogiaa Pastor Kilds 

stgs, cg andre Vennek, var til Stehe. 
Stank Vejket ikke var det bedfte og Fo- 
ret nieste-I ufrenikommeligt, War var 

der tre af Selskabet, fom maatte gen- 
nemgaa mange Fataliteter paa Vejen), 
faa blev det bog hurtig gleml for den 

Ygove Tib, vi alle haode i Peter-few hygs 
Igeltge Hieni. Det snejte nf Tit-en op- 
Itoges natutligvis af Musik og Sang, 
; medens MWL Peterer havde ttnvlt del 
intesie as Aftenen med at opvarte sine 
Gaster med got-e Fokfristninger. Mr. 
Petctscn et Leder og Jnstruktør baade 
for Sangkoket og Guitakklubben, og oi 

hat gjott store Fremskridt paa Musikken 
og Sangenö Omtande i vor Metiighed,j 
under Mr. Petekfens dygtige Ledelie. 

— Sidste Sandag Aften havde Mks. 
S w e n d se n med sin sædvanlige og 
aldtig ttænende Gcesfftihed indbudt hele 
Ungdommen nl at fpiie Aftensmnd eftet 
UsIgdomSmødeL Bande Mr. og Mks. 
Smendfen hat et varmt Hier-te for de 
unge vg innrer alnrig sig felo noget for 
at ftemme dereg Gaun. 

— 

— Valdemat Jensen og Hu- 
mu er to nye Mehlemmer af vor Me- 
nighcd. 

—- Vi gratulerer Motten H a n- 

fe ns i Anledning of en lille Dom-, 
som activerede i fertige Uge. 
’— Charles Rasmusfen, vor 
bekenvte danste Melkemand, og hano 
Brødke Robert og Laut-its, haode 
alle nat sak Livet til fertige Smng 
Aften, idet de ufokvakende "korte ad i en 
nahen Var-ge paa Sten. De kom alle 
op, og ved Hjalp af et nndet Spand 
desie sit he draget heste og Slæde pp 
iqq de stap alle need Skmkken og en 
vand Trsje. 

Krisen. 
Lavyimith unt-lot ——- Bocene iItnule 

sig imod Lord Nobetts — Stil- 
lingen i Syd migmnkelig —- 

Det Mkste Slag. 
Sau blev da endelig Lady i mit h 

undsat efter en 4 Maaneber lang Belei- 
rmg. allen General B u l l ei havde 
enbdu sit Bist-m hernied, ogjaa pag 
vkk most-. 

Han mnnlte for öke Gang an tilbage 
over Tugelafloden —- og finde en ny 
Vej. Ah den lytkedes det ham sorholds- 
vig hurtigt at menge frem. Sagen var 

nemlig, at Boeme hat-de ttukket sig til- 
bage, og for en Del ssgt ind i Orange- 
Fristatem hvor der store Sng imod 
Lord N o b etts snart kan komme til at 

sinkt. 
De sidsie Bjetgloppe, der stille 

Bullers Foktrop fra Ladysmith, var 

tun fvsgt besatte, alle be store Kanonen- 
var fsrt bort norden om Ladysmith, og 
tun nogle Haandfuld Bocke stulde gske 
Englandetne Vejen san sttidig som mu- 

lig. Endelig kom da de beredne Kolc- 

nioltroppek —- til General W hites 
stvre Glcede og Forbaoselfe —i stætkt 
Karriere ned mod Ladysmiths Udposter. 

Det var henimod Aftenstid, at der 

pludielig lsd starke Hovslag —- vg pen- 
Vagtraabet blevaaket: Hendes Majei 
stets Tropper, saa blev der Glcede i 

Ladysmith —-— ikke at tale om i London, 
da General Bullek sejeksstolt lunde 

bringe Kkigsdepattementet den saa lange 
ventede Underretning: L a d y s m i l h 
e r u n d f a t. 

Byen var da ogtaa paa Hungersno- 
dens Rand. J den sidste Tid havde 
Rattoneme maattet afknappes saa meget 
——— og daarlige Vater var det endda —- 

atBefætningen bogstaoelig var bleven 

afmagtet. Den var for saa vidt ubruge- 
lig til Krigstienefte for Ojeblikket, men 

nu stal de af Buller medsprte Levnedss 
niidler snart live op paa det funkne 
Liosmod og de slappe Legenier. 

Boekne our bokte, og General Buller 

hat ikke agtet det for gavnligt at forspge 
paa at ftandse dereg Tilbagetog, fom 
dels gaar iinod Not-doest, ad de vilde 

Bjeigpasier til paa Gransen aiNatal 

og T r a n s ooa l, dels ind til Orange- 
ziiitatens Hovedstad Bloemiontein. 

Londen bleo ellevild ned Efteiretnin- 
qen om Lndysmiihs :)tcdning, der dirig- 

lig fandt Sted i alleksidfte Termin. Alle 

Fokretninger lutkedes, Stolerne ligefaa. 
og Gaderne blev sorte af Folf, der jub- 
lede i Sejergglcede — uden at tænke paa« 
hooi nngct denne »Seit-« hat« koste-Eng- 
land i Lio og Benge. 

Af Ladnsmiths Beiætning, viser det 

sig nn, var flsre tnsinde Fand ntiensts 
dygtige, of Sygdom saaoel fom de tal- 

rige Bosnbardenienter, der har handet 
irygteligt. 

J ntdlcrttd ton det neppe regneg for 

nogcn engelsk Stir. Boerne hat dlot 

nn, af Forsoaisinteresje for deres eget 
Land, maattet iogc at koncentrete dekcs 

Styrle. 
Cn Aoantgarde staat nu knn 5 Mit 

nordøst for Lord Roberts nne Stilling 
ved LJ s i o n l e i n paa Veer til Womi- 
fontein. Vagoed taniles fna en langt 
starre Hirn Avantgakokn ital, fao vidt 
skonnes kan, spge at opholde Lord Ro- 
bert-z saa lcenge, indtil General Joub«kx 
kan faa satnlet Hovcdhasren og Zwist 
dennes Stillmg ioxsoailigL 

Mæiokelig nok stoar der endnn mange 
Bocke nede i Syd. De er nu, efter at 

Lord Robertåi hor ladet Kitchener lede 
de engelste Bevcegelfet dei· omkring 
Rentzbnrg og Stramberg, i hurtigt Til- 
bagetog over Otaiige-zlodeii. 

Man nma nasrc nogen Frngt for, at 
de kon san samme Stiel-ne fom C r o nie. 

Sind, og naar de konnner ind i Orange-« 
Fristaten, staat Roberts ftore »Dan- intel- 
lem dem og deres Landsincend. 

J England antager man allei«ede, at 
Lord Roberts hor affendt Tropper til 
at afskaere dein Tilbogetoget· Hvor stor 
denne Boerstyrke er, veo man ikke rigiig. 
Men nogle anstaar den til A a 10,000 
Mand. Den hat ellerg lige til de sidste 
Dage gjort Englcenderne Btyderi not. 
Men den kan umulig formere Front til 
to Sider. 

Eftenetning om dens Slæbne kan 
ventee en af de farste Dage. 

Den alinindelige Tiltro til Boernes 
Kampdygtighed begynder nu at iuækkes 
meget. the blot i England, men ielve 
udenlandske Kapociteter bersmmer Lord 
Roberts Strategi meget -— og der me- 

nes nn, at Boerrepublikkernes Mod- 
standodage er kalte. 

Dette er dog sikkert altfor hurtig 
Omstiftning. Voerne hat eudnu en 

betydelig og veliokfynet Heerstykke i 
Matten, og der er ingen fom helft Tegn 
til, at de otl opgioe der-es Sag. Dek- 
imod fynes unægtelig deres spredte Stil- 
llnger at have ftcmkqldt unentet kritisie 
Øjeblikke. Dovedslagets Udfald oit 
sikkekt bete paa, am de kan gsse famlet 
Moment-. Ellers hat Nobem vundet 
Spillet. 

Thi thiglcenderne trykker dein steckt fras- 

«
-
 


