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— J femte Ward er der mindst sent 
Kandidatey iosn Inster at faa Nominas 
tian for Bykaadstnedlem paa den kepndi 
lttansie ti(-lcet, derimod hat de endnu 
itte fundet nagen, lokn de trot, tan 

dkagei Matten mad Mk. J e n n l ngs, 
den demokratlste Kandidat for Borg- 
entster. 

— Her er Tale osn at apheeve anker- 
iok conrt Bytetten, og denne Sag vll 
der antagelig dlive ftemt over ved naste 
Bnlg i Stutningen af denne Maaned. 
Der tan fpates t2,000 til 3,000 derved, 
tat Byen og Retgiagetne tan varetages 
ni Disttittökettem 

Andaon Ja. 
--— 

Ongdagen d. 7. Marts havde vl Ju- 
btlæumsfest t Llnledntng af Mensghedens 
Stiftelsesdag· Menlgheden hat jo nn 

bestaaet l 6 Aar. Den begyndte med 7 

Famjlter og er nu næsten vvtset til 53 

Gange iaa mange. Pasior W eis 
mann talte over Sach 4, 6. Jtte ved 

Magt ag ikte ved Stytte; men osd nun 

Rand, siger·den Heere Zedaoth. Jeg 
stal date fretnseette Hoaedtantekne: l. 

Tatsigelse for Herrens Geening tblandt 

os oed sin Acad 2. Detnæst Adiap- 
gelfe for vare Syndek og for faa megen 

Sljvhed i Arbeit-et for Herrens- Sag, 
ellers tunde Herren ja have velslgnet os 

langt mere i del aandelige. Iz. Og 
,Fee1nad«. Menigheden et ja altsaa 
tun et 6 Aar gammelt Bam, ag trods 

Fell, Jald og Sttadelighed tunde der ja 
endnn vcke Hand til Fremvætst idet 

gede, og dekiak led der et fotnyende 
»Fremad«. Feemad paa Helliggarcls 
send trantze Vej, icemad i Arbejdet for 
Guds Niges Sog. ertnad Ined Von 

og med stekpillighed Freund, nuns 

det heddek t Dag, Ratten tout-net, da 

ingen tan atdejde (Joh. O, 4). Pastar 
Weisenann stuttede med zakmamngen 
ska Iste Col-. Id, 58. »Detfot, mtne 

kæke Besdrel bltoek faste, udevcegelige, 
feugtbate nlttd l yetkens Gerntng, vi- 

dende, at edetg Arbejde er ltte fortan- 
gellgt ihm-en. 

— Fnmcne Dass Eftetmidoag vor 

en Del Venner inmlede has Nle t Es 

Smtths for at fejke Mes. Stnithg 
Jsdselsdag. Mus. Samt-, som ja t 

Fiak var meget fyg og nat Daden, gla- 
der flg nu fantnten nnd sin Mand over 

et, otn itte stæktt saa dog nogenlunde 
heldred. 

Der er al Sandsyntighed for, at m 

vil faa en Altektavle iook Kiste l en 

mer Fee-mid. Der er allekede substit- 
beret 50 Tollaes tll den af tnap den 

halve Pakt at Menigheden. 

F Stulde jeg nett-ne nagen Marte- 

llghed, da et det den, at der nasten in- 

gen Sygdam har vatet tblgndt as i 

Mater, tust l den sidste Ttd er der an- 

meldt et Par Ttlfætde, nemltg J. 
H emmtetgfens lille Pige og"M-s. 
Kelftine Knudfety som vi dag 
header fnact vll hlioe raste igen. Ja, 
det ek vel et stets-e Under at hlive bena- 

tet fta Sygdom, end det er at bltve syg. 
— Fatleden dlev det desluttet at iaa 

en Student im var Stole i Blatt tll at 

holde Stole for voee Bern, mindst 1 

Maaned i den nu tllstundende Sommer, 
It vllde ja helft have en i Feeietidem 
iaa Bsenene tan san den engelfte Ste- 

leundervisning ogfaa. 
—- Ved vott engelite Stolemade sat- 

leden blev hanc P. Nssmusien 
valgt tll Stoleditetter. Det vae at 

J den demste Koloni paa ,,Soo« Bauen 

I WARD coUNTYp 
NORD DAKOTA« 

450 Dunste hat taget Land i denne 

intan udvalgt af Kikkesamfundetg 
Komike, og of die-se hat allerede 300 do- 

sat sig der. Endnu hat-es der godl 
Land nett Stationer. 

Der tiltmnges danste Fokretningg- 
mand i Byen Bokvbells i Seltlententet« 

Billige Grkutsiouer med Lands-gere, 
under Ledelfe ei Nelion Lamion, 
»Hm-« Banns danske Endigratiouczk 
agent, afgaqr ikq Minneapolis (Mil- 
wankte Depot) Ongdagen den H. 

Marks, Tirsdag den 20· Marte, Quo- 

dag den W. Matts og Onsdag den 4. 

April Kl. 9.40 on. Morgeuem 
Ligeledes haoes Pkarieland i Minne- 

iota og Dakota, illigt Skovland 
iWiöconsin og igan paa ,,Soo« 
Jerndanen. Lave Jernbnneprifer. — 

Skkip eftet Landkott og illustsecede For- 
tlaringek til 

D. W. CASSILDAY, 
Land and lndustrial Ageat »so-H- Eh 

blinde-polit- Minuz 

I— 

hande, at vi maatte lau en sod, danst 
Leeretinde fol- vote Bern, helst en twende 

Pige. Det hat jo inegen Jndsiydelse 
paa Bornene, felo om hun ikke maa leere 
dem Religion- 

— Mes. Andetfen s Brodee nied 

Familie ankommee hektil fta Wisconsin. 
Vi Insket dem hieitelig velkomne iblandt 
os. Decken ek io kig not for os alle, 
ogsaa for dem. 

Jewell, Ja. 

En Dei af Menigheden her lom for- 
leden og overkastede Pastok J o h n s v n. 

De overrakte hani en Gave i Penge, be- 
siemt for en Pelz. Det var felvfslgh 
lig en Qvetiaftelfe for Johnson, da han 
fort i Form-sen hande kobt sig en Wels, 
men havde daaklig not Raad dertil. 

— Ten hervarende not-sie Menighed 
havde et Snmtaletnøde i Dagene21——23 
Febr. Ecnnct var »Fangevogteren i 

Philipp-US Pasiok Johnfon var ind- 
budt og deltog i nævnte Mode. Mk- 
dekne var godt befagte i alle 3 Dage. 
Der var endogsaa toinne mange lang- 

Ivejg fra. Picester fanvel soin Lagfolk 
Flog liolig Del i Samialen. 

! — Pete i Olsen, Medtent afoor 
tot-one Mmigheiz kein-i sivsis uge in 

HDeS Moines, for at undeekasie sig en 

«Opekation. Han var ledfaget af sin 
Husitu og Pastvk Johnson. Operatio- 
nen blev faa foretaget, tilfynelodende 

»paa tilfredsstillende Maade, og Olfen 
szal befinde sig ganste godt eftek Om- 

Lftændighrdeenr. Bi er glade ved at ei- 

fake, at han kommer tilbage i nieste 
Use- 

—- Tet san mcddeles, at Herren i sin 
Bisdoni bottkaldte vor gamle Ven, 
Nie le Chr. Nielfen, Mandag 
Morgen den .«-. Maus i en Aldekaf 825 
Aar. Med Undtagelse af de sidste Dage, 
hat han oatet nogenlunde rast og tsrig. 
Han vor en af de gantle Soldater fra 
ls4h-—50, der mcd Hader ftted for 
note ganile Fædreland. Han deliog i 

den mindeoceidige Kamp ved Fiedekicim 
tstamle Nieter fortalte ofte om den Krig 
ined den stakste Interesse, ag man følte 
nætten, som out den gmtle Mond var 

dleven ung. Vegmoclsen fandt Sted 
Ongdag den 7. Febr. lka M. P. Kiesen- 

Pastot Johnfon holde Sargetalen ud 

im Joh. H, n. til en meget stor For- 
samling. Maatte nu hans Vidnesbyrd 
blive til Vclsignelie for mange, san at 

de lot-ladet Synders Bei og omvender 

sig til Gud og hans Ssn Jesus, medens 
det hedder iTag; Ratten lonnner, da 

ingen kan arbejdr. Til Slutning blev 
der holdt Bpn af Postor Caftvol d. 
Afdode efteiladee sig 2 Dotke og en Son. 
Ten gantte hat haft sit Ophold ved 

sprstncevnte, fiden han kom til Amerika, 
og det kan sigeet, at han har haftetgodt 
Hieni. Sonnen formt-des at opholde 
sig i Omaha, Nebr. 

—- Her afholdes Sang-mode hvek 
Tirsdag Alten, ogi Fasten Opbyggels 

siegen-de hvet Onödag Aften has Pasiok 
Johnfom 

—- Vor Kixkebygning gaaee vet imaat 
med, det var at anste, at det maatte 

gaa kasieke fra haandem voreMidlek til 
Riesens Opspkelfe ei jo ogsaa smaaz 
men nied Tiden tommek det maaslr. 

—- Mitni Kkiftofferfen var 

den heldige, hun vandt det fine cracy 
Quiltz inne vor Koindeiorening lod 
dottlodde for et Pae Ugek siden. 

Elt-Hotn, Ja. 

J Tokgdags bsbe Christ e n 

T h o en se n meget pludfelig. Han 
havbe fom fwvvanlig vjem ude at sysle 
hvs streut-ferne om Fokmiddagen; da 

han kom ind, mente han at fsle sig lidt 

upasselig og lagde sig paa en Bank 

iKIkkenet; men san mente han, at han 
hellen muckte gsa til Sengs, da hnn 
begyndte at blive kolb. Junidlettid kom 

han ekle langeke end ind iStuety hvor 
hqn foldt um og var dsdmed det samme. 

Christen Thomsen hat staaet i Eli 

Horn Menighed siden han og hans Hu- 
stru i Aaket 1882 kam til Amerika; hatt 
var alle Tiber en liolig og venlig Mond 
at sing-as med og vil bltve iavnet of 

!mqnge. Hans Alt-et sendet ieg ikke Ins 
mäc, men han var da med i Krisen 
1864 pp stod ved 7. Regiment. Pan 
nat im Narreiylland, Stradby Soga. 

Pan efterlager sig en sitgende Ente 
men ingen Born. 

Man Inn vlst neppe treffe en Avig, 
aden at der sinbes Bereininger om sau- 
danne pludselige Dsdsfaldz mon det 

bog ikke can stemme en ellek enden til 

alvoklig at tcnse paa, hvad Digteren 
siget, at »oi gan- i Fore, hope langes- 

Jndtil 1. April d. A. 
tcgncs Inzt Almmmncnt paa vnrc Vladc indtil Udgangcn as Aarct 
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DANlSH LUTH. PUBL. HOUSE, 
Den Sude Februar ww. T;lclil·, ZchL 

Mon ikke den forfcerdeligeRasiløshed, 
der i Almindclighev pmger Folk her til 

Lands-, kan gsre sit til, at iaa mange 
vor faa plubselig'.- 

— Thomas Christenfen, der 
bot IF Mit Ist for Kimballton, havde 
et Born paa 8 Maunedek, der sidste 
Sondag i den Grab blev statt-eh at det 
2 Dage eiter afgtt ved Dpdem 

— Ligeledeg hat Tswrer N i e l s B. 
A n d e r i e l. .t Bam, der denne Uge 
pludieligbode; san Dahin har i sidste 
Uge haft en rig Hast hetomkring. 

West Branch, Ja. 

Past. P. P. This ted fka Platte 
Co., Nebe» ankom hektil Freitag den 

2. Maus, og Sondagen den 11. Maus 

holdt han sitt Tiltmdelsespmvtkem 
— Vor gamle Picesi bsd Fakvel den 

4. Makts efter en kott Vieletid af en 

fenxten Maanedek. Hatt hat-, fom be- 

kendt, faaet Kald fra Ward Co» N. 

Tal-, hvottil hatt aftejite den ö. dg. 

Summe Dag rejste Past· T b isted for 
at mode sin Familie, der var taget ind 

paa Bist-g under Reisen hettil hog garnic- 
Venner· Hatt er nu attek iblandl od, 

og hat begyndt sin Vicksotnhed. 
—— Da det et vansteligt at faa et» 

passende Hjem for Præsten, fom tran- 

ger ttl at have egen Befotdkiug for at- 

kmme komme omkking til Medlemmetne 
i Menigheden, as hvilke de fleste bot 

langt fka seiden, saa blev der ved Mel-et 
dekom d. 12. ds. gjort Forspg paa at 

stafse et saodant. Dei vil ogsaa nol her 
gske sig geeidende, at en god Villie dra- 

get et stort Las. 

— Sondagen b. it. Mart-I-, da Past. 
R oh e holdt fin Aftkedspmdiken, blev 
Marie A n dessen konsirmekel i stn 
Daabspagt, og om Aftenea talte san 
begge Pratteene ved Opdyggelien iKirs 

ken. Stemniagen oed Modet var sksn 
og hiertelig, og man stiltes under gen- 
sidige Lyksnsiaiugek og falles Von og 
Sang til Herrens Aste. 

-—— Den 27. Matts er det nok Tan- 

ken, at Past. Nohes Familie reisek til 

Minneapolis, hkor den faa opholdek sig 
has Slægtstinge til den 4. April. Den 

Dag afgaar et stseke Tog med Einige-m- 
tet ttl Ward Co» N. Dak., og det ag- 
tet den at tage med, da det blot kostet 
85.00 for hoer Person. 

—Den, fom oil til Nord ogtage 
Land, burde benytte den givae Lejligs 
heb, ifæk de, der vil blive der appe, 
da meinte Reffeudgift et ahyre billig. 

London, Minn. 

Den G. og 7. Makts var to stønne 
HpjtiWage for os; da hat-de vt Mig- 

sionsntsdey og stsnt de sæklig den sprste 
Lag ikke var san godt bessgt paa Grund 

as en stot Snesionn, der htndrede Ven- 
nerne langoejs fka i nt komme hettil, 
saa hnvde vi bog velsignede Dage. Je us 

Oiron im Lautner, Ja» com fsksi her- 
ttl med Tagen Senere lom Pastok 
Kilb f i g, der havde Vesper nol med 

at naa hektil med sine smaa Hefte gen- 
nem den dybe Sne. Degen efter kom 

Pasioc L a ng fta Qwatonnm 
Dei-ten stal have Takken og Ærety 

forbi han ogsaa sendet sit Ords For- 
kyndeke nd til de smaa afsidesliggende 
Siedet-. Kam tun igen, leere Venner! 
Er det end ofte besvækligt at naa ud til 
de afstdes llggende Sicher, faahustpaa, 
at Herren felo siger: Leder og gaa nd 
tilde fmaa, lange fra liggenve Steder 
o. i. v. 

Den stdste Akten kalte de ovenneevnte 
Venner hver et Ord tll os, og gamle 

Isaa oel som nnge lyttede til Qrdet — 

det, der ikke sial oende tornt tildage, 
Vi meertede noget as Fredeng stille Su- 
sen ovre sra den anden Strand. 

Vennerne rejsie saa til Rieeland for 
at holde Missionömoder der. 

Ward Co., N. Dat. 

Der er noget i Milliteersproget, sarn 
her-den »hurtiq Udrylning«, og det sit 
jeg smage lidt as, da jeg stulde sorlade 
West Branch, Ja. Jeg havde bestemt 
cnig til at asrejse den 7de Marts, men 

Mandag Morgen Iotn der Bad sra 
Etnigrantagent Niels en Lan-son; 
om jeg ikke kunde gaa med straks. Han 
fluldc nenilig folge med en C« kare Erni- 
gsanter den 6te Kl. 6,45 til Ward Co. 

Jeg snlgte Vinket og stod marchfrerdig 
den dte am Astenen lidt for Kl. Il. 

Nasite Dags Morgen steg jeg ind i Soo 
Banens prægtige E migranttog, og as 

’Sted bar det mod Nord nied den kostbare 
»i'adning. J Minneapolis haode jeg den 
Glæde at se og tale nted min Btoder i 

Herren og Emdedet, Pasior H. H a n- 

jen, og Nielsen Latvson sandt jeg, fotn 
for Aue ttlbage. 

Steigen var stor,sont ftkLoo tilat pas- 
sere gennem Udgangen —- ikte mindre 
end 125 Sjæle. Omkring 80 as dern 
var ookgne Personei, der enten oilde 

tage Land, ellek boscette sig paa Land, 
de allerede haode taget. 

Det var en Blandning as Dunste, 
Nokste, Soenske og Tyske, som udgjorde 
diese mange. Kun nogle faa Amerika- 
nere var nied. 

Men hvad der oalte min Opincertsom- 
hed, vat, at Hutchinson, sorn sedvanlig, 
haode sine Repræsentanter, og —- at 

Falk sra »det sovende Die-« denne Gang 
var modt frem med en hel Hier as 
Lands-gere. Den udgjorde not hele 20 

iTallet. Mine Lasere ved oel, at »det 
sooende Øje«sindes iStaten Minnesotn. 
Held sor Vennerne dersra, at de ikke 
oentede et Aar til; thi da haode de oist 
kommet sor sent tIl Molle, nu derirnod 
i rette Tid. De Tusinder af Acres Land 

soinder med rivende Hurtighed, san det 

geelder nn for den, der vil nyde as 
Hjemsiedlooens Gode, at komme snart. 

Vi ankom til Kenmare og Bombells. 
om Morgenen Kl. 4 den 7de Marm, vg 
det oarede ikle lange, ssk oi mange oare 

spredte doer til sin Side. Nogle gik til 
deres Hiern, sont alt var scerdige, andre? 
for at se Land og saa Papirer derpaa, vgl 
jeg til rnin Menighed leengft mod Syd ! 
Botvbellsx Bethania. Jeg msdte enl 
Mund as Mentgheden, Martin P e-’ 
tersen, sotn sagte sin Broter blandt 
de ankontne Etnigranter, men han var 

der ikke. Med ham satte jeg ud paa 
Landet til hans Hiern, hook jeg saa op- 
holdt Inig til Astenens Fremdrud. J 
Hjetnniet dleo ieg vederloæget daade til 

Legerne og SjæL «Hjentn1et er et as 
den Steige-, dvor man hat et Alter sor 
Herrenl Orn Astenen oar en Del as 
Menigheden og andre santledetil Banne- 
Inøde hog Peter A nd erse n, en halo 
Mils Bei sra Martin Petet·sens. Mr. 

John Tretndorg ledede Modet, og 
ieg san itte nægte, nt det glcedede mig at 

se Medlemtner as min Menighed til- 

dringe en Onsdag Alten paa en saa gnd- 
oeldehagelig Naadel 

De- 11te Marts begynder jeg tnin 
Vitksomhed oed at holder ntin Tiltmdel- 
seeprcediken baade i Bethania og Beth- 
lehetns Menigheder. 

Hilsen til Venner i Syd! 
M. C. H. R d h e. 

» 
M- Enhver Fejl i Adresse eller 

TKoittering paa Bladet bedes oenligsi 
t meddelt as snarest mullgt. 

Cedar Falls, Ja. 

Gamle Mr. Thorndqll, der i 

sidste Uge reiste kit Mich-» »Im-» er 

atter kommen tilbage efter at have ksbt 
sig et Stykke Land paa nannte Egid 
Han vil om kort Tid siyue der-til og 
prove Lykken som Former. 

—- Ved Provevalget sidste Jud-g 
Aftm opstilledes Megits. S. B. H U M- 

betrog M. D. Spil lio til Genvalg 
som Medlemmer af Byens Stahl-ew- 
reise. 

— Sidste kadag modtog Dr. A. S. 
Ha nienden sprgelige Meddelelse, ai 

hatiö Broder M. Hausen, Rccine, 
Wis» var afgaaet bed Dodem 

— Jacob Dahlhar i den senere 
Tib ligget meget Hyg, men synes, du 
Dette stkives, at vcere lidt i Bedting. 

—- Krebsmsdek, som i denne Uge vil 
blive aiholdti Nazareth Menighed, vil 

paa Torsdng tage sin Begyndelfe med 

Gubstjeneste om Formiddagen Kl. los 
i Nazaret Kitte, der vil da blive For- 
handlingsmøde og Gudgtjenesie hvek 
Dag og Aften med Undtagelse of Lor- 

dag Aften. Paa Sandag vil der blioe 
Mode baade Fotmiddag, Eftkrmiddag 
og Akten, Eftekmiddagtzmsdct vil fact- 
lig blive for de unge, og Aftensmpdet 
vil blive Slutningsmsdet. Manne nu 

rigtig mange benytte Lejligheden til at 

des-ge die-se Moder-. Alle er Hof-tsc- 
lig velkomne, baade til Fokhandlingss 
moderne saavel som til Gudsijenestth 

Krisen. 
Tilbagegang for Boekne- — En For- 

postfkegtning og et blodigt Sl«i,19. 
— Robects staat 12 Mit fka 
Bloemfontein. —- Boetae paa Syd- 
gmnien i Fore- —- Fredsundeks 
handliuger. 

Ogsaa den fotlobne Uge hat vaeret i 

afgjort Favar af Cnglaendemr. 
Allerede iorrige Onsdag levekedes der 

en for Englcenderne heldig Fokpostfagts 
ning omkiing O sfo nte in ved Mod- 

derftoden. 
Boeme holdt en meget vidtstrakt Stil- 

ling, men da det engeifke Kaoalleri un- 

der Gen. F r e n ch omgik deres Stilling, 
maatte de hurtigst trcekke sig tilbage. 
Forbavsende hurtigt rykker den valdige 
engelstesHosdhaer under Lord R o d e r t s 

frem, saa snart der vindeg en Fodgbred 
Jord. Saaledes ogsaa nu; Engl-en- 
dernes Tab angives lpfeligt til ca. 50 

Mand- 

J England frygtede man for, at dette 

Tilbagetog var et af Boernes fædvaw 
lige Kneb —- og i hvert Fald tog Boeme 

hurtigt Stilling længere mod Ost, hvor 
en ca. 12,000 Mand stcerk Heer ventede. 

Med denne com det saai Lardagg til 
et meget blodigt Sing. 

Lord Roberts meddelek derom fra 
Drejfo ntejn, at Boerne ved deres 
bedre Kendskab til Tetmnet voldte ham 
megen Vanskelighed. Men efter at to 

engelste Batallioner under Gen. K e ll y- 
Ken ny haode taget to strecke Boerstils 
linger ved et Bojonetangreb, maatte 

hele Boerhaeten retikere. 
Boerne siges at have eftekladt 102 

dsde — et eftet det sædvanlige Forhold 
stott Antal — men det engelste Tab hat 
endnu ikke kunnet opgives »paa Grund 
af Marschens Hasiighed«. 

Forelobig er der dog meddelt om flere 
Officekekä Fald, faa rimeligvis hat det 

engelstc Tab væket meget betydeiigt. 
Jmidlertid rykker Roberts stadig 

frem. Han staat nu k 12 Mil borte 

ira Bloemfontein — vil not provc 
at tage Jcernbanen mellem denne By og 
Vethulie i Syd. 
Ratt Poet-ne ikke forhindre dette, vil 

det komme til at knibe haatdt for den 

Boerhær, som saa modigt hat fotsoatet 
sig mod den fra Syd kommende engelste 
Hart under Gen. G a tack e. 

Boerne der staar nu paa Nordbredden 
af Orange-Ritters Englaenderne lige 
overfor. Men, hois ikke Boerne can 
nna Jasrnbaaen og ved Hjælp af den 
komme til Bloemfontein inden Roberts 
— da kan der satte Fare for, at de bli- 
ver aistaatne fta Tilbagetogz de hat 
nemlig saa Gatocce i Syd og Roberts i 
Nord for sig — og selv er de tun fan. 

De engelste Aoiset hat idezme Uge 
haft tkavlt med at fortcese otn Splid 
indenfot Boernes Retter, men det 

gjotde de ollerede inden deres egne Ne- 

detlag, saa der kan ikke fæsies Lid der- 
til. Jinngressen skvaldek op, fotdi 
der hist og her viser sig Tilbøjelighed 
til at faa stondfet Blodsudgydelsem 

Sitkett er det, at Pkcsident Kr ü- 

ger hat sendt Lord Sol isbuty et 

Fotstag om ziendtlighedetues Ophfr 

paa den Betingelse, at de to Repudlike 
kers Uafhcengighed garanteres, og at 
KapiOkaeerne saar Amnesii. 

Dette Forsiag er Englanderne næsien 
rasende over. De insulieter den smkke, 
men Icekke Bockpmsident. Kr üg er er 

nn selvsslgelig ikke i Toiol ons, at Sa- 

ligbury vil asvise dette Forslag, men 

den snedige Dipcotnat Kiüger vil tun 
opnaa heroed, at det blioer uomtoisteligt 
godtgjort for Alverden, at E n g l a nd 
hor til Hensigt at etobre de to Bock- 
republtkker. 

Aiüger kan dersor vinde en diploma- 
tisk Sejr nu, hois nemltg en eller anden 
as de i Sydasrikas Forhold interesserede 
Stormagter sknlde tage Anledning heraf 
til at gare England opmærksom paa, at 
det kan ikke saa Loo til at erob r e no- 

get Landomraade dernede. 
De sidste Meddelelser gaar ud paa, 

at Kiüger tillige har gjort Hensiilling 
til de respektive Stormagtskonsuler om 

at sage tiloeiebtogt Mægling. 
Detle betyder vistnok altsaannen kun 

diplomatisk Politik, saa England ogsaa 
nu i Sejrens Dage stal faa alle Mag- 
ters Mighagsylringer over sig —- men 

markeligt er det, at der gaar Rygter 
am, at Prasident M cK i nley stulde 
have i Sünde gennem Konsul Hayi 
Prætoria at sorespsrge om Boernes 
Mæglinggbetingelser. 

England kan neppe stille sig helt 
usenligt ooeesor mulige Forestillinger 
sra McKinleys Side —- men Jingo- 
pressen vil blioe rasende, om ikke Lord 
Roderts skulde naa at holde Jndtogi 
Prater-im 

For Iorlgt er der suldstcendigt Oprpr 
i flere as de engelske Distrikter omkring 
Transoaal —- og i Zululand synes 
Boerne seemdeleg at være Herren 
Ogsaa l Natalg nordlige Del staar de 
suldt rustede paa Trods as Gen. B u l- 
ler s Ord om, at »Natal var renset sor 
Fjender«. Man kan endnu forderede 
sig paa Overraskelser. 

En Anstaltsby. 
Naar man fra Danevirke set ned mod 

Syd over den flade Hedeegn, lægger 
man Mcerke til et ensomt Kitketaarn i 
det fjerne. Det er K r o p p Kitte. 

Landsbhen Kropp i Shdslesvig, der 
paa flete Sider omgives af unge Gran- 
planiager, er iAareneS Lob bleven til 
en Anltaltsby, og dens Navn er blevet 
kendt viden am. Forandringen sthldes 
Sognepræsten, Pastor J o h a n n e s 
Pa al sc n, Søri af en Stolelærer, en 

Mand, der har sin egen Mening i de 
fleste Ting, selv am den ikke altid findet 
Bifald højere appe. 

Den farste Beghndetse til Pastok 
Paulsens ydse Virkiomlied faldt nar- 

mest paa kirkeligt Omraade. Der blev 
oprettet en Boghandel i Kropp med 

eget Trhttcri og senere et Præstesecnis 
narium, lom hidtil har sendt noget over 

100 Priester til Amerika- 

Langt stnrre Spur har han intidlers 
til sat paa Godgøreiihedeng, Syges og 
Faltigplejens Omraade. Der har i 

Kropp reist sig Hns ved Has, til Dels 
udvortes niegei tarvelige Bygninger, 
til Dels vgsaa tiltalende villalignende 
Hufe. Der er et Pensionat for celdre 
Mænd og Kvinder. et Hjcm for forwls 
dreløfe og et andet Bornetijem, desiiden 
alle Sindsfhges og Nervefoageanstali 
terne. Blandt andet finde-Z der ogfaa 
et Dranker-Asyl, en Anstalt for Epileps 

Itikere, et Pensionat for sindgsvage osp., 
foruden at Antialtgbhen hat en Filial i 
Besterland paa Sild med et Nema- 
tionshjem med niere. 

Pastor Paulsens Anstalter har idisse 
Tage for fsrste Gans udsendt en Aarss 

beretning, for 1899, med Bill-der af 
de fleste Anstaltebygningen Bl. a. 

fes, at der den 1. Januar 1898 paa 
Sindssygeanftalten fandtes 99 fyge. J 
Aarets Lob kam der 181 til; der sikx 
fra: helbredede16, bedrede M, uhefk 
bredede 34, døde 27, udstrevne fom itte 
sindsfyge 2; den St. December var der 
derefter 178 fyge paa Anstalten, 86 

nyoptagne var 118 fra Hertugdømmers 
ne, 36 fra Tystland, 25 fra Konseriget 
Danmart og 2 fra Rusland. 

Mænd og 92 Kvindey Af dei 1899 CI 

GodtLand billigt s 
i (»5entrat-Minuefota. 

Bildt Land stun- til Q’7.00 pr. Acke. Op- 
dyrkede Kanne VIW til chwo pr. Acke. 
Majs og tmume Mut-Samt edles-. Adresse-: 
A. MURRAV, WADSNA« III-M 

"ht’ ng Hist-do sipk en Dsgs Äkbtdthtd 
Es 

Dis-www Um samt di- oit Ohnm- 
»F m- at awlscs 114 Dis-m Faktors-klimmt- 

« 
s lu! :1tk.;iyilc--c. Sis-»lø(1·srgsitl(lo 

M B- Ack- msm muss uns-summte Post «- ti fis 
s- hlt nun-s vors-us lt samt ua Itok Pkmtsshllsis- 
«v f- Himm- inqon Pon»-s..SIt-17 po- Ins-»Ist. 
.««k lML CO· Zu- M. sahe-A Jan-was III- 

,;cs::»?:3 Dkkdllss me lekk k ists of visit-b 
» 


