
betom stkakg, og leg sial da hfcelpe 
med, hvad jeg kan i den Sag. 

I I- 
I 

Jdet ieg tanker at have fremdraget de 

væsentlige Punkter vedkstende denn- 

betydningsfulde Sog, vil jeg flum med 
at ubtale min Forttpsining til, at saa 
sanbt denne Sag er begyndt og bannt 
frem i Von og Tro, saa ssal den ogfaa 
blive til Velsignelfe for von Folk vg 
Kirch P. L. C. Hausen, 

lösj N» 10. Str» Wortlaut-, Oregon- 

Yra Hirlw og gilt-Ile. 
Vor Jrelseks Menighed i 

Waupaca hat netop sotetaget en Sub- 

stription til Dækning as dens Geld pas 
Ptcesteboligen. Galden var St000. 

Substriptionen vil bringe 81200. J 
Mor samlede denne Menighed omkking 
Q1000 soiudeu be lebende Udgistekz men 

insen as Mehlemnietne saonebe, hoad de 
da gav til Herkuls Sag, hvotsor de i 
Aar tog sat med for-get Villighed og 
Kraft; siere tegnede sig for 8100 hock. 
Der ek Velsignelse i at give til Heu-en 

Post. J. Christianse n, tidti« 

gete Læker ved Stolen i Des Moineå, 
hat modtaget Kaldsbreo tm en donsl 
Menighed i New Yoik og indsotteg sor- 
ttge Sondag i sit Einbede as Past. R- 
A nd e ts e n, Brooklyn, New York- 

En EskimosPrcest. Ojaek 
N o ck, en Eskimo srn Alaska, blev for- 
ceden Aften oedineret til Priesi i Nord- 
stdens Missiongkitke, Ghin-gen Don 
hat i de sivste syv Aar preetsiket Evange- 
iiet for sit Falk, og han hat til Hensigt 
at vendeftilbage til Alaska stdtt i Maj. 

Eniisstek Alsbal, en sattig 
Bank-einkl, der i mange Aar var stetig- 
slet til et smertesuldt Sygeleje, nien 

saa blev neigenlnnde rast igen, og nu i 
en Rasse as Aar hat vers-i omrejsenbe 
Lægmandseniibscek for det notske Mis- 

sionsselskab, —- pieedikebe til Heime-Sie 
iJakobSkikken i Ktiftinnia tste Spiidng 
estet Helligtrekonqer. — Dovedstaden i 

Norge med de inange Professoren en 

hel Haiskake as Ptæster og en Mang- 
folbighed af Teologet set Reiten set en 

tatvelig, men velbegnvet Weiman pxm 
en Pitkdtkeftol til thsmegsek »Du er 

en Begivenhed,« hedder del i »Jndre- 
missionceren«. »Sei-vit« vides den 
føtsie Gorg, at en Lægmand talec til 

Dsjmesse i nogen of Hovedsladens Kir- 
ket. Der skulde viere Jndsaniting til 

Hedningemissionein Alsbal pmdikede 
varnit over Tagens Tit-i, gav san til 
sidst en foitmsselig Stildring as Mis- 
siongsotholbene. Menge kottes til 
Taaker. En sinuk Sinn Penge kon. 

ogsaa ind. 

Den tyske Missionssuperitu 
tendent E. Donat-, soIn for en Tib 
siden blev sangitet as Caglernderne un- 

der Anklage for at stotte Boekne, er se- 
nete paa Forestillingek frei den tyske 
Negering bleven stigivet igen, nien hat 
maattet sotlade sin Missionsnmkk og 
man indtil videte opholve sig i Tut- 
han. 

Den tyske Wisconsin Sy- 
n o d e knn i Aar leite sit 50-AarsJubi- 
kaum. Den atbejver pqa at indsamte 
Penge nok til Dæltelse af sin Geld, der 
bei-her sig til 840,000. 

FraBchirCollege 
«-99..— 

teologtske Seminarium. 

Pasiok MIller og Huftru var i 

Argo Dacskedqg. 
— Mk. Paul P etersen sen-Jak- 

lnn, Iowa, gestehe Stolen ganske kor- 

telig i sidste Use. 
—- Pastut H. Jense n var i Omaha 

Paaskedng soc at indlede ei Einne ved et 

Mode der. 
—- En ilng Dame ankoni i sldste Uge 

has Pros. C. X. Ha nse n. — Vi sni 

ster til Lytket 
—- Aebeidet et nu l suld Gang ester 

den kotte Panskesetie. Enkelte as »von 
Falk« var botlkeisi i de Dage; andre 
vor pptaget as at fa- indhentet vette 
ellek hint socsstnte enten iRetnlng af 
Mannig, Bequ e. l. 

—- Den dejlige Psaskeeegn hat snt 
Gesde i Naturens Enemmker, os Geer-, 
cum og Buste gesinnt og kennes for 
hver en Dag. Einmgtlgt Vidnesbyrd 
Im Livets Mast og oisse Seit-l 

—- En Pansketanku Jesu Opstqm 
delse vor hem- les allerheeliqste og 
uendellse nieset-se Seit-, bog han« hele 
le var enSejksgang i dybeste For-stand. 
Og hoch Keistenlivet end ellers kein siges 
at var-, et man bei viere, saa sandt det, 
sein Neu-net lyvee, her stn Nod Hiel- 

sing, nemlig et seirende Liv; thi Livet 
der evige san ille ander end seite. Des 
Lin man scjrei os ind ad til og veb os 

ud ad til, ellets er vi Dødens visse 
Bylte. »Den, som fester, skal arve 

all(l Mag-, og de syv andre »den som 
feiker«, der sindeg i Aobcnbaringcns 
Bog, har i sig de her-läge Foricettelfek, 
fom er snyttct til den state Stir, der 

stal vinch i en Krisienö Liv. Hat 
Paaskefesien, vi nys seit-by siytket os 

i denne Seitens Vished, da hoc vor 

Paaskefest vakat velsignet. 

Kgs 

Korrespondancer 
W 

Brooklym N. Y. 
— 

Nu er bet jo lange siden, at bei- hat 
været noget t ,,Dansteten« fra Salenis 

Meniglied i Brooklyn, N. Y» saa jeg 
trot, at liet nu vil glaede »Dansketen«s 
Læfeke at here lidt ita as igen. 

Naat jeg saa flal fortallc, hvotdcm 
del gaar, maa jeg iøkft begynde med, at 

vi lan aldtig blive iæcdige med at tolle 

Herren for sitt state Naaoe og Mistunts 
heb iniod os, ja vi hat nieget at tnkke 
for, naak vi set paa, hvoiledeg Gud hat 
velfignet as i de faa Aar, Salems Me- 

nightd hat vcetet til. 
Den 15. Februar hat-de vi Koncert 

til Fordel for vor nyelkitkr. En ai 
Menighedens Mehlemnier, J. Jvets 
se n, lebet-e den, og vi hat-de iulvt Hut-. 
Eiter Koiicerten var vi alle nede i Kik- 
teng Fixypt, hvok der blev sekveret med 
Kasse og Kuge, og vi tilbkagte alter en 

Aften nied Sang og Tat til Herren. 
Sønvagen den 25. Matts haode Salems 
Ungbomgfotening en Fest, som begyndte 
om Eftekmidisagen Al. 3 med Sang, 
Tale vg Musik- Paitok T l) or e by 
fu« Falmouth, Me» talte for de unge. 
zra ils-u til 7.3« var der zalleafpigs 
ning i sinken-Z Kiypt, hnot alle var ind- 
bnote til at deltage. Pattor Heggeg 
Stiygeotkefler gkoide alt for at gere 
Dagen hyggelig. Pastor Thoicby prek- 
dilkve am Altenen og J. Inekien lebet-e 

Musikiui. iFn stollilt blev optagen til 
de tlngeg Orgeliond. Pastok Men- 

g et S, ildligcre i Phiiadelphia, som er 

kommen hertil iok at vitlei Okfotd, New 

Jeisey, pieedikede iamme Sandag »For- 
middag i Gteenpoint, Vtovklym og del- 

tog am Aftenen i Festen i Salems Zitte. 
Bi haode Missionstnsdek i Riesen til 

Toigdag. Maatte nu Herren liegge sitt 
Naade og Beliignelie til, at bei Ord, 
lom bleo iaaet ad, niaatte viele til Om- 

vendelir. 
Den L. April traabte vor Sygekasse 

i Kraft, og ventet nu at blipe optaget 
af Centralbesiyielfen. 

Den It-v.—21. April agter Salenig 
Kvindeiotening at holde Missionsudsalg 
i Kiikens Ktypt, hvottil Gaver hjektelig 
gerne modtages. De kan iendes til 

Missionshjemtnet, 180 Prospect Ave-, 
Bli. ellek til undettegnedr. 

Pastor K ice i er i bit-se Dage iWar- 
ren, Pennsylvania, i Anledning af Pa- 
stoe C. C· Cloihs Huftmg Begra- 
velse. 

J de sidsie Dage hat vi haft sint Fai- 
atmtoejr i Brot-klan- 

Venlig Hiler til alle ,,Danileren«g 
Laiem F. Olle II- 

4051H.Str., Bronllyin 

Chieago, Jll. 
Mes. D a m g a a ed aikejste i Qua- 

dags med sine Bein til Dnnmart. 
— Fertige SIndag ailiolvtes Kon- 

sirnialion i Slloatnskitken, hvok 5 nnge 

ailagde den got-e Betendelir. 
— Stradder Kti inner S Dat- 

tek Miss Dorthea Kkiitenien 
et ansat sont Organist i Galgatha Me- 

nigheds Kitkez hun spiller ogfaa i Ma- 

plewavd. 
—- Lolalet i Maplewoad, der albe- 

nyttes til MehetneiPastat N iel i e ne 

Viktiomhed, er nasien for lille nu til at 

rumme de kir!eliespgende. Ssnbags- 
stolen hat ca. 80 Bam. 

—- Mr. L. M. Haniem 232 

Ovitt Place, en Blok nord for Ami- 

tage Aus og nett Kedzie Ave. hal- bkagt 
en np prindelse til Anvendelse mod 

Gigt. Dei et et Slags Tappe. laldet 

Gigttteppe, sont stal viere et uleilbats 
ligt Mit-del mad Gigt. Opfinderen 
felv er bleven hell-redet ved Brugen as 
det, og flete her l Byen hat anveudt det 

need fannne Resultat. For Anstasselien 
ai Tappet heut-endet enan sig til han- 
sen, hvis Adresse er anfsrt avenfor. 

—- Ebenezee Ziele er bleven for-sten- 
Iet. Den hat iaaet ny Ulteedug, Laie- 
llaqee ag Iltemkalsittet 

—- 

—- Ebenezet Menighed vil afholde en 

Majfest fot Sønvaggfkalebatnenr. 
— Genera avsrseeien Do wie hat 

sin Nase alle Vegne. Han anvendet 
stn Flid fot at faa Golgata Menigheoj 
til at flhtte bott fra Anten, de na be-l 
nhttet, ved at btde Ejeten af Knien det 
dobbelte i Hugtent af hvud Golgatgha 
Mensghed betaler. Detail bog neppe 
lhkkts ham, da Eieren et Luthetan ag 
ocl neppe hat megen Btug for Datvies 

Generalhnmbug. Desvaette hat mange 
enfoldige Mennestet ladet sig fotgøgle 
af hang taahelige Nonsens og fsget 
Beskyttelfe under hat-S state Vinget. 

—Skcettatsdag ag Langftedag hat 
set vatet Gubstjeneftet i be danfke luth. 
Kitset het. 

—- Sttejketne het er endnu ikke bi- 

lagt, mange et stadtg uden Athejde. 
—- Jlb ubhted fonige Latdag i 

Schultes Pianofabtik, 193. W.,« 
Supetiet St. Staden anslaaes til 

3400,000· 
— Muster ag andre offentlige Ub- 

fttlltnget plejet mest at ftemvise det 

statslaaede og staune fta Natur og Falke- 
lio. En Afvlgelse fta detme Regel hat 
nylig varct anvcndt i Fields Museum, 
idet de mest forssantte og daatlige Pat- 
ttet af Byen vat tttllet til Skue fot Pu- 
b:ikum. 

Tse fatstc Partiet gav Jndblik i 

Politistatianetz het et bog lldt Farbe- 
dttng inbfatt nn. Man jaa en unbet- 

iordist Celle, hoar pjaltede, fnaosede, 
hjemlase Kainder sad ellet laa hvet paa 
deres Brabet, der var saa btebe sont et 

Bord. Det var deres Logi am Ratten, 
tagen Seng ellet Sengetei, ikke engang 
en Bunke Halm, fom man vilde give et 

Dyr at ligge i. Lignende Cellet faaes 
fot Mand, maaske endnu daatligete. 

Der vat Udstilltng at Hufe, falvefærs 
dige Ttahyttet fyldte med Uth aa 

Snavs ag bog behoet af Familiet nn 

mange Bern, ag Gadet, bet lignede en 

Rcekle af opmudtede Mudderpgle, og 
Sttæknti.get af Gadet, hvot ingen1 
Skatntaaset sindes og Papit ag Kul-: 
stnmpet ligget sptedt paa Gaben ogf 
andre Stebet, hvar Ekatnkagset iktel 
tamtnes, men flhder over t alle Net- 

ninget ag hoot tagen Fortoa findes- 
Andte Pattiet, hvor ingen Kloak og 
Bandledninget sindeg. Joet hele op- 
viset Alle-H het en hettagelig Mangel 
paa Nenltghed ag de allettarvettgste 
modetne Farbedringet 

J dtgfe Pattet af Byen bot Tusindet 
afFantliet,fon1 afte hat tnange Bern, j 
bet for det tneste aldtig nydet Stole-— 

! 

gang. Man heb-ver itke at vate me- i 
get af et Otakel for at fotudsige, hvot- 
dan Bern, der opoakfet i en Atmagfcete 
fta Raabdenstab og anden Utenhed og 
uden Stolegang, blivet. Der var Ub- 

siillinget af de fattigste Pattiet af 
Ostens state Byet og nogle fta Euro- 

pag starre Byet; men need Henfyn til 
lltenhed ag Fotfanunelse tog Chicago 
fatste Pris. — Det er et sprgellgt Stabe 

for en By, svm Chicaga, at befinde sig 
paa,i vor civilifetedeTidsalden Qg 
Ansvatet fot denne fatsptnte Tilstand 
batet Bytaadet. Et talende Planes- 

bytd tot hoad Stags Bataad het findet- 
er bet, at en Mand, der for kart Tid 

siden hat vætet Leder ai en af Byena 
varste Ravethandet ag tillige antlaget 
for flere Mord, i Aar vat Kandidat fot 
Aldettnand, ag det var Udsigtttl, at 

han Bunde viere bleven aalgt. 
—- Gtæketne i Chicaga feieede 7. 

Apttl Opktanden mad Thrkiet need 

Fettet og Gudetjenester. 
—- Adssillige voldsmntne Summen- 

stad hat fundet Steh iden fenete Ttb 
tnelletn Unionmcend ag Non-unionmcend, 
det atbejdet. Onsdag, Tote-bog cg Fre- 
dag hat det vatet ardtet etstra Politi- 
stytte nd at holde Orden. Flete er 

kommen til Stabe. Atbejdetne i be 

state Bygninget faaritke Loo at gaa 

hie-t, de fplier og sover i Bygningen, 
hvot de athejdet, thi faa fnatt de vtfet 
sig nden sat, blioet de avetfaldet as 
Univnmand. Uden for nagle as de state 
Bygninget, hoat det atbejdes, hat en 

statt Politisthtke holdt Vogt hele Tiden, 
og 10 Pottoloogne et tVetedskab til 
Hiælp at tue ntultge Daten Endnu 

et lagen Ubsigt ttl Fertig, der siges end- 

og at Builcling Trade-e Union hat 
ttsssen Fotannaltninget tll at staffe 
Mad, Moder og Hugly for 50,000 
Arbeit-m og detes Familier fot et 

Nat. 
— De Fatenede Statets Hsjesteret 

hat etklatet Chlcagas Cäsarn-Lea, der 

paaleegget 8100 Ufgtft pt. Aat fat 
Lecente tll at Halse Cigatettet for gal- 
bi g-— Regle Stolebtenge hat apeettet en 

Fotenmg til at modatheide Cigatettygs 
nlngen. De betet en Knap tned Mat- 
ket A. C. d. e. Antl Cigaten 

Al 

— Notdmændene vil i Aar afyolde 
detes 17 Mai Fest i Auditokium. 

— Der akbejdes for Alvor for at faa 
ulmindelig Sandagslukning l Stand 
paa Notdslden. 

Latimek, Ja. 

Lnsdag den 4. April dlev P eter 

Madien og MinnieHanfen Eg- 
tevjct i Kissen af PustotK l k k e g A C th- 
Gratuletek. 

—Skætlorgdag Aften var der Gudss 
ijeneste i Kirken med Altergang. Lang- 
frevag var der atter Gubstjeneste om 

Fotmiddagem 
—- Paa Sandag den M. April blivet 

der Konsirmation og om Eftermiddagen 
Altergang begrundet paa, atPastor Kik- 

kegcmrd reiser til Ungdomsmødet lSpeni 
cekSøndagen dekesmu Kolndeforeningen 
bestemte ved sidste Mode at have Falles- 
bespisning i Stolehuset Konsirmationgs 
iøndag. 

— Atter er nogle oreist til Nord Da- 
kota. Vi snsler dem Lykke og Held og 
Tilsredshed paa dereö nye Plads. Der 
er nogle med for at se paa Landes og 
Fokholdene der. 

—- Tet havbe nær gaaet sau, at vi 

havdc faaet hvid Papste i Aar. Oas- 
dag den II. April ineede det, ng Sneen 
blev liggende Skærtorsdag over. Sneeu 

hindrede Farmetne i detes Arbejde i 

Matten, hvor de havde vækel travlt 

beslæftiget et Par Dage. Nu, da dette 

strioeg, er det smukt Vejr igen. 

Polter, Nebr. 

J den sidste Uge har vi været velsig- 
ned med megen Regn, paa disse ellers 

faa torre Egne, nu ogfaa lidt Sne,hvil- 
ket er godt for det nye Gras, om den 

faar Lov at ligge, da det nu begynder 
at fryse igen. Sygdom har ogsaa ban- 
ket paa i flere Hjem i den senere Tib, 
dog hat oi hidindtil vceret fparet for 
lange og vanslelige Sygdomgtilfalde. 

Palmespndag var en Gliedes- og 
Hejtidisdng i Union Precinct, idet en 

af de unge, Mifs Kote Margaret 
N clfo n, aflagde den gode Becendelsr. 
Jn, det er en stor Glæde, naar det bli- 
ver de unge en Alvorgfag at frasige sig 
Samfund med chrvelen, hans Gerning 
og Vielen for helt at slutte sig til Herren 

.og Gut-H Falk. Skpnne og velsignede 
var de Turm-, da vi kam sammen til 

Undervigning, og en Gliede var det for 
mig, da Miss Nelson begyndte at tale 

am, at hun ønstede at blive tonfirmeret 
og efter nejere Overvejelse tog Beslut. 
ning desangaaendr. Miss Nelfon er 

saa vidt jeg ved den sprste tblandt vort 

Falk her paa disse Egne, fom har af- 
lagi den gode Belendelfe. Vi haaber 
dog at andre spart folge eitel-. 

Sondag Formiddag var det et dejligt 
Vejr, og de sicste, fom kaude, tom til 

Hsjtiden, ja, vi hat-de ogfaa den Glcede 
at to Familier fra Harrisburg, Banner 

Co., var hos os, de har ikke ladet sig 
hindre af det usiadlge Bejr eller den 

lange Bei (ca. 45 Mil). For Konstr- 
mationen samledes vi om Okdet i Matth.j 
10, 32—8.;. og Herren virkede med og 
ved Ordet paa mange Hinter- Efter en 

Jort Overhøring aflagte Mrss Nelson 
Jden gode Betendelse for mange Vidner. 

jOm Efteriniddagen samledes vi igen, ng 
en lille Flor samtnen med den nyskow 
sirmerede var Gæsier oed Herrens Bord- 

Vi beklager, at Miss Nelfon maa 

hol-lade od, i alt Fald for en Tit-, idet 

jhun vil sage oidere Uddannelfe ved Pera 
Mormal Stole. Vvornaar mon vi faor 
Ien Termin Soinmerstole niere i B l a i r? 

Tet tunde viere til Gaon for vore unge, 
Tom underviser den nieste Tid at Aaret 

og benytter Sommertiden til videre Ub- 

dannelse, i Siedet for at inange nu 

maa spge Stole, hvor der knien ikke 

sindes nogen Kriftendom eller de erfyldt 
jined mange vrange og usunde Leer- 
idoknrnr. 

Cullcnder, Ja. 

J ohn Hausen var i Chicago med 

sin Sen T h eodo r (som er dav) for 
en Uges Tid siden. Hart siger, at Dok- 
toren havde sagt, at det var Katarrh, 
han haode faaet fom lllle Bern. De 

opeterede Nasen og Bagmunden, men 

runde ikke flge, enten det silde hialpe 
«lor Hei-elfen eller ilke. Det var alt, 
hvad de kunde gøre for hem. Vilde 
han ikke komme til at here om et Par 
Aar, iaa var der intet at gere. Nu 

hat de prevet alt, der staat kämen- 

neskerg Magt, men endnu hat de (For- 
teldrene) og vi andre Gndg Bern lkke 

opgivet den himmelste Lage, men haaber 
paa, at han holder, hvad han hat looet 
as i sit Ord, og det hae han jo sagt os, 
at han hat ist aadnet Øeene spaa de 

F 

base. og last-et Tungen paa be stumme 
og at han er i Gans og iDug den sam- 
me, ja til evig Tib; og hvad for enEug 
vi bliver enig om at bede, det stal 
vederfares os, faafremt des ttce er til 
Stabe for ok, saa vi ved og er forviss 
sehe vm, at han vil høte os, eller Dreis- 

gen, vil vi ogfaa faa vor Bøn op- 
fyldt, om han saa set det form-- 
dent at forhale Ttden; maaste del erfor 
at prøoe os, om vi vitkclig trok hum, 
eller vi vil opgive det. Jeg tcenker saa 
tidt paa Lignelfen, fom Jesus hat for- 
talt os am Enken og den uretfcetdige 
Dommer. Vi set der, at han vtl give 
os, naak vi ocdblivet at bebe hom, men 

vi kan jo faa ogfaa se bet farlige deri, 
ikke altid at sige ste ikke min men dinVil- 
lie. 

—- AlbertP Møkk hak begceret 
Optagelfe i Menigheden og vil blive op- 
taget næste Sandag. Vi vil ønske haml 
vclkommen og Herrens Velsignelse, has-; 
bende at hakt vil fidde stille ved Jesu 
Fødder og høre paa hans Tale, saa vil 

han sikkert ogsaa blive til Velsignelse 
for vor lclle Menighed. 

— Hans P. Hausen fra Dayton 
har væket paa Bespg hos sin Svoger P. 
P e t e r se n. 

— John J. Hausen havdeBesøg 
Palmesøndag af sin Svigerfader. 

Ccdar Falls, Ja. 

Marie Nielsen og Maggie 
Lars e n kam i fotrige Uge tilbage fra 
Blan, hvor de i Vinter hat besagt Sko- 
len. De synes begge at vcete glade ved 

Opholdet der. 
— Ved den danske Sygeforenings 

Aaråmøde, der blev afhaldt fotleden, 
genvalgtes den gamle Bestyrelse. Fore- 
ningen hat 48 Medlemmer, og et nyt 
Medlem blev optaget under Moden 
Der var i det sidsie Aar udbetalt mere il 
Sygehjælp end i noget fotegaaende 
Aar- 

— Pastor N. H a nsenå lille Søn 
Adalph, har i en 8 a 4 Uger ligget 
nieget Hyg. Han var angkeben af Lun- 

gebetcendelse og meget haj Feder, og det 

saa en Gang ud, som Taden var tneget 
nier; men nu gaar det attek freinad til 

Heil-red- 
— Blandt de, som hat vceret og 

endnu et syge, stal vi nævne folgende: 
gamle H ans Peter Jensen ag 
Husiru, Mes. Anders Ols en, 
Mrg. C ht. J uh l, (den celdre)« 
Mts. Nielö Olfen Nielsen, 
Mes. Viertel Gram, Mis. Jens 
Kr o g ag flere, sont dog nu alle ihnes 
at vcere paa Bei til at blioe raste igen. 
E min a K Usk maa ftadig ligge til 

Sengs, og her synes det ikte at gaa 
fremad til Bedking, men hjemad gaar 
det, siger Einma; thi Sjckien iutteri 
Lengiel efter at komme hjein til sin 
Gad, og vi siget Gud ske Tak. 

—- Ved Konsirmationen Palmespm 
dagi Nazareth Kiste var der 8 unge, sam 
ftod stem i Menighedens Fotfamling 
og bekmftede deres Daabspagt, 4 

Drenge 094 Piger, og det var en hei- 
tidelig Stund baade for Konfitmans 
deine og for den note Fotsamlmg af 
Tilharem Maatte Gud faa Lov at 

lede diese unge og styrke deinidennc 
deres Bekendelse, da skal baade dercg 

Fotberedelse has Pastat Hausen og 
deres Konsirntationödag ved GudH 

Hjælp vordedem til evigGlæde og Fied- 
Og lad os andre, som her var Tilhp. 
rere, herved mindes, hvad oi engang 
hat lvvet og bekreeftet for den levende 

Gub, og iad os fe, om vi har haldt 
Lasten 

—-PastokGravengaatd, derer 
lkaldet til Prctsi for Betlehems Wenig- 
hed (den grundvigtianste) her i Byen, 
kam hertiliforrige Uge og holdt sin Til- 

tmdelsespreediken Palmespndag. 
—- Forkige Mandag forlod Paftor A. 

Dan disfe Egne for at avertage sin 
nye Vikkekreds i Bastard 

— Paa Lordag den 21. April vil der 
blive givet Vælgekne Lejlighed til at 

siemmc for eller imod, otn Bheni Som- 
mer skal bygge Skalehus til 830,000 
ellei itke. 

—- Mandag Eftermiddag var vor 

ellch saa stille By mer kommet iOptIr, 
idetJ. C. Blase ogJehn W. Hill 
madte hinanden paa Main Str., lige 
ad for Ja eob Hansens Slagtets 
dutik, og spr end nagen anede Ura, af- 

Yihrede Blake 2 Sind as sin Revolver 

lige i Ansigtet paa Vill; men da denne 
endda itke faldt, flog han ham til Jok- 
den med Revolveren i Daanden og af- 
fvrede atter et Sind eftet ham. Jmids 
eid sprang en til og veistede Revolveken 
fta Blase. Bill blev bannt op paa Dr. 

LWicks Kontos-, ag det viste fig, at intet 

L A 

af Studdene havde kamt hatt-. Blase 
bleo stack-s arresteket oq smk til Wem-loo. 
Nogle wenn-, at Blute er sindgfvag, men 
det er aok sammelt Hut-, fom hat været 
be kv MENV lmeuem l nogle Aar paq 
Grund af Familieforhold. 

—Mrö. AJIostrup erthenneUge 
reist til Lincoln, Nebr , for at oflckgge 
et Bei-g has sin Dauer, iom er bofat 
i ncevnte By. 

—- Peter Juhl hat købt Mk. 
N. P. Freierg Hus paa Bluff Str. 
for 8712 og agter at tagt det i Bestia- 
delse til lste Maj. 

—-,J argen Jepsen reifer snart 
til den nye By«Oyke«hoor han steifen- 
staa en Ttælmssotreming for ’l’owns— 
end ö- chrrill anber Co., ligeles 
des Henry O Hen, der stal fores 
siaa en Fotketning of samme Slags og 
i samme By for Cesilar Falls Lumbek 
Co. og ligeledes got P etc r Ol f e n, 
der fkal fokestaa en Forketning paa 
samme Sted og af famme Slags, for 
Brzsaut 85 Neeley Lumbok Co. VI 
oniker dem ielvfølgelig Lytke og Heldi 
detes Foretagende. 

Hampton, Nebr: 
Dagene sra S-— 8 April havde vi 

Missionsrnøde her, ved hvilket Prie- 
sterne Dam skov sra Sion City, 
Ja» og Ostergaard sra Rustim 
Nein-» talede Orden Som en Grund- 
tone ved dette Mode lød der scerlig dette 
«Herren sender sit Kald til dig Menne- 
sle, hvorledes vil du agte derpaa.« 

—Forrige Sande-g, ester Gudötjenesi 
stensSlutning,skete det dellageligeUheld, 
at Carl Petersens lille San, 
Alsred, idet han legede tillige med 
nogle andre Drenge soran et Spand 
Heste, blev nedtraadt as en afHestene 
og sit en dyb Rift sra Wunden ned paa 
Hagen. 

— Vor haer Menighed, tilhørende den 
danskeKirke, hat nu saaet sin Kirke gen- 
opdyggetz den stal indvieg den 29. 

April. De har sendt Jndbydelse til vor 

Menighed om at deltage. 
— Miss Sine Rasrn uss en,der 

hat« opholdt sig her neesten et Aar, er 

reist tilbage til Omaha. 

Waupaca, Wis. 

Peter Olsen, socn boer ved Ogs 
dengborgvejem bade Tirsdag Morgen 
den to. efter at have været syg en lang 
Tib. Han var 78 Aar gammel og es- 
tcrlader sig Familie, as hvilke to lever 
her i Byen: Mts. H. C. Hausen og 
Mit-« H a ns J e ns o n. Han bleo 
begrave« sra Helligaands Ktrke sidste 

jLoidag Eftermtddag. 
— Der blioer ingen Gndstjeneste 

nieste Sendag i Vor Frelserg Ktrke paa 
»Wind as Kredsuiødet iNeenah. Son- 
dugsskolen begynder oed sædoanlig 

Tit-. 
I — Scarlagensseber has J uste J u- 

ls tes o n s. 

—- Byens Atome crusltcr vil komme 
i Gang igen oin et Par Dage. Der er 

mange as Byens Befe, som trretiger til 
Neparation, tnen del tager Tid. Det 

ier ilke bestemt endnu as Byraaoct, hvitke 
’Veje, der vil blive repareret imst. 

— Det nye Byrand begyndte sit Aar 
Tirsdag Aften den US Kun ecn Om- 
skiftning i Byrandet sra sioste Aar, da 
B. M cxliau g hin n tog Mr. C· C. 
W i lliain S Pladg fra 3. Ward. 

-—Sidste Sondag Estermiddag be- 
gyndte Mr. O. O vrutn sin Europa- 
rejse. Hart hat i Tanke at se den 

nordlige Pait as Afrika, det Hellige 
Land og Udstillingen i Paris-. 

— Mandag Asten den ttde Hil, H,3(.) 
saldt det høje Zaum og Bin-s samtnen i 

den nye stunk- crusluin Dei var ow- 

lrmg en OOU Tons knuste Sten deri, og 
det var for megrt Bregt for den hoje 
Grund, som Bygningen stod paa. Det 
var i en heldig Time, at lilykten sandt 
Sied, sok yavde det onst-et nogle san 
Eimer spr, var der sittert nagen ble- 
vet slaaet ihjeL Den vil blive bygget 
op straks med en stærkcre Grund under. 
Tabet beregnes til omtring 85()00,00. 

— Nu er vore Stivelsefabtiller ·i 
Gang igen, og Kartosier kommer godt 
Ind, endjkønt Puten er lao. Mange, 
sotn ventede eiter højere Ptis for deress 
Karioflcr og hollt dem i den Tanke, ta- 
ber ikle saa lidt as Fortjenesten, som de 
vilde have haft, hats de haode solgt dem 

sidste Winter. Uldmallen blev ogsaa sat 
i Gang sidste Uge ester lang Tids Stil- 
lesiaaen. 

—- Sidste Sondug Estermiddag 
blev Albert Larson begra- 
vet sra Vor Frelsers Kirke under 
stor Deltagelse. Albert er Søn as 
Louis Larson, og var 17 Aar gammel, 
han graduerede sra Waupaca Hajstole 
sidste Foraar. J Januar Maaned kom 
han syg hieni, og det viste sig at vare 

hurtig Tæring, som han saa dsde as 
sidste Fredag Morgen. Begraoelsen 
blev holdt paa Engetst daade i Kirken 
og paa Kirkegaardem En Feder og 
Broder er estertadt. 

—- Paastesentag holdt SIndagsskm 
ten as Vor Frelserö Kirke en lille Fest 
for Var ene. Det stulde ja saa viere 
ltdt forsåellig sra andre SIndage. Let- 
tien blev sat til Side, og i Siedet talte 
Pastor J oh n s o n til dem. Derester 
koin Osseret til Jndianermissivnen, sein 
Bernene selv haode udvalgt til deres 
Paasteoffer. Saa sit de deres Gener, 
hper et Paasleceg, og medsvelsornsjede 
Ansigter vandrede hvet til sit. 


