
lighedtil de ungez Sag, nagel, sont 
den tilstedeocetende Ungdom ogioa for- 
stod. Der hskles heller ingen Mislydez 
Vidnesbyrdet afgaves iSamstemmig- 
heb medGuds Ord, og Fothandlingerne 
inleressetede alle, baade unge og gasnlr. 

Det var en Gliede at se den nye 
imukke Spencer chke fyldl lil sivste 
Plods under alle Sondaggmnverne, 
iom del for Ivrigl var hell velgscende 
envpg blot udvendlg fka ql fkue denne 

lllle, l Stilen san rene, og med oee 

flunke, golisie Spik (en Kopf nf Ros- 
kllde Domkirkes) ptydede Kiste. 

Pralles-ne vedlogl et fatstlll Mode 
at assende Btev lll Ungdomgudvalgets 
Formand, den for Sagen san ulrætles 

lige Pasior Malhiasen, lom poc- 
Grund If Sygdom var forhlndtet. » 

Der var Glcede, Tatnemlsghed vgl 
Velsindethed iremme hos alle Dellagetne 
—- og hetken sit verfok Lov til at gpte 
sin Gewins. 

» 

Mandag d. 30. April holdles eher 
Jndbydelse Messiondmode ube has Pa- 
slor Kleinen Jenseit. Præsletne Kkogh, 
Greifen og Heu-old Jenlen tolle. 

Og eilet en M Smnmenkomst has 
en of de til Menigheden hprende Lands- 

mænd, vendte vi tilbage til Spencet, 
hvoklka Tagene alter spredle alle nd lil 

Dqgligdngsakbejden 

i alles Tone lau udttyll en vitkelig Kak- 

Yra Hirn-: og gilt-are 
Hedenikabens Kamp cnod 

Kr istendom men ipres i Jndcen 
ogfaa gennem mange Blade og Streiten 
Der udgioes i Landetg Spcog H« 

Ugeblade, som dekampct Rnstendnnn 
men og keistelig Ctvilifatwm J Lack- 
now og Cmvnpore stal Zsu Messer vckke 

bestcftigeoe med at nykte urcn og anti- 

kkisielig Literatur. Budvhtstiste Pra- 
stet ooetfcetm Traktatek af Jngetfoll, 
ior at undekgmve Missionccrernes Ak- 

bejde, og enhver Student, som forladek 
Umveesitetet, ovetmkkeg en Pakke von-. 

no Literatur. 

—- Eidsvold Mecnghedg 
K i r I e, Kiikson (Founty, Minn» neb- 

brcendte den 20 April, da den ftygte- 
lige Pmtiedmnd tosede over denne Cel 

as Countyet. Most-old Memghed er 

bande lille og innig; den tilvorek den 

focenede norste Kerke- 

Det fvenske Bibelfelskab 
holdt sit Aaksntsde i Stockholm den site 

April. Der hnvde i det forlpdne Aar 

assat 11,246 Essen-plans, hoomf 
7,963 Viblet og THAT-sit nyeTesiamentcr. 
202 Biblek og 98 nye Testamentek var 

bottgivet uden Vetaling. Siden Sel- 

ikabets siiftelie hat det kaedt Hund-? 
«.sibler, 790,4u«3 nye Testamenter, »So 

Etscmplater af Matthai Evangelium 
pas lappisl og 992 Ekgemplaeemf Sal- 
meene. Hetaf hat det uddelt grattg 
21,7(38 Bidlek, sit-IN Nytesiamenler 
og 565 Ekgemplakek ai Matthcei Evan- 

gelium pqn loppijh 
De dsv ft u mmeg lntheki te 

Me u ig h ed i Miltvaukee, Wie-» 
icellek nu eftek 2 Aaks Bikkiomhed 22 

stemmedekemgede og « kommuniierede 
Mehlennner. Besinne-km Pastok C. 

W ange t i n, oplyfek den« at man nu 

qgtek at opisre et Kapel for denne Me- 

nighed. Deus Gudsljenester hat hid- 
M meet hokdt i en lejet Sal i Vyem 
De dsvstumtne hat selv ydet 8400 ul 

st ai Grundeiendom, og Paitoc Wan- 

gekin teuer en Opiocdking til luthecse 
Menigheder om at komme de das-stumme 
Trosthdre til hiælp med Mit-let, iaa 
de can san sig et eget GudshUQ 

J. D. Rockefelcer hat givet 
8850 til den fvenske Augustanafynodeg 
Missionsnkbejde I Meiadqdistnktet, 
Minn. Bei-bei sial deles mellecn de 

inm- okganilekede Akenighedee i den 

Egid 
Evangeliet pqa Samen. 

Dei «londonste MissionsielstaW med- 

delet, at of de :35,000 Jndbyggeee here-r 
29,000 til Menigheden,som staat i For- 
biadelie med det. Disfe Menighedet 
undetholde sis seit-, dekes Pensi, Leere- 

og Stole. Fordetedelsesstolen ned Malu 

bei-ges of over 100 Mand, focn advan- 
nes til Ptcfler. Der sindeg ogiqa en 

tilfvarende hsjeke Pigesiole. 
Its den melqnesiske Mis- 

i kon. Den engelsce Kiste begyndte sin 
iragtbringende Missionsvitkfomhed over 

Meloe-essen for et hatvt Isehnndrede 
siden. Dekvat den ulmttecige Bistop 
Secwyn, iom fotestod denne Gek- 
ning, der vel ellets er btepen mest be- 
ttnu ved sistop sehn To lertdge 
Parteien Maetyedskn Okden da 
et Gerningen vokiet ins wegen at der 
an et 1 Bist-p, 12 engelste Mission-- 
pecsiey O esselike segnet-nd 12 ind- 

todte Priester, 400 rndfødte Lmrere og 7 

engelste Kotnder i Virkiomhed, alle til 

Evangeliets Udbredelfe og Riesens Op- 
byggelte. Arbejdet deines ud ira 170 

Stationer, der er beliggende pna 26 

fosstelltge cer. De dsbteg Untat nd- 

gdr 12,Wu, og et lignende Antal staar 
iUnderoisning. Hovedstntionen ligger 
som bete-di paa den lille Norwle 
hoor Mestestolen findes. 

Krigens Folger. Dr. Ed. 
Harnis. en Nenn as den dekentte 

tyste Præst LUdoig Harmd frn 
Hermanngburg, dar l de sidfte tvende 
Aar boet pon en MissionssiationiNcers 
heden of Ladyirnith i Notat, men 

for nogen Tid fiden hon, iom tidlis 

gere meddelt, orrefte ital Englanderne 
og ist i Fængfel under Anklage for 
Foreeederi. Med dette ,,Forreederi« for- 
holdt det sig ifslge senere Meddelelier 
sacledes, at Dr. Hering sokn Leder at 

Hernmnnsburgs-Missjon i Note-I, 
Transvoal og Bischuanaland ganste na- 

turligt stod i Fordindelfe med alle de til 
Selstabet herende Missionrerer. Ulys- 
ken var nn, at 40 Missionærfsnner, 
sont v. ot merke er fedt i Trangvaah 
var gaaet med i Voernes Soldatermt- 
ter. Nogle at disse var redne over til 
Dr. Hornes for at meddele deres Jnds 
tnldelfe til Heeren, og denne Omstwns 
dighed blev af Englanderne udtydet som 
zorkcederi. 

En flittig Mtsftocrwr. Dr. 
C l o u gh i Indien meddelte for nagen 
thd siden, at han kunde ikte faa Tid til 
lot overvære den nylig afholdte skumei 
mer Missiongkonference i New York. 
,,«3eg holder nemlig gennemfnttligt 7 

Moder orn Dagen, idet jeg begynder i 
en By Kl. 7 omMorgenen og tager der- 
nan is andre i Lebst as Tagen. Jkg 
eftcrluder pag hvert Sted nogle indspdte 
Prasdttonter og Kolporterer, sont fao 
holder Moder, giver Oplysninger og 
desoorer Spprgsnmal angaaende Mitten- 
domntensezandhed.« 

R omerlirk e n drioet itte dlot i 
de gamle tatolfke Lande« men ogsaa i de 
forenede Stater fremdeles standig Trasit 
med alfkens Helgenrelikvier og indvirde 
Gen-tande, som ital kunne bevore en 

frn alt ondt. Saaledes feiges der i 

New York i mogfevis Medajler ai den 

heilige Benedikt til 25 Cents Stykket. 
Den siakkels overtroiile Katolik, som 
tnder en at disieMedojlcr, faar at oide, 
at den oil sicmneharn mod Trolddorn og 
Gift, mod Pest og Lynild og Storme; 
den stal vare et Leegemiddel for Epilepsi, 
Lungeblodning og andre Sygdomme, og 
hol-Z den dynpes i det, iom ftp-get drit- 

ter, foo blioer ogsaa det bestyttet mpd 

Pest og Smitte. J saadan Oedendom 
oplcerer den »olene saliggerende« Kirke 

;sine uoidende Medlemmer. Sau stan- 

jdigt fnyder den just sine fattigfte Til- 

Hhcengerel 
! Afguderne paa Englanden 
Jn es S iv e. Eu invist Apis mich-tm 

IDer er udsiedt Betendtgsrelie om, at 

ihr-ro Profhad Shosiri, Mahnmahae 

Hodhyha og Professor t Sonstrit oed 

:Calcutta College oit tornnftalte afholdt 
en Gudgtjenesie ved Kolighot-Templet 
i Fordindelfe med flere ledende Hinduer· 
Deres Oenstgt er at pnqtalde Gudeknes 

Hjcelp for de engelsie Vandens Sejri 
»Seid-strit-. Bladet tilspjer: Sau stol 
Ydet dare; dette et en of de vtnlrige Maa- 

jder, pao hvilte de engelste Borgere tun 

»gioe dereg Trostab og Hengioenhed for 

;det drittlste Herredptnme Udtryk. ,,Mon 
Boerne ftygter for Algndernes Ind- 

-L.x 
«--.- « 

Korrespondancer 
IV- 

deak Falls-, Ja. 

J sidste Uge flottede Kt is t en 

Ch o cnpse n, der i flere Aar hat haft 
en SImderfokretning i Waterloo, her 
ti! Vyen, og hak begyndt sin Form- 
nmg paa Even Etage t den as ham kahle 

Bygning oed Skden of O e n r y M a- 

za ntis Drugftote. P et et S midt, 
der i mange Aar hat væretved Strafm- 

foktetningen i Chicago, etligeledeg kam-I 
men her M for at tage Akbejde i ist-um« 
Versuch Vi Insker dem begge pel- 
kommen og haabet, at de man iaa bete-s 
Del af Stiedekatbejdek 

Willst Cahill, der i sieke II 
hat haft Bakbetsiue lige fyd for ,Ak- 
lington Hotel«, blev sidste Lskdag ramt 

ai et Stagtilfalde, da han sind og talie 
meb en and-n i B asfett I Nennun- 
utzas EI- che blev stral- tilkaldt, es 
han blev baaret hin til Dotelletz nun 

i 

eiter en hle Times Fort-b afgit han 
ved Dødem Han dlen 27 Aar og le- 
vede has sin gainle Moder alt tot Flo- 
den. Begkavelien fandt Sted iMans 

dags fra Katalittietem 

Chicago, Jll. 

Ebenezek Menighed holder Majfest 
for Sandagsitolen og Vennek Sandag 
Aften den 20 Maj. Alle indbudne. 

— Pastok H a n s e n hat været ndeeisi 
i den sidsie Tid. 

— Ebenezer Menighed holdt Auw- 

fest Feedag Alten. 
— Sundhedstomiteen rappoeteker, 

at alt Drittevand i Byea er godt· 
—- 400 Mcend begyndte i Onsdags 

at fatnle Nanne til den nye Chicago 
Directory. De stalde eftet Bekegning 
ende deies Arbejde i 15 Dage, faa Bo- 

gen tan vceke tiytt til l. Juli. 
— Den astiige Halvdel at Van 

Bitten St. Bioen faldt i Onsdags i 

Vandet, da Dampeien »Jay Gonld« 
stulde passen 

—- Itsxt Studentet i Tandlcege Videns 
stoben tog forteden Etsasnen her. Al 
digse var th« Number Det er det stat- 
sie Anial paa en Gang i Byeng Hi- 
stotte. 

—- Adstillige Teaterejete hae faaet 
Okdie til uopholdelig at lade opfsee 
Biandetttedninggftigei paa derea Bygs 
ninger. 

—- Tltes (’lii(·xi;zo linke-an of Clmtis 
tiess hat torespurgt, oin Countiet vilde 

give Kaitsfler og anden Havefced til 

Tiljaaning at 80 tocnkne Byggegrunde 
for de fattige. Disse Byggegtunde ligi 
ge oed West 12 St. fta 44th til 46th 
Ape. og fra Odth til 67th Str. 

—- Supetintendent Slvan paa 
Brideivell Stiaffeanftalt overlevekede 

forleden en Regning paa 8530,000 for 
at have nndeiholdt saadanne mindreaas 

rige Fotbrydere, dee itte et tamne under 

Bylonenr. 
—- J April Maaned var Verdien af 

lsjendoin fanden aller sijaalit og leoeret 

tilbage til chien 822,7713, af hviltet 
Belab 88,4—t.-') vat· Værdien af Hetie og 
Koretsjee tabt ellek stjaalne. 

—- Den danste Digter H o l g e t 

D r a ct m a n n opholdek sig for Ttden 

heri Byen. En stor Fesilighed, hvak 
han ielviegen Petion var til Stede, 
yoldteei i Ztedags Ame-. Han hat stre- 
oet en Komedie færdig het. 

— Mis. Wagiall og FUle B. 
C l at t blev iokleden undetspgt og fit 
Loo til at tote Autoniodtles. 

—- Jtte laa fka Trahuse, fotn itte et 

anset for at oæte i faadan Stand, at 

Folt tan do i dein, er atdrede at sied- 
eines- 

— helene Landen, entlatøiet, 
rosentindet Tjenestepige, areestekedes 
foeleden for Tat-exi. Han er 22 Aar 

og hat ftiaalet for over 81,000 at for- 
stellig Stags Taf og paa foxftellige 
Stedei. 

—- Fia Stolen her i Byen, der nd- 
dannek Missiocnerer for indee og ydre 
Mission tog i Onsdags 54 Kandidatet 
Etsamen 

— Vandet i Floden git i Titsdaga 
ned iil et ualniindelig lavt Stade. Be- 

gknndet heipaa lob Damperen ,,Black 
Not « tust. 

—- Tke Vogne til at fange saadanne 
lpIgaaende Hunde paa Gaben, foin itte 

hat Stilt og Mund-taro paa, oil i Aar 
blive anvendt, og ei alleiede i Atbejde. 
Med hvee Vogn folget en Politibetjent 
og 2 Dundefangerr. 

——— Tlte Hain-tue- Socieiy hat ttaget 
over den Maade, inan dradte de l Byen 
fangede hunde, necniig oed at lade dein 
otntomine i Soovldamp. J Aar hat« 
man bygget en saataldet Dog Poml 

paa Central Pakt Ave. og 12 St» hvor 
Hunde-te decedes under Paasyn af Illi- 
nois humane Society. 

— Det et tmndeles fmaat«med Pen- 
ge i Bytasfen, en hel Del at Byens 
Politi hat itte faaetdekes Lan, og dee et 

itte Udsigt til, at de faat den faule- 
hig. 

—- Depaktementet fve Byeng Band- 

foefyning asstedigede toirige Mandag 
16 Arbejdeke, tokdi de itte havde Penge 
til at lonne dem med. 

— Fra 1. Mai af tan man take til 

Oat Pakt for b Cents. 

—- Chicago sofety Disposit. Co.’ vil 

apisee en ny Bank pta Pladien 148 til 

154 Moneoe St. Bygningen ital viere 

4 Etaget M og deregnel at tafle Moo- 
000. 

—- Chieago By hat 98 Fita Enginas 
es s Fito Bonn-. Tit Brandt-tand- 

F Ai 

stobets Roadighed staar 1,320 Eis-e 
Ainrms og 1,335 Polieebcheskz. Vier- 
dien as Ejendom i Vrug of Brandwund- 
stxtbet er folgende: Bygninger WITH-, 
3»0; Land 8361,575; Apparater IMM-l 
NU. 

— En heftig Vind ledsaget afTorden 
drog i Qnsdags Eitermiddog over Bo- 
en, Lynet flog ned i 4439 Halsted St.; 
soo vidt vides com ingen til otdere 
Skadr. 

j — Potikimkstek K i ptey hakudstedi 
iOrdre til alle Efere of Lunch Vogne om 

Hat holde deres Vogne afGaderne. Na- 

iiurligois ser de furi til denEfterretning, 
Jog 50 indignerede Lunch·Mænd holbt 
»forleden Mode for atdrøfte Sagen. 

Tid en Reparatiom Cllsiisugu Tran- 
iiit III-tm- har begyndt at arbejde paa 
ot fao elektriste Apparaier anbragt fra 
Division St. til North Ave» fna at 

North Ave. Sporvogn kan gaa ned 

genuem Miitoaukee Ave. 
—- Forrige Uges varme Vejr hat for- 

vandlet Omegnen og Parkene, alt er nu 

groni, og Trtterne er ved at foo 
Binde-. 

Den no 12. Distrikt Poliiiret anb- 

Tsnedes 1. Maj pao Worren Ave. PoliiiJ 
iStation i 

— Milmaukee Ave. undergaor i denn 

Byen var fmukt pyniet med Flug ogi 
Vimpler for Dekveyfesten. 

— Postvæfenet er mer oed at daane 
oi Ardejde for at foa den uItIdoanlig 
store Masse Valglitteratur bragt am- 

hing 
-— Simerintendenten over ChicagoSkw 

ler has abs» szt streng Ordre til alle Sko- 
lers Princijsler her i Byen om noje at 

passe paa, at ingen ietieriske Sange 
blnier sunget i de offItlige Stolen 

Flere Klager hat vceret fremført over 

Sange fanget i Stolerne. 

—- Adskillige Mord og Overfald som 
Folge af Streiten er udooeti denne 

Uge. 
— Mo lZuilesrnmkcrs blev i THE- 

daggkuidt ud poa Strich iom Folge 
af ui « lä«il(-ss Jlmmfacturum hat mod- 

arbcjoei Arbejderunionen i flere Mao- 
neben 

—- J Sondags famiedes Ebenexer og 
Simoan Menigheder og andre Venner 
i Siloamg Kirke for ot byde Postor 
Hansen og Huferu oelkommen og 
gratulere i Anledning af deres Bryllnp. 
Ki. 3 aobnedeg Muth og Pastor P e- 

te r s en pmdikede da, hvorefier For- 
iamlingen soinialede og lyksnstede Paiior 
Haner og Hustru· Kirken oor progr- 
iuld smyktet nied levende Blomster. 
Gront, Flog og Guirlonder. Midt 
over Gangen i Hirten var maiet Udtryt- 
ket for Nedstrioeren qf diese Liniers 

Qnske og alle andre Venners Laste: 
»Gud o«eliigne Brudeporret«, 
hoilket our omslynget ai Guirlander og 
Blomsier. den mod Aftenen fptste man 

Aftensmod samtnen. Pastor Hee de 

pradikede r Silooms Kirke om Aftenen. 
Pasior D a hl i tr om havde looet oe 

ocere til Siede, men blev iorhindret 
heri. 

Luci, Wis. 

Cl nyt Junbaneselstab meb 825,000 
lenpitah et dannet i de seneke Dage ined 
Tanlen om at bygge en Baue frei St. 

Ilkrvit Falle-, Wie-» pp gennem Poll, 
iBurnet og Donglas Counties til Stipe- 
?rior. Tenne Baue er inkoiporeret nn- 

Jdek Nat-net af This suporiok anil St. 
(«1·»ix Falls Kuilwsy CO. 

» 

—- Pastok Seh ol In, der hat vieret 
Irn Tut i Blair, Nein-» ankom til St. 
Croir Falls ined Middagstoget den 4de 

Mai. Han tog da med Posivognen 
derim til Culbing ioe den stimme Eiter- 
middag at ægtevie Mr Thomas 
dsanien og Mifs Laure- N ielien 
lDotter af Ole N ielfen, der bot ved 

Wald Lake libt notd for Cushing Vi 

Honstet dem til Lykke 
— Mes. S øh o l m leiser til Nec- 

nah, Wis» den 7oe Mai for der og 
andre Stedet at oflægge Slcegtninger og 

»Vennet·Vei-g. 

Btuih, Colo. 

Vi har haft megen Regn her i de 

sidste 14 Dage, det ladet til her iCo- 
made-, at naak det faar begyndt at regne, 
kan det ikke holde op igen, og paa sam. 
me Viö gaar det med Tøelen eftek Regu- 
perioden. 

— Starken hat gjoet mange tret-kom- 

ne Bei-g (forn man siger) l den stdsie 
Tid,nenilig hochans Hanf en s med 
et TolllingeparDrengezhos J o h n C h : i- 
steniens med en Pige; has St; en 

Peteksens medenDteng;hosNiels 
Christensens meden PigezhooAm 
ton Peterseng med en Dreng; hos 
A. Grills med en Dkeng. Pl lyk- 
passen 

— Vi hat i »Dani·teten« af25 April 
d. A. læst et Stylke med Overstkifi»En 
Protest-U hvoti der meddeleg, at sor- 
fkellige Priester stal have protesteket mod 

A. P. Ha n se n s Ordination til Bo- 
sion, hvor der sindeg en Pkcest im den 
dansle Kitte. Han hat jo der dannet 

en Menlghed, som der staat ,,med nogle 
migfdrnøjede« Menighedsmedlemmer im 
den anden Præsts Menighed dek. Men 
med Fokdavfelse lælte m dene, da vi her 
i Brule hvor der er begyndt en Menigs 
heb, fom betjenes af J. M aller fta 
den sonnede Kitte, faar Brev fra Pa- 
siok Ko l h e d e, Formono for den dan- 
ske Kiste, at han muligvis tunde staffe 
ds en Ptæst fra sit Samfund. Hvad 
betyder dette, naar oi laser Prolesten 
mod Pastor A. P. H an se n, eller hat 
den danske Ktrke »lcert«« ogsaa at dtive 
Mission blandt alle Dunste. 

—- Ole Nlelsens celdste Datter 

Ag n e s hat varel syg i længere Tib. 
— Sidste Fredag den 27. April tom 

PastotJM s l l e r fraDenvec hertil igen. 
Han holdt Sondag Alten et Foredkag 
over Ansgak, samt Gudstjeneste Sen- 
dag Eftekmiddag. Kun faa var forsatw 
lede paa Grund af det daatlige Beil-, oi 
nu hat haft-i lcengeke Tit-. 

Jewcll, Ja. 

Fotleden Nat var "jaok krost" rundt 

paa Bei-g her i Omegnenz hvor følelig 
Vatningen var paa Frugttmet og Haue- 
uktek kan vel neppe udregnes i Hast, men 

fikkert er det, at oi ynbek ikke det meget 
beugte Udtryt: Kam igent 

—- Plastkingen paa vor bansse Kirke 

ton sin Vegyndelfe i Dag, og Mk. 
J. J o hnfo n, Feder til Kontrast-- 
ren O. John i on, siger, at nu stal 
det vcere Alt-or med Sagen, og han 
fluttek ikke, for han er færdig. 

— ThomasP etetsen hat nu 

faaet en hel Del planeret og plantet ow- 

tring sit nye Has, med Fragt-W Gran- 
tmet, som baade fotstpnner Elen- 
dommen betydelig og giver den storre 
Beerdi. 

— Mtiszistine Nielfen et 

ved at faa sit lille Hjem pyntet, inwen- 

dig med Papit og udvendig med Maling. 
Hun eftekfølger jo fleteö EcsempeL fotn 
i denne Tib sorskønner deres Hase med 

Mahag- 
—— Ant o n N ielsen hat i leengere 

Tid varet fyg og haft Doktoren beruhe, 
men et nu soeben, at han kan være oppe 
lidt. 

— Mr. P o rte k, en Svigerspn til 
Urmager M. J oh n s o n i Seranton, 
agter i en nat Fremtid at bofætte sig 

Ther som Urmager. Han er nok den 

lillicmd,som forsiaat sine Ting idet Fug, 
Tiges ber; det er not Meningen, at han 
kobet den banste Urmager C h ei fte n- 

s en ad. 

— Koindefoteningen havbe Mode i 

Totsdags hos Mks. A b ra h a m se n, 
hoor icke Fu faa var famlede. Neste 
Mode, den 17de Maj, blioer hos Mes. 
C. K n u d s e n. 

—- Pastok Eustwold af Hauges 
Synode rejser i nieste Uge med Familie 
ti: Modeclandet Notge paa et længere 
Bespgz flere af hnns Menighedsmedlew 
mer gaar med hom. 

— Pastor S. Johns o nstalinceste 
Uge prcedike i Ogden, Jeffetfon, Sei-an- 
ton og Beatd. Jkke san faa af vore 

Landgmænd bot paa disie Pladiek, og 
oet er vanskeligt at ybe dem« fom bot 
spredt omkktng i fmaa Konnte-, den 

Omiorg med Gudg Ord, som de burde 
have. 

— Niecs Olsen oed Randahl 
hak meet iyg et Par Dage, men vi 

haabek, at han fnaet vil blive rast; han 
er jo vqlgt sont Menighedens Delegat 
ved Aaksmsdet i Bleir- 

Nylja ttdkoytfmept pp 

Dunste iAmerika. 
Roqle Binde af den danite 

L vaandriugs diskurie- 
ictlig den ældtr. 
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Krigem 
Langiomt mcn iitkkrt — Nobel-is 

staat Boekne ved Man-verring, 
uden Slag —- To dsg- 

tigc Bock et tague. 

Det, fom i denne Tid optager alle 
Britters Sind —- og for Reiten visinok 
ogfaa Bocrnes — er Lord R obertg 
Maade at tote Kiig paa. 

Se! i ganile Dage gik man uden vi- 
dere las paa hinanden næsten med de 
bate Nao.r, faa sit man langt hen i « 

Tiden Kanonek — og nu tildags kom- 
mer man knap hoerandre paa saa nan 

Hold, at .nan kan oine noget,»der bei-ak- 

gee sig langt, langt forude. 
Kunsien at spre Krig bestaak i oore 

Dage alleroæfenligst i: M a n I v r e- 

t· i ng. Dei gcelder am at kunne stille 
saa og saa mange tusinde eller hundreds 
tusinde Soldatet paa Benene —- og 
sau, at dalancere disfe Masser frem 
over Bjetge og Dale, Floder og Sack 
imod Fiendens Stilling, saa at han, 
helft uden at kunne faa Ram eller Sigte 
paa en eneste Mand maa rykke borl og 
bott, usiandseligslangsomh 

Til denne modeine Manavteringens 
Krigsprelse heter, hoad Lord Robertg i 
Gaar hoverende meddelte sin Dronning, 
at: han sagte paa alle Punkter at stille 
5 Englandere for hver een 

B o er· 

Dei er netop Sagen i voke Dage, da 
den pecionlige Tapperhed hat mindst 
Jndflydelse paa Krigend Gang. 

Og Lord Roberts viser sig at viere en 

udcnoerket modetne Manavrehelt. 
Navnlig da Roberts næsten »uden 

Svcerdslag« lag Brandfori og Winbukg, 
foin begge oat oel befatte og befcestede, 
blev det klan, at Boerne kan itke paa 
dekes seedvanlige Bis standfe hanc frem- 
rykning mod TransvaaL Den sidste 
Uges Begioenhedet vifet det. Selv om 

man nemlig ikke vil tro de engelste Tele- 
grammer hell og holdent onn, nt tun ine- 

get faa Englandere falder, er det dog 
gioet, at forhlodsvis faa faldek--og dog 
udrettek den store engelske Hat meget i 
denne Tib- 

Man maa ikte tro, at det et Boetnes 

Dumhed eller Dooenstab, der er Aarsag 
til sit-pens- Held nu. Nei! de er iaa 
flinke, hurtigc og niodige som nagen 
Soldat under Solen. Men — de et 

for faa. Nu —- oocrfok Monøvkerings- 
hellen Rodekts — oiser det sig, at Boerne 
er for faa. De kunde slaa Me t h u e n, 
Gatacre,sFr ench. White, Bol- 
le k, P l u m e r, for-di disie neinlig ikke 

foistod at famle dekeg Troppemasfer 
til Manøvkering, men i Siedet for fendte 
nogle Kompagnier bus paa Voetne. 
Dem iendte Boerne bare det tilstrække- 
lige Antal Kugler i Liset. 

Men nu —- Bcerne faar knap Lan til 
at løsne Riffelsluddene, hoor meget det 
end klar dem i singe-ine. Roberts ta- 

ger langsomt Kovje eiter Kopie, slaar 
Med sine oældige Troppermasfcr Krebs 
til hoite og til oenstte oinkring Poet- 
stillinger —- og sea maa Boerne reli- 

reke. s- 

Hele Vejen fra Bloe tnfontein 
gennem Brandfor t op til Win- 
b u r g hat Rollens benyttet denne 

Methode — og Banne dar trods al 

Tapperhed inaattet oige sstridt for Sktidt. 
Robertg staat nu nord for Vesioden, 

og hanckTab stal ikte date den-delng 
Han er nu i omtkent lige Linie med 

Gen. Buller i Natat og Methuen oed 

Kimberley —- og man maa nu oente en 

almindelig Fretnsyknmg fm alle Punk- 
ter imod Transoaal, saasnait Roderts’ 

Tropper faar hoilt sig lidt· 
Ran da Boerne ilte lige iaa godl op- 

give Kampen nu? 

Vi tro( det ikkez dek hat faktist endnu 
ikle ftaaet et eneste afgarende Slag 
niellem Roberts og Boekne, og det maa 

nu blioe Boeknes Sag at tvinge den 

rolige og snilde Robekts til et iaadant. 
Ellets blioek de fangne iom en Hjord 
under Klotz-jagt 

Dette Slag can inuligoiö leoeeeö am- 

kting det veldeiæftede K r o o n f ta d, 
som nu maa blioe Roberts Maul. 

Qg der ek Grund til Haab am, at de 

Bom, sont ligger iyd for Rohects 

Aoantgatde, omtking Thabanchu, vil 

kunne gake adstilligt Afbktek, og sandi- 
denne evindelige Mangakering, hois 
Rodektz da ikke fanget dem paa samm- 
Bis. 

Fremiok alt maa Boekne leere en no 
Methode ooerfor Roberts. Muligvis 
de allekede et klare over den; dlot oentek 

paa Lejligheden. 
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