
Boganmeldelfe. 
Notdist Nässionstidisstiiy 2 Ank- 

gangs tste Heite. (J. K. Koefod, Coon 
Valley, WIH 

Dette af as ofte omtalte, bygtige 
Missiosstidsstttft hat ubsendt lfte peste 
af Zdett Ausgang, fledse under Redak- 
tion as Pfosten-e V tlh. Sprenfen 
(Husby) agF e ed. M a n ck (Nakttov). 
Tet foteliggende Hefte indeholdee fom 
iadvaalig sieee betyveltge Ttng, new-i- 

ltg (des natste) Pattok G u stav 
J e n i e n s clatvetsitetaioeedtag: Mii- 
sionens Sttllingi Nutidens Aandglivz 
fremveles Büh. Sarenfem Joebpldet 
mellese Civiltiation og Mission, etzom 
dkag fea bet avtdiste Stadentekmpde i 

Raums-oh Lic. A lbe ct H als-: 

hevnamissionen Ich Nordens Studen- 

tek, af Pasioe L· g i tkup en objektiv 
Fremsttlling as Missionket Franioag 
,,skandineviste Alliancemission, samt 
mete. 

Meteeaeet i Hielt-sm- M VIII-· 

postille af H eacy Usiiag. (Be- 
thesbas Bpghasdel). 

Naak Lic. Ussing, der et Reh-Mr for 
JahresMiIsiess Bstneblsd og fee ts-« 

kigt en stot anven og Bein-sonach 
hat usgivtt denne sikkett enestaaendeI 
Pasiille, et det stet ud fta det Laste, at 

den stal tunne blive en Hielp for sau- 
danne Him, hvotfra Birne-te ikke kan 
komme tegelamgsig til Kiste eller Spu-l 
daggsiole. 

Og diese fmaa, med Evangeliet tun 

ca. I —- 3 Sidet lange Peadtkmm eje 
en vie-selig ejendommeljg Finhed. De 
er iaa lette i Okdets gode Sammet-, saa 
de netop passek for Botnesez bog vil 
alle Eldre tunne glcede sig samtnen med 
de fmaaz thi det et den hete, fulde Kri- 

stendoat, sotn fatkyndes dekigennent. 
Pastot Ussing Ian tale med Lunens-, 
faa ikte et Otd sia1«undsltppe detes Op- 
mceeksomhed. 

Vctdifald et ojgfaa den koste Jud- 
ledning: »von Kitkeaa(« som gioet 
Bot-neue Fotstaaelse af Ktkkeaaeets hel- 
lige Rade, samt en Stutning i vat 

Gubstjenesie. 
Blut mange vilde benytte denne lille 

Bogtil en ·Gavdtjenefte t Hiemmet,« 
der Lande iamle alle, swaa ag state, en 

lille Stand ig Sssdagen den-ed faa 
et tot-selig helltgt Prog. - 

Yra Yirlkc og gilts-la 

Dr. Oqu Duka, Prasident for Au. 

gustana Collegi, Rock Island, Jll., 
bod- i Lskdagg af Mausme dem tmri 
59 Aar gerannt og hat var-I aasot us 

Csllegu stben H7OL 

qud kiscfilke Kristaeth give. Im 

presbytekmnske sinke i Camon adde- 
talte for nylis Stzooo for en Byggegkund 
til et Kotndniyl og Sanatormm — 

og hele den-u Sinn blev skanket af Ki- 

oeietne sein« Bei Tung Tfin bleo et 

Kapel (af MutsiekU M letIO opfstt, 
ogiaa ubm fremmed stets-. th Nr- 
Tkp blev et ander bygget til t1,:300 og 
pas leokmt samlevtg denne Sucn ogsao 
has Muts-kne, ligeiaa et til 131000 ved 

Shi Tus, hvok m enkelt Mond nlligc 
staat-de Zugs-grauem 

Ei Miudthpspimb hmnde ind M- 

der «TI«,-W"omann Rom-J us this Ris- 
sokmeij Cbukch j« America« stol» 
bygges Wuchs-, Indien. Der bete-J 
stes udelukkmde as Mk. R obertz 
S che l l its New York; han hat wwwl 
lis stanket 810,000 vertil. HospitalktT 
sta! optams tim- dsns Instru. 

Hindnismeus Endeligt. Du wske 
«esqagelist«luthtrste Missionsblad« be- 
merkst, It iislge en vidt udbkedt Hm- 
dusMeaiug stal Aar-et 1900 se Hintan- 
religions End-list Med he ai Pesten 
og Dunstksnsdea ankettede Ulykkek »v« 
de hellige Flehn miste den« Msgk tilat 

qiyam Spuk-un- 

FraBlair wCollege 
WIOW 

iIäTksstZz VII-« IS Psstvt Fri- 

.m·te»«attM-Uet par i Ell Horn 
Wßstast KOCH for at vom-are Mis. 
V ig-« Bist-wenn 

— Prof. C. X. Den f e n gst Tie- 
neste i denne Ttd pas Public-hing 
llouse and It neidete. Dem pev 
Süden If Skolearbejdet kund- uok, hvis 
bei var muligt, nsdoendiggsu Oppe- 
velsen Of den gemle Nein-loo, iom ty- 
vkt paa, at man ikke tun ur- to Siedet 

pas un Gans. 
—- J dann Tsv et der alwindelig Ub- 

iaabriag til Zaum pvek Sindsg Eiter- 

middag, selv om Regnssyen heengee over 

DovedeL Man ladet sig ikke forfeekde 
sont man blioer lädt klebt vg spat at 

Hernach at det kan kegne i Rede-asia. 
— Fredagafteamsdekne 

stunede i sidsie Uge need Fokedeag af 
Pastoe H. J en s e n over Emnet ,,sk- 
bejdet blandt de neige-. Udea at soe- 
isge paa at give Referat tell-der Med- 
veleten sig at get-give blot en Grund- 
tsnke of Foeedesget. Pastok Jener 
talte over Apostleeaes Gek. Zo, 7—-12. 
Den unge Mond Eutychus et et Billede 
poq vor Ungdom. Den siddee ogfaa 
sovende i Vinduekne, foldek neb og ligs 
get som dsd pas Stenbeoen. Men, 
som Paulus sagt-e om den unge Mand, 
can det ogfaa siges om Iok Ungdom: 
denö Sjeel er endnu i des; thi den er en 

dobt llngdom. Men hvokfor siddek 
Ungdommen i Vinduetne og faldee i 
Sonne Fotdi Ketten, Menigheden hat 
dankt-g Luft; der ee nemlig ,mange 
Lampee paa Seelen- og de unge spgeetil 
Vinduerne for at faa feist Luft. Os. 
san titles der »in lange-U at se bei-ges 
»af Samen-· og faldee neb. Det et 

Wirkens Skyld, at det sank, som det got 
og er, sum bei et, fee or vil da vel not 

vogte oS for at sige, at Skylden et 

Gut-« — Men Itbejdet iblendt de 

unge blivek for bet fsisie del samme, 
iom Paulus give-de. »Gar- nej« til de 

unge, der liggek, fom bpd pas Sien- 

beoenz fast e sig over dem og ven- 

f a one dem og bog alltgevel ikke for- 
spmme Kirkeas eegekmægsige Arbeit-U 
Paulus er Billet-et pas Gut-s Ord, der 

gaar ud fka seit-ken. ud til de unge, og 
san felv vendek tilbage, mens andre 

bringek den unge Mond ind. Det ee 

Forstaaklfens Kæelighed, vi ital have 
tit Arbejdet tblandt de unge, og da stal 
det ske, at de stal biiee beugt ins leveude, 
og Menigheden blioe ,ikke kidet tkssiet.« 

A 
Korrespondancer 

Hutchieefon, Minn. 

B ent Jeni en ten Bttd Island 
var i Hutchmssn toeleden ig todte sig et 

Hug. Hase agtet vtft for ältesten at ksde 
en samt her pas Egnen, nqak han tun 
sinde en, soen tun desse. 

Der er flete Fee-me for Salg her, 
som ek heldigt deltggende bqadeiotKiete, 
Stole og Mejeei. 

— Kvindefoeeningen ihntchinion 
Mentghed gar fokleden Aftensmad og 
hat-de Udfalg til Uddetteling at Kttkeng 
Geld, hollket gsv en Nettottedtagt tef 
ca. 870. Be pentee at faa Gulden, 
fom et dedu, bettelt i en nie Fee-n- 
ttd. 

—- Jsegen Simon sen er valgt 
til Delegat for Hutchtnsoa Menighed 
ved den totenede Ktetes Augen-de i 
Blatt-. 

—- St, Mortens Meneghed sendet in- 

gen Delegst i Ast. 
—- Mandag des JO. April dleo Mes. 

G er t sen pour-stet. hun var gaaet 
tByen henved Kl. 7 og stulde heute 
Postiagee. Muts hun gik ned ad GI- 
den, fee-e hun nogle tsee ened et fest 
Stab; nun hun tankte da ikke paa, at 

hua stulde out-e Eint-wem Da htm 
kam diene, tote Beenene iseod hende og 
sagde: »Q, Mem-est se hat faaet et 

sint Stad, hat- du oedtet du«-« —- 

,,st«, sagde han« Da hun satt det, 
dlev dem iaa out-kostet at heut mesien 
sit Viert-buntem De hnn aabnede 

Siedet, fandt huee et Veto, sont var 

indlngt der need nogle fees Luna-, dek 
lsd fanden: 

Ist sendet dtg en er het, 
Ten et 1o stic, men ej san spek, 
J Neunden ej iaa neeget verd. 
Men tanite dog den vejee met, 
End hvad dtt Lje entlaste fee-; 
Un Itttset Kækltghed du lee, 
Liz jammendindee met og mee. 

l 
! 

; En hqlv Tinte teneee ver Hulet iuldt 
fees Zoll, Sptietsmmeket suldt at mange 
Stegs Lage-. Det oak io kedeliqt, 
Posten Gertsen tkte par hjeaemr. M 
itlte es lieu en Flok zur udete Vorde. 
Vi gjoede det dedsie, di kunde need at 

iaa site-ten in hygsellg seen sultgt 
med Steinle Bin og Sang. Mes. 

»Guter tekkede fee Gespen, tot-e dem 
hasde enodtaget pas fln Fsdielsdag; 
tmen hatt fegde, at dem tkke varl Stand 
til at ndtale sig fanden, seen huee selte, 
naar hem tsnkte ptea et viere Genfttned 
tot en faadas Kultghed Pan taktede 

Fotfamltngen for den-te Ufteee is tsjede 
dtsie fette Oed til, let det vsk sendet 

Dasse, at vt fasneense, fette hie de- 
Lspudt et sandte need sein-, mantte 

blioe tko tndtil Enden, og de sont 
endnu llle lendte Herren maatte sinke 
hom. 

Sau blev der opvaktet med Kasse og 
Kags til langt ad paa Aste-text, ja helt 
ttl Mitwelt Sas stiltes vi ad; og da 
vi set-lob Ptssteboligem var vi vist alle 

enige via at have tllbkagt en sont-selig 
Asten hog Mes. Gertseg. 

sie- Deltqgetn 

Cednt Falls, Ja. 

Mandag Asten t sidfle Uge hat-de en 

Flok as Menighedeng Meslenimek, bnade 
celdte og yngte, i Scekdeleshed spinnt-, 
sqt hinanden Stævne t« Brcesteboligen 
set at over-alle og lylønsle Mts. Pa- 
stot H an sen i Anledning as heades 
Jsvselsdag, og svcn Fsdselgdogggabe 
modtog hun et Gulvtceppe, som han 
blev meget glad soc-. Ttden susvandt 
med Sang os Stmtnle, og ikle atglenh 
me gapeö der Lejltghed til at nyde en 

Kep Kasse. 
—- Jsstes Rost-sen n- as 

Stat« sphool Rom-il blevel Udsslgl lll 
at have Tilsyn tned Arbejbet oed Op- 
sskelsen as den nye Not-mal Skolebpgs 
ning. Hang Lin slal væke « Dollars 
o- Degen· Bygniugen vil koste osns 

kking vsd 890-000. 

C icili e Juhl reiste i Tiksdsgs 
Morgen til Chicago sot at tage Ophold 
pag Augustanq Hospitalet, og addsnne 

sig til Sygeplejekstegerstngem Cäcille 
hat varel en tko Medhicklpek i vor Me- 

uighed, og da særlig i vor Sind-tsc- 
stole, hvot hun vil blive sannst bsade 

as sin Klasse saavel som as dem, der 

staat i sammt Atbejdez men endslsndt 
oi nodig sek hende soklade od, sqa Jnslek 
vi hende bog Lylke og Velsignelse og 
megen Dygtighed i hendes nye Fotetai 
gende. Denne oigtige og ansvakösulde, 
men da ogsaa velsignede Getning, at 

gaq de spge og libende til Haande og 
være dem til Hjtelp i dereg legemltge og 
aunbelige Nod. Vennerne her vll min- 
des hendes Kæklighed. 

—--- Miss Ellne Akildsen, 
der hat sagt otn Optagclse paa samme 
Hospitnl, tcenkek at kejse dertili neste 
Uge —- mete dekom seneke. 

—- MteL L. P. Sprensens Dat- 
tet A n ne og ler Born sra Savanna, 
Jll» opholder sig sot Tiden hoc Slctgb 
ninge her i Byen. 

—J»gen Jepsen og Henky 
Ol sen, der alt I nagen Tid hat ap- 

holdt sig tden nye M; Dyke, agter not 

bcgge i en am- Jtemtid at flytte dete- 

quiliek destil. 

·- J Mandags sil vi en god og me- 

get vedekkvcegende Regu, som gjotde 
Ende pna al Stsv og Torheit, og gav 
alt el srislt Udseendr. 

—- Tkuls Nielsen liggek sor 
Tiden meget syg, men det et vokt Daub, 
at has snart Inn blive bebt-. 

Hartland, Wis. 

Sondag escer Poesie havde leonsiks 
matlon her i Ketten. Der var 6 unge, 
smn bekendte deres Daabspagt. Heu-en 
velsigne dem og beoare dem i den. 

— Lstdag Asten den i. Mai be- 

gyndle vorl Missionsmsde med Predi- 
ken as Pastor C. M. Dlsen srn Pay 
Sippl. Han tolte over hehr. 12, 12 

og lagde os iseer paa Sinde at lobe 

pna den os ans-see Baue, som Jesus 
hsvde anvist os i Begyndelsen l vor 

Daub, og l Kampen se hen til ham,som 
lkle altne var Begyndelsen men ogsan 
Fuldkomnrelsen. Orn Sandqgen be- 

gynbce saa Gubstienesien meb Sie-iste- 
amal og Altersang. Pcsior Brede 

J o h ansen tjenke ved Alte-eh essisteret 
as Pasior Olsen. Ester Alter-gnug 
problkede Pastre Olsen svr os over 

Dagens Evangelium i be gamle Telsler 
og dvalede sceklig Ied Ordene »En liden 
Stund«. Derigennem visie han vi, 
at del var lun en llden Stund, vi Men- 

nesIer havde til at sorge sor vor Sieslg 
Frelse, dersor gjaldt det ont at benytle 
Tiden, give os henlil Jesus med vor 

Synd, og as hnm modtage vore Syri- 
ders Forli-belie. Det gjsldt om at saa 
det klarer i Dag, lhi lagen vidste sig 
sikker sor Døden til i Morgen· Bibere 

gsqldt bet sor zorældre at benytle den 
llden Stund, som herren havde givet 
dem, til at opdrnge deres Bsrn sor 
Eolgheden. Men del vqrede ogsaa tun 
en liven Stand sor Guds Bern, san 
vor de overgaaet srn Striden til holten 
hie-um hos herumhpor der ei er Strid 

es heller Ane, nien evlg Fred og Gliede- 
Om Ilslenen prædlkede Pastor Olsen ser 
es lgen, hvor han serllg lnqde os paa 
Glase, at nu huvde pl verel i Templet, 
l Gut-I pul, viel-et ssmlet om del spre- 

Iare Orts og de dyrebare Sakramente-L 
vceret samlet med Jesus; men nu gjaldt 
det om ikke at blive deroed, men taae 
hakn need hjem i vortHjem og I« vor dag- 
lige Gerning. 

Der var saa etlillernkids as oort lille 
Missionstnedr. Herren velsigne nu 

selv det saaede, saa der maa spire og 
vokse og beere Fragt. Pastor Olsen 
stal have Tat for Pest-geh Vivil være 

glad oed at se og here hatn iblanbt os 
en anden Gang- 

— Onsdag Aften den 9. hat-de vi 
Ungdomsknøde hos Mr. C he. H un- 

se n, hoor en Dei Forretning bleo as- 
giort, og 2 nye Mehle-inner, N ie l g 

Nielsen og Carrie Nielsen,blev 
optagne. 

— Ongdag den 10. havbeslvindesori 
eningen Mode hos Christosser 
N i c l s e n, hvor de alle blev sotogein 
ferede. 

—- zliu begynder Varmen at melde 

sig, og med den Sommergcesterne inde 
fra Byeene, hvorafmange allerede hat 
taget fast Qphold sor Sommeren paa 
derts respektive Steber rundt Sonne. 

—- Farmerne er alle i sulthrdejde 
nnd Majgplantningem Endsktnt det 
var sent, isden Foeaaut kom, synes 
bog alting at viere ligesaa seen-streben i 
Naturen som tidligere Aar. 

— J denne Uge kommer Dr. og 
Mes. Nisonhjem sra Europa, hvor 
de dar opholdt sig i 4 Man-leder. 

Neenals, Wie-. 

tsn sjaelben DIitidelighed iesredes i 
Vor Frelsers Kirke den 9de Maj; i det 
R agmus Nielsen og hustru fest- 
ligholdt bekes Ssvlbryllup vg deres 

yngfte Dotter El las Btyllup. 
Beudepareene lededes til bei-es Siebe 

i Kirkenaf Thomas I. Thomsen, 
Nora Ma thiasen,Anna Peter- 
sen og J. R. Jensen, medens en 

Bryllupsmarch blev spillet as M athi l- 
d a P e te r s e n. 

Salmen 30 blep derneest assunget, 
hvorefter Pastor J e n se n talte til 
Salvbiudepurset over Sal. 128. 

Saa sang man Salt-ten Hit, hont- 
ester Brudeparret traabte frem sor Al- 
tket, ng Paftok Jensen talte over Jesu 
Ord til sine Disciple: ,Se jeg er med 
eder alle Tage indtil Beedens Ende« 

vg: «Uden mig kan J flet intet gsre«. 
Eiter Vielsen saknledes man i Hsemmet 
sve at snste til Lykke og soe at soesrisle 
sig ved der veldækkede Bord. 

Sangtoret nnderholdt meb nogle 
Numre, og den stsnne og sornajelige 
Dag og Aften gik hurtig lil Ende. 
Bastok Seht-Mk Solobrudeparretg 
mangeaarrige Ven var indbudt sor 
It tale, men kunbe itte komme. s 

Det nygiste Par Mr. og Meg. 
D se at Ol sen bosatter sig i Ma- 
cinette, Wis» hvok Olsen hat tobt 
Has, medieret og sætdig til at flytte ind 
i, og hvorOlsen ligeledeg hat Ansættelse 
fom Bogholder. 

Vi vilde saa gerne vied bet samme! 
snsle de unge til Lykke, anste, at det maa’ 

zaa been sel, og endnu et, at herken 
maa saa Lov at viere bei-es et pg alt, og 
at han maa saa Lov at siyre og lebe alt 

for dem i Fremtiden5 thi da stal det 

zaa been vel; og saa om Gud vil, og de 
Elle lever ocn 25 Aar, kan de samles til 
Sol-. og Guldbryllup, og saa iTans 
teene se tilbage paa de Aar, sont 
spandt, saa vil de sikkert udbryde: 
»Dann hat gjort siore Ting imod os, 
og vi blev glade. 

Hampton, Nebe. 

zøksie Sondag eftek Paaste blev her 
toasirmeket elleve unge Mennestet. 
Lszud give dem Naade til at bltve deres 

Bekendelse tro. 

— Mandag Eftekmtd. den 7. ds. dode 

pludfelig ved et Hiertesleg ME. C ht. 
O a u se n uden noget fotegaaende 
Sygeleje. Hun blev begravet den kursi- 

fslgende Dust-ag. Pssiok L u n d 

fremhtevede i sit Ligtale, hvor olvorlig 
bet bog vor —- da ei her faa et Eigent- 

pel paa, at Dsden kan komme med Ly- 
nets hurtighed —- at have gjort det 
rette Vslg spm Josva at tjene Decken, 
og tillige at vi alttv havde vor Sag op. 
gjort bsade med Gud og Mennestet, 
mens Tiden gives. Ja, at indtage sin 
Plcds regelmagsigt hvek Sønbag i 
Gut-s Hus et godt, mea deroed sikker 
bog intet Menneste sig en Plads i Him- 
len. 

—Megen Negn ek falben her de 

sidste 9-3 Ugek, san det ek vtst lange 
fide-, Juden hat faset soc god en 

Bebe. Farmerne bekomlrtng set san 
optmmtrede og imileude ad forventeude 
en ttg og ges hist. 
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Kuwfhty Wis. 

Det fek nd til, at vore Paastenyhedee 
er ganettadt. Sau vil jeg dqre give 
et kort Ooerblik deiner; thi vgfsa her 
hat-de vi en deilig Paastez daade timelig 

zog anndelig her Pereen fsrget for os. I 
szcertorsdag Aften famledes ikke faaf 
Hfaa og fulgtes ad til Nadveedordet. 
Wangtredsg Aften havde vi atter Ends- 
tjeneste, hvor vi fulgtes ad til Golgatha 
Koes og dvcelede sed den lidende og 
sirldende Frelfer. 

Sau tom Peastedagg Morgen, der 

»flukler Sorgen, flukker Sorgen til 

evig Tid,« bvor ei kunde for-les om den 

festendeFrelfer. Og Gud ste Lon, vi 

havde en dejlig Dag· Kieken var fyldt 
til TkængfeL og Vidnesbyrdet lød kraf- 
tigt og karligt til og fra Herrens Tie- 
ners Mund om itke at vandee en eneer 
Lag i vott Lin uden at viere i Folge 
med den kære FrelfeL 

— Qnsdag den 18. April havde de 

unge en Aftenundetholdning i Kirkens 

Kipr Tei- detaltes 25c for poksne og 
10c for Bern, og at Folk bekedte sig 

pas en god then, kunde man fnatt 
flsnne ved at fe faa mange ftrømnie til; 
ja, mange mantte endog gaa tilbage 
med uforrettet Sag; thi der blev itke 

engang Pladg til at komme inden for 
Deren; men alle, der var fna heldige at 

komme tidönok, var enige em, at det 

var en dejlig Aften. Det gik afveksi 
lende med Sang, Musik« Deklamasion 
og Oplægning Jeg tænker, de siefte 
hat-de en Felelfe af, at det va; noget 
bedre for de unge at vfte Tid og Kraf- 
tek paa, end It drive oen paa Gaderne, 
for der læreg ikle noget godt. 

—- Om et Par Uger mere tcenker vore 

Præftefolk at fiytte ind i det nye Has, 
fom de et glade ved, og sitterlig er Me· 

nigheden ogfaa glad ved at have et ftort 
og dejligt Hus at dyde fin Praftefamilir. 

Waupacn, Wis. 

— Vor Frelfers Menighed holdt 
Missionsmsde sidfte Uge fra Fiedag til 

Sondag, hvor Pasior L. Peterfen 
fm Chirago og Pustor A. S. Niel· 

fen fra New Denmaek var til Stede. 

—- Mrs. Jng. Peterfe n og lillel 
Sau fra Neenah og Mrg Prof. Nie l- 

jfen frn Seandinania Academi using- 
Jde Mrs. S. P. S Irenfen en Dags 
»Befsg sidfte Use. 

— Et Paraf Chr. Andekfons 
Bei-n pas Stute St. ligger fyge of 

Starlagensfeder. En lille Datter af 
Gartner S ch a w paa famme Gade lig· 
gee fyg af femme Sygdom, fom eftek 
deres egen Mening fkulde kaldes Mas- 

lingee, for om mullgt at holde Liegerne 
fes Hufet, da detes Behandling er imod 

Shsws Dowlereligion. Waupaca fom 
Chicago hat ogfaa den Ære at have en 

Dowie Kiste, og Schawfamilien inde- 

»hsr en meget vlgtig Post i den; men paa 
en eller anden Mel-de sit Byeng Lage, 
Dr. R e id Nys on- Stillingen, og 

femmen med De. S a n d e H aflagde hen 
dem et minmeldt Befeg, hooraf Refu- 
tetet blen, at det gule Stilt maatte op, 

og Bersene holdtes nde qf Skale- 

— AnsgaesFoteningen holdt sit fldste 
Mede i sidfte Uge for at ordne sine Af- 
fierer, spr den beyder pp. Foreningen 
hat eksisteeet i sieee Aar og ver qfholdt 
af de unge fee degge Menighedee her l 

Byem Den dlev stiftet fee at fein-nen- 
helde de unge es lnteresfere dem i daan 

og engelst Literatur. Den havde Lokale 
over H anfen ä- D anielsensGmg 
cerystoke, et stott Biblivtek af gode BI- 
gek til Bkug for Foreningens Medlem- 
mer. Der holdtes Distution okn for- 
stellige Emner, blandt Medlemmerne, 
og af og til talteg af Menighedernes 
Preesiekz men i den senere Tid har Jn- 
teregfen varet fvcekket lidt, saa de mente 
det bedsi at bryde op. 

—- Tirsdag Aften den 8. hat-de de 

unge as Vor Frelseks Menighed en 

Operrastelfesfest for Pastor J o hu- 
fon. Uoidende one nogen som helft 
Um i Nabolaget vilde det ikke vceke un- 

derligt, am Pastok Johnson og Familie 
blev lidt fokstmkket ved saadan Til- 

fttemning af Mennester, bærende paa 
en sior Kasse, som kunde godt antages 
for en stor Sena; men da den blev sat 
op, viste det sig at viere et ftokt og tum- 

muligt Bagstalx Aftenen tilbragtes 
med Sang og Tale as Paftok Johnfon, 
hvok hakt takkcde de unge for deres Erin- 

dring. 
— Tirsdag Eftsmiddog kunde vi 

ncer have mästet part sterste Hvtel her i 

Byen, da Skorstenen drandte ud paa 
Hotel Florence og satte Jld i Tagen 
En heftig de blasfte, og det kuade 
have blevet slemt not, haode oott Brand- 
mandfkad tkke lomknet huxtig til Stede. 
Tadel blev tun lille. 

— Miss A nderse n, Dauer af 
ng. Peter Ande rson (notd for 
Mode-) ligger i diese Dagc fyg af Gigti 
feder. 

—- Sandagsfkolclærekne af Vor Frels 
fees Kitke holder sit næste Mode has 
Peter H olft for at anfangen 
Sindagsskolens aarlige Udflugt. 

— A ndrcw Sti ns enS Hus prm 
Bau Str. er averteket for Salg eller 

Leie. Hufet liggek is. ward og hat 
alle moderne Fordedrinstx Grunden 
er, at Mr. Snnsen Ined Familie teifek 
fra Byen nasse Maaned for at begynde 
Fortetning i Minnesota. 

— Nu hat vor ugentlige Musiklexi- 
cekter b.gyndt igen og vil blive holdt 
hver erdag Akten i Gallertet ved Rind- 
hufet. Musikkorpfet er bleoen nel un- 

oiklet, siden P.of. W : ig h t tog fat 
paa Arbejdet fünfte Butter, og det vtl 
sære til ftor Focsnejelsc for Byens Bor- 
gere og Medlemtneme af Soldaterhjelm 
met. 

Dvorle des er vettet «- 
M Nllsybek II dacht-de Dsllats Oelommm see It- 

Ivm Duell-e as tot-ah, der lkks lau heißt-des seh 

MS Ost-nd Ost-o. 
J. J. CI In so G C I.. Hm, Tafeln-« O« 

M Itadektssnede dar Mut-I sk. I. Ehe-us the Idne is 
Iat og trot· ban et aldeles dabei-li- i alle Iangsam-s- 
Tkunssktiomt sg site-full i Eies-b M at opislde enhver 
Forplsgtelfe. dikt- Mkma bar psstaqn fle- eft O It a a t, Wholeiali Trag fis, Toledm V. 
satt-Ing, It lauen S Plato a, Wtmlefate 

Dtuggifth Lolch-. O. 
Inn-I Untat-h Cato tsth mitnean oq nistet 

Music von Moder oq System-is Cltmh nder. III-is 
M vi» Kluft-. Sols-I ai alle Apothekem Ewan 
but-Mk 

ZUPI III-muss Puls it de bebst-. 

W 

En interessant Bog 
et »Alph:i Du Laval Bxiby Cream 

sepamwrs«, udgivet af Do Laval 

Separator Co. Bogen paavifer, hont- 
cedes Tsllexkenssystemet kan udnyttes 
i Alpha Sen-kamen og gike denne au- 

vendelig ogsaa i en mindre Bevrift. 
Vidm givet den en histokist Opersigt 
over DeLmJl Zsouatocca fiden deits 

Opsindelsc og wie-, hoorledes det oic 

»1pnnesig selv ou en miadke zum at 

Inst-sie sig en H Ianvseparator. 
Bøgen faxs oed chocnvelfe til De 

iLqpal Sepmuoc CXI stimme-, U 

Coktlcmd Sak» New Yikk eller Rus- 

Ldolph ö- Cuul Jst-» Edicago Ill. 


