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Korrespondancer 

CLdak Falls, Ja. 

Inn-D« P. L.·cs. Heu sen mkd 
3 Bernfanom herkil i fidste Ugefm 
Pottland, Oregon, for at opholde sig 
her en cost Tid has sine Foraldtr. Pa- 
y P. L. C. Haufen fotblev i Bleir, 

k» for at ooeroeere den for. danske 
es Aarsmsde, og efkek Anksmødets 
tning venteo ogsaa hen hettiL 

X- En 13 Aar gammel Dotter as 

ftsely Ovetmans dsde megetj 
metch sibste Ongdag qf et Hierfeonde.« 

Hut sig rast hele Dingen og legede 
andre Vom om Eitermiddagen; 

Port for Affen invlraf et Jldebcsissp 
;»e, og i mkget kort Tid blev hun 
Icaldt fra dem Liv. 
— Anders P. sa«nfen ventes 

matt hie-n fka Chicago, hvor han lykkes 
läg og vel hat ooetstaaet den spr onttolte’ 
Operation. i 

— J Sondags Nat sit vi her paa 

Egnen en rigtig god vg oedekkvagende 
Regu, sont alle hat langtes eflet i de 

sidste 2—3 Ugek· 
— Foruden de, som nenntes i sidste 

Uge, reiste ogfaa Miiö Vibetg nl 
Aatsmsdei i Plan-. 

——- Jsplge Meddelelfe fka Pastot 
haufen, sotn for Tiden ek i Blatt, vil 
vi hetved meddele, at en ellet slete item- 
mede Priester vil komme med heml im 

Aaksmsdet, og der vil blioe Gut-stimme 
i Nazareth Kikke paa Ftcdag Ästen Kl. 

s, hour en ellek fleke fremmede Priesters 
vil pmdike og bringe Mehdelelfek fraj 
Norden-den 

! 

II- Alhcrt Lea, Minn. 

Sytten of note FollvnHBlairttl 
Aarsmedet i stdste Uge, nesnltgz Izu-tm 
eg M(S. Ktldfig, Mr. eg Mis. P« 
Clausen, MrcL P. Nte lfen, MU» 
Mathilda Ntelsen, Jakob; 
Nielsen, Christian Grund-I 
sen,2llasrnue«’5ergensen Hans 
Andreas Jenien P Ntelsen, 

7« thlka, Anna og Leute Max-i 
xtenien OptataEttlien, Stnel 

Mickelsen og Dora Haufen 
fra Ulbert Lea samt Christine 
Paulfen irr Alden. Syv reiste fra 
Vleemsg Prntrtr. ? 

— En as de ftrengefte Terdenstorntes 
et have set paa tiefe lsgny drog sidsie 
Sendag Alten hen over vor By, let-fa- 
get af Hagl eg en velbfom Regu. En 

Stand iaa det nd, fein nj flulde san en 

Cyclene, eg mange sagte Sttterhed i 

Kalt-enn. Nogle Traer og g"amle 
Stute blteste neb, men ellerg anrettedeg, 
saa eidt nähte-, tngen vtvete Stabe. 

—- Mr. Lars Larfen fee Lake 

Crystal par t sidfte Uge i Beleg has 
Charleg Nasmueieng. 

—- «Mrs. P. Lassen eg to Tsetre 

samt Mes. Therpe eg te Dstre var 

stdste Uge l Bei-g blandt Venner t 

Bleerning Praicie. 
— Vert Praftehtts er bleven malet 

eg teger sig nek iaa smult nd t sin nye 

Dragt. 

Jewell, Ja- 
— Mr. h. Dullegaard, fern 

lndtll fee-tells har arbejdet i Utn H. 
K. Grenbecke Meint, ex rein tit 
Albert Lea, Minn. Bihqaberk han mt 

file sig eel hie-neue der- 
..- Vl beede Qeerrasteliesfest den ie. 

Juni hes Chr. Underiens lLlns 
J ledning ef deres engste Vetters Fehl-le- 

« dag, det ear tillige heades Onkels Fed- 
lelsdag, eg da han ftk et thk ern at 

YJx glee Mede, blee det en Oeerrastelfei 
: del-hell Betydnlng. 

Iftenen ttlbragtes need Bett eg Tale 
af Basler Zehnten, Sang af de 

tilftedeearendr. Ligeledee havde ei 

Musik paa felgende Instrumenten 
Blelln,Orgel eg hern. VinedChecelade 

j» eg sage, eg henad Kl. 12 brsd et ep fer 
at gqa hiern med Felelfen af at hat-H 

." tllbeagt en nyttlg eg ielstebelig Iften j 
Meette egfan dette Msde bidrege ttl: Sieles Frellr. 

—- Den s. Junl reiste Pastet- S 
Zehnten es Mist chriitlne 

; Nlelien tll Blute fee at deltage l» 
T« sama-set Desuden reiste Sestrene 

seltene eg Slne Peterfen tll; 
Des Melnes fee il Iege Bestaftigelfr. 

« Maatte Gab vore tered been eg selllgne 
g dere- Jerehaeendr. j 

— H 

—- Pspor S. Johasen vil af- 
holde Gusgtjeneste i M. P. Hätte den 
Ade Juni Kl. 2,30. 

Gtcenville, Mich. 

Sidste Lskdag var erenville Gadek 

fyldt til Tkængiel iAnledning ais Ring- 
Iling Bros. Carus. Scigt kan nok 

semble Fqu Inmitten. 
« 

— Sitsik Manvqg ikjste Post. Be n. 

ne se n til Aatsmsdet i Maik. 

—- Sidfie Uge reiste Mtså E in m n 

S I r e n se n til Trufant for at bei-ge 
sine Jena-weh Og eitet en Z Ugets 
Bespg hoc dein qgtet hun at bei-ge 
Vennet iChicugo. Vi snsker hende en 

rigtig gladelig Tut i Heut-et oen snmt 
at kunne byde henbe velkvnnnen blandt 
os igen. 

—- Den 4. Juni nfgic Mrs. J I kg e n 

Lotsen ved Toben eftet en lang 
og smeiteiuld LUjgdnnn Oun efteklas 
der Mund og fluc Bom, iom vtl sple 
Sen-net of en kæklig Moden 

— Sidsie Uge agteviebes Mr. A l: 

fked Nascnnsien og Miis Sttne 
Chr if ten sent Brut-eng Hjecn i 

Gewin. 
——-«-.——-—-..—--- 

Nemah, Wis. 

Postor J en s en blev i komdng 
koldt hiem lka Aaksmødet i Blatt, be- 
grnndet pas at Mes. J a k o d H a n- 

sen var dad. Hnnsdode Totsdag den 
7. Juni pas Hospitalet i Diptele hvor 
hun hovde nett-et omttent 2 llger Un- 
dek sit neeften 5 Maonederd Sygeleje 
nat- hun alttd ttlfnds nied, fom Herren 
Inskede, at det llnlde stere, hnn var 

Herrens- Vilje undergtvem Selv under 
de haakdefle Ltdelser kttnde hnn sige til 
sine nat-nette, at de nmatte ttle sorge, 
for hnn huode det san godt. Sandelig, 
det hnvde Floh og Blod ilke leert hende, 
men him, sont eng-Jng; dode for os alle, 
hnn sont hoc sag-: »mln Kraft lulkkonti 
meet i Shnbetlghsb«. WILL Haufen 
efterlader sig en sorgende Mond med :- 

an hvoraf det mjndfte er godt t- 

Manneder. Begkanelfen foregtk tm 
Kirlen Lotdng lfftetmtddag under ftor 
Deltagelsr. 

—- J Lmdags døde Mes. M a rt in 
C hkt f t e n le n, lisaihtngton Str.) 
ai Tæting. 

— Lstdag Not reiste Paftor Jen- 
le n tilbnge til Aussen-det. 

—Jvhn Toloerfen et her pas 
Bespg hos Slcegt og Benner 

Gtuttdlovefeft. 
Ssndagen den Z. Juni optandt med 

Solskin ng dejllg kqltg Luft oed den ltlle 
By Weeping Weiter, Nebraska, og Flo- 
den af fumsne Nava. Den dansse Be- 

lolkning, fom bot paa dette Strsg, 
hat-de destemt at holde Fest l««det gksnne 
denne Tag. Og lidt for Motten 10 

la man Vognene kkydse igennem Byen 
ika alle Netningee. En Tnnes Tid 
senere var Falk lamlede pua Peter 
M Il le es Fern-, der ligger en Mild 

Bei fta Byen. 
Samltngöpladsen var heldig valgt, 

stor Stdn-, Troer, hvig valdige Kenner 
oeelvede nd over et teet mstkegtent Gme- 
tteppe. Fuglene fyngek paa dette Sted 

iosn paa intet endet i Nebel-sich Den 

lyse Ptnsedag havde format-et et trckte 

zolk fka Hawa- Den ene Flut of ekl- 
dre og yngre Mund og Kotndek elter 
den anden sluttede ttg til zorfamltngem 
og tundt otnkrtng paa det gcsnne lejkede 
stg grnppevts de hoidklcedte Stnaapiger. 

Om Fokmiddagen holdt Pnftok R id- 
d a l, lom er Stedets Priest, Gut-Meile- 
ste. Hon tolkede smult l en kott men 

indholdszslg Ptadtken Jestt Tale til 

Judas: »Oin nogen -elskek mig, stal han 
holde mtt Ord« 

Eiter endt Gudstjeneste var der 

Fallesspienlng. Bocde og Baute one 

Ipsttllede l Dageno Anledning. Mis. 

Millee ndfistecet at Egnens unge Piger 
leistende kann Kasse og told Lemonqde, 
ef kidm Fdlk snikede det. Undettegs 

nsd begge Dele. Pan en Stett-fest 
stal man dlot tase at Ctng med. Da 

Mqaltidet ven- iotdi, spredte Focsamtim 
Im sill IM, es Sumtnlen dlev liolig. 
Folk gis im den ene Gruppe ttl den 
andeu. s 

Jeg kunde lkke andet end udtkytlemin 
Jotundrins over den ioeholdiote store 
Sevillas of Leinwand-ed «Jn«, bled 
der tagt, »i Das er alle Danstetne otns 

ttlngiWeeplng Wetter, ogiu fortgen- 
lede. « 

Eftetmiddassmsdet dlev ital-net med 
Ifiyngelfe of Sangetm »Dort Mo- 
detsmnl er delllgt«, es »Der er et pu- 
dlst Lands-. Det m staut med 

l—« 
« 

Saugt-gez men en lo Sneg Petfo« 
net ellet siete faa i een Bog. Qg hoot 
de alle fang med! Det vat, fotn otn 

Skooen fyldtes at den danfke Sang! 
Her oat unge, sont lot lkke mange Aar 
siden havde fanget blose Sange i Dan- 
tnatk men sont fiældent illet aldtig haa- 
de hatt dem i Amerika. Her var garnle 
fadtelandgsindede Mand og Kaindet fta 
Satidetiyllasid, fotn oat udvandtede lot 
20 ——30 Aar siden. Te sah Itæsten 
aandelose og lyttede til. 

Pastot Risdol tolle l Dagens Anled- 
ning. Han indledede med nogle Be- 

mteikninget om det sombolske oed Banne- 

dtog og ledede i et ttedobbelt Hutte- 
fot KotdbanneteL En lille bitte 

Dteng gav sig ttl at skiige oed Eltaabene. 
Han et jalout, fotdi han et halo ioenfk, 
fotklatede Modeten. Tale-ten otntalte 
deteftet Ftedetik den Shoendes Plads i 
den danfke Hittotiez paaoiste os, mens 

mange Nationet med Magt Inaatte otiste 
Ftiheden fta de ktonede Hooedet, erkla- 
tede Kong Ftedetih .,Folkets Antlitz- 
hedet mln Stylke,« ogDannntks Riges 
Grundlov kotn ltedelig til Vetden am 

end gennem lange fatbetedende Kampe 
i seer Folkets Udotkling. 

Taleten gik der tta ovet til at 

paaotie Ftihedens Godet baade i mo- 

tetiel og aandelsg Henieende.EnVe-natk 
ning iotn denen-, at, oat vi iDagfatns 
lese i Sandetjylland, hoot den flakte 
an oaiet, og tkkc under Stjetnetne 
ag« Sttibetne, da oilde vot Fett snart 
dttoe afbtndt af Politi og Gendatmet, 
tandt feetlig Genklang hos Tilhatetnr. 
Som ooenfot dennttlet oat mange fadt 
det, hast Oanslheden og hoad Danske 
hat katt, btatalt blioet ttaadt under 

zaddetk 
Otdet blev detpaa gioet til unbenetz- 

nede. Jeg stillede Spatggmaalet: 
hootfot Danste i Atnetika holder Grund- 
lovdieft? Det et jo saadan, at oi ikke 
direkte nydet Frugten af De Godet, der 

hat fulgt Vedtagelfen af Danmatkg fri 
zorfatntnget paa fanitne Maade ioin 
zolk i Tanntatk. Naat vi holder 
Glundloosfest her i de for. Statet, kan 
det jo ogsaa foiklateä sotn en Minde- 

iest. Men for den yngte Slægt kan 
dette ikke have nogct oidete have-Oel 
sig. Naat det, Gud ske Loo, stadigt et 

noget i det dansk Falk sont ntanet til at 

holde faadanne gester, faa et del oiftnok 
en tnete ellet mindre beotdft national 

zalelfezen maaske ofte uklat Fotstaas 
elie af, at vi Danske et et Fall med na- 

ttonale Ejendommelighedet, der fremkal- 
det Teangen til Satnmenslutning. Te 
af os, det hat opholdt fig meget iblandt 
Atnekikanete men sotn fta ung af hat 
leert at kende og flatte danfl Aandblio, 
market, at det gaat ikke faa let at tive 

sig los fta det Nationalc. 
Vi kan tnaafke tilsyneladende gate 

det, tnen saa gar oi Btud paa oot Na- 
tut og dlioe fotkoaklede. Vor bedste 
og fuldeste Udoikling oifet vi paa den 
Maade aldeig. Sptoget er del fineste, 
Menneskeslagten hat peoducetet. Dei 
et Sjtklelioet, fom hat fundet Udttyk. 
Og iom Sjalelioet i de iotfkellige Falke- 
slag hat udottlet sig fotskelligt, taa hat 
Sptogene faaet detes Ejendonimelighe- 
det. 

At opgioe sit danske Sprog et at op- 
gioe flg danfke Nationalkataltet. Det 
et at slaa Vom fot sin egen tigeste ag; 
rette Udvikling. Som det centtale oedY 
denne Fest ytredcs Ønsket ani, at derl 
maatte gares lidt til at modatbejde de 
Tanket dlandt den opookiende Ungdom, 
It de i dette Land skal gote llndskyld- 
ainget for, at de et Dunste, og at Madetz 
i det hele maatte klare og oplioe vor: 
nationale Bevidfthed. 

Fleie Sange bleo deteftet alsungne. 
Det gladede mtg anget« at denke-ite, 
hvotdan Kaindetne nu stenunede i. Det 

nat, iom Falk ikle knnde hold-: op at 

ignge, »Paa Taoe Bondenø Aget«, 
»,Stjetnet og Sttlliet«, »Du state» 
rige, ftie Land«, Dejlig et senden-«- i 

Falk iamtalte endnu lange, og Fest-« 
komiteen fetpetede ice are-am til alle. 

»Hm-we Danfketne ved Weeping Wa- 
tet date faadan komme noget tiefe inm- 
Inen,« fagde en gammel Alsinger. 

h. P. Nielsen. 

0100 Belömsinq 0100 
dem blau Las-te otl Im- iorno1-« cou- at Oriac-, 

II Its Okt tut III-thut en trog-» -.-.u«dom, Iom Bism- 

kscbssetblcpeucltnd m sum-» i qllnsisns zis- 
ter. og du eff singtle Hals-- Use-km Cum et dkt 

eseiu Ins-i at e.vckdeli(sm-ib-l, xuzeftim m kjem 
bit. VI solt-n et es kosmiiunsml syst-cum fors 
du- hnt m konstitutiv-set Weh-« nig. sup- Cu- 
larkts cui-s« Isku ind, mit-( tmkte vsa Blei-n sg 
Climbiulsimcl syst-steh stimme et den«-d Bimbo-u- 
suas Ums-m og qtotk Nimm-»- Sitz-km nd at out-you 
anmmuomnvgl-jun- Elmukm it wr- fil Athen-tu 
Eli-» hats-m mer-n Illtsu Hl Post elbksdewbe Kraft« 
ei n sur-»Ist el tmumde tolle-ke- lm Ins-n Qualm 
hinkt dissmMsdma Mc hemmt pellmvetsh Oktw 
sfm Aste oq Mtdncsbnkd Uns-w O 

-· k. «l. GHRNIJY . CO., Tobcm O« 
Snlsst has-» Anat -ekekt. 

OI kunnty Hlln » de b Ist. 

Quinte« danste Breit-froher 
ON Aber-) les-me til den billige Pkis txt-, ppkxps 
IM. Mal-er spie-irre for sor, vorn-fru. 

sitt c. strauc- 
xslkmh Ide. Go» : Miasma-ein« Minu. 

st- 

Atmeniike Grufomheder. 
VastorH L. Latsen, Kobenhavn 

stetver i »Kr. Dagblad«: 
J Revntsrlen Konten ossentltggør to 

anonyme Arn-erstere en fand Antlageatt 
med nsjagttg Betegnetse af Navne og 
Forbrydelser — mod de tyrkiske og kur- 
diske Bedler i detes Land. 

Rednktionen fokudskttter en meget 
starpt affattet Note, hvoei den erklærer, 
at den har ladet de anførte Kendsger- 
ninger tontrollere paa Stedet ved deng 

nnd atdøde Medarbejder, T i g r a n e 

Yergat 
Da de nrtnenifke Ttlstande i Nimm-- 

delighed er nogenlunde betendte, kan vtT 
uden vtdere Fotllartnger og Kommen- 
tarer gengioe nogle scerlig frygtelige 
Enkeltheder. Det er hooedfogelig Rast- 
felesecner frn Fiscngslerne iWan, Stoas. 
Tobal og Echttrdah som her otntaleg: 

lQphrengnmg i header med Hovedet 

)nedad, at rulle fammenbttndne Legemer 

) 
ned ad ftenede og tornebevoteede Stran- 
ter, Blindmg rned kogende hedt Band, 

Ptfknmg med Tjørnetæppe, Bastonnode 

!(Stoktrleg under Fodfaalen) o. s. o. 

lttører ttt de daglige Begtvenheder, sont 
HBali (Stntt)older) Wahri Pascha ikte 

leot ttllctder, rnen endogfaa anordner. 
l 

Den ttdltgere Generalguvernør Ta- 
fhine Pascha lod 22 Armtniere, der var 

blevne demtr sont revolutioncere, inde- 

fpærret en underjordist .Hule, lod deres 

Hud knjbe af rned varrne Jam, vg Haar 
og Slæg uve ud. Pan en of dtese 
ulytkrttge, der hed Lerop, blev diese 
Legemedele brændt af. 

At denne Sultanens fremragende 
Dignttae dreuden ttllod sig uhørte Ud- 

preøninger of rtge Armentere ved Hjælp 
af Trueter og Jndespætrtng, og saa’ 
efter at ttaue pmt dem Maaneder tgens 
nem tilsjdst jatte dem t Frihed rnod 

,,fnrsteltge« Løtepenge, man endnu 
omtalee. 

Ooekfangevogteren t Vitlts Abdulkas 
der havde stitsfrt fig et scerltg frygtet 
Mann, hart flog flere af de dont detroede 

Fanger jhjel med egen Haand for at 

fætte sig t Besiddelfe of deres Eiendonk 

! Pisa Grund af en Tyrtkrs Mord 
Iblev samtltge Jndbyggere ivedkomrnende 

By (Annedan) fængglede, stønt den 

virkeligeGerntngemand ftkaks var fal- 
den i Handerne paa Øvrtgheden. Efter 
at de aüe hadde faaet antonnade, blev 

dered Ansigtek fnntrte int« i Sirup, og 
de utylleltge blev tvungne til at staa 
hele Degen paa eet Ben med Ansigtet 
vendt mod Solen. Naar de ved Mor- 
kets Frei-stund at Udntattelse lukkede 

Øjnene teller vtlde stoa pas det andet 

Ben, bteo de ptstede og hebne med glo- 
dende Tænger. 

Saadanne Grufomheder bliver for no- 

rigt ikke blvt udsvede tFanslerne, men 

ogsaa for Offentligheden. Saaledess 
blev that-kenn Artnenieren Haros Se- 

foyctn at Gendarrnerne presfet under en 

Mollesten i samtlige Beboeres Ooetvm 

reise, og hons kaufte Ltg parteret paa 
en græsielig Munde. En Statteind. 

TraveriKhebian gjorde ttg en sarlig 
Form-fette af at lade de Armeniere, 
der ikke kunde detale, tnditnøre i Ansigs 
terne poa en modbydeltg Munde og lod 

dem san dier gennem Gaderne. J Am- 

killife lod man siere Bauder, fom hat-de 
vift sig noget genstrtdige, ganske simpelt 
opbtcendr. Selv frugtjommetige Kom- 

der bliver ttden nogen Anledning mie- 

handlet paa dyttst Monde. 
Artikelen ender ina, efter et gribende 

Overdltk over Sttllingen i Armenten, 
med folgende Dorn-tin De hiertefkærende 
Skrig fra Tusinder af Armeniere, der 

dliver pint i san mange merke Farrgsler 
og ved aubenbare rovertske Ovetfald, 
Statteirtddrtvnmger o. f. »n» Taarerne 

og Hutte-ne ira deres pdelagte Jammer, 
forgende Kot-idee- og torældretøfe Been, 
lyder fotn en smertefuld Protest tttod 

diese straftelige Grusomheder, og diese 
Ofce hat Log tkke gjort sig stytdige tan- 

den Fotbtydelse end den at viere titristne 
og have et Fædteland. Diese Steig 
og diese Team for-net sig samttdtg ttl 

varnte Donner, som vender sig til de 

evropceiske Nationer for at bebe dm et 

ntedsplende Blit, en menrtestekrerlrg 
Vicenz der kunde gere en Ende paa de 

steckels Armenieres Mar·tyrium, fom 
hat overlevet det stantmeltge Fort-g paa 

at kveele es ttltntetgere dekee Falk og 
Fadreland. 

Yld Kartntns i Ittuller 5 Cents pr. Ph. 
O For Spindtng at enkettttaadet Garn 

15 Centö pr. Pd. Strpmpegarn S- eller s- 
traadet 20 Cents pe. Paul-. 

Send eftet vott Katalog, Pest-er og Byttes » 

viltaar. thetaler sra17 til 21 CentsH 
pr. Bd. for almtndelig god Uld, naar Seel- 
geren tager Vetaling i note Vater. 

Utclttleltl Weint III-, Litchstecd, Musik« 

Krig i Kinn. 

Stillingener kritisi. —- Nirvetcemperne 
gaar fremqa — Entetcjlerindkn 

stotter dem hemmcllgt. — De 
udcnlanste Magter vere- 

der iig paa Krig 

Hidtil har vi kunnet nsjes med at 

freue »K« rig en« sam Oversknft, ag 
ingen Læfer vilde noget Øjeblik være i 
Tvivl am, hvor Valpladfen sittlde fa- 
ges. Nu er der imidlertid ogfaa be- 

gyndt af flyde Blad i Kinn, Ostens 
ftare ,,hiinmelste Rige«. Bevægelfen 
staar endnu i sin Vegyndelse» men Stil- 
lingen er for Tiden meget kritisi, ag 
Falgerne kan maaste blive vidtraekkende 

Det er de saakaldte Naevetaetm 
p e re, der ved deres Kristenfarfølgelse 
hat tounget de udenlandske Magter 
(:)lualand, De Forenede Stater, Eng 
land, Tystland og Frankiig) til at stride 
ind for at beskytte de respektive Landes« 
Interessen Tet varste er, at Ente- 

lejserinden, der ja er hetendt for sit 
gladende Had til alle de udenlandske 
Tjavle«, hemmeligt stotter Name-kam- 
pernes blodige Bank, selv am hun, 
tvunget dertil al de adenlandfte Mag- 
ter, assicielt befaler Vicekangerne at 
bekampe Opraret ag holder dem auspar- 
lige sor, hvad der maatte ste. General 
N i e h, en af de avetste kmesiske Gene- 
raler, er udsendt med en Hast for at 

holde Styr paa Nceaekremperne; men 

han havde bestemt Befaling til ikke at 

angrihe dem. Da han imidlertid bleo 

amringet af dem og havde Valget intel- 
lem at lade sig hugge ned eller angribe, 
valgte han det sidste, ag bad Kejserim 
den am »Naade for sin Ovettmdelse af 
hendes Befaling. Summe General 
tsrte nogle Dage for paa en Baue, 
langs med hvillen alle Hase og Byer 
stad i Flammer, og Næoekaemperne plan- 
drede og drrebte af Hiertens Lyst. Da 
de udenlandtle Officerer forlangte, at 

han skulde ftandse Taget og lade fine 
Tropper stige nd ag angribe, saarede 
han helt prasaifk: »Du kan ikle nytte 
naget; jeg har selv set disse Mennesker 
blive ramte af Risfelkugler og dag lobe 
deres Vei; de er usaarlige.« Om dette 
nu var alvorlig ment eller lun et Paa- 
skud for at stjule sine Ordrer, oed man 

iste- 

» 
EfterSituatianensnuvcerendeStand- 

Haunkt at domrne, er Kejferinden rede til 
lat tage Kampen ap mad hele Europa —- 

og Amerika med, far hun staadfer Nerve- 

tcempernes Vcerk i sit eget Land. Og hun 
er maafte ikke iaa dum endda paa Di- 

plamatiens Omraade; thi det lan have 
sine Vanskeligheder for de fremmede 
Magter at enes am en falleö Optreeden 
ist-ina. Russland staar paa den ene 

Side sam den store Naht-, der har Lysi 
til at faa et godt Bcd at Kinn, og oed 
Siden af staat Franklig. Paa den an- 

den Sude staat England, Japan ag 
maaste Tystland, der ikke vil unde Rus- 
land alt for meget starre Magt i Osten- 
Saa er der de Farenede Stater, fam vel 

ogsaa not havde Last til at faa en Mund- 
fuld. Om nu Entekcjserinden kunde 
faa disse Verdens størfte Krigsmagter i 
Tatterne paa haerandre, og faa selv 
sidde paa Tribunen lam Tilskuer til en 

btadig Leg, ja, iaa havde hun vist naaet 

sit Maul. 

Jmidlertid hat Gnvernaren i Port 
Arthur faaet Ordre til at holde .’),000 
Mand parat til at iykke ind i.ti«ina, fun- 
snart den russiste Minister i Peting far- 
langer »Man Ameritanske, tyske ag 
franske Marmeioldater er landsatte flece 
Steder, og adstillige mindre Trrefninger 
har fundet Stett. Ja, der»berettes end- 

og om et starre Slag mellem 4,00() 
Neeoekcernpere ag 1,500 Regeringeltrop- 
per mcllem Lofa og Yaugtsnu iFredage. 
500 Navekcempere stulle have miftet Li- 

A—1 
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vet; book monge der fnldi at Regel-ängs- 
nopper meldes ikke. 

Dei sprgeligfte ai del hile er dog dem. 
.at Missionsarbejdet dummes, ja, stand- 
scs mange Stehn-. El Pak amerikanste 
Missiongftntioner er Idelagte, men Mis- 
sioneererne reddede Livet ved at singte. 
Der er dog dmbt flet. Missionceiek —- 

og san de indfødte Kristnez det er jo sitt- 
lig dem Nævekæmpernes Roseki gaur ud 
ooer. tkthvert Reformatinngakbejde 
skal siandfes og al udenlandfk Jndflydelfe 
holdes borte. Kina vil v tb ioe at verre, 

hoad det nu iAattusinder hat vieren 
Dei er Enkkkcjseiindens og hele hendeo 
Paitis Ideal. 

Men Lyfet fra det høje er opgaaei 
ooer det mægtige :)lige, og det ital 
iste, det ka n ikke udflukkes igen. 
»Hu-Jedes Porte ital jkke faa Oper- 
haand over Guds Menighed«. 

i En god Medicin. 

Fra den lille tyste By Neukirchenfoks 
tcelles folgende lille lækerige Historie: 
Fokleden Dag kotn en Fader med sin 
Son, en haabefuld Spire paa tolv Aal-, 
fnysende as Vrede op til en Lage og 
iorlangte en AttestEfdtq at den stakkels 
Dreng som Folge as Mishandling af en 

i af Stolens Lærere aldeles havde mistet 
; Horelsen paa begge Orene. Under Un- 

ideispgelfen forholdt Drengen sig aldeles 
stille og synteö at viere ganste uimodts- 
gelig for ydke Jndtkyk gennein Øret. 
Han kunde ikke opfatte et enesie Ord af, 
hvad Lagen iagde. ,,Stokdso,« sque 
Faderen rasende. Lægen fjetnede den 
Bandage, Dtengen hat-de om Hovedet, 
underiøgte oed Hjcelp af Økespejlet den 

formentligeSkade paa Trommehinden og 
fogde derpaa i en sagte, hoiskende Tone 
til sin Medhjielper: »Der er vist rent 

galt fut, men jeg kan ikke komme til at 

Hse tigtigt. Tag mig en starp Knie-; jeg 
if konimer til at state noget of Øret dort. « 

— Neppe var Ordene udtalt, spr den 
stattels »dem-· Dreng tnmlede ned fra 
Stolen, styrtede steigende nf Angst ad 
af Deren og lod Fadeten blioe alene 
med den blodtøistige Lage. —- Skatnfuld 

igreb Faderen iLommen og betalte med 
sen bittersøb Mine sine tre Reichsknark 

iin den vellytkede Kur- 

Frydctoncu 
Sange mkd Mklodikr fm »Ung- 

dommeng Ven«. 
1.Bind. 144 Sider. Smukt indb.81.50. 
2. « 136 « « 81.50. 

Begge Tele i eet Bind 82.50. 
Tiöfe Samljnger egms sig iasrlig for-Sang- 

foreninger og ermmen 

Dct ny Testament 
Ovrrsok as 

Dr. T. Skat ZTcrdanL 
Godt mdb. 45 Ets. 

Summe med Anmwrlniuger til Oplyss 
ning for trjsme ngfolb Zahl-. 

i 2 Bmd 84.00. 

Hjcmlandstonet. 
Eu Samfnndssaugbog for Guds 

Folk i Danmark. 
lldgtven af 

pp J. F. G. Manhith D. V. Mslletnp 
og H. Aoschcnfeldtihnnsem 

671 Sange. Judbundcn 65 Ets. 

Gyldnc Bewundrung 
for Söndagsskolcbörn. 

24 fokskelljge Bibelsprog med hosspjede 
Saum-mer. 

Ttykt part rmt Hut-tust Etsrrclse HEXE-s 

pkis pr. Pakke 20 Cis- 

llWsll Umi. PUSL Musk. 
Blei-, Nebr. 
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EccE HoIvIo 
(Se, hvilket Znenneste) 

soli- Uhr-. 

En sangkredg om Kristi Lidelge 
of 

Biskop Thomas Kingo. 
Satalet og adgivct 

at 

Past. J. M. Hausen. 
sc Sitte-. subb. i imult Shirtinqsbmd 20 Tent- 

chvlomster. 
Uogle Reiseminder. 

If Pastor J. M. hause-I- 
M Qldet J Otttflaq b0 Oh lPapbind 76 cis» 

limukt Shiktinssbind il.00. 

Es n- Inn sil« I l l II . I I ’. 

Solsange. 
Hund-ehe bibelsse Time, finad og aandes 

ltgc Sange 
af 

Chr. Richardt. 
Sssledeoqudqlvneai 

J. M. Hausen. 
154 Stdn-. Zwde Shirtmgsbind RGO-, 

med Guldinit 81·00. 

Udftillingsfrugter. 
Kkiflelige Betrat-winket 

over 

Emnek im Vetdensudstillingm i Chicago. 
As 

kast. J. I. dumm 

I 288 Sim. Pkis invv. so Tei. 

Danish Luth. Publ. Hause, 
Blaik, Uebr. 
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