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bliver sendt M Subslribeutec, mdtil adtrnki 
selig Opsigelie modtages as Eidgisxerue og ul 
Geld er betalt, l Lockenisftennuelse med Te 

Forenede Steuers Poftt me. 

Naar Lesernc henveuder sig til Falk, der 
avetterek iBXadet, enten for at lebe hos dem 
ellek for at jna Oplysninger an der avcktes 

rede, bedes de altw omta1e, at de iaa Aver- 

tiöfemeutet idem Blut-. Tct vil være til 

qenfidig Nyttr. 

Tiere-get vi til ctklldcrdogkis- 
yicm i Eamii use-M 

J, ,,T.ir:ik lum. liirlcblaN irr «"’s’ 

Juni 1901 cr en kiamtncl Rom i L:k;l, 
Wis» tditterct for sit-) til set Llthr 

hurtig-hisan Lerci ilutter jeg, at de: 
er iljzksiirigsri In Ging i Freczitidcin 
naar Din netwnrxgs Rapiril til der 

Ijtrnxd tasi Jiicc tilc-:jeb:.r,:t, at op- 

spre et AlserkernUIecn inksen fcr den 

format-: dzniL :1.:l:1:l1. Feirics Lin: 
rast-m Jan C: Irr itke sen-»He Er ndsst 
nogiit Vikraa xil nævnlse Ziemer Dis-, 
dct tillizae ikke bar Været fromm-: til 
Drøftelie i Vor-: Blade, faar man ais-ils- 

kaarliq ten vaaitelse, at der er in- 

gen vierte Interesse i dort Eamfund 
for renne betydningsfulde Sag. 

At et Alderdomshjem vilde vcere en 

Velsignelse for Samfundet er der nu 

ingen Tvivl om, faafeemt det— bliver 

styret og ledet i den rette Aand Der 
er og vil bestandig finde-S celdie og til- 

lige svagelige Menuesker, iom paa deres 

gamle Dag: vil sulke eftek et saadanj 
Hieni, saavel bemidledse fom ubemidle- 
de. Vel hører man iaa ofle om at 

Penge kan klare alt med Hensyn til Det 

timelige. Naturligvis, skønt den fid- 
ste Sætning bliver gerne udseladtz alli- 

gevel ftemmer del nu ikle saa ganfte 
rigtig. Viel er del godt paci fine gamle 
Dage at vcere i Besiddelfe af timelig 
Gods, saa man felv kan betale for Kost 
og Pleje, naar Kræfterne svækles og 
man ivinges til at nedlcegge sin Viel- 
somh-:d. Men hvor mange celdre Men- 
niekker er der ilke iblandt den beinidlcdse 
Klasse, som giver deres Ejendom fra 
sig til Born, Slægt eller Vennen mods 
at erholde det nødvendige til Liveth 
Ophold, for faa før eller senere at 
blive betragtet som en Byrde af deres 

Forsørgew siønt disse hat modtaget 
rigelig Vederlag for der-es Forsprgelse. 
Ja, saa loenge de lan væee lidt behiel- 
pelig med Atbejdet paa Fsarmen eller 
i Hufet eller hvor det nu trcenges til, 
gaar del nogenlunde; men naar de bli- 
ver aldeles arbejdsudygtige, et der 
gansle vist mange, som tænler i detes 
stille Sind, at det var godt om Her- 
rm inatt vilde lulke op for den ellex 
de gamlse; thi nu hat vi dem lun til 
Byrde. De glemmer at tage i Be- 
tragtning, hvad Vedetlag de hat mod- 

taget for at forsprge dem, og lommet 
de gamle Mennesier saa til den For- 
stcpaelfe, at d-. er i Vejen, ja faa bliver 

Fotholdet imellem dem gerne lidt is- 
ligi og detes sidfte Levetid her i Ber- 
den ttist og kedelig. Jeg hat nu den 
Tause, at mange bemidlede ældre Men- 

s- W dikde ikke beste-nie sig pasa at ta- 

ge Ophckd pasa et velindcettet leiste- 
kigt Aldetdomshjem mod at betale et 

est-list Bibng eller en Sum en Gang 
for gsr. 

Med Hinsyn til ubemidlede burde ei 

Mderdomshjem selvfslgelig ogsaa lage 
dem i Betragtning; der maa natutlig- 
M paa en eller anden Maade ydes et 
KI- oarligt Bidrag for dereö Unver- 

s» hold. Hvotfea dette Bidrag steil kom- 
me, et jeg mi ilke san ganske klar over; 
essen sanftemt der er tigtig Kerlighed 
fo- Sagem vil der like sattes paa Of- 

villighed over Toren saadan del- 
Mcaste ogsaa del 

,- —l 

It- Ck IRS-Ists Wjot at rote ved den 
Scsp NV III-Be Feste indrpmmey at 
et Aldekdsmshjem vilde være en del- 
sisnkkst IN Scmfundet; men frygtet 
for Kapitalety somjal tilvejsebritkc»1,cs.1 

Ja. vi vkd is gosdh at ANHANng- 
mcxalset er Jst älÆpøtgsmaal i dort 
Samfmkds men san vi blct komme til 
km Forbacle at di trcrnqer til ei 
hab-unt Hiern, og kan omfajtc Sagen 
Und Kceriighed, san hat of Dei present-—- 
Ugka. san stal Kapital-en not komme.l 
Maasse sindes der dem iblandt vore! 
Landsmænd her i Amerika. fom i de- 
rses Testamente vilde have et Iowa-zel- 
sxshjekm hvor der-es ældtie Medvandrcre 
Im Tore i Ro gg Hygge paa Vers-Ei gam- 
«: .«..:«-. i kærxig Erindking. 

III-Irrt ikke der siulde findxi et Ist-:- 
·«uenkse Eler LEgterak blandt Far- 

.crk!as5ss3n« som ingen Børn bar, ekle-r 

ogfaa en enlig stillst Mund eller sit-in 
TI. der, om itte spr, san Ists-s Titus-;- 

Død Vildie glæde vott Kirkesamfund 
kg tillige mang: ældre Mienncstcr vcd 

at skænksk deres Eisndom ti! :t Fr- 
sørgelfesbiem for der-es gamle Brødre 
kg Safer det Vikde vceret et fmukt 
Wände, som bestandig oildss staa le-: 
renne fm Slcegt til L- crist 

Herrn-ed bar jea frcznscsllct n.in Tan- 
ke med- Henftm Tik etcnnævnjse Erz-» 
Hat en anden ex: bei-re Plde c: frem- 
sæixmiy vil det glæde mit-» 

Mcd Dach om, !- andze nik take 

crgen ov tsxmkr jeq :«:Z«J 
»Ja Læsgmand 

Fest-. tIst-fis- 

ch: Jsitsdimcstt ins-In its-Haft til et 

? LI: ift:, f.«r t: bringe andre et 

Trisft.-::—:«-«Tr:s i Litifsniz Strie. nsen 

.. III 211 åiqje Terms- en Iide lid:. 
Its dctic zgfrioillisqs Tebeld en nd 

scxnigksezcrneg iljciösiongcrbejdse her 
E fosbrcct cy« Faltnoutb hist og her 
Ikzszxkkk Tiere-, s;::.:-.:, arme cg nanle 1 

bang «;’-(Fri:-.::, fom fclv «i:«e:: at med 
Irrt: dick bei III-Jst. Mskn ftulde jo selv 
blire rna Text tslde alle andre til 
TJet csg scrzzinkrz s: weg-In eneer at 
Ti;is«:·««s"rL«-:t Umk; Of Teg::. ket sfo sl 

12 «-.-c«.«., fzm FJJr ssch Himlen. 
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at vi bar »Um-J Etat i Lertnr 
Travlneken afløftes ntter as Engelsg- 
l!3den, OF ,,i Hutten derbjemme« be- 
fandt Tia attcr den soge, trcette Mand. 
foxn snart ingen Tinsg kund-e uden det- 
tex nt fukke on klage, fnort alle andre 
Tinq biet ret itte stod i direkte For- 
binkexfe nted rette: at vers-: Præft for 
Westbroot og Falmoutlt Menighsedet 
oq Sztretær for Den foreneke Kirkes 
thlige Firedsx 

Tette som Grund til, at det varede 
san Zange, for der kom lidt fra mig 
km 

Kredsmodet i Brooklyn. 

Tet var i September Den ferfte 
Tun sznxkedsiis Di til Anbningsgudötje- 
nrfte, Tom tillikqe diev Mindegudgtje: 
nefte i Anledning af Præfidentene 
Biqunvelfe. Pafwr Halm fra Neer 
Port prepkiikede ud fra Profesenks Od: 
Oliv Lvsk« i 

Samme- Dags Eftermiddag samt 
nceste Tag samtalede vi om den Hei-« 
ligannds Gerning og Menighedernes 
Mjssiongarbejde 

Af Kredsens Præster deltog som- 
den orennævnte, Kredsfomanden og 

Jundettegnedc R. Andetsew Brootlyns 
og A. P. Hausen, Beste-n Af den? 
norfte fortnede Kitte: Præsterne Deg- 
ge og Tollessfen. Menighedens Med- 
lernmee tog flittig Del i Samtalen oaw 
mevene Præstetne om Torsdagen og 

f 

Fredagen talte Guds Ord i Forening, 
saa forenedes Menighedsfoltet til selv 
at hold-e Mode om Lørdag Aften. 

A. P. Hausen og jeq havdse den 
Glcede, at itte faa, bande geile og un- 

ge af note Menighebet gjorde oå Ref- 
;seselsicb, delte disse Tage med os og 
Vennekne i Brooklvn.’ 

Om Lsdagen hvilede vi os ved at 
trave om og se os som i Central Part, 
og vm Spudagen var det ogsaa hos 
oö »den sidsie og store Hsjtidsdag«. 

A. P. Hausen pxcebikede til beimes- 
sie om Formiddagen i Vor Frelsers 
Kirke samtnen med Pastor Andersen, 
medenö PastvF Kjær vg jeg holdt Al- 
tetgang og Ptxevitede i Salems Kitte. 

Pastor cher striftede ud fra Ort-et 
om de troendeö Liv, og jeg prcedikede 
nd fra Paulus i Athen imod vor Tids 
Hedenstab. 

Om Eftetmiddagen Ungdomsmsde 
og om Aftenen Afstedsmsde hvot hellig 
Tale, Sang og Musik gav Genllang 
i hinterm saa vi meer Dag tunne 
vtage vor Bej med Glædr. 

For disse Dage saa rige paa Raube 
bringet jeg faa herved Alex-prO- 
mende end-m en Gang en hjettilig Tat 
paa egne og mine Mepvefsendel Beg- 
ne. Tat til Bin-Im spm behag- med 
VI« til Galan-, Wenige-U Deus Prcst 
es Aw, ell- Iac have Tat, idet 
UWWMEWIIIWMM 
Wiss-»New M s 

og vsot Herre; thi »dil er Riget, Mak 
ten og Æren i Evighcd. Amnl «- 

Falmouth, Maine, d. Bl. Dier. 1901. 
Peter P. Thor·:by. 
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L- IM. Lis-:.. 

Livgaziumkcckporxzsmaalci. 
Grn bekendt Livgforsilringsmand hat 

Modell oS folgend-: interessante Be- 
txminzL dir indeligt viier Wilhelm 
Tätig Gvne til Vsd Hierer af et rast 
,.-F-;s.:t Bilxekk at ramme läge i en Sags 
sur-met 

»Ja sagt i en Izscmbcmelupe well-km 

XVIII og Var-te i Oktober Maa- 
rsst forrige Aar. Jstg kom i Esbjetg 
szbs i F!ig:,«:s:i!, Eiter foruden Vikh. Beck, 
331 :—:- Eon Llrel Beet csg end-tm en 

THIS-IF bar-»Es Plane-. Billi. Bett viste 
fiki a: repre- en ming liolig «;«-Iiejsefc.s:lle.i 
xg Leg var snart isen rast sznlale med 
Ist-i, unter lwilken jig pxæsinlersede 
-::ik1 for lurxu Samtalen dreier-e sig 
Esirrcis wiss-u ind paa Forsikringsom- 
Horch livorreb jeg fandl Lejlighed til 
It frerasll3, at jeg oft-: landt Jndre 
.-.Ili-:s.·ir-ng BUer havde irusset den 
xxxklkuelfxy at ret vidnede ern Ijlangel 
km Jillid til Herren, naar vi Wenn-e- 
··f:r forsitrete os paar Liv cq mod 

:Tl«rskkc-Htilfælr:. Becl bemerkede her- 
til. at han fandt denne Opfattelfe 
ssxkrrkværdig ng at han selv i hsj Grad 
kaut-re kennst-It siq af Forsilring paa 
Fprfkklliae Lrnraadcn Samtalen giki rskreft:r i omtreni ordret folgend-: Ven- 
hinger: 

Beck: De Henker Hylorien om Je- 
sui- rJJ Tempelrindem Hvorior koste-.- 
rse Lan sig itke neb, da chevelen stifte-l 
t: hams I 

Jegt For-di han ill-: vildr fristeI 
Herren, sm Gad. l 

Bkcl: Ja. del sparede i;an; men! 
brecer vilre han ille frisle Herrensl 
Engkem Vilre jo faltist have loazrretI 
kam, hvis ban hat-de gjort dist. 

Jeg: Ja, det ved jrg ille; faa mseget 
Tevlog er jeg file. 

Beck: Jo, rs:t flal jeg sige Dem. Hart 
gjortc del site-, fordi der var en Trup- 
TI fra Tempeltindem som han tunde 
Ha ned ad. Og paa sammt Maade 
betragter jeg Forsikting som en Trup- 
rs, vi Mienneflsr ftal benytle for illk at 
komm-: til at stille Gub. Langtfra at- 
belraglse det at forsilre sit Liv som at 
vife Mistillid mod Herr-en, vil jegsalti 
saa nelob anfe ket at undladr at lind- 
forsilte sig som eng med at frißt 
Gud.« 

Mex- Glærse bringet »Kr. ngl.« 
renne Bereining til Ossentlighedsens 
Kundfthb, fort-i den afgivet et nyt 
Vidnsesbyrd om Vilh. Bects fande, 
kriftelige Sans. 

..-.—....-—.--—..-—. 

Tag cdcis i Bin-. 
A. J. Dahin) 

III jeg» i September 190L kom sra 
Dann-ad og landede i New II)1n". fii 
Fig sinkt It horc, at man nu itke Srn- 
-·J,i::.- rtlxøczdeth tage fig i Var-, thi nu 

den store Videnflabimsind i 
T:)f!i«i::d, Dr. Noch betriff, at det Ette- 
iuukr Rade Mennesker at dritte Maslt 
of brnflsnge Kor. Jeg vidsie aldech 
Lesan at Dr. Koch toq fejl; tbi Leg 
Hand-e haft cZejliqhed til at forvigse 
»Hie- Pers-in Jeg hnvde haandgribeligt 
Becig for, at tubekiulose lbtystfngy 
Flor Lin smitte Mennesten 

Pan den lille Ø Anhalt, der lizqger 
midt ude i Katiegut, havve jeg Dæret 
i September 1900 i 5 Dage. Ud af 
Anljolis lille Befolfning pag 181 mel 
Vor-.- Og Jenas Jst fest Imi Tid fiden 
Lob hended en Encs Mennesier af 
Mystikng Denne Brystfnge havde de 
farzt Jed at dritte Mckll as brnitsyge 
Kor, fom Bedeugere ovre i Jnlland 
hnvrde folgt til Folt fta Anholt. Dens- 
Lcecm den bekendte, erble, irrende Dr. 
A. Thieren, havde oplyfi scLlnlinlterne 
om, at de flullte koge Mællen af de nye 
Kor, dcr rat loiime til Jen, før de 
drat den; men detie Vildse man ille, 
man havde jo Aldrig gjort deize spr; 
man var tlogctc cnd Liegen. Man 
lom da til at bebe derfot med Livet. 
Nu var man bleven saa forsigtig paa 
Anholi, siden saa mange var døde, at 
man næsten ikte turde dritte en Drau- 
be Mælk, der ikte var logi. Af Ska- 
de bliver man jo llog, men sjcelden rig. 

Nu læser man i ,,Skandinavien« for 
14de Decbr., at den unge Pige i 

»Brooklyn, Miss Emma Ring, der den 
22de Nov. lod sig af Dr. Barney ind- 
sprsjtse Tuberiulosestof fta en Ro, harl 
vist tydelige Tegn paa, at vcere ein-- 
gteben af Tuberkulosen. Her et igen 
et Bevis paa, at Lungetuberlulose tan 
overfsres fra Dyr til Menuester. Dr. 
Barney siget, at det hemed er bei-ist« 
at Dr. Ko B Leere er absolut fejlagi 
ttg. Deti an jo entwer, der hat gos, 

C -«-- x Lii)- 

,sund Dimntektiast, focstaa, at han hat J 
Ret. Wen at bund der et stet paa An- 
holt for km Iden, san man da ogsaa 
fe, at Brnstsyge lau pverfms fra Dyr « 

M Wenn-ster. Den store medicinfle 
Wams-un Tantiemen-«- 

· 

l 
( 

l 

J 

udødelige Opdaget, Dr. Koch, vidfte 
jo itte. at der paa den lille bitte Ø An- 
holt i Danmaxk for kost Tid siden 
er siet noaet, der beviser, at Mennesker 
knn faa Brnstsygsx ved at dritte ulogt 
Mælk af tubcrkulose Ker. 

Den 1«;d: Teclm WOL 
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GaInmCl Foreningsledcr 
l) as r r e BUT Slnistine Christof- 
fcrfsn kcmdtnxx Nytaarsdag i sit Hjem 
i tsbixagc i Leb-ex as T.1s.:cs-noa:llftc11zx2 
en :s.!.’a«nal«se Bose-geme, fom kam Ist st 

k1:.::::!:r: Hut-: :::cd beut-IS 77 Axt-J 
Kessels-Takt Btandt Gaste-Ins Var 

Inanae af km forste standinavistsg Win- 
TJIAgxe Lisgi21vclseefarcnina, fo: bun- 
ten ils-Itz. tcltristosssrsen Nr Var-It 

»«J,"sx.rs«i»»c:1t fiden tiean Ztiftsxtse for oter 

IN Klar sgdsxm 31 friztktdekcs indetmr 
T:::: Etwas-: 

thun T-: Gar-It ca Binnka j 
Llsxrnzxdexiss derilslgndt en VInaszare 

at VIII-IV ffoxeninasfnfsre 
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Ertrwret findsst)g. Cin- 
cinnati, L» L. Januar. —— Georae 
.c)!!eE-!11.311d, den Politibetjent,fon1i 
Fjsc Ovst tvlco kearaderet os-, asskediget 
for at lzace talt ufanmcliat am Pras- 
sicent szjcxitinteth da kcnnc rar studt, 
bis-) j Tri) «:t!s:cr:1 findt-im og fkndt 
ti! ct LlsuL 

llltjkikåstilfwlde. Or. Tof- 
tkman Frcteritsen i Omaba var for- 
leben Jlftxn fass- igskeldia It tslioe nuaet 
s..-.::1 s.«:·ls.«:««::·-:. rcd at der ait Jld i 
en Ich i trug- Hj:1!1. Inst-Tritten 
Prsj kexi brcknkknde Josa, Da det lut- 
lcsdkx k:s.:::i, for Jldsen havde arebet vi- 
sxre mn sia, at faa denne nd af Hufet, 
2rksen unt-er Arbejdset hermed sit han 
tjage sin-: Henker frygtslig forbraendi 
re. Han bat siden vors-et bundet til sit 
Die-m og Det vil taae lange-re Tib, før 
tun atter vil lunne bringe sine beendet-. 
Swrlia den venstre er slemt forbrasndt 

»D. D. M« 

D ø v s fa l d. En belendc Danft, 
Kan Sein-M Per i adstillige Aar hat 
Jvholkt sig i Omaha, afail ten 24ks3 
Ton Ved Doden eftet lænaere Tibs 
Engdmn og haarde Lidclser. Ray 
Echultz var en stills, bramtti Mand, 
flriret »D. D. «1.«, der tun tog liden 
Del i Livet nkenfor sin Familietreds 
Han hat i Amme-Z Lob ejet Salooner 
paa for tellige Pladser i Bym og for 
flere Aar haft Saloon paa 22. og 
Popplseton Ave. Han var agtet og af- 
holdt af alle, der tendte ham. 

J det danske Bornehjem 
fejtedeg Julen ved Julettæ Sonoag 
Atten. Der er for Øjebltkket sm- 
trent ZU Borni Hjetnmset, og ved 
denn-: Leitfng havde man Besøg saf 
omttsent et Dusin unge Mennefter, fom 
fra sine forslellige Opholdssteder var 
komm-et for at bei-ge det Steh, hvor de 
havde tilbragt sin Barndom, og hont- 

Jfra de, som nyttige Medlemmer as 
FSamfundet var gaaet ud til Lampen 
ifor Tilvcrrelsen. Borneflotlen glcedede 
-sig tet ved det store, smukle Juletrce, og 
alt tydsete paa, at de smaa havde det 
godt og var lnttelige og tilftedsr. For- 
uden Born-ne og Ungdommen var 
mange Venner af Børnehjiemmet til 
Stehe, ca unge og gamle, store og 
smaa dansede rundt Juletræet, der 
bugnede under Vckgten af gode Sagen 
Paslor Eriksen holdt en lille Tale til 
Bornene og bereitet uddkltes LegetøL 
Bogen Klædningsstytter og andre Ju- 
legaiek, der fit re smaa Born-eine til 
at stinne web for-get Glans og spredte 
Juleglæde til ftore og fmaa 

»Chicago Posten«. 

En danst Pianistinde. —l 
Festen Jnga Høgsbro er Navnet paat 
en dansl Planiftinde, som nylig hat 
givet en Many-Konten i Sommer-ho- 
tellet «Gar:en City«, N. Y. Henkes 
Spil omtales need wegen Nos, og hun 

lev optaget sont Æreömedtem as »Wie 
Womensi Philharmonic Society«. Hun 
er en Slcegtning af de dansie Felle- 
tingsmcend sagst-tm Inder og Sin. 

En vanstBedragekiAme- 
rika. J Felge danske Blute ophol- 
der Gaardejek Rasmus Later af 
Brydebjerg paa Lolland, som i sin 
Egenstab af Mejekifotmand saa Lei- 
lighed til at bedrage Meiertet for en 
meget betydelig Sum, sig nu her i 
Amerika. Hans Hufteu hat iet Poli- 
tfforhsr oplyst, at hun havde faaet 
Btev fta sm Mond i Chicago. san 
meddeler i Brevetz at han agter at 
xejfe tangere Pest-paa. 

IchITIJUUTMXTKP Vog- »Ehe 
Rattug of an American«, som first 
blos tryllet sont en Artttelsette t 
»Dummk« og senkte blev udgtvet som 
Vog, hat allerede apnaaet 3 Oplag. 
Dette fortrinltge Bett hat t Feige 
»Ist-IX »in-matt en stor Ætex den et 

Mystik ex- It stem Veso-sc »Ist at 

str- 

Statsbibliotelet i Ali-any, N. Y» til 
paa Statens Bekoftning at blive ttylt 
i ophojei Strift for de blinde. 

Ulntiestilfcelde. Den dan- 

ske Gartnet Miller i San Francisco 
hlsv sorleden, da han samtnen med sm 
Brot-er var paa Jagt i Biergene bog 
Bserkelsm kamt af et Baadeskud fra sin 
sit-en Posse. san hnn vilde jage nd at 
Wonnen, idet Hauen sit fat i Faddiw 
gen-J Kant. Han sik hele Studdet i 
lsojre Arm, som blsev stcertt oprevset, 
mm ingen af Horidaakzrne tog nogen 
Einbe. Det vil bog tage lang Tib, 
fcr ban faar sin Forltalzied igett. 

tin lille Ska t. Trauten N» 
J.—— Nits. Peter Klein er, til stor For- 
nnkring for all-: Folk, niedlommen med 

»in Dattm MrsT Klein set 65 Aar 
ganmel og henkes Mund 70 Naar 

»Ga: nl e sit in viser de bessgende lien til 
de· « lille Vngge, hvori det blaanjs ehe 
Bis-ebnen liq:: r, sigis r han: 

Vi hat Mist aift 1 40 Aar. Vi bar 
alotig lxaft ncaet Bat-n føt nu, da den 
not-e Ginb lkar senkt os den lillc Skat 

lfor at lyse op i vokt lills Hieni. Som- 
me Metnxeslszr vil tnaasie tro, at Bar- 
net ilke er vort, fordi vi er gamle. Men 
se hen til Abraham oa Sata. Abra- 
ham var 100 Aar og Sara 90, da 

Jsat blev født.« »Siand.« 

En gnmmel K v·- noe. Wans- 
burg, Wash» Jan. 4. — Mrs. Eliz.l- 
beil) Paulson, lom bot- hos sin Daiters 
sen, Elmer McKinn:n, paJ haan 
Faun en Mil hersta, har i disfe Dage 
fnidt sit 97 Aar. Hun kan endnu glas- 
re sig rsed et godt Helbred og er after 
Llldcren rast cg rot-ig. Mrs. Paulsen 
btev fodt ten 12te Deume 1804 i 
Ligoreet Ballen, Westmooreland Eo» 
Pa. H-: noes Faker Richard Grosve- 
nor, otr Søn af Lord Grosvenor of 
London. 

Lende-Z Moder dod«c, da Mts. Paul- 
sen Var Z Aar gamtnel, og to Aar fe- 
nexe mistede hun ogsaa sin Faden som 
efterlod den lillpPige til noglse Slcegt- 
ningers barmhjertige Omsotg. 23 
Aar gammel blev hun gift nied Tho- 
mas Paulson og fil i dette Ægtestab 
8 Born, hvoraf de to, Sonnen John 
Paulsen og Dotter-es Mrs. Sarah 
YJicsiinne y. leder. De bot begge her 
« 

tNærhsedsen 
Efter Paulfens Dsd i Jllinois i 

1864 lom Mrs. Paulsen med sin Fa- 
tniiie her til Egnsen, hror hun sidien hat 
opholdt sig. Mrs Paulsen ital væke 
den celdste Kvinde i Washington Stat. 

Ejendomssalg. Hader-gam- 
den »Hsgholt« ved Sindal er folgt af 
Proprietasr Olsen til en fra Amerika 
hjemvendt Landmand. 
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! J ,,Nordlyset« lasseg folgende Digt:» 
Teig svandt iqen et Aar —- —- bei fssrstel 
of rette nne Hundredaar! 
Mon ej det blive slal det størfte, 
snens renne Tidsbetegning staat? 
Thi Mennefteneg Vidftabg siløgt 
er ej til sibste Maul forfogt. 
Alt hrad stdstlcdne Selel llared 
af Dunkelhed for denn-e «Elcegt. 
hrad hemmeligt det aabenbaked, 
t-: Saat og Vunder det sit lcegt, 
er lnn et Forspil nmt okq ringe 
mob, thd In Fremtid fror stal bringe. 
Alt aalnke er de storp Sluser — 

bet er alt spdt det nn: Finltx 
den nue Aand i Luftien suser, 
som fri de bundne slal af Muld. 
Pag Paa! Snatt Lyn paa Lyn vil 

gnistre 
med Dssd og Dom mod LlandS-Filistre. 
Det bliver mageloft at stue 
re Jærtkgm Slægtsen fnar at se, 
cg Pengszcctterne stal grue —- 

alt Vatsel rundt omlring os fle, 
den Tid er mer, da Guldets Magt 
vil blive mødt med Dsdsfokagt. 
Thi Nemesis hat tlate Øjne 
og stuer gennem Mai-V og Ban. 
hun set — og huster Livets Lsgne —- 

om tidt til Handling end lidt sen, H 
Inen naat hun kommen hvilten Gru! 
Sorn Glas selv Stater gaar itn. 

Da stal den seite: Saudheds-Ætten, 
de allermindste, spage, fmaa, 
fom nu er ranet Friheds-Rettenj 
som tnap paa Jotd faar Lov at gan. 
Og Frugten, som of Snillet kom, 
stal blive fcelles Ejendom. 
Ja, Verdenssluefpillets Scener 
stal stifte som ved Trylleslag — 

da spptgcs ej, hvad Magten menet, 
men: hvad er Ret som foltlar Dagl 
Du um« starke Hundtedaarl 
Dulidver inde meti en Vaatt 

Kristjan Samsör. 
New York, Bitt Decbxu 1901. 

It hellt-etc en Istkislelie i en Dis. 
Brug Wacnerb Whlts Wlas ot Ton- 

SYWV th bevste dostemivtel pas Jordan 
25 og 50 Erim. 
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Bocmc spisck Englrcndcrues 
Jukng 

Bloemfontein, Jan. Z. —- Den 20. 

Dec. forlod 100 af Driscolls Folk 
Spyden Springfontein med den Tanke 
sat rydde Philipolis Distrittet for 
Beete. 

Juleaftsen saa Drisjcolls Foik en hel 
Sværm Bocke sinndsomft jage Flug- 
ten. J storste Hast forfulgte de de 

flygtsende Boere med en Del. af Kom- 

mandoen, Resten lob de tin-sage for at 

passe paa Bogutogei. Man disse sidfte 
bkrv ovcrfaldne cif en stor Bockin e- 

ling, og inden Hovcdstyrkcsn vendtse 

tjlbage, band-: de snilde Beete taget 
al Provianten, brwndt Vogncne og 

Jndholdei. Af Vom faldt rcr 5 og 

Her-: blsev saurede, men en gkad Zule- 
astcn hat de sitt-M hol-di og kund-.- 

takke Engelsknmnden for Nimmt-km 
II Ist sk- 

Bloemfontein, Jan. H. -—- RGO-in- 
gcn er rieb at tøbe SCHM- Tonder 

Land i Ficksburg Distrittstt i FAMI- 
tselfe med sin Nybyggerplan der. J 
Thabanchu Distriftet, ogsaa i Orange 
Rirer Fioloniem er Lebt 45,U(,I« Id. 

Land. J II M Ä- 

Prcrtoria, Jan. 6. — Boerne over- 

fsaldt den 4173 ds. en Afoeling RUN- 
nosceringsttopper rsed Bronilxgxstfpkut. 
orntring 40 Mil øst for PrætorixL 
Englcknderne havte selg faldsxse oig ti 

sauredc i Lampe-n 

slanspcu mod Brnfiskzgc 
London, Jan. sk. -—- ,,TUL;»i-is..11 Jst-:- 

nnl« meist-etc at en Mund im s:ill:t 

31,t-t),«)«l)t) til Konq Ebnnirdsz Tit-Ja- 

Dial, ed, at tker tan blirc opfort It HO- 
spinl ist« te italng brnftsnszc Mennp 

flei, fom sinds over alt pas Jordm 
Hofpitalct stal lunne rninnie In 

Mcknd on ZU stvinder, hvilte nun lic- 
talx for Lpholdet. 

De vorige M Plarsfcr lieregnxii til 
ubckitibliene brnstsygr Patienten Gi- 
vcren onsler itte sit Mann offentlig- 
Sinkt- 

sirigcno Gang. 
London, Jan. ti. — Dei samlcbe 

Tab af døke i den engelste Heer i Zyd 
Qlfrila fU Winkan Begnnrsetfe til De- 
cember er i Folge ossicielle Benannt- 
ger, 24,299 Mand. Heraf falot lit- 
430 i sicnnp eller bebe af Saat, efter 
stamp- Af Sygdom dølz i sit-inno- 
lerne 4,7s59 Der hjemfendteg soin 
utjenfidugt.ge U4,JL Lil) Mand. Jalt er 

altsaa 88, 629 Mund af en Herr, hvis 
gennemsnitlige Størrelse var 250,000, 
gjort kampudygtige i Løbet af 27 
Maaneder. 

If Il- X 

Bloemfontein, Jan. si. —— Major 
Berekford angreb i Gaar Kommun- 
bant Therong Lejr. Felttornet Pre- 
torius fnldt og Firlttornet Leroux samt 
Korporal Eragmug og 30 Mand toges 
til Fang-e. 

Scotto-Sucht 
KonstantinopeL Jan. S. —- Ten 

Røvckbunde, som holder Miss Stone 
og Mine. Tsilta fnngnk, stal nu være 
inde paa tnrlist Territorinm. Nogle 
af Iliøverne siges at være flygtede over 

Pia-a bulgarist Territorium, da den tm- 
tiste Rzgerino hat fendt Tropper efter 
Banden. Man frngter for, at Miss- 
Stone vil lide under Vette. 

Den amerikanfle Legation bar in- 
tet hart fra sin Dragoman, fom blev 
tendt nd for at unrerhimdlr oin Mifs 
Stones Løsladelse. Ditette Essen-et- 
ninger fra Mifg Sinne er ittr nichta- 
qset sibcn hendeg Brev til Konsul Dick- inson Den 14. November f A. 

Flqu i Spqeicdiiig. 
Peting, Jan. 6. —- Keiserhoffet kom- 

mer, som meddelt, til Peting i Mor- 
gen. Jernbanen hat i flere Dage ar- 

bejdet til det, ritt-erste med at føre Hof- 
fcts uhyre Reifegods og heie detg Hirt 
af Brtjening foruden 2,000 Tropper 
til Hovedstadem 

Peting By er smyttet, Folt fra alle 
Lauter af Land-et, og en uhyre Strom 
af Gæftser ivedbliver at komme hertil. 
Vejene til Peting er tæt besatte med 
Mennesler mange Mit ud igennem 
Landet. Udlændinge gaar blandt Ki- 
neserne i Gaderne og Kineferne syneö 
godmodige og venligsmdedr. 

Der er trusset fertige Foranstalt- 
ninger til Keiserens og hele Hosiets 
personlige Sitterhed. 

Schau-ne 
Lissabon, Portugal, Jan. 6. — Dei 

engelste Kulstib »Alfonso« strdte den 
4. ds. samtnen med et f aan Damp- 
2ib 25 Mil ud for Aver zistugab 
Der engem- Skih sank pg IF Mant- 
af vets Besptning vrutnede; Kot-tei- 
nen og 24 Mond revdedes. En Mund 
om Bord i det spansie Skib vrutnede 
esse-a- 
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