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staat Leser-ne henvender sig til Futt, der 
werterek 1 Bladet, enten for at kgbe hos 
dem eller for at fna Onlysninger om det 

werter-ede, bedes de altid omtale, at de faa 
Ivertisfememet I dette Mad- Det vil være 

Cl qenfidig Nvter. 

Motmou - Missionm 
Dct er alcedeliat at lieu-ge Monti- 

til den Jnterekie, lzbcrt ne: ledsejtct 
for Denne pljiiifion folge-:- lijexnmc i 

Modertirlen 

For siegen Tid siden strev Predi» 
Zeuthen, Ten indre Lljiiifiank Fcr 
mund, Um Zagen i »Firis«rei iit Tag 
blad«, omialte Past. H. Hansenz kin- 

komst cg opmuntreze til at fes-ge han«- 
Moder 

For 1. Jltober lsverede fatnme BUT-« 
en langere Afbandling ein »Sei leicr : 

mon s Mission og Forbinkelse well-Juli 

danle Lutheranere paa ten-re Biber as- 
Atlanten.« 

» 

Der gioes en Lversiat orer Esei dan 

sie Missiongfelt ther i Amerika cg kec 
lath »dansttalende eh er danft af 

stammede Mormoner« ever de gjsr1e, 
mislyllede Forng paaMiEsian blankt 

dansie Morrnoner i Utah, og endeng 
over Forderedelserne til atter at be- 

gynde en dansk luthersi Mission der 

af »Den forenede danfke Ritte« her 
sog Jndre Mission i Danmark i For- 
ening. 

Vi medgiver fslgende Citat fra 
Bladet: 

Paftor H. Hausen har i Samfundet 
sjælderct godt Lov paa sig som Sjcele 
festgek, en Erme, som vil faa afgøren- 
de Betydning ved Mormonmissionens 
førfte og vel trangeste Dage, — og ei 
tan tun med sior Glcede anbefale ham 
til Guds Folts bebste Modtagelse, 
naae han nu i Folge med Prcesierne 
Busch, Afchenfeldt Hansen og Mai- 

thiesen kommer paa Rundrejse i Me- 
nighederne for at vcelle Interesse for 
og Deltagelse i Missionen blandt vore 

arme Landsmænd i Utah. 
Der er endnu et Punkt, di i denne 

thbindelfe vil otntale. 
Gennem Moemonmissionen dannes 

der altsaa et Baand — og vel et as 
de steerkeft mulige — mellem dunst- 
luthersi Kirleliv i Amerika og i Fa- 
deelandei. 

Dette er osveroedentligt glædeligt. 
Det kan jo ikte neegtes, at den dansie 
Foltekirke i en forbavsende Grad hat 
ladet fem veere lige over for de mange 
Tusinde Udvandrere. Jntet andet lu-’ 
therst Land hae handlet saa egenkær- 
ligt i den Denseende sont netop Dan- 
mart. Er det maaste Straf her-for, 
at det samme Land hae sendt Marmo-« 
Ferne den procentvis streste Starel 
Tilhcengeret i 

J hdert Fald er det da godt, at nu 

er der Lejlighed til at gsre Forstw- 
neelsen god igen — ved virksomt at 
Tiere Motmon-Missionens Byede paa 
It Hjeetr. 

Sau vist som der ved Guds Naade 
ßul dannei dansi-luthees« Menighed 
Mpvre i Utah, hat di Grund til at 

« ist-de os samtnen med »den forenede 
M i Amerika« over, at hvee dun- 

M Ziel beenden at en danst ee pun- 
« UM til Krime, til 

M«MWew-Jetsieeetxee 
MWWdedanste 

Dowie i Äcw York. 
Det er jo un en af Dagens ftaaende 

Emner. Og vi gør vift ogfaa klegest 
i ikle helt at ignotere den Bevægelse, 
han kejser. 

Man lan gøre Nat af Monden og 
fortcelle hvor opfatensde vred han bli- 
ver over De Drilletiet, han got-es til 

Genstand for of Publikum. Mien 
imens Hat han sine Garn ude. Hart 
forstaar at« benytte enhvet Lejligheo 
til at imponere de store Stam, der 

strommcr til hans Møder, vel nack- 

mest af Nysgerrighed. Han sprstaar 
ikke alene at siske i wrte Bande, men 

han forstaat ogsasa at rote Banden-e. 
Mr. Stephen Bsonfal striver on: 

ham i »New York Hetalo«. Han sy- 
nes at betragte ham omtrent fom en 

af de gamle Prof-ster. Eet siger han, 
sont formndentlig er sandt: »Don-is 
hat et mærkeligt imponerende Ydrc. 
Han er anbenkatt fgdt til at kom- 
mandere.« 

Vi stal ved Siden·af tun minde 
om Herrens Ord: ,,B-ogter ever for 
de falste Profeter'« «af dereiz 

Frugtek stol« J tende dem« »ilt.. 
enhret, som siegen Herre. Herre! stal 
indgaa i Himmeriges Rige, men den« 
der gar min Faders Villie, sont c: 

E Himmelen.« 
Nnar der tales til Dowie om hans 

iuksurisse Leremaade, fvater han: 
»Ob«-m ved, hvad Døberen Johannes 
og Elias vilde gete, om de tom til 
Ehicago.« 

Saadan tan en frcet ,,Jmpofte:" 
sige, men det faar ilte hans Leg-einsau- 
de til at ligne Johaneses. 

Kanadas Anncltion 

Kaanadas Anneltion er atter kom- 
men paa Tale som Fglgie af Alale- 
kemmissionens Kendelsr. Det lunde 

synes en Selvmodsigelse. Men Eet et 

i Betragtning of de Forhold, sokn 
Kendelsen steil-sey og De Fcrencoe 
Statuts ustandselige Udvitling, at 
man i Kanada begynder at mene, ut 
Kanadietne nu intet bedre lan gøre 
end blive en Del af den stoke ameri: 

lanste Republit. Man me-ne:, at 
EKanada er stort vg folterigt not til 
med Ære vg Verdighev at lunne sp- 
ge Anneltion. Sau ræsoneret man 

cgfaa sont sau, at lade-r England 
Kanada udlevere styllevis, foa lan 

zdet inan Betingelfet stille for Rund- 
Htiiotn Dei faat de bog vift at se. 

f- 

Er-Myrineminkstcr Zeug. 

Lkrs TKarineminer Lcrg FJU if- 
IBcgt »Ur-e Nekv Ansian Narr-« o» 

HBræsident Rccfebel, c: Ihm fom asz- 

.sisterente UKzrineNiniäer »:ar END 
»ske1i»:( for at Ieise en Effekte oneij 
Jen for at scrnte den Epanske III-Judex 
HEkibe cg ,,To!:«-:to dont restrcyerg«, 
medens vi endnu havde Fred nref 

Spanien. Denne Udtckelse synes ir 

at reflektete paa Rossevelts Karatter 
som Leder for et stort Falk cg hat 
fremtaldt mange Bemætkninget i 
Bladenr. 

! Mon RosofeveltsOmsorg for at faa 
HMatinefoldatekne evede i at skyde ca 
stumme og hasns Fremsendelse af 
Demeys Flaade til de asiatiske Far- 
vande ikke ligesaa gcdt cg med fis-ne 
Rimelighed kcm fortlares som Ub- 
tryt for Fremsyn og Forsyn’ighed. 
Det et rigtigt at haabe det bedfte 
men tillige at væte forderedt pas det 
darste. 

—-.-O.—--s- 

Hvad er der udtettet? 
Esset ,,YJkisstonsbudet« ved Th. P. 

B e c k. 

»For 100 Aar siden var Kinn ne- 

sien et ukendt Land, og den proiestam 
tisie Kikke havde intet gjott for det. 
Naar vi set tilbage paa de svundne 
Aars Atbejde, tommet to Stdn-mä- 
maal ganste naturligt paa deres LE- 
ber, som er- interessetede i Wisse-Ins- 
atbejdet i dette Land: Hvad et der 
allerede udrettet? og hvad staat der 
endnu tilbage at gøreI Lad os Lotte- 
lig besvsare disse to Spsrgsmaab 

Kinn, som for ikke lang Tid til- 
bage var et lullet Land, er nu blevet 
aabnet fta den me Ende til den andeu. 
Bibelen et steutet Kineserne paa de- 
tet eset Modetsmaah og Missions- 
stationer er goldne-de i enhver Pro- 
pbet Fremgangen har, stsnt den i 
Bemdellen var lanqspnh betet i 
CAN Bitt-seen 35 Aar eftet 1807. 
de De. Mptrisvn landede i Kaum, 
var du M s Mist-ca ZZ Aar der- 
efht ists me de 6 vslsede tic THOSE 

eg i ee nceiie Js) Lilae blev Antallsztl 
næiten tredodletx tlii de Kristnes Tal 
var da 37,2.-"-7, osg i Anret 1900 rat 

iiiidrernæsiernes Lliital teget iii 
l1·.3,808, hviltct vil fixie. nt Tallet pda 
dein one hlecet tkedoliket i de 10 Aar 
fra 18530 til 1900 Skøni Fotfølgelsi 
ferne i Aaket Dis-O bar for-minde Ei 
risse Tal, et dette inien Grund til a i 
blive inthrøstige; thi niange er den-! 
tede bjern fra Hirten bcrnede til den 

trinmferende Kitle oventiL Me:i’ 
inang e hat finfiet, en nogle sont syn 
tei- at lobe vel paa Bauen, hat vensrt 
Din. Wen ilke desto mindre er der, 
nnnk vi beitagtet den Im og detleiod, 
soni blev tagt for Tagen i hint ftygtc 
lige Aar, al Grund til ai frembeeke 
Talsigelie for ten Maade hvorpza 
Kirken i Kinn er toinnien gennen 
Provelierms Stund. 

Eiter sidiie Statistik arbeidek n.i 

HR Zelikaber i ziiniL nemlin 33 am 

iilnnfte, 22 ennelite 12 fra Fastlw 
det en :i internationclt Nina Jnrsp 
land IJiiissien). Lli disie bar 14 amer 
rit.inske, -'-k enqeiste on 5 fta Fasilan » 

det beziiindt Arbeiter siten Aar 19(.i«i.z 
J Forkcinkelfe ined Pizse Selsiabcr 

er Ter en Hier Paa UTN Illig-situier » 

ni Lilie 7713 er ’«"·ienirrhustris s 

et VI n«.iiie dichten Dertii kon. J 

net usw indfkkte Hicrlpere Der ir» 
iiksss TUZiEiisnLitertisiiei on 2476 Udi 
iseiicr its-ed lich-W flink-Vergeser .I 
Nase tslxxtrne E Ltoleiite reines me ,l 
er Licxcbci af, Leb « r fliiiter fig l! 
dirifienrcrnincL content en Fjerdedl 
«"Zillien. Ter ex lsltsp Nikol- -er in di 
«J,11«.’ if'crek: 17«i tiefere Leerean i 
s«1t:r n Dis-i Linde-Hier Der eri 
241 LDesiizs sf iinrrer ,i.f heilte 79 er« 
Reimen ca i ei dsl r bleo der cri- 

kscspkei s-I««1,7-':;3 Ziizirsingtilfældr. i 
VI Eiden af risse Tal Vil « 

critikre is: nier: end 10 Million 
Te: .f den lte line Etiiii ee sai i 
« nile s 1f ket l-ritiite Bibel felstab, Hi 

i 

l 

linneiii e Liert tiefe-ice ai andre Vi 
seli: Ists-cer, ic. iiern det ile-tit: Da ans. 

i tgnfte Ti nienne Millioner Tra: 
in: er c: irredte rni. dt i steisektigei, n 

Reinlistei as keres siidfliidei se los 
itke l«—erea,n:s. 

Statistik fartaller tun om den Held 
spxii allerece er heiser; nien der er ciif 

ere Marien sen endnu itle er ganite 
nirdne soni den maa regnes trieb til, 
»Mit-d der er Udrettet.« Der er iaaet 
merken Zerd, fnm endnu vil bcrre 

Fkuth dei- ek Vlade snm seiest sie-ide- 
m en ireget umadent Korn, sein inaa 

taslleits ind unter Resultaiet af det nd- 

retteke Arbejde Und-er Rubritlem 
,.Hvav der er udrettet«, stulde vi itke 

rgiaa der niedregnet »Hvad der et 

Saali en lidt.« En god Missiongoen 
bar hat saa træssende: Jeg vilde hel- 
ler-: have til Gabe Minder om en 

Martyr end Pengr. Der et ingen« 
Gave san stot soni Gavem »Mindet 
om O-fting.« Hvert kommende Aar 
Vil beste Frugten af de sviindne Aars 
Lidelie og Atbejde. 

Meget et blevet gieri, og dog staat 
vi tun ved Begyndelsen. Grundvol-z 
dene et bleven lagt; men meget afi 
dem ligger endnu under Ovetflademi 
Nu geelder det oni at bygge densan 
Dei er det, som staat tilbage at gere. 
Hvad der staat tilbage at 

u d r et t e. 

Ved et nylig afholdt Missionsmbs 
de sagde en Taler saa treffende: 
»Maasie er den ftsrste Fau, soinl 
teuer vore Missionsnipder, den at. 

fclde for Selvtilfredshed. Vi serJ 
Steuer samlede; vi hsket om Arbei- 
det, som et udtettet, vi lyksnstet os til: 
en lykleiig Aaräfesi. Men den mesti 
vellytlede Anrefesls vilde vie-e den,somi 
sendte os hjein dybt ydniygede vedi 
Tanten om det Atbejde, soin ille er 

gjort, de ahnte Mattet,som itle et be- 
satte, Modfæiningen mellem Keisti 
Befaling eg voet Svar dumm« 

Disfe Otd er fande. Dei et natur- 
ligt, at Fall holde as at hste om Ak- 
bejde, som er lytkedeö, og de stal disse- 
lig ogsaa here bette; men dersoin det( lldet, sont et gjott, blendet Øjnene« 
for det, sont endmi njdvendigviö mac- 

streö, ee Bittniagen detaf stadelig. 
Dei famme gelber en Missionöberet- 
ning ellee en Mission-r - Tale; saa 
endstsnt vi prise Gud for, hvad han 
hat fat sine Tjenere i Stand til at up- 
eetke i Kan i de svnndtie Aar, lad 
ei bog alligevel stutte dette koste O- 
perblft med at minde es lelv vm,hvad 
du endnn heb-re- at Mitte-. 

Lav es erinne, at Kan nimmer 

minnt en Zierdedelnf hele Bei-den« 
Mantiss inei- Sjielr. for sollte Kri- 
ßjtis er did Lob Mission-reine i 

MI- fordekte cis-Mi- to og tov 

291,447 Hedninger og 1 Læginissio- 
nasr for hcer lek Million Menneftesrl 
Frcrssdele5: let er i Ran lun en Kri- 

s«s:i for hvert halvfjerde Tnsinde Hed. 
klingen faa at Ins-ad der er gjort, er 

intet i Sannnenligning med, lwad der 
hat tilbage. As ten Million Men- 
nester, sorn tot livet Manne-o i Kinn, 
er lun omtient 9 Kristne, faa vidt 
man tan Renne; alle bar de Sjæle, 
ca lwem lan inaale Veetnien af en en- 

tett ZjæU 
stendijgerninaerne ei san gtueliae, 

at Tanlen itle sjceldent fozier at slix-- 
De utcn om den simple Sandhedx men 

vi tan ikte slippe uden om, bvis vi vil 
were arligin En enefte fortabt Sjakls 
Nod tan itte farringeå uden at for- 
iinae Golgathas’ Vckttn Golaatha 
Var den Vnrdeiina, Gud aav af Men- 
ncsteneg JEAN Hvad ei vor Vntbes 
ring? Folgende Uddrag: »Ein Bro- 
Derz Biod rauber«, ei tax-let as en Bon, 
soxn burde lceses af alle og kehrten 

,,Tilstanden, som den er«. Noale vil 
maaste fotlaste den sont sirscvet blot 

for at inte; men den Underftreaer 
Zanbbedem Hebenstalsets Qenrdzgers 
ninaer er alle Degværre alt for sann-, 
siendszaerninaerne om Hedningerneg 
nnrasrendc Eran ca fremtidige Ned 

ca Vaanm Men hvcrledeå aaar det 

til, at du ca j-:-,1, som bar san inanae 
Tzsier fck lek:-:iiiliae Licelser, Tau 
ier fcr ,3-a:iiliesoraer, Taarer for 
OF eittli 1e Ul:;,tker Inder vore Taare 
:il: er satter de, naar kct aaclcer fri- 
tclstk -jæle ca Guds Ære. 

»Ein Brod ers Blod I- Eli-Ist'- 
Tromnseknc larmede dutnpt belc 

Ratten, og Mit-riet lwikede runDt oin 

inia som en leve:::e, folelia (E-·enftank. 
IV tunc-e itte sen-, Da rersor laa jca 
Bannen og faa frein for mizi, oa ich 
Inner It se fklgenre:at1jea irr-D Pai 
cn arcrtstladt erænt ca veI niine 

weckt falkt en bra: Afarund dnbi 
nea, ucnoeliza dnbi. Jea las-, txt-en san 
innen Bank-, tun msrle Stillelf-.r, 
irrte Da arckgfeligt samnienrnllede, ca 
t":ore, stijaick klar-te Hulek og bund! ose 
Tnls :.er gxeza rea tillsaae, friinnicl 
at se i Instit Deiner-it san leg Stil 
eller if MennefleL fotn lievaaede sizi 

enleltszL lanaI nied Grasset Te be- 

kam-:- fig imod Dnbet. Ter var cn 

stoiiide med et lille Barn i sine Arme. 
ca et anket Iille Barn both fast ved 

lzendes Klar-en Hun Var liae veo 

Afgrunden. J det samme opdageoe 
jeg, at hun var blind. Hun lsftede fin 
Fod til næsie Siridt, hun traadte i 

Lasten, hun ait udover og Bøtnene 
ined hendr. Aa, del Steig, da de git 
udoverl Dernccst saa jeg flkte Strom- 
me af Falt, som kom glidende fta alle 
Eil-en Alle vare be blinde, inmitten- 
dig blinde; alle toge Retningen inad 

Afgkunden. 
Dein-est undtede jeg mig med en 

Angst som i Dsdslamp over, hvorfor 
ingen standsede dem ved Svælgei. 
Detncest faa jeg, at langs med Svch 
get var der niedMellemkum sat Süh- 
vagter; men Mellemrummene var alt 

for store, der var vide, ubevogtede 
Gab mellem dem. Og ad disse Gab 
faldt Fall i deres Blindhed, aldeles 
usden Advarsel, og Græsset fyntes mig 
Modede og Dybet gabede som Hel- 
pedes Mund. 

Saa saa jeg ligesom et lille Bil- 
lede paa Frev, en Gruppe Fall under 

nogle Tretet med Ryggen vendt mod 
Svælgei. De lavede Blomstetltanse 
as Tusenbftyd. Undertiden, naar et 

gennemborende Skrig systede Luftens 
Stilhed og naaesde dem, fotftyttede det» 
dem, og de lenkte, at det var saadanH 
en almindelig Stif. Og detsom en? 
af deres Midte stod op og snstede at 
gaa -:(gste noget for at hjælspe, faa; 
vilde alle de andre faa ham til all 
fette sig igen. ,,Hvorfot bliver.duj 
san betaget af det? Du maa vente 
paa et besiemt Kalb for at gaal Du 
et itke fætdig mev bin Tusinix 
feydstrans endnu. ,,Det vilde være 

aldeles selvist,« fagde de, »at overlave 
vs at ende vort Bett alene.« Der- 
ncst tom en anden Lvd fom Nev- 
striget fra en Million lnuste hierin-; 
det kam i en— emste fuld Draabe, et 
enefte Kasmpesut 

Og en Redlel af ybt Mitte faldt 
M mig, for jeg vid te, hvad det var: 
Blei-setz Raub. 

Saa tortmedes en Mii, herrenl- 
RIfk »Da ban sang hvad hat du 
sinkt, bin Brodes-i Blod taaber til 
mig fta Jowen.« 

Trommel-ne latmede enduu dumpt, 
Mai-let gyste pg bat-ehe eudnu am 

mlaz iea hrte Djævlevanlernet hy- 
len oa be djsvlebcsatte vilde Its-Id- 
durstig W for Perseu- 

,Wafteetmenbafalt 
UM det et M fasset-et i aste- 

vis; det vil gaa saaledes endnu i 

Altklug-en Hvotfot gøre saadan 
»Kvalm for den Sags Skizld?« 
s »Gud tilgive os! Gud reife cis 

jap! stamme os nd af al vor Kuldel 
I« Kamme os nd af al vor Synd· 

Vogt mine Lam. 

Dette er den passende Titel paa 
en lille Bog, udkontmen i Blatt-, der 

indeholdek kyve Fortcellinger for 
Bern. 

Nogle af disk-e er effer min Me- 
ning virkelige Petler, og jeg læset jo 
da flere Hundtede Fortckllinget om 

Aaret for at gote Udvalg til Beme- 
bladet. Wilhelm Beck hat strevet et 
lille Fototd til— Bogen, hvori han 
sigm »Der er jo saa mange Sieben 

thvor gode Fortællinger indenfor 
;Guds Riges Omraade behsves og 
»kunne væke til saate sin Gavn, 
Enavnlig hvor man akbejdet paa at 

zbevare Bornene for vor Ftelser. En 
JFader og Moder der hat denne Om- 
sprg for sme Vorn behøver dem, og 
maaske allermest de, fom arksejder i 

Bernegudstjenestem hvot der et faa 
tig Brug for gode Fortoellinger ved 
Siden af de bedste Fottcellinger, som 
Vi hat i den hellige Skrift." Jes. 
mener ogsaa, at gode Fottællingek er 

til ftor Velsignselse i Guds Rige, iscer 
for Born og Unge, der gennem For- 
tællinger meget leitete belade griber 
og deboldek Sandheden, der stal lce-- 
res. Og naar jeg tænker paa diss-: 
uforglemmelige Timet fka min 
Bnrndom i Kakkelovnskrogen i Dan- 
mark, da Insker jeg at kunne faa det 

lagt dybt ind i alle Forældrez, iscrt 
i Mode-es Hinter: Form-l dog for 
eders Vorn! Brug bettil Tiden, for; 
de gaat til Sengs. Sinnes du, dei« 
er svækk at komme i Gang, saa vil 
nekop saadan en lille kott, belcetende 
Foktoelling hjoelpe dig, paa samme 
Tid fom det vil viere en Hjcelp til at 

vogte Lammene mod at komme bort 
fra den gode Hytde. Bogen faan i 

Danish Luther-an Publishing Hostie 
Blair, Nebr» og kostet 25 Cents i 
Qmslag, 40 Cenis indbunden. 

L. J o hn so n. 

W 

RIWIZMfffOZH 

Sioux City, Iowa. 

Vi har nylia htft Unsinn-nist-; her i dor danste stirte —s— et gadt Mo 
de — Herren var DH ncrr. i 

Jeg tret-, ltiuds Born tdni til in 

Idnbere Forstc Ieise af dereg cgen U i 
Ivckrdiqued og Frelfereng forun- i 
ilige Naade saa del fom til en vir- 

ltelig Længsel efter et mere underlizit 
;Eamfnndsliv. Epøtgemnalet oxn 

Veer til Salighed hortes ved Stut- 
iningen af vort Mode· For en entelts 

og maasle fletes Vedtommende synes 
riet allerede at viere befvaret —- o, 

hvilten Lylie vg Naade. 

Folgende Præster var til Siede: 
J. Peter-sein N. S. Nielfen, F. An- 

.dersen, E. Provensem G. Grill og 
H. Bondo, nogle tun for et Par 
Dage. 

En eller anden kunde maafle sige 
sont saa: det toster dog svcett met- 
saa mange Prceftm aa fa, det lvstet 
jo en Del, men det betaler sig godt. 
Da alle Reisetudgiftet og andet dek- 
med forbundet var betalt, blev der 
dog ca. 820.00 til Missionen, og saa 
var der maaste Hiertet og Benge- 
punge, der disfe Dage blev aabnede, 
fom itte saa let lutter fig igen. 

Otn Sondagen var Paftor Anker 
ogsaa til Stede, ncermest i Stolens 
Jnteresfr. Han git og smaafnaktebe 
lidt Ined Foltet, jeg tror til itte liden 
Gavn for Stolen. Ja, han talte da 
ogfaa Guds Ord for os. Vi sendet 
hermed en tærlig Hiler med Tal for 
Samvceret til alle Priester og andre 

bei-sende- 
Vi begnnder igen —- med Missions- 

m-de, lidt i en anden Form, idet ri 
denne Gang holder nvgle as Moderne 
omtking i Hjemntene. 

Pastor Grill hat lodet at tomtne o-; 
forblive en Uge. 

spindefoteningen atbejder ihærdig 
for herrensSag, og Medlemsantallet 
for-ges stadtg. J Novbr. Maaned 
agtes afholdt Aulis-m Kam vg lob! 

Mk. Chr-T Petersen hat taget de 
unge i Stole. Det vtl Estge Sang- 
stole, det gaar godt, bliv tun ded, 
blot det bliver til herrens Ære. 

MU. A. P. Christenfen og Mes. 
L. Andetsen hat bei-met en subsum- 
ling til vpre Bitnehjenn De hat-de 
W Held-met- ita« 

» Mes. L. Anderer hat en Tio tan; 
’undervift ncgle Smaapiger i Hamm- 
jarksozjor. Fotleden folgte te speier- 
jdtgede Genftande paa, Auttion eg 
Jhtagte vist over 820.000. 
s Der tegnek til at blioe godt Arbei- 
Tde gennem Vinteren, i det Arm-sur 
G Co. nu hat begnndt med futv 
Kraft paa Opsptelsen of det nye 

tSlagteri. som Vil oætte et Areal of 
ca. 9 Ams, og koste en Million og 

lsmactstse »dem-en 
Ei Tegtvært i Sergents Bluss 

folgte fort-even Tag til næsvnte Co. 

H2,000,000 sto Millioney Mukftene, 
zog mange flete vil blive benyttet. Det 

et noget for Museum 
Man hat dristset sig ti! at skge, at 

Souix City et en flem By; men Bi- 

viferne mangler stundom. Lao det 

nu staa for det, det er. Men siger 
man, vi itte er ttrtelige, san siger nun 

Usandhed, vt hat Vift 49 Ritter. 

Donstetens »Redattøt tan itte rig- 
tig gske sig forstwlig med Bistoppeng 
Udtaslelse angaaenve Giftemaal og 

fund Foruqu Det nvtter itte. min 

Ven, Ptllen maa neb. Bisioppen hsak 
talt —- tund Fornuft et more vækd 

for sen Ptceftetone end Kristendom. 
Mr. L. Anbetsen havde for ftere 

Maaneder siden det Uhetd at ftoze 
sig ved at springe af en Sporvocn 
medens den endnu var i temmetig 
stertFari. En Ulytte truedeSporvog- 
nen og foraakfagede Passageknes 
Flugt. Mk. Anderer hat værei Den 

Hospitalet og er atter kommen Hjem 
oben synoeekig Fokandting, atoexeå 
ude af Stand til at benytte det ene 

Ben, —- det er stemt for vor gamie 
Ven- 

Pasiok Damsiov reiset til Plain- 
view to Gange om Manneden, en 

Sondag og en Ssgnedag. 

Frcmont, Nebr. 
»L— 

Pjslor zllcxh her crsags sit-. »Hi- 

ninn i Menixlxesrcn fnd fcr Bres-» 
lslnsndcn er særlia den, at lscslrkt 

wende LUIInialrcd lrar i flcrc Llcr 
Irr-get fm Zonenaszstcle lus. -.c: cn 

Fclftc Erinn, on Pairka limit- :::-»:s.:.s, 
It l«.-:.n ilte enknn san fia i Z:.:n: :"I 
at nnderväse paa lInnerL 

sivinrefnreninaen lxck i Jlexncsks 

afholdt for en tre Uaers Tid siden en 

meget vellyllel Ba,3ar. Innre-Sterne 
lseløb sig til ca. 120 Dollnriz on rette 

lan betraaleg fom temmclin pack pf- 
ler vote Forl)old· 

-—— Der er en Del Tale on:, et 

Menigheden vil sælge sin Stirn-kirrt- 
do:n, dog ilke just sellse sinken-, men 

Prcestebclin med tilhorende Annae-: 
Marsch Tanlen med der er at faa 
en lsedre Beliggenhed for vor Kirle 
og Præstebolig. 

— De lo Menigbeder paa Fremont 
Basler hat nu slaaet sig sammen til 
een, og betjenes af Paftor Kloth. 

—- Pasiot Gøthe ved den nye tyste 
luthersle Kitle hat opsagt sin Menig: 
hed, og modtaget Kald fra Samfum 
del som Neifeseltetcer. 

— Nu hat vi jo Inatt Balg, og so 
af vote Landsmænd hat den Ære at 
vceke opsiillede som Kandidaler paa 
den tepublilanste Balgsfeddeh nemlig: 
M. Mottensen og Doktor A. P.Ovek- 
aaatd. den førfte som Conntn Clekl 
og sidstnævnte som Counly Koroner. 

Reedley, Calif. 
Mk. Jensen, Sen af H. Jensen 

Council Blusss, lom hettil fotleden, 
og han ventede heller ikke lange, spr- 
end han var ude og opssge et Stylle 
Land, og man siger, at han fandt en 

af de fineste 20 Arres, man hat sel, 
3 Mit nord og est for Byen, ikle langt 
fea Watvkee Skalehus. Jensen ven- 
ter sine Foealdte her ud i en nær 

Ftetnlid. 
—- Den gamle Landagent Meleel 

er ude hvek Dag og anvise Land til 
Lands-gere, han fortalte at han var 
ved at anstasse 40 Ackes Land ude 
ved Selma til en Prall, som han 
troede var dansl, hans Navn var 

Østekgaakd En dansl Mand fka Netv 
York hat nyligs lebt 160 Ackeö mel- 
lem Reedley og Mi. CampbelL 

—- Past. Johnson var her siste Sen- 
dag og havde Msde Eitetmkddag og 
Allen. Nu flhtter han inatt hettil 
med sin Familie sg vil da spenden 
Reedleh des-ge de danste og spenste 
ude ved Smlth Mountain i Ost pg 
ved Matt-la i Nord. Feemttden dil 
laa visi, hvllle as disse 3 Pladlee der 
laae den steefle dankte Befollning. 

En Del godt Land liaaet ved alle 
s Pladsm men Imeeltanerne lasse 
is dere- Del herab 

-i-i-h ..---- 


