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Ein Situationen iNokvveften 

Tilstanden inneg fnatekæ 
oastte end bedec. 

Ftss Et. Paul, Minn» meldete ,1 

Lnsdags: 
Rcesten hvet enefte By i N. Dat. 

og vestte Minnesota ttængek nu til 

Heul, san det set daatligt ud. 

Grent North-ern og Not-them Pati- 
sic Banetne hat nu faaet sine Ho- 
vedkinsket tyddet for Sne, nten alle 

Branch-Linietne er indesneet. Fol- 
gtlig vil det date flete Dage, for 
nun tan faa Kul ftem M de nnd- 
lidende. 

Soso Vanen bat endnu ttasvlt 
need at anbne fin Hovedlinie, men 

bat itte tunnet tote sine Sidelinier. 
Jetnbanetne i de indsneede Dissen- 
tet sendet tun nogle faa Passagertog 
e; toter ingen anden Fragt end 
Finst. 

J Waltet, Minn» hat man metal- 
tet lnlte de: elekttifte Lysoært af 
Mangel paa Kul. Pan en halo Ti- 
me bleo ltelsc Bnens Fort-sing If 
Llie folgt. Ig Talglysene fulgie 
fnnt efter. Lllligecel et der man-te 
Familien sont itle knt Lys. 

J Laftin;s, N. Dat» et det hock- 
ken Btænde ellet Mel, og itte noch 
ZU bat ngaet Bpen siden den ZU. 
Dttu Telexltxntmctne detfrn siget, at 
Tilftanden et fotwiolet, on at man 

Unser at bot-e tin -esd5fald as Susk 
ellet :,.7«faa, as Fle et frogjet ihjasL 

Finlden holder fu. over hele Nord- 

seiten, men Im et itte fsuldt sJI 
streng fom de forste Dage, og Stett- 
nsen bat lag: Tu. 

Thermoknettet Iifet 9 Gradet nn 

der Zeto her Sk. Paul. 
Og fta szlyinsgton læfes samnce 

Dag: 
Jntetftate Ccnkrnetce Kommissio- 

nen hat meet denledet vedtomnckende 

Jetntanets Lpsnætlfomhed pan nne 
indtccnne Klage-r over Mangel Pan 
Flul og andre Livsfotnsdenheder. 
stommisssonen benstillet igen ind- 

·trænsgende til Bqnetnes Stntelfee at 

anstrenge sig til det yderfte for -:l 

nfhsjwipe diexh 
Fta Galvity N. D» tom i Gans 

Vlekding om, at man der et uden 
Kul, og at man itte set nogen Ud-- 
sigt til hjcelv for del sfststc Siden 
1ste December i Fth et tun site med 
Anl lastede Vogne ankomm; setzten 
andre et itte naan frem. 

Fta ha«stings, Minn. (N. Dak.?) 
lommer Meldimet Um. at man hvet: 
ten bat Kul ellet Mel det, og at 

Befvltningen lidet nndet Hungers- 
nod. « 

1800 Menueiker omkomnr. 

Tet hollandfte Oftindien 
hjemfoch haard1. 

Lignende llmkter. sont Beitindien 
dsaimaikad i den fenere Tid hat vor- 

te: Genstand for, fynes at han«- 
ksjemføgt de bollandste Der i Off- 
mdien Fka Hang, Holland-, melde- 
saaledeg under III ds» at en Tides 
vandsbølge, sont torn den 11. Jan., 
og Idelagde flere of de hollandste 
Der i Qstinkien fnd for Atchin, og 

«faa ait hen over Leu Sinmlu. Dennc 
D sial ifle de sidste Meldinger 
»du-re nceften belt opslugt af Havet. 
M Dens Befolhing sial mindft 
1500 Personek være otnkomne, Da 
Antallet af de otntomne tilsaminen 
scrttes til ikte mindre end 1800. 

Gftet Tidevandsbsbgen den 11. 
ds. hat en shei Dei of Simon-eine 
været hjemspgt as surrte Jud-stolz 

de. Mir's Antlsksla III-. 
CI dumm« Mem m paaiidesint Amsel soc is- 

sllec neu-« have-spuke, Noah-retten Weines-sah Its-r 
«Iqia.-)«kv-sitet, Juno-hinten Sinn-steh sm. 

sen-im Inn-Wort homin Osmia eler Meist- 
og est-nahst lasen Wenn-e Eitervlstninser. US com 

s-. sent-. Pan Its-sent met sendet If 
de. Dis-'s Mit-I co» slM las-us- 

ou sseke of dem stal være gnet fuld 
stendig under. 

sFra Den Jana WILDeI officie.c« 
at 300 Mennesker er omkomtnet det· 

Ziinula, der almindexig Las-I I 

Hog Island, er en af Sunukrrss 
Deme, fom til-betet Holland. Blandx 
Vest Sumatra Øetne er den den 

nordligstr. Den Egger lavt ever Hi 
saa Hufene paa den maa onn- 

gcs paa Stolper, da man i Negati- 
den er udfat for Ovetf-v-msmelser. 

Herrn Thau 
Den lcenge ventede Retsfotsplgeife 

msod den unge Millionen Darm 
Kendall Thaw for Mokdet af Stdn 

«ford White tog sin Begnndelse i 

Mem York i Onsdags for Domme- 
f,«Pitzz«.1erald. Refultntet as Retter-.- 

ksørstr Dass Arbejde var, at den sit 
lrede sig to Jutymænd. Ud af 2062 

lindstcktmedeEdle-: 19 sprier U a7 

Bisse bestod 53 Proven, men den ene 

nf dem blev undsiyldt pas Grund 

«1fF-otestillinger, fom han gjorde 
Reiten angaaendes sin Fortetninz1. 

Der er san langt tilbage. That-»Is- 
,llndsivldning for sin Handling ek, 

Fst km hat-de Rot m »I- smdc en 

.Ma.nd, som bar-de ,,ruineret bans 

JHUftru." 
i En tkeaatig Held 

Fisljmde mutet e zjkrnrlse 
f.rtwlles:« fU LJ Olcr ist«-, Akt-J» nn- 

Ter «.’:5 II: 

»I:-» eg« Schrank en Tuns pag 

srrs klar. Iyzr oed en Hjltexnd Jjott 

klug fxsrtjenr ttl Warnen-e steimljen 
Te! fis-er .1tle, sont nøret Deronk 

I Drengens Inder ogtr ·- fjn Eltestan 
zxcnt i Ln Ursfo Hans Woher var 

Egtuct nd i ann for at zum Jndlslx 
»og intidlektid haode hltn fa: sin lille 
Sen til at Passe hang- Eis-steh der 

lia i Vua1ett 
Pn en 11f1rlttrli1 MU. »k- Jr der 

spdhrnxt Jldløcs i Lsærelsc ,,Todd 
»t- ch 

l 
tun Licen. I; site-I Im Hjcrll).l 

isten Ia then sont, og Lnerne sont 
nasrnien den ril hasn og EIsteretL 
tut han i Vnggm til dein sit den 
segelten sog Eøsteren fcltdt grcedende 

Ema lsjntvek Ssjn gred »Toddles«; 
»Ta: i prtercng sthle on slcebte 
Lende ben over Gnloet til lldga-ngs- i 

;Iøren. Det on que 11t det, at hans 
tunde naa at knbne Deren men det! 
,gil. Sau strebte lnn fin lille Stifter-; 
videre ud tm Und-Jn. Føsrft da blev 
Branden oppdnJeL t 

Man paa««t.,1ar at hois itle den 

IlilleT Im havde handlet saa resolut, 
san var Mode han og Spstrren in- 
debnrndL Brandfollene blev ikle 

Herrer over Jlden, for en god Del 
as Hufet var bleaen odelagi. Hjælp 
ndefra lnnde ille have reddet de to 

Born, tkfc Branden Var vcetft i del 

Vækelfe, bkor de var. 

Sau ung sont Drengen er, systes 
det usnmligt, at hnin lan have for- 
staaet, hvad han giordr. han staat 
nu i Fare for at blbve for-UND da 

hele Byiens Befoltnsing vil se den 
lcetle lille Fru, og alle Slags For- 
ckringek sttsmimede ind tkl hum- 

Salosmson fiagdc »Der er in- 
tet Nyt under Solen.« Dei eventue- 

stelige Legeme er otntrenst det femme 
nu, soxn det var for sover et hundre- 
de Aar siden, da Dr. Peters Kuriko 
sptft blev belendt som et Middel til 
at stytte Legemet og genas-rette 
Sundheden Den hat lige lfitden den 
Tid udfsrt sit viglige hvew med 
at helbrede fygeliige Mænd og Kot-n- 

Jntet Tilfclde hat meet laa 
nenn, at ilte Kaki-to hat vcetet til 
Gavn. Hvis De er syg eller ved 
mindre god Held-red, Wer De tlle 
Zeil, am De tyr M beste Mle 
umwide Des kk engen AM» 
Medicin, men faaz Urepte ho- spe- 
cielt ansatte Agenter. SIM M Gm- 
M1Mlantekne Dr. Peter Fahrney 
se Sand Co» 112-—118 So» Voyne 
Ave-, Chiassis-. Jll. 

KingvtomAffærem 

Guvernør Swettenham 
sendet Tat. 

U. S. hjælper «fremdeles. 
Jamaitas Gusvernør Stoettenhasms 

Optrceden overfor Admiral David 
lar endnru i de sidft forlobne Dage 
cæret Genitand baade for lange Re- 
geringsfcrrhandliinger og for Drsfk 
relfe i Pressen Noget nyt er der 
dog ilte lommet frem. Der er ikle 
fna megei fom en Antydninsg til, it 
der stulde vcere givet nogen Aarng 
fra Admiralens eller hans Falls 
Side til Stvettenhams uforsiammede 
Bresv til Davin De seines itle alene 
nt være Milder men endog at have 
rist Prisvcerdig Opførfel Paa Øen. 
Der er heller itie ringeste Udsigt til, 
at det forefaldne «v-il afftedlomme 
nogen Forstyrrelse af Venslabsfor- 
holdet smsellem dette Land og Eng- 
land. Hele Siylden lcques paa Gu: 
vernøren Hjælpeloiniteen i Kingss 
ton nied izlsrlebistoppen i Spidfen, 
bar efter Drøftelfe beflutiet at sende 
Præsident Roosevelt en Undsiyld- 
ningsssirivelfe, fanferint Guvernøren 
iile lan give nogen tilfredsftillende 
Grund for fin Handleinaadk Gu- 
vernøren fnnes at ville slippe fra at 
fortlare sin. Da Ærlebisiop Nut- 
tall i Tirgdags vilde tin-De en Sam- 
tale med Vani, fvnredes der, at hats 
ilte var bjemnie 

En AvigReporter nndqii han ved 
at fixie, at det var en Sag melletn 
to. Stemningen i Kingston er imksd 
Guvernsren Hnn befleives som en 

lserslefng on diktniorifi Kommt-, men 

for Reiten en retftassen Mand. 
J- Tirsdngg sendte han folgende 

Telezqram til Udenrigsminister Root 
i Washington: 

»Jamnikns Folt føler siq dulit 
tatnemmelige overfor Dereg Exce- 
lence for den udtrytte Sympati og 
for den Praltifte Hielt-, soin san 
velvilligi er ydet as Admiral Da- 
mig, fnmst for asl den Biftand, som: 
pan en san udmoerlet Munde bleo 
givet af den ntnerilanste Estadre.«» 

Rrigsdeparteinsentet i Washing- 
trsn hat fra General Wint i Havana, 
de nmeristanssie Troppers Chef paa 
Ruba, modtagek Meddelelfe om, a: 

han efter Anmodning fra den beit- 
iifle Minister i Hasvanna har sendt 
en Beholdning af Armee-us Telte tis 
KingSton for sat siasse de hjemløse 
midlertidigt Husly. Krisgsministcr 
Taft sendte øjebliklelig Telegrasm til 
General Wini og erllærede, at han 
billigede hans -Handl·ing, og Depar- 
tementet matog sig Ansvaret for 

Affendelsen af Hjælp tisl Kingston 
i -Der meldes fra Kingston oni nye 

onrdrystelser, men dog ille of ftørre 
Bettydninkpiv Den sidfte af dem føltes 
Titsdag Eftersrniddag Kl. 2. Flere 
Vygninger rasmslede sammen, on det 
voldte nogen Ængstelfr. 

Streits Vinter i Europa. 

Unsder 24. ds. bereite-s bl. a.: 

sDen senbisie Paulaments Sam- 
menlailidelse har nvaatstet wdfcettes, 
da sdet paa Grund af den dybe Sne 
er umuligt for Medlemsmerne at 
sniaa til Belgrad. 

IJ Provinssen Almolinst i Midi- 
Rusland er »der stor Nod og Lidelse 
paa Grund as Mel-den og afbrudt 
Fort-indesse. Unsdesr en Blizzarsd for- 
nylig lanck .Tersmomet-ret 47 Grader 
imsder serv. Femtsen Lsig fandtes en 

Dei-g i Nest-heben cif A«kmsol’i. Tu- 
sinder af.Krrwturer er omlomnr. 
Winters-den er dreht i Misde 
sand, hvor Mldet hat vier-et let. 

Frei Florents, Italien betet-its 

passieren-ihn del-redet l 6 14 Dase. 
Isi- dlrusesi gar-niere- st seltene-kehren 

clllalde sitt-Ism- lndvendlsr. bltdende eller fres- 
Indte winseln-tm M 14 Dase, eller Ins-se 
Unschle Ue. 

.Om m ushim Wolf-z Floden Arno 

Eek Hifkossm 
Lag-unerm- i Wien, Øftrsig, er 

Hil«frosne, sasa der maa bruges Js- 
’brcekkere for ast vedliigekyolde Kommu- 

Inikationon miellem Bydele, der kun« 
er forbwndsne ved Band. 5 Meinte- 
sker hast faaet dødelsige Frostsaad J 

Asbperne er Termiometret sunket til 

425 unsder Nul, og fleske er døde af 
;Kulden. 

BrowuövilleiAssæcm 
Senatet vil have den 

P underføgt. 

lDet set Præsidenlen gerne 

! Fra Washington, D.C., berettes 
lunder 23. Jan» at der nu af Sena- 
lels Militcrrlomiste vil blive fotani 
staltet grundig og omstændelisg Un- 

dekspgelse af Negersoldasternes Op- 
trceden i Brownsiville, Texas, Nat- 
ten til lis. Aug. 1906, samt af Prces 
fidentens paafølgende Affledigelfe af 
de Lre Kompagnier Negersoldaler i 
Unaade. 

Dei var Senator Fokaker fU 
Ohiog Forslag, der blev vedlaget, 
cfter al del var omcendret efter Pur- 
sideniens nærmefte politifle Vennerg 
Ønsle. Afftemsningen foregik uden 
N-nvneovtaab. Ssenatetg Republila- 
Here ftod paa tre næt samtnen om· 

Foralers Forstag· Dette fordrer en 

nøje Undersøqelse af Broivnsville:ss 
Assæren, men paabyder MilitærsKo « 

miteen i bestemlc Ord ilke at indlade 

sig paa Granflning af Præsidentens 
lonftituelle Ret til at handle, fom 
han gjorde, idet han affledigede Nr 

gerfoldaierne. Usden denne sidfie Be 
flemsmelfe vilde de mod Prcesidenien 
og Regeringen loyale Republikaner:« 
ille have ftemt for Senaior Foralers 
Forslag. 

Samtlige Demokraler l Senalet 
stemle for et andel Forstag, som 
uden at Paabnde nogen Undersøgelfc 
af Brolvnsiv"ille-Assæren erllæter, at 

Prcesidenten, baude juridisl og mo- 

talsl set, var i sin fulde forfatnings« 
mcessige Ret, naar han affledigede 
nævnle Neger-«Koinspagn·ier i Unaade· 
lwithout honor). 

Der flasl altsaa nu anders-ges, og 
del er der ingen mere tilfreds snied 
end Præsident Roosevel-t, siges 

der.l 
l 
l 

Men et andet Spørgsmaal er del- 
om denne Sag nu lan lade sig grun- 
dig underspge Der skal indstcevsnes 
en hel Del Vidner, til at imøde for 
Senateig Militærlomite i Washing- 
ton. Men der er hengaaet 5 Manne- 
der, siden det, der flal undersspges, 
stete; de afsiedigede Soldatek et 

fpredt ud over Lan«det, og hvem ded, 
Fhvor de alle er. Officekerne blivek 
Tmaassle de eneste, man kan faa fat 
tpaa. De «ille-a-sskedigede NegerssolsdaJ 
Im e: paa Vej til Finppinekne Meiis 
lnogel Insaa der vel kunne klares op’ 
i Sagen, faa den lan faa en Af- 
ssuining, lyvorved mlan kan blive 
staaendr. l 

Senat-r Alger dict. 

I sSenatok Rusfel A. Alger fra Misl 

chigan, Krisis-Minister under Passi-? 
deni Me. Kinsley, døde Kl. 9 i Gaari 
Mlorges i sit Hjem i Waflyington.! 
hans Dsd styldes HjekiefygsdomI 
(,,hea-tt trMble«), fom han hat lidtj 
of i nagen Tid. l 

Algers Lisbebane et gsanste inter- 

essant, for Reiten ogifaa lseterig, san 
vi sial meddele nogle Tml »der-fra. 

THan var spdt den 27. Febr. 1836 
i Medan Counttx Ohio. Men alle- 
rede da than var 11 Aar, blev han 
forældresloö. J 7 Aar arbejdede han 
paa en For-in osg gik til Stole i 

Richsielsd Han gsil flere Mil hver 

Firlelelie hemmt psa en Dan. 
can Ost-Use set-s cylniue kahlem ken- 

Iene tllmeln alle Apothekeer. We llle bellst-edel- 
c. ts. seen-« Rav- vas hvek Wilh Ist-. 

Dug for at komme til Stole, og saa 
gjorde han ,,chores«, waar han kom 

Nil-bang sSiden blev han Skolelærer 
Jpaa Landet og optog Lovsstudiet i 

IAkrsom O· J 1859 sit han Anerken- 
l«delfe fom Højesteretsadvockat, og sam- 
me Aar fliyttede han tsil Grund Ra- 
pids, Mich. J 1885 dekorerede Hills-- 
dale Colle-ge hsam som L.-L. D. 

4Aslger deltog i Vorgerlrigen fra 
1861 og fteg under Krigen til »Bu- 
-vet Major General« Hcm deltog i 
66 Sslaig og Træfningem 

J 1884 blev Algek valgt til Gu- 

vernør i Mich. Han ncegtede at tage» 
imod Gennsormisnatiom Samme Aar’ 
msodiog hatt i den tepublsikanste Na- 
tionaslkonvention 143 Stern-mer for 
«Ptæsidentka«nstat, og hans Stat 
sholidt paa ham til det -sidste. J 1897 
indtraadte han i Mc.K-inleys Kabi- 
net fom Ktigsminisier, hvilken Post 
han ftafagde sig i 1899. J Sept. 
1902 blev han udnævnt fom U. S. 
Senat-or til at udftylde Valancen ef- 
ter afdøde McMillam og i 1903 
blev han genivalgi. Han ftsod aitfaa 
fremdeles i Tjenesten og beklce«dtc 
sm Sstasts højefte Ærespost 

Minceksplosion i Colotado. 

Tyve Mennefker" omkomne. 

Fra Trinidad, Colo» meldes un- 

der 253. Jan., at 20 Minearbejdere 
·ifølge de paalideligste Efterretninger 
csmkom Kl. 3 fa«m1me Dsags Morgen 
som Folge af en Elsplosion i Colo- 
rado Fuel öd Jron Komspagnis Kul- 
nrine i Ncerheden af Primero, ca. 

20 Mil fra Trinitad. Næonte Kom- 
pagni hat ordet 20 Lsigkister. De 
umkomne figes alle Paa een ncer It 
være Udlcendinge, de flefte af dem 

Italienere 
Etsplolitionen lukkede istraks for 

Luftledningen, saa der er ringe Haab 
mu, at nogen af de indespærrede kan 
være i Live. Der blev dog straks 
taget fat paa Rydningsarbejdet af 
Mænd fra Miner i Nærheden under 

Superintendent O«Neills Lede«lse. Bl. 
a. blev der gjort Forsøsg paa at 

forcere Luft ind i Minen for de: 

T-il-fcelde, at nagen siulde være i« 
Live, de da ikke sbulde lsvæles. Man 
var allerede i Onssdags n-aaet 300 

Fod ind, men tun fire Lig var 

fun·dest. 

Hjemmelavct Katarkh Kur. 

End-ver som helist lan i sit egej 
Hjem lave del bedsste Lægemiddel af 
sil Slags, folm msan lender. Ra-vnet 

»Cnclone« antages at være givel 
folgende Recept Pan Grund af den 

Hurtigshed hsvormed den uddriver 
fta Blodet iog Systemet det mindste 
Gran af ,,Ksatarrh Poison«« og 
tuterer denne bespceklige Sygidom,» 
uden Henftm til, hvsor den bar sit 
Sæde. 

For at tilberede Mitgturen lob 
13 Ounce Flu-id Extract Dandeslion, 
1 Qunce Compounid Kargon og Zs 

Ounces Gompound Syrup Satfa- 
Panillcn »Rny vel og lag en Tesiefusld 
efter hveri Maaltid sog ved Sengeg 
kid. 

sDette er en usiadelig og ikle soff-! bar Medic-in, der har en undenlig 
Virlning paa Nyrerne. Den hjceslperl 
»dem til at filtrere og udrense afl 
Vlodet og Systemet al Katartly 
iPoifom der, om ikke den fjernes,- 
Joptusges af lSlIismkyisnden, og et aubent 
Saat eller IKatarvh bliiver Folgen. 
l lTIilsbered noget og forspg det, da 
Idet er en Recept som en fremkagende 
Kavatrh Special-ist med national 
Berøemsmelcke hat givet. 

Julegave. —- En lille Inte- 
guve til de hellige i Danmark, fort- 
sat af Wilhelm BecPö Von-net for 
1906. 72 Sider i Onvsiag. Pris 
20 Els. Vi hsar endniu nsogle tilbasge. 
Danish Luth. Publ. Heule, 

Blatt, Neb. 

— 

Saaten-, Ja. 

Jul og Nytaar har vi sam alle 

andre Steder ogsaa hast her ved 

Coulter. Om Julen saa, som 
Gud shar vsillet det, hat bragt os en 

Range-, der viil hersie over viore 

Hierterg skjuslte Tanker og Rand, 
og vi da ogsaa vil give haim Lov 
dertil, se da hat oi ogsaa faaet 
Del i den Juleglcede, der varer ved 
ind i Evbglheden 

Vi hat ogsaa her spaa Egnen 
taget Del med Interesse i For-hand- 
lingen om Lægmansdsmiissionem vi 
blev jo lidt bange, den Gang Ka- 
nonen bslev ladet; thi det et joikke 
saadan at staa for Stud, og vi lvib- 
ste jo itte, lfhvad Side den gik af 
til, men vi bleo da forstaanet, da oi 
ikle hørte Knalsdet Nu, dette er 

bare -Spøg, men lad bare Sagen 
bli-ve drastetx thi det er et Vigtigt 
Emne, og det er godt at se og 
høre de forslellige sSider as Sagen. 

Herilige Stytter hat vi faaet af 
vor Formand paa Hinl; vi tom i 
Aanden til at rejse med en Tut ud 
i Herrens store Gerning ud over 

Landen Ja, Herren sstrcekkek ud sin 
Kongestav fra Hab til Han, til alle 
Jordens Slcegter; og hvor maa vi 
da bringe hacn en inderlisg dhbtsølt 
Tat, sordi den ogsaa ihar strakt sig 
ud til Dort danste Foll. Lad as 

lcese oor Fædrelandshistorie igen- 
nem oa se, hvad vort dansfte Fole 
Var uden Jesus, et tappert Folk, 
sand: nos, men dog et Roberfolh 
Derom vidner jo oore Forssceidres 
Vitinaetoa. stea for msin Del trot- 
at med lkristendommen folger ogsaa 
Civilisationen 

Ved Menighedeng ARsInøde 
lsleo bestemt at holde danst Sommer- 
stole, og saa stulde det prøves osm 

ri kund-e faa Emma .Søholnc, som 
so er lsomsmen de andre tre Gange, 
oi hat kaldt paa hende. Mon 
l;«un tommer denne Gang? Bi 
haaber det. Med digse Linie-r 
sendeg hende en kærlig Hilsen. 

Pastor Harald Jenseng Vent- 
ninger ude sra Utah Missionen 
lsliver ogsaa læst med Glæde og 
Interesse, og saa onster og beder 
vi ogssaa om Velsignelse for ham 
og hang, der maa staa saa ene, 
ligeledes over Gemingen derude. 

Nu begynsder vt saa smaat at 

lceniges ester Fasten med dens re- 

gelmæssige Fasteprceditener, hvok 
OF saa at stge plejer at folge Jesus 
Stridt sor Skridt, og det er lige- 
som vort Hierte lider med hastm 
Ja, der ser ivi vigtig, med hvo: 
stor en Kærlighed han har elftet os, 
oq hvor meget vor Frelse hat kostet 
ham og det er ligesom enhoer Fi- 
lser i os udbrysden »Nei, aldrig 
smere vil jeg gøre min Frelser im-od!« 
Men al! «dog, Guld ske Loh, at selv 
.om vi er utro, snubler og falder, 
saa er han dog den samsme trofaste 
Herr-e og Fresser-, der ikte skydek 
den bott, som angergiiven og i Tro 
tyr til has-m som sin eneste Red- 
ning og Tilflugt 

Døden hat allerede sbestgt oZ 
i det nhe Aar, idet gamsle Peter 
lSsrensen i Coulter afgsik ved DI- 
den Nytaars Morgen Kl. 3 og 
blev begraivet den Z. Jan. paa Kir- 
kegaarden oed Coulter. Det ivak 

saa sdset ssrste af Dsdens Bud iblandt 
os, og hin-ern mson blisver den nceste, 
der faar Bud? maacsie jeg, maaste 
dy«ig, msin Leser. Lad os betonte, 
at Klotten slaar, og Tiden gaar, 
og Csvigsheden sorestaaxc 

; Til Slut Fredens Hklsen i Je- 
ssu Navn ttl alle Lesere med Jesu 
Ord: ,,Vaagek og bedet, at J itse 
falde i Frist-elfe; thi Aasnsden er vel 
redebom men Mdet er stvsbelltgt." 

K. 

—,.Dansteken« udgaar to Gan- 
ae agentktg og kostet IIZO per 
Auswa. 


