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For-fasten ,,Livsslaven« minder en 

Del am Victor Hugos vældige Ro- 
man »Les Mserables«. 

Det synes, iom om lheleSamfunsdeL 
bevidst eller nbwid"ft, gar det ncesten 
umnlig for detö Stesbørn at leve 
et lykkeligt og ærligt Liv. J Fa- 
milien paa Gilje fynez man at kun- 
ne mærke ham tage Standpunkt for 
Kvindefagen.- 

Lie levede i Paris, med korte 
A"fbrydelser, indtil 1906. Han reiste 
da bjem oa bofatte sig i Ftederikss 
vern. Her var hans Glæde dog 
kun kort idet hans Huftrsn og tro- 
fafte Medhjwlp efter halvandet Aaks 
Forli-b blev syg og døde De to 
havde vaeret hinanden nundværlige 
i Livet, og Lie sknlde oafad fnart 
folge liende i Døden Hans Yndsx 
lingsdiat paa dette Tidspunkt var 

Chr. Winthers ,,To Drosler sad 
paa Beaekvift«· -—— Den 5. Juli 
1908 døde Jenas- Lie nden Kanns 
on nden Scnerte ontrinaet af sine 
Vern oa elfket af lnele det norfke 
Falk. 

Eom et Summa Snnnnarum kan 
man vel siae at Lie var en positiv 
oq ceate nordisk Forfattee J Mod- 
sastnina til Jbsetn sont nbarnvlyjep 
tin sprer as ind i Foroiklinaem drei- 
er Nøalen ank, stiller den i Lom- 
men oa faa aaat bott, lader Jenas 
Lie ais finde en Udvej. Han er posi- 
tiv, lmor Jbsen er negativ. Han er 

nordifl i Modsaetnina til meaet af 
den Litterat11r, der var gernas i lmns 
Tid on til Telss endnu. Den-S Emner 
er sydliae og ndlevede »Man fedess 
erfaren der«, som Lie siger i et 
Brev til Viel-»san« Man har levet 
sia dort fra Naturen on ind i en 

fowrcenaet Tilstand og gaar og bli- 
ver vanvittig og nlykkelig over for- 
skrnede Ideen der ikke ekstfterer i 
en fund Hierne Den er fnld af 
blaa Luft og følelsesfnld Æftetil, 
og lwer Gang et Mennesse lader 

sig lafte as faadanne Tanker oa 
Stemninaer vil han altid, for eller 
lenere, sont en anden stark-T dratte 
ned oa finde siq endnn mindre stif- 
ket end for til at optaae Kampen 
med den negne Virkelighed 

Lies norske Enkner oa Mennelkes 
typer derimod, er frifke og virkelis 
ge, og naar Eftertidens Kritikere 
fkal til at bedamme ham, vill man 

lkkkert erlende hans Hovedfortjeneste 
som den at have Vist at det nordiske 
Füllele er i Stand til at fostre sin 
egen Litteratnr oa at man ikke bede- 
ver at aaa til Syden for fine Em- 
ner. 

og andre Bygninger paa sit Land· 
Bote unge overraskede de nygifte 

iforleden Aften med en Gave 
Menigheden her holdt sit Aarss 

Imsde den 10. Jan. Vi liavde førft 
Valg af Entbedsmcend L. M. Ro- 
’senlbom blev valgt til Formand, A. 
Nielsen genvalgt til Sekretær, «J. 

»L. Nielsen til Kasserer, Henry Jen- 
sen til Trusteemedlem, H. P. Niels 
sen genvalth til Diakon paa 2 
Aar, og A. P. Peterien blev valgt 
paa eet Aar til Diakon. Henry Jen- 
sen genvalgt til Kollettør og Plads- 
anvifer. Til Søndagssskoleleder blev 
A. Niislien Valgt, og til Sangleder 
i Kirkcn ved Gubstjenesten ag andre 
Møder valgtes N. Mader· 

Vi beftemte at begynde et Biblio- 
tek. Tor blev nediat en Konnte, be- 
ftaaende nf Piistor N. Z. Nielsen, 
O. Olsen og N. Madfen, til at ind- 
købe Vøaer on linnendin 

Vi forhandlcdc om det ønfkelige i, 
um vi knnde til Foraaret faa nogle 
llngdoinsmøder on um ninligt faa 
en Prasst bei-nd fm on ai Wellent- 
statui·ne, nien det var bodft, oni lnsliI 
lirtsdsen knnde ner nie-d liaade til 
nt ydc og iiyde. 

Mr. Hans Jenien med Familie 
er nn reist fm ocs nd til det inmct 
onitnlte Carntl1ers3; Mit Jensen lmr 
paatanet sin nt pas-se noget Land 
dentde, sum tillmrer H. Jacobfen i 
Selma. Som betendt giver nopdyri 
tet Land ikte nonst tde første Aar: 
det bør either betasnteh sont Vil 
købe udopdyrtet Land, selv om der 
doch-J qsode Votiimelfer. Der skal 
ventes 4—5 Anner der bliver Jndi 
twqter nf Vetydninm det vil dn 
fiqe, derfom man ønfker Landet be- 
plantet med Frugttrcecr og Vin« 
mutet-. Alfalfn vil dekiinod fnart 
tunne give Jndtasgten 

Ton er det not rigtigt, hnad niin 
Von L. Lanritftsn fra Kenntan N. 
Dakota, ist-wen at dct er bedre at 
gan til de allen-de beanndte Hold- 
nier, lnwr der er Llieniqlied incd 
Prasit on liirtih end nt naa til en 

Plnds·:-, lwor nmn itke ded, hvad der 
tnn blive. Entwer, ioin kendcr Ni) 
litnmerlivetss iorftc Befvcerligheder 
on ord, hvor godt dct er at konnne 
til en Plads, hvor Landet er op- 
dyrtet, og de kirtclige Sagt-r ogsan 
er i Gang, vil forstna dette 

Nytaarsmomen havdc vi Sne paa 
Jordcm noget di iktcs inn- haft for 
28 Aar her pna denne Eun: Bier- 
nenks tnqer cllers Sneen: før den 
nnar os er det Renn. Vi faar nogen 
Nenn om Vinteren: deriinod en ö« 
(- Mannedek oni Sommeren er dct 
smdia Tøwefr: doq sidste Sommer 
var det en Untagelsex da regnede 
det lidt en Eftcrniiddag i Juni. 
Vinteren har Inaaste not været lidt 
baardere i Aar, end den plejer. Ter- 
nwmetemt har vceret nede ved 25 Z 
Graden Vor Vinter er ellers ikke 
faa nnsget streng l)ernde, en Mand 
sagde forleden. at vor Vinter vilde» 
man kalde en mild Sommer i N. 
Dakota eller Canada. 

Mk. Henry Jenseit-is Rom-Mc im 
St. Louis, Mo» er her i Bei-g i 

denne Tib. 
Mr. N. A. Christiansen har folgt 

en 20 Acre Plads en Mil Veft for 
den, han bor paa. 

Mr. J. L. Nielsen har kitbt en 

10 Acre Farin, nied gode Bygninger 
paa lige tth ved Kirken for 83250 

Mk.v Godtfred Jener har efter 
Forlydendc folgt sin 40 Arke 
Form 2 Mil Syd for Satmer for 
815,000.00, og en anden Form, 20 

N Korrefliondancet 
Dei Roy, Califokaia. 

Juledagsofthi havde vi Juletrce 
i Kirkm Vore unge havde paataget 
sig at ssrge for baade Udfmykning 
af Træct og Jndkøb af Frugt og 
andre Ting. Som bekendt er der me- 

get Arbejde ved at faa et Juletrw 
i Orden. naar det ital vcere smukt- 
som dette var. Vi er ogsaa de ungcs 
taknrmmelige for den vel udtænktc 
og udførtc Plan. 

Vørnenc havde et lille Stytke at 

frcmsiqcs enten ud af Bibelcn eller 
et Solon-vers Alt blev udført smsukt 
af Børnene. 

Den 30. December blev vor Mc- 
niqhedg Omanift, Mifs Carric Chri- 
stiansen, ægtcvict til Mr. A. P. Pe- 
terskir, som fornylig bar opført Hus 

Nye Postiller. 
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H. Usfmg: ,,Troen5 Gode Strid« 
ca Ausgang Pradikenet over sit-kennten gamle Epistels 
ræklr. 527 Sider. Solidt indlx 82.40. 

21. Busch: ,,Vidnesbyrd fra Frue Kirke i (k)denfe.« 
Stenogrosisk qenqiveL Udgivet as kirkelig Formins for 
Jndre Mission i Domain-L 833 Sidet c ictdeles san-It kompe- 
enreO Shittinqcbind s2.60. Med komponeret Ladung og 

citrnek O2.80. 

Vanisss kais-. Mc haust-, 
Visit, Nest-. 

Acres Vingaard, 23X4 Mil Syd for 
Sanger, er, ogfaa efter Forlydsetide, 
bleven folgt for 86,000.00. Der er 

dog nogen Omfætning med Land 
alligeveL selv om det fvundne Aar 
Tkke vor san qodt sont de form- 
gaatsnch Korr. 

Clinton, Wiss-. 

Vi har en god, stadig Binter her 
oppe med megen Sne og shaard 
Frost, oa vi har haft det saaledes 
nn sor tret ved to Maaneder. Bi 
faar bestandig den ene Zitestorm ef- 
ter den anden, saa Vejene er slem-; 
me at komme srem ad. i 

Vi hande en ian Fest for Søns 
daasskolenss Børn den W. December- 
oa stønt det Var koldt oa Føret 
sleint, var doa manae til Stede 
Tet ,iknlde oist viere over Mandel 
ilemt, oni Pastor Bentien ifke tom 
herndx han har da ellerss en tem- 

melia lana Vei fra Clinton nf her 
nd til vor Flirle paa Landet i Rock 

Connth — — han var oasaa tnødt paa 
Jiiledaa, skønt Vefret var nieaet 
ilemt, oa nceiten inaen kom ——. Tet- 
nar jo Jnlefest, mest foranstaltet for 
de sinaa, men, som nok foi«staas, de 
asldre var med, oa de stnlde so oas 
saa gerne med ved en saadan Lei- 
liahed Vernene fik Lov til at aslæde 
iia ret inderligt, synae am Jksns 
on fremsiae noale Vers-, de haode 
lasist for Anledninaen Oa saa til 
sidst blev der sra Jnletrceet nd- 
delt en liel Del Gaver til dem. Son- 
dagsskolesorstanderem H. Jørgensen, 
talte noaet til dem om det lille 
lcere Bam, som blev sødt Jnlenatx 
oa Paitor Ventsen talte til de celdre 
Taf ital Herren have for den dei- 
liae, lniitideliae Fest. 

Paitor Ventien Var en lang an 
paa Reise i Osten liae iør Jnl --— 

lnm liae tilslmae til Oojtiden Han 
var sei-it tsil Liredsmøde i Miii)iaaii. 
saa dersra Tit nan, heimste flei«e 

Meniaheder, huor han iaa holdtMisi 
sionizniødei·, blandt andet oaiaa den 
danile Illcenialied i Brootlhn, N. JJl 
Tenne Meniahed lnstalte iaa vidt 

iea haften hansis Nejie lnslt dernd 

Den 10. Januar holdt Ellcenias 
heden her sit Aarsmøde i Kiefern 
on følaende Embedsmasnd lileri valu- 
te for det kommende nasste Aar: Til 
Formand, Paitor N· Bentien: til 
Seite-treu Chr. Enalianau til Til- 
lidsmasnd. LLarien oa ThorThomn 
son: til this-seien C. T. Caris: til 

forste Diakom Chr. Enahanae oa 
til anden DialinL H. Jømensem 
til SendagsskolesForstanden Chr. 
Enghauge. 

Vi er, Gud sle Lov on Tat, for 
det meste fri sor Sygelighed af no- 

gen Brthdniiia, inen usitre gaar vi 

jo alle lige saa godt her som andre 
Steder i Verden E. Jensen kom 
til Stade med sit ene Knæ for et 

Par Maaneders Tid siden, idet han 
blev slaaet as en Heft: han hat« 
itte været i Stand til at ask-e sit 
Arbejde nu i al den Tid, og han er 

ikke over det endnu. 

Onsfaa Lars Larsen havde et 
Uheld i Familien sidste Aar: hans 
lille Piae Eliiabeth var trsbet op 
paa Vindmøllen en Dag, Forældrene 
ier var hjemme. En as Trinene 
paa Stigen, syntes det, kom los: 
Pigen styrtede saa ned paa Jorden 
og hmsklede sit ene Ben: hun maatte 
holde Sengen i lana Tid, men· er 

nu, tror jeg, atter helt rast. 
C. Jensenss havde oasaa et andet 

alvorlia Uheld sidste Sommer-: deres 
Iille Drena Willie fik Spidien as 
en Sass, som hcm havde i Haanden 
iaaet op i det ene Øje. De maatte 
til Janesville til en Øjenlæae med 

ham slere Gange. Nu er han rast 
paa Øjet iaen, men lhan kan, des- 
vcerre, nok ikke se ret meget med 
det, men der syneg at viere Haab 
om, at det skal sblive bebte- 

For lænaere Tid siden kom vg- 
saa Pastor Bentsens lille Piae slemt 
as Sted. Hnn saldt ned ad Fronts 
Stentrappen og forsloa sit Hoved, 
slemt; den tilkaldte Liege var endog 
bange for hendes Liv lige strakö, 
men Gud ·var dem iiaadig: hun 
kom over det og er atter rast. Det 
er nu enSkam asf mig ikke at skrive 
til »Danskeren« lidt ostere her.fra, 
men iea lhnes at have saa meaet at 
gen-, saa min Tid bliver altid for 
knap. 

Pastor Beutsen oa bang Huftrm 
synegzat ver rigttg »ve! tilsredse· 
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med at være her, og vi hat dem 
virkclig meget kcer. Gud velsigne 
dem rigtig meget og give Ventsen 
Ncmde til at virke her i mangse 
Am- til Sjæles Frelse. 

To fleste of de Danske bar nu 

fanet »3ilo«. LnrO Larseu Var den 
førfte, et Aar forud; de følgende fik 
1:)luk:« Thor Tl)ompfen, C. T. Catr, 
Jim N elfen, Jim Larfen ou C. Jen- 
sen 

Vi har i Aar sendt to unge Mænd 
iil Skalen i Blair, for, om Gud i 
sin Naade vil lade det lykkes, at de 
man uddannes til engcmg at blisvc 
Prasstet Om manae af os rigiia 
vilde bedc for disse to kcere unge 
Mænd, det vil Herren Mich-re 

Im twnkciy mit Bist-v er langt 
nok denne Gang. Sna en hjertcsliq 
Hilft-n til Redaktørem »Dansker(sn«s 
Periokmle on til alle »Danfkercsn«s 
Lassen- i Jefu New-n. 

Cb1«.E11gl)augc. 
—,.-.,-. Mk-— »..... 

En Tunnel under Ørefund. ; 

Et fvenfk Projekt. 

Ohnike nntnrlint dnkier Projek- 
tet ein en Tnnnel nnder List-fund 
jcrvnlia on i den ene eller den un- 

den Form Fordelene oed en saadan 
Forbindelse er saa betydeliaeoq de 
Vanifelinilnsder, der skol onervindeszs, 
saa i«elatiut ringe, at det vel not 
san fiznssxs kun at onst-e et Tidszspørgsd 
niaal, lnmrnaar Tanten bliver ført 
nd i Linet 

Dei sidit fremkonine met-e gen- 

nenignaende Projekt skriver sig fm 
den betendte svenske Jernbaneinge- 
niør, xenptajn A. Qnistgaard, sont 
nylig lmr strenet en Piece otn en 

Tunnel intellan Sveriq oa Sjcelland 
on otndelt den til alle den snenike 
Riasdaacs Medlennner. Eiter «Tii—:-"- 
skrift for Industri« anfører ,,.V T« 
et oa andet vedrørende Fiaptajn 
Qoiftnaards Plan. 

Dei lianer neer at tasnke paa to 
Forbindelser under Snndet Hemm- 
ør Hist-lsinnlioraEinien oa sie-ben- 
liavn --«.I.Iialniø. Den førfle anviser 
Unauij Lnislnaard dog stritt-I- 
Pladsz i llrisinelialnsdens Verden —- 

saa fristende Fort, den end er —- 

idet Sundet bei· er meaet dybt oa en 

aeoloaisk Spalte i chbnnden let-a- 
ger nooe1«o"in-deli«»1e Hindringer i 
Vejen. 

Ten anden Linie fknlde efter 
Ovisnnmrdss Plan ndgaa fra lstoben- 
lmoniks nne Centmlbaneaaard svinne 
ned mod Frederiksholins Tealvcerker, 
ima Dcemninq og Bro føres over til 
Atnaaer oa videre Nord om Taarns 
by on Syd oin Kastrnp. Her lern- 
aess Portalen til TJnnnellen under 
Trogden over til Saltbolm lwor 
man ftrafs inden for Kysten atter 
kein-mer op i Dagens Lys, fom man 

foebliver i pao en Straskning af ea. 

3 Kilometer. Fra Saltholms «Øst- 
kyft dubker Banelinien attek under 
Joeden i sydoftlig Netning for under 

Flinterenden at føres over til Soe- 
rig, hvor Portalen læqges ca. en 

balv Kni. inde i Landet Syd for 
Lismbamn 

Man kommer ved Anlæqet af · 

denne Linie knn ned paa forholdsvis 
smaa Dybder (11,3 M. i Drsogden ! 

on 10 i Flinterenden), hvilket er 

lanat vigtigere end en noqet for-met » 

Tnnnellængde. Tunnellen under 
Droaden bliver ca. 51X9 K-m., under J 

Flinterenden ea. 101X2, den famlede ; 
Lasnade of Bauer og Tunneller fra 
Kobenbavns Centralbanenaarid til 
Malmo Sndstation ca. 36 Kni. Kap- 
tain Qviftqanrd nienety at »der paa 
Grund af de rinne Dybder vil kun- 

ne anvendes den billige thaaenmade 
at anlasmieTnnnellerne sont nedfane 
kede Not i en i Havbnnden Aranet 
Rende 

Ved Benyttelsen af Tunnellerne, 
ilnmr Bogenes Drin-kraft felvfølgelia 
ital viere Elektricitet, vil man ·paa 
Reiten Kobenhavn——Mal’1nø kunnei 

opnaa en Besparelfe of ca. 114 Time 

lKørcHhastiahed 60 Ksm i Timen). 
Trafikudviklingen vil felvfølaelig 
blive enorm, on naar denne Tnnnel 

engang ssuppsleres med Tunnsel over 

Storebelt og Bro over Lillebelt. vil 

Bin-r somNarbik oqLuleaa si nltimo 

Thule komme i direkte Sporforbins 
delfe med hele Entopa- 

Det er en FremtidsmusiL men 

Toneene af« den klinger nærmere og 

nagrmexe» «»Jvlli Pft.« 
- 

»«,«», ; 

Den danslce Koloui 
i Alberta, Canada 

Blandt dem, der deltog i vor sidste Ekskuksion til 
Alberta under Mr. J. Rasmussens Ledelse den 4. lau-, 
var der en Mr. Jensen kra Colorado, som blev deroppe 
med det samme og blev saaledes den føtste aktuelle Zett- 
ler i Kolonien. En Brodek ak nam, ogsaa fra colorado, 
vil slutte sig til ham med Familie i Marks. 

Nu, vor gode danske Farmer, er Kolonisationen be- 

gyndt. Dersom eDønslcer at forbedte Dei-es Kam-, saa 

undlad iltke at deltage i vor næste Ekslcutsion og sikke 
Dem et godt stykke Land. 

Elcskursionen afgaar fra Council Bluffs, 1a., den l. 
Februar 1910. Billet for Tut og Retur kostet- MS- 

Dersokn De ønslcer nærmere ()plysnin;;er, saa til- 
slcriv undertegnede. Vi skal med Glæde besvare alle 

spørgsmaaL 

Ell( llllM RElll EslllllE clls 
Elk Horn, Iowa- 
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Nye Bøgetn 
Olfcrt Ricartn Kristus og hans Mit-nd 

Studier over religiøst Sjæleliv i Lys af bibelske 
Skikkelser og Optrin. Pris 81.10. 

L. C. Petetfem Hvad jeg diktcrcde mine Konfirmkmder. 
Hovedpunkterne i den kriftne Børnelcrrdom i korte 

konkrete Sætninger med anskuelige Eksempler fra Bibe- 
len og Menneskelivet. 69 Sider .25. 

Chr. Lyugc: Acpctncs Israel. 
En lille Valdenferhistorie med 17 Jllufttationer. 

101 Sider· .40. 

Adolph Monad: Gud et Kærlighed. 
En Rcekke Ptædikener overfatte af N. Dalhoff. Et 

Ord irette Tid om Kristendommen til ,,de datmede blandt 
dens Foragtere«. 100 Sider. .30. 
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Paul Oldculmtg: Gan til Alters. 

Et Ord til unge. 20 Sidcr .05· 

F. B. Meyer-: Et helcigt Tempel. 

Nogle Ord til unge Masnd om Renhed. 19 Sidek. .05. 

H. P. Haufen: »Der staat sircvct«— 

Vejledning til Vibcllcesning for hver Dag i Aaret 
1910. Udgivet af Kirkelig Forening for den Jndre Mis- 

sion iDanmark· 30 Sider. .10. 

Dr. Torkcyg Taler til Guds Medatbcjdcrr. 

Holdte Ver-den over for Arbejdere i Guds Rige. Autorifes 
ret Oversættelse ved Anton Bast. 64 Sider .20. 

Danilh Luth. Publ. Hause, 
Blair, Nebr· 
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Some Englile Books 
PROF. R. F. WElDENER: 

Antmtmjons tm the ges-lernt espjstlcsss f Jamesk Fett-n .l()hn. untl 

Jude. and the limselukims Of St..10hn. 778 Pages-, hand- 

stimoly honml in gis-on clos h wllh title- ns gold. sp·«(-ial net 

pries ....................................... GLSU 

Nimm-s in this Hunk. Hist- Nsrikss Nr. I. Hohe-ins lu Ntnliiss 

wich Honor-U rksviksw nnd inclksx. An (-x(-(’J(«1n uitl to mlslos 

studean Hl Mker Null-. not ............................. (I.50 

The l)0(-trin(-, »i· the Ministry. Uutlims non-s hast (1 on Luth- 

kmlt kunl lcmntlk 147 pages-. Muth with lith- jn guhh IM- 0.·75 

THE LUTHERAN c0MMENTARY: 
lcditml by llenky lcystckr Ju(-»l)s. u plain expusjnun of the Iluly 

Steriptnriss us the- Ne.v ’l’esst.iunent. hy gishulnrs of the-, Luth- 

(-1-:us(’humh in Amt-tim. 6 nmgnnicenl volumes in green 
(-1»th. stimme-d in gulct Special. net ........................ 9.00 

JOHN GOSSNER : 

Thi- lleart of Man. illustmtis(l.......... .. ....... .. U 15 

JUUE suTTERc 
A Poluny of Meron m- sncisll Chrislixnsity at Worle The Rtnry 

of Holla-l in Wisslphulist und its itpphcstti011. A renmrksihie 

book 238 pukxtssk (-l()l h, ilustrilteih nisl » .. « ".5() 

Danish Luther-m Publishing Heu-c 

Bl«Alk-, Music 
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