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Minneapolis, Blimt., 18. April, 1906
' Naar Herrons Time kommer, vil
.vore tyngste Sorger stjneS fbm en
• Drøm, bor cr foret os forbi.
. Det Siv, fom ertber mob Døden,
har ikke nogen ■ rigtig Begyndelse,
Thi det itnar jo, at Døden cr Ind' gnirgett til Livet,.
Dot or err Glerdo, fottr dokjer og
tiltager i Styrke efter jom Tiderne
goar, eg bet er bon, fom springer fra
ben Grav, der fandtes aabon Paasko. morgen og som bar Vidnesbyrd om,
at Sivet havde feiret aber Død,en, at
Synden staude, tabt fin Brood og at
Djævelen Jobbe ntifiejr (itvSlagt.

0.15

Gr Marint Gorky en egte Nopre0.06
sentant af Eacialiåmcn, dif bet arnerifanfEc Falk iffe stabe som fordeles
meget af bon. Dot Berettes, at han
ifølge fine facialiftiffe Printiper star
forladt fin egtestiede Hustru, forbi de
iffe længere elfkobe hvoraudro, og cr
nu kommen til New IJort isted en
Sfuefpillerindc, fom han iffe er biet
tile men fom han formodentlig ciffer
efter de samme socialistiske Principer
og vil lede (ammen med, trodsende
alle Lovo. Han har imidlertid fun
det, at bc Forenede Stater ikke cr
ltoget Vildnis, men at ber er Sov
og Sæder ogfoa hor, og som en Følge
deraf cr start bleben udvist af et Par
Hoteltcr allerede, og der et paa Talo
at Regjeringen- skal tage sig as ham
ag praktisere ham tilbage did, hvor
hau fom,ifra. Socialismens økonamiffe. Problemer fan stabe fin 58crcttigclfc, mon stal denne Garky staa
fam et Eksempel paa hvad Socialismens moralske Princip« fører til,
j'aa er bet at haabe, atVSorhbuuben
iffe cr nf rette Slags sier i Laudet.
Et Falk star bog Rot tit at kræve ett
Smule Moral af Foregangsmændene
ogstia paa dette Dmroade.

Gu Bank mod ørt- Kapital af 100
Millioner Dollars cr der paa Tale at
grundlægge i New Norf. Det stal
blive 011 sioejs Centralbank for hole
Landet og stal forebygge at der biir
øvet ttaget periobiff Tryk paa Poneiomarfebet, (om tut ofte cr Tilfældet,
xitaar.Spekulationen gaar for bøtt, og
fengene biir ror vanskelige at faa

President Roosevelt hvidt Lørdag
en Talo i Forbindelse mob Grundfteuslceguingcri til sttcpvefcntonterncg
Kontorbygning i Wajhirrgtau, hvori
stan paa bet fkarpefte gik ircite med de
Aviser og Magasiner og hoves Bi
dragsydere, fom iffe fyucS at hatic
ncfgcii^ audert Opgave end at kritisere
og rive,neb pan att beftaaenbe. Man
far paa.
knude iffe udrette godt dermed, meget
mer stavde dot en Tenbons tit at stabe
Tawiø, Stans City store Profet, cr Mistillid og Foragt fortets, jom staar
ankommen tit Eljicago, ijbor simr vil for Orden og Fasthed, uden ot frotte
forsøge ned Notions Hjælp at gien- noget bedre-iftebet. Han medgav at
indtage fin Førerstilling .i nævnte Kritik bande cr berettiget og nødven,
By. Hans Modstandere lover, at dig; men naar man iffe star andet at
lean ffcil fan noget at gjøre førend pego paa end Foil og Mangler, vil
stair-kommer fnalnugt, og roder op man stabe vanskelig for nf stabe bedre
boabc gonrmolt og rryt, fom kan bnt. Tilstande, Modet for Sensationalges mod bom. Det luftes godt i dette isme maoite mon sortie Kjoudsgjov
Stol dernede nu .om Dagen,
lijitger og føre Udviklingen ind i

isljarokkokemfcrcnfeit hører nu til
Sqgacit/og det forlyder, at de Lande,
font deltog i do» og font Sagen havde
mest Betydning for, cr alle vel tit.
foods meb Udfaldet. Som befjendt
blev mmt forligt om at .bele boabo
Ansvaret oej Forbclenø bob ot føre
Pvcrbpfpnct over Marokko. Kvifor
Wilholin,. fottr bar ben, der vod fin
Paagaaonhod fik bande Opkoget i Anledning Marokko og Konferensen
istand, fyltes at stave faact faabibt
meget ud af bot, ot ogfoa tjan cr til
freds. Og riaor Politiferne biir til
trods, alle nj dem, rimer store Ting
være Mcveit udrettet.
Nationalbankene i Row Dokk havde
fovlibet Guld paa Haaud forrige Ilgo,
og for at hjrplpo dem ud af Forlegen,
beden lerrmlc SinnnSjsafvetrev Shaw
dem nogle Millioner mob at do bepo.
notede Bauds i Statsfasidt for det
Beløb, be file Dette or on Fromgaugsntoado, jom iffe stor Vreret 6e.
fulgt af ttogcrt anden girtanSfefvetar,
og valke Opsigt i gotretningåverbe.
ncit. Man fyrres itemlig at Regjerin
gen bifer fig for. venlig slemt -mob
Pengemabotorevne! New gjort. Now
shark Bankerne venter bog bisfe Dage
10 Millioner; i. Guld fra Europa, og
ttaar de ankommer, stal Sekretæren
faa fit igjen, lovos der.
Sen almægtige og alvise Kjærlig,
sted jom gjør, at bor altid paa hvor
fold Bruter følger en lys og mild
Barn, vil ilte undlade at forberede en
Vaar ogfoa for Sjælen. Det kommer
. ^fhlot au paa as, om bi dit skippe Vaarens Luftning ind. Vi aabuer Døre
ag Vinduer om SBoaren for at Baar.
luftost fan faa strømme ind i stele
fin friste Slibe, og bi feier sag baster
for at faa alt Støv og SMbønhod
væk. ©jør tii ligeban mod Sjælen?
Aabuer bi ben§. Døre eg Vinduer, at
Sollyse! fra det bøie og Baartuften
fra Paaflo- og Pin[ehøitibens litigivende. Undere fait faa strømme ind i
den? Vi glemmer bet fom tiest. I
Naturelt strnaler Solen omkring os,
fornyenbe rtlt med fine sitrende Straaler; men inde i Sjælen cr der Klinterluft, fur og muggen. Er bet stig

jirlibc og sande Spor. Tilstanden er
bobbe og ber gjøres mer gvbt nu end
Tiijfclbet star været nogeufindc tibligere, og Nofo^uor fom buer til noget
mtta tonrmc gjeunem stadig fremad
fkvibcnbc Beskt. I samme Talo ud
talto hau sig ogfaa i Favør af, at
store Formuer Mir jfatlaøte, dog uden
at hau udkastede nogcit beftemt Plan
berfat. Talen .hat vakt Opsigt, og
baabc Aviserne og Politikerne har
fanet noget at fnflkfe og skrive om.
Som befjenbt havbo mart i Norge
olierede for en Tid tilbage bestemt sig
tit ot indsamle; en Kroningsgavo til
Song Haakon.' Herryoudolfo er ogfoa
gjort til Diptbmccndene sier i Sandet,
utcrnicst gjeunem do norske Sortfulev,
om at være med og yde Bidrag til
demte ©ade. Man bar i tængere Tid
i Vildrede oder, hvad Farm denne
Gave skulde antage; man talte om on
Lystyacht, Faud for Fiskodes Efterlabte, øller et Foub for rutdve besom.
Sige Øiemeb. Nu fynostntan imid.
lertid ot være fornyren ud af bentte
Bilbrede, .idet Jnbfamlingskomiteen i
Kristiania, fom cr don Komite, ber
staar i Spidsen for Indsamlingen,
bat bestemt, at Gaden stal blive en
personlig Gabe til Kongen. Hermed
et det bo afgjort, at be Penger, fom
indsamles, ikte paa nagen Maadn
kammer bet norske Folk tilgode, men
gaar Blet til Kangehufet.
Sen almindelige Opfatning blandt
92erbmænbeti6. sier i Landet synes at
bære, at vat Gaben Bleben Beftemt. at
gaa til el eller andet fælles nationalt
Gjømnaal, bærenbe stangens Navn.
vilde store Summer tiljtybt Fondet
fra be norsle i Amerika. Nu berimob,
da det fkal Blive en personlig Gabe,
falder Lysten til at bære mob og yde
Bidrag. Det er nemlig slig meb as
Norbbeere her i Landet, at vi har
vanskelig far at fe Logikøn i dette, at
et fattigt Fask, fem allerede nu beta.
ler fin Konge sire Gange fna meget
for Anret fem bc Farénødø Stater be
taler fin President, ag hvis Udgifter
bil vakse betydelig meb at fda fit Ro
gjeringgmaffineri i Bevægelse, neiap
nu ogfaa skal begynde at indsamle
flere Hundrede Xufen Kraner for at
give bet til en Konge, fom foruden

ben Løn han faat flab være hærd fitjv

Bethesda Hornes,
«
Minn.

Willrnar, $1,000, htmrimvb bønne kontrakt-i Settlementer sidder ost jukker efter et

mæssig har forpligtet sig til at sørge, Isaadant Hjem, cr bet bi meb Frimo
for ham til hans Døb.
dighed henvender os til dem af bort
„Bothosda Homes'-' or tftabnet paa
I Barmhiertigbebenå Nadn stfulbe norffe Kirkefolk, fom Herren har givet
Fnstiintivn, fom før var kjenbt bi ønske ber vor flere, fom vilde giøre j baade Ly'st og Evne til at gjøre Barm
under Navnet: „Barnehjemmet i ligeban; thi jam før fagt findes her] hjertighed, at femme os tilhjælp, faa
Somberton"! I Oktober 1905 blev og jan mange enslige og forladte bi kande fuldføre bot Plan og bygge
dette Baenehjom flytter til Gagle gamle, bor cr fattige, fom udelukkende Gamlehjemmet faa fnart fom mulig.
Safe Late Menighed o Mil nord fra maa stole paa Barmhjertige MønneFor bom, fom maotte bære mindre
SSilfmaL- hvor Bestyrelsen havde ffer for Tilsyn og Opkjoljb. Sit hele kienbt meb dette Foretagende, stal
fjøbt .160 Acres Land og opført et Liv star de arbeidet og strædet fjaordt jeg oplyfe, at ..Bethok-da Hamøs" cr
tidsmæssigt Hus for Hjemmet. Med faglænge Kræfterne tillob bet, og faa en selvstændig Korporation under
Flytningen og itjøbet af Farm havde paa Stund af Sygdom eller anden Staten MhmefotoS Sove og har for
dot Maal fer Die at udtiibe Insti- Modslang og Ulykke staar bo^MWwl Tiden følgende Board af Trustees:
hitsomen til at oinfatte baade Bårne- Mattede fat dot nødvendige til Lids- Past, I, Mortensen, Formand; Past,
hjem og AldorbamSbicm. Bartre- ophold, naar Alderdommen kommer. E, E, Gynild, Biccformanb; Past, ffi.
bjommet er altså bygget meb Rrnn Det bilde ijstradfjeb være en Barmhjor- B. Miohaelfan, Kasserer; Past, S.
for 50 Børn, og Jet jer ud'til, at dot tighebågjevuinsl- at byde faabanne. et Risløv, Sefretur; Pajst. Elias Aas,
GSubernor Johnsons Bloder. frrnrt bil blive fuldt, da- S(nføgningev godt Hsem, hhar bc futide faa Til- Past, E, O. Sarsan, Past, Japan
vin Optagelse fammer til enhver Tid. fyn og Pløse bqaV til' Legeme og Maltfan, Mr, M. C. Sopperub og
Nagle Aar stien var hun ben fat- Mat Alderdomshjem har Bestyrelsen Sjæl . i Alderdommens Dago.
Mr, A. 31. M. Enersen.
tigfte af bo fattige. Manden brak, ikke seet sig istand til et bygge endnu.
I Ilbetæntsamhed siget ntange at i Past, E. S. Gynild er Hjemmels
aldrig vat han cebnt; istedenfor ot
bære tzondes sløvste Støtte i Vorden,
dar han hendes største Byrde, seendes
største Skam. Og Børnene var fmaa
og hjælpeløse, og af Boniter var der
holler ikke formange.
Et nf Børnene, en Gut, blev Isende
til ftor Hjælp. Han var flittig, på
lidelig, trofast og innforgsfulb. Dot
bar ikke længe, før han udførte en
Mands Arbeide. Og skan slik frem i
jstirbeft has store ag fmaa. Moderens
Kaar blev lysere vg lysere; thi Børnene glemte iffe, at bun stabbe været
atene om at føde og flæbe dem, da de
var fmaa.
Star gik sten, og Gutten, bi omtalte,
bar ved Selvstudium kammen fan
langt, ot han hinde redigere et af
Bethesda Hornes. Blokhuset og Eagle Lake Kitte l Nærheden af jamme.
Byens Blade. Sao Bleti han sendt
til Statens Senat. Flittig, paolidolig, ærlig, venlig, højsindet vandt han Mon da vi allerede har skabt flere for faabanne har næsten hvert Bounty Prosti Past, Chr, Malen, Atwater,
mange Benner, og Statens store Anføgningcr om Optagelse ved dette fit Fattighus — fin Poor Farm — Mimt., er af Beftyrelfen valgt til at
paatevntto Hient for gamle, star Bo- hvortil ■ faabanne kmt henvende sig. retfe og famle Bidrag til Jnftitu*
Mand blev opmcrkj'om paa ham.
Men ban vor Demokrat, og fom ftyvclfeii bostuttet at byggo allerede i Tisse glemmer nu sar hot første, al tionevne. Alle Pengegaver fendes til
jsaabnit kunde bet gaa an di kamme til Sommer, om det fan blive muligt. baade Barnehjem og Gamlohjom og Past, M, B. Mirhaclfan, Billmar,
Dag dot fer iffe lyst ud; thi uagtet forøvrigt alt BarmhjertighodSarbeido Minn.
Senatet, men længer iffe.
„De fattrgo stave I altid iblandt
Republikanerne
nominerte
en Bidragene tit dette Foretagende iffe et Menighedens Gjerning, fom don
stav været jaa fmaa, har Stødet af ikke fknt overlade til ben verdslige eder," siger Joins til fine Difriple, da
Mand til Guvernør fom mange af
Farinen og Bygningen af Barste* Stat eller til filantropiske Formur- bc fad tilbords i Simon bon (pedalstans egne Partifæller ikke kunde
ffutte sig om. Da gjaldt det for De. hjemmet krævet faa betydelige Sum- ger udenfor Menigheden at jørge for ffes Hus i Bothania. Derfor cr det
mer, at ber alforede hviler iffe faa uden til ftor Skade bonde for Menig-, fandt, fom en Del Folk meb Uvilje og
mofroterne at finde en Mand, fom
SGrgrelfe figer: „Det bliv aldrig1
hinde famle de uafhængige og uril lidon Gjald paa Jnsttfutidnen. hobens Liv og Trivsel og for BarmImidlertid er vi under Arbeidet meb bjertigtjedSarbeibet. Desuden glem- Eirdo paa Krav om Bidrag og Bøn
fvebfe Republikanere om sig semdelfom
am Hjælp." Nor, pi stander, bet ikke
fine egne Partifæller og muligens dette pootænftc Gamlohjom bledne mes hvorledes ben Slasks Hjælp- be
mere og mere forvissede om, at der tragtes af norffe Mrvnb og fitiinber. vil blive ftut mod disfe.Bønner og
lede dem til Soir.
ikke olene er Plads far irren Trang Mange hav fartabt bet fjetre Fædre Krav; thi fattige og trængende vil
John A. Johnson filed, nvmineret,
for et saadant Hjem hør i Minnesota land bore eller delvis forat tmbgtra her altid være, og det cr Frelserens
og han blod valgt, men ber bar en
— faa at fifle i Gentmm af den norffe at komme paa „Fattigkassen", thi det Viljo, at de .fkål finde -Hjælp hos
Tilig, ber frorlig bidrog til starrs
Befolkning i Nordvesten; derfor vil betragtedes fom en Skaut egså,Pan kristne Brødre dg feøftrc..
Valg. Og nu tommer bi atter til
Arbeidd blive fortfat indtil Manlct tere, font fult den maotte tasle tiltalte ..Derfor, Benner, blid aldrig trætte
stans Moder. Thi ben fattige Stein,
cr unnet. Hor cr sikkerlig mange med, bor »or dybest funken saadcl i of' bisse Bønner og Krav otti' Støtte
bc, bi begyndte at tale om, var Mader
gamle, font. fer meb SEngftelfe frem økonomisk fom ogfaa i moralsk Hen- og Hjælp til Barral)jvrtigljebsarbetbet
til Guvernøren. Og ben lille Gule
mod do sidste Aar af sit Siv og spør fortude, ©aalebes ogfaa hor i - dette iblandt os. Den barmhjertige Gud
fom faa trofast og mandigt stad Hondo
ger, hvem font flot tage sig af dom og Laud. Hbarmegeir Nød og (juorhmn- blir.aldrig træt af bort fattige Synbi i hendes bitre Dage, bet var Jahn
give dem Husrum og Pfoio, naar de gc Savn cr man ikke villig at lidse, bor, forte rnaber tit ham Sag og Nat.
St. Johnson, Mirmosotas nuværende
'
S. Risløb..
Guvernør.
Sekreter.
Under den bitre Valgkamp Hob
I
den
europæiskeStorpolitik
cr
Mr. Johnson Beskyldt for at stave for
man i hof fenere blevet interesseret i
fømt fine fattige garælbre. Dette
bund man tror er underhandlinger fra
hørtes flygt ud. Ser fkulde et mindre
Englands Side om en Trippclnllibaarlig Rygte til for at knuse en
mifc mellem England, grnnfrigc og
Mand.
Ritølandj'bcnnc Allianfestal da være
’ Men faa fom bort sande Historic
en Modvægt mod Tysklands tilta
for Lyset. Naar en Mand er falskelig
gende Magt og Indflydelse. Engbeskyldt og det blir aabenboret, kan
land Unser nu Tiden gunstig for faa.
man lide Paa, at bet amerilemffe Fask
barme Underhandlinger, bande fordi
iffe er bange for at udtrykke fin Syrn
England, Rusland og Frankrigo
pati; og skvis det or nogen Tilig Arno
handlede i Forening Deb Konferensen
rikanerne beundrer, fna cr bet en
i Atgecifas, og fordi cngclfkesBanfAland, fem ved staardt Arbeide Boner
mrpnh bil Blive nøbt til at gribe btjbt
sig Ver fra trange Kaar ifsomt ind
i Lommen far bet nye rus fiske Laan, '
flybdjcsrig Stilling i Snrtvfundet.
om det skal lykkes Rusland at sera he
•
San blev ben forsten fnttige'fvenffc
Penge, bet Behøver.
Gut balgt til Guvernør, og alt Mo
etterslå Homes.
Tre Rtgrt Med Nat tit Søndag og
deren kunde sige bor, at Jahn altid
havde været en gob Gut.
ikke længer fon hjælpe sig selv. As førend mart tager fin Tilflugt til Søndag Margen lynchet i Springfielb, Missouri. ^To blev hrcngl om
Nu cr hun bød. Ost paa høndos faabanne er ikke allo fattige; mange Gouniyets Fattighjælp. Cr man faa
Ratten og ben trebie om Morgenen.
stor
tilstrækkelig
Eiendam
til
et
sargtilstut
nøbt
til
at
tage
inb
paa
Fattig
Begravelsesdag bar stapitoliet lukket,
De tre bor mistænkt for al stabe an
flere af Statens store Mænd oberbar frit Ophold, berfom de stabbe nogen huset, faa kammer man der Blandt
tastet en hvid Pige. De trø Negre
Begradelfett, al Forretning i Byen til at tage Vare paa ftg og sørge far Falk af fremmede Notioner meb mere
blev arresteret og indsatte, i Fængsel,
St. Peter, hvor hun skovbo Boet, bar deres baglige Bestod; men fortbtm elfer mindre fremmed Sprog, og formen en Mob røb Fængslet nrpstøn
stanset. Der kom storø, vatre, kast. Hjælp er ofte iffe at faa fer Penge. faabibt ber er nogen religiøs Pleie,
neb og tog tlgjerningsmænbene og
bare Blomsterkranse fra Starbyerne. Dersom fnndnmte gamle forftab fit faa er ogfaa den fem Regel,af en
lynchede bom i Overvær af Tufenber
Sele Staten følte Deltagelse meb eget bebfte, faa vilde be give fin Eien onden Bekjenbelfe og i mange Hen af Mennejker. 'Delte Optrin havbo
Guvernøren og derved ærede den dom eller en Del deraf til et saadant seender anderledes, end man er dant tilfølge, at bet foner meb Raeefrig !
Gamlehjem, fam her tænkes bygget, meb. Af bisfe og flere Grunde vil
svenske Kvinde, hvis Søn han var.
benste By, ede hvide og Negerbefosk.
Der. tales og skrives faameget om, mab at faa fit Hjem ag fin Ploic der >on af bore gamle altid føle sig ulyk
ningen senat ferrbig til at befjrvmpe
at bi i Amerika har kun Sans for indtil fin sibstø Stund. Hermed bilde kelig' og fremmod paa et saadant ljinondeni Soldater er bleven fonbt
Penge og hvad Penge fan kjøbo. Mon de npnrm to gode Ting; fvr bel første Sted.
tit Slebet, vg ekstra Politihjælp et,,
Anderledes stiller Sagen sig, naar
fan er ikke Tilfældet. Dø gamle gode ffaffebe be figselv et gabt Hjem meb
inbfvoret. men« Negrene har Batifa-,
Dyder faafom Kjærligbeh til Forret- Tilsyn og Plerb- i alle paafommenbe der blir Tale am at gaa til et Al- derett sig. og faact Tag i en ftor
bro, Ærlighed, Trofasthed, Uforfær- Tilfælde. Dernæst faa gjerbe de en derbomsbjem, fom er bygget af norsk Mængde Dynamit, hvarrneb le bil
betkjeh i Opfyldelsen af SSnldspligiet star Barmhjertighebsgjeming; thi bc lutherske Menighebsfolf for Baabe
forsvare sig,
. .
" >.
;
findes endnu i bor Midte, og hvor de dildo borveb hjælpe til at an^re hjem mere bemibfcbe og fattige gamle Falk,
Regn, Sut og Slub frttbt aber store
løse
og'
fattige
gamle
kunde
faa
et
font
trænger
Tilsyn
og
Hjælp,
Der
i færegen Grab kommer frem i Dags.
bribe man ganske fnart finbe jig hjem- Dele af Norbbesten Tarsdag, Fredag
lyset, cr vi fnart rebe til at tjbeedvr godt Hjem.
og Lørdag forrige tsstø. .I Syb Da
Sam
før
aplyst
her
i
Stabet
or
ber
me
fom blanbt fine egne. Et faa.
Beunbring og 2Ere§6ebisning.
kota falbt ber aver tre Fob Sne paa
allerede optaget to gamle SWtSstb veb bant Hjem har fin egen norst luthersk
(Ungdommens Ven.)
fine Støber, oplyses bel, ligesom bet
Betstesba Hames, som midlertidig har Prest, fom holder Husandagt hver
faaet et Bærclfe paa Barn/hjemmøt, Dag og Gudstjeneste hver Sønbog, fnoebe paa anbre Støber om ikke fuldt
Omkring 22 Tusen Emigranter Døn ene af bisse, ScrtrtLm, bat inb- naar han ikke er ube paa Reiser i faa meget. Andre Steder regnehe
bet. Vaararbeidet blev sat adskillig
landede i Rem gjort Sønbag og Man rettet sig paa ovenemtybebe Maabe, Hjemmets Interesse.
bag. Se bied bragt aber fra Enrapa ibot han har overbraget til Jnstiin.
Meb ønsket om -at imødekomme tilbage, men het bakre Beir siden
Paa 17 Dampskibe.
tionen en Lonbeienbam' Værd otier bem, fem runbt omkring i be norffe Søndag bit fnart rette paa betie
iglen.
fmuk Tanke at en faadart Gave 6lir
indsamlet, cr det ingen fom vil negte;
mtn det bilde under nuværende Omftænbighobcr befaret bedre, om den
under Kongens Navn og ogfaa under
stans Bestyrelse om farnøbent var
gaact til et eller andet Farmaal, som
havde bæret til Gatm for hele det norffe Fask,
Stig staar det for mange af as.
Men fna er det nu dette, at vi er kom
met som langt bort fra ben Kaugebyrsalsa, font man derhjemme og da ifær i
visse Kredsa i Kristiania, ftyres at
stabe basset sig faa fuldstændig apple
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