
for sandt, bono Guv siger i ftt Oto, 
det gar Diensten jo ogtau; dett »mitt- 
Ithe Tto« er tlte ttlsttactkltg ttl thelsel 
ltge iaa not tout en uoootttg AntagelteY 
at otste Læreieettttnger, f. Eisen ,;’zndl)ol-l 
det at De tte «Ctosartttler, er tttIttatteJ 
ltg ttl Ftette, tnen Ttoett er en satt! 
Oottdeoiszntng, .ett trtdetltg Fotvtvntng, 
ju, en Zw, tandt af Guds Aand, Ita 
Ptettet ttte vtot nat ett ttunttlad otn 

J tus, nten det dttender tor J.iug, 
dttknder at Gliede og Tat tot hang- Futte; 
iatttdts totttaar teg Otdtu »Ou- nogen 
lcke hat sit-tu Rand, dettne er tlte hang« 
Wtom 8,9). 

wen enttte rigttge Fremganggtnaade 
pocrtor den nh Lytta-gute ttl Ottæntpetie 
at d.t ioeerntettste og vtldletenve, tut 

dater nted fig, iynes trttg teottgt at otete 

denne, at degynde nnd at Ipotzu Pol-d 
tanne vi leert detai, tat det er otIt umt- 

tottteltgt, at naar ett iaadan aandtttg 
Bttcgelte tremcottta.er og otnder Ind- 
gang, da hat out otte t sig et Euno- 

hedotnontent, maasle otandet med nngu 
vttdtatende, mstt tog et Sattohedgutm 
met-« der htdttl hat teeret Ior ltdet paa- 
agtet t Beten og Forthndetien tnoentor 

teurem oq sont Troen detntett vor lagge 
ftp-re Vogt paa at tttkgne sig. Tut 

Gang den bornholmtke Forthndelfe tun, 
bat den en Tone med siz, tout tnaaste 
den Gang vor temtneltg ltdet ftetnttee- 
dende, det var Troen paa J ei u D I d H 

Kr aft, den frt Naade r Zesu Blon, 
dett tulokotntte Jottotttng, denne dtn 

dyoeste, Itættette, ialtgtte Tone t Ttoes 

ltott, og Herren være looet, dett Tote 
er tteettgt tgettrtem tolandt os hethtetnst e 

oz lydcr nu ttatt og vklsjgnet ntattbe 
Sttdet; ntt koattner »«’sttgpteliens« 
Aundsdeocegelfe og tager etgte paa Cel- 
ltggotelfesltoet, den derer ogsaa en Tone 
med sig, sont sittett hat tætet tttnttttltg 
liot paaagtet tndenior Trosltvtt tbtanot 

od, og det er tor tnttte Øktte at se: K ri- 

itt Opftandeltegziratt Gut-· 
3,10), er der tkle i Almtndeltghtd alt 

tor udt Øje derfor iblandt os, og ptee 
dtttg der ttte for ltdt derotn? Ter er to 

en iaadan Kraft, ltge iaaoel iotn Jesus 
thd tgennem Tod og Grao, og tntet 

lunde holde hant ttloage, ltge iaaoel er 

der for alle hans Freltte en nahen th 
ttl at btyde igettnem ped hans straft, Ia, 
bryde tgtnnent alle thdtinget og t alle 

Ittttelier dtyde tgennetn ttl Setr med 

hom, ja, tgennetn alle thnggltr nd- 

btyde trttd Paulus: »J« alt dette mere 

end iejte vi ved harrt, sont os elstedess 
(Rotrt. 8»37), ja: »Ved Guts vtlle vt 

vtnde Statt« (5al. 108,14). — Hoert 
Foraar holder Naturen en Opttandeliegs 
pradtten for os, nstttr alt dtt mhldrende 
Lto detutse bryder fretn gtnnetn den 

merke Jotd og kleeder den i Statthety 
iaa der dltoer Blotntter og Fingten 
Pan ltgnerde Maade tan Krtttt Op- 
ftandelfes Kraft btyde igenttent t et tto- 

ende Menttestes Lto nted Sejr og Ftelse, 
beere Blotttt"ter, der ,,udbkede ltertttt Bel- 

tagt-« (2. Kot. 2,12), og Fragt-r, der 

kattne indsatnles t Gut-g R:ge. Der er 

en vcedtg Kraft tilrede for Guds Bom, 
en Kraft, hooroed der kan flytteg Bietge 
og »der stal tntet oære utnuttat« tMtuh 
17,20), ja, et Gttds Born kan alleiede 

her itnage »den ttlkommende Vetdens 

Ktæitet« (Hebr. 5,6). Hoorfra faa ot 

den KrusteI Fra Jesus; ltgefotn der, da 

han oandrede paa Jorden, »udgtt en 

Kraft fta hatn« (Luk. 6,19), saaledes 
endntt, og derfor kan det sigeg ttl troettde 

Menttefker: ,,Vorder statte i Herren og 
i hans Bandes Kraft-· (Etet. 6,10). 
Men hoor ttteddeler Krtftt Opstandelies 
Kraft sig ttl ot? Jkke udoottes fra, ved 

blot at »tage Sttlltngen i Ordet,« tnen 

indvsrtes tratotn en B trkntng as 
v o r Da a o, att t Fothold ttl, sont nt 
ptlle tto Herren og tage Krætterne t 

Brug. J vor Daab er et nyt Lto fsdt 
i vg, JeIuSltvet ttted alle de t y Cvner og 
Kutten hootoed ot kunne se Guds nge 
og komme tnd i Guds Rtge (»’toh 3,5), 
mxn det er faadan ttted rette Lto jotn 
med alt andet Lip, det ntaa have Wer ng 

og have Loo ttl at udfolde sig, ell rs tsr 

det, det er den stote Forbandelie, der 

hotler over hoett vantto Mcnntste, at 

nagtet det er tobt ttl saa stor en Hut-g- 
hed, saa bltver den ltggettde unyttet hen 

og oignet; og det tr dttt Itote Vetstgnelse 
over. hoert Mettntske, der har annanttnet 

Jesus t Ttoett (Joh. l,12), at vt eje 
allerede her det eotge Lto (I, Joh. 5,tz)« 
og det vtl ttdiolde sig .her tned al den 

Velsignelfe og Kraft, sotn ot vtlle tagt 
l Brug; maotte ot kttn laere t denne 

Henseende at bede Herren ont meget og 
tro hatn ttl meget og hente stodtg ny 
Titsptiel as Kraft ira Mudoerbotdet ttl 

Nartng for dette Jesugltoz ag ttl alt 

dette can Skrttteas Otd httoe as en ttor 

Vetledntng og Hielt-; da kan Gut-shar- 
net brhoe gennern ettdoer Hindrtng og 

ftnde Hjeelp ttl Sest- over enhver drtttelsq 

ja« bltoe fotoandlet tut Verltghtdttl 

Hertcghisd i deite at btioe Jesus gunsie 
ltg (2. sie-« Z,18); ultsuu nd tku en 

ib o end e matt (2. Kor. 12,9, »a! 
Kusti situft tun do c mig«) nd ttu 
D au d e ii g must, og det er Gabs- 
buinetg state Antoui·, ut oi icte i den 

Forstitnd giuve voit Bund ned i Joiden, 
inen ut di tun d.t oiniut i voit Bio. Leg 
i denne Foibindilje Meeike ttl, hooi din- 

hyggeiig Pautug et idi de us huni tittctede 
Muttgyedet med J«)eiityn til dette; ie sau-» 
tidkg Etetj l; efier at hJoe ndiuti sin 
Winde over deteg Tro, stiivek hun, hour- 
tedes yun beder tot dein, ut Gud vu op- 
tude deteg Øjne tit ut ten-de Jucken 
huns Mitgts overvcettes Stdrye—- ei 

duek vg, fein tro, eftek hunsz vietdsge 
Mund Viitiiing, sum hun udotste i Kii 

tin-, du duii opkejfte yum ttu de Dude« 

(’B. 19,20), utiiuu Kristt Opttundetiis 
umst; euek puutignende Munde til Me- 

nighedeniiiotddch «.-’,tyitese nied at 

Styike eiter yuus Hetltgyeds Kraft- 
(ttdt. 1,«). 

Det ek denne Kraft» Guds Aund vit 
bete til os og detigennein gute Jesus 
heilig i uue huns hiuige puu Joidenj 
Unh. 16,14), tin- vi tunne using 
«.iituften im det Holz-« Muutte di dtoti 
ditve stille for Heiren odettor end-ver 

jSog og i ul vor Entd, ittue sotn dem,« 

Idek vente puu huns stiuft igennein uti 
!ddr Stipdeltghid« den-ed kuniie vi nun! 
til at duoe »tytdte at Winden-« (Etkf 5,H 
Hist, buude med Heniyn iit ookt HierteJ 
Jvdke Taster, vor Tale og hele odtt Lip! 

I 

; Suudun hui det vist vieiet used Stefuiius ; 
sit-en Let tun siges um hum, at h.-n ourl 
,,«uid af Tko og neun-· (up. Gek. s 8). 
O. hour eie vi dog lungi iuduge i den 

IHenfeeiide, de flettc uf os! 
Der totekoniiner i den heilige Sktiit 

«et Udttyk, det betegnek, houd der er Kil- 
den til denne stoke Krust, og det hat 
gioit init Hjekte fuu godt ut mode dene, 
men utter et Udtrnt, der ttutge med, 
hvad det genimet i sig, vittnok i Alniini 

delighed er for lidet fremtne idk not 

Siæi og i Foikyndelfen, det er Udtiykteu 
Fudekens Heriighed idm Kil- 
den til u! den Velsignelse s Netning uf 

Hhilliggstelfy der kun komme fiem hds 
tweiide Mennester. Vi mode des-te ur- 

tkyt euetede peo eiiiui Bieka hour; 
Herren fugde dm sit Fou: »de stuue’ 
heuiges ved nun Heilighed« (2. Moied. I 

I29 43), nien under den ny Pugtg Vilkuim 
book dei to spkft tet tun iuttes tsin finde, 
dyhe Betydn.ng, hviiket Bald af Reisig- 
neiie ligger der du ikke genii i dette ene 

Udtiyk; det vii cis tusgge os paa Sind-, 
at det er ikke vor egen Heilighed, der tun 

udkette von Lios Heuiggiiielfh men ene 

Fudeiens, iau vi sism Bein i huns Hug 
nua dele a sum dain og hente ul Kraft 
fru hum, ultfutninen nd uf Kitsti Fylde, 
nieddilt os i Dauben (Eiei. Z,l9; Ko 
2 9 ff.;. Se en Gung ei Okd ioin dette: 

»B! ere aitius vegkuoite ined hum oed 

Dauben iil Demn, puu det ut ligefoin 
Knstus et opiejst itu de Døde ved Fade- 
keng He iighed, fuu ssiiue og vi oundre i 

et nyt Lea-ist« (:)ioni. 6,4)« det Qtd Hel- 
dek utiiuu voit Liog Heu gut-reite, tet ny 
Leuttet, og dit lceggei Vægten pun, at det 

er veo zudeieng Herlsghed« dkt iia ste, 
den iumme Kraft, hvokned Kultus blev 

opreist im de Tode, og ut del et gen- 
ne m o o r Da a b, viere biet-ne dick-g- 
tiggjorte i denne Kraft til Livetg junde 
Fkigccelfe. 

Tit Summenligning kuiine itene Oid 
iom disse: »Begtavne med huin t Dau- 
ben i hum eie J og medoprejste sonne- 
detft Trven is a Guds tust, sont oprej 
sie huin tm de Tode-« (sioldes. Z, 12) 
euer ikeg Eies. B. 16—20, hour det ut 
blive mægtig dikieeiiet ved Gudg Auiid 
idet indvoitis Menneste, ut dlive idds 

itettet og gtundieestet I Karlighedeiy ut 

blioe opiytdt med ul Guds Fytde alt- 

iuitinien can istis tiiduge til Fudereiig 
Heittghets thdoin tom Zudem hour- 
oed huti Idttnaur »in-et uue Ting ut 

gute tungt oviiflødigete, end hood di 
dede euer toit«t»u, etteis den Mpgy soin 
tir sig tiuitig i des-« 

Jdet jeg inu udfurtig hat doælet den 

denne Sag, foin unguuk Kiittt Qp im 

deife Kraft i wuds Born, our dii iiiiii 

T«tike deinted ior mit eget og Andtes 

HIeite ui p ge puu e:t Bilde itt Bring- 
netie t dort Livs d,«euiggoieife, oni oi 

inaulte dug oIe iikeitgt ui den, og kuiide 
dette toiiime miie nein i von riv og i 

Foikytidelteit, du o ide kser ttke bade i.«u 
its-gen Piudg tot« Iiæiitiettte og uitdie 
dei.de Lietdoinme I Rettung at Lioettz 
pktigøietth og dei- kiiiive de tue-mein ud 
itidiiekte Bei dltoe iiieget dikænipet at 

det, dei suu ut sige istt tsunge sig men- 
inægtigt friin puu Ouiidhediitez Betast 
umg. Weit tud us dug tgennetn dit 

Aiitumnten og nu turtig ooeuoi den 

nye pfligsteliigtelttiiig, del er somit-en 
nun heidjinith denuie din indeilsgk 
KEJIgnid Ikt uue dein, vi ji dog kuiine 
Ie ouu iom Bis-die og Some »Hu-inn; 
tu. lud os tust i itgi Maul give site-liq- 
he»i-n Rum, — tin-n itte Budsuietiin 

(E-tei Aiinekgei.) W N o i u p. 

ForflclligeStuts-2llulirdir 
Wisconsin-. 

Nil-Z Olson. en Former ncer Butter- 

nut, har en stæik Natur. Medeng han 
hungede Ved en halo Mil fra sit Hi(in, 
faldt en stor« Gren lige paa hanS Hooed 
og den-z starpe Spids tiængte lIge ind i 

hans Hierne i en Tommes Vgl-de Ung- 
tet han iolte sig underlig, kunde han dog 
gaa hiem alene. En Oel af Gerne-nass- 
sen holdt paa at flyde ud, og hang Hu- 
ftru fordandt det da, faa godt hun lande, 
til Ooktoren koni. Han gis alene hen 
til Oderationsdotdet og lod ham stelle 
nied Saaret uden at lade sig llorofois 
niere. Den veei fte Fare er nn ovesstaaei 

— Hinlene er alt, sosn er igen as en 

United States Cxoreis Co. s Jekndanes 
begn, fom nn staat iMilwantee. Mil- 
waukke Bnnens Falk siger, at det Inaa 

have vceret en Explosion, forn var Aar- 

iag i Branden. Exdreig Romoaniet si- 
ger, at det ikte tender Sortengvtosse 
sine Bognr. Expresvognen var med 

paa det nye Huritgtog, iotn iorlader 

Chicago Kl. 10 orn Aftenen. Etpreis 
Agent Shockty bleo taget nd ien heimst- 
log Tilstinm Han haode forspgt at 

kedde nogle af Kompamets Bogek og 
Papiker, eitekat han opdagede Branden 

og bleo ncesten sont acRogem Tal-ei 
psa Vognen er 82·00«). Tal-et af de 

Pakkey som dreendte, kender man endnu 
ikke. 

—Jernbanefærgen, foin forlod Mil- 
waukee den 2den ds. Kl. 3 om Moige 
nen, dl-o den 3Iie dg. feel nd for Wme 
hall, siddende fast i Jsen. 

— 

,, Den toite og den lange-« hat dre- 
oet sit Spil i Racine· De gis oinbord 
i en Sporoogn paa Milwiulee, Raeine 
cle- Kenofha elektiiste Bane og ptyndrede 
Kanduktoren for 823, efterat de havde 
givet Ordien Eftertryk ved Hiaelp af to 

Revoloe e. Her-eitel- vil alle Banens 
Kondntiører biete Skydevaadem 

—Williarn Preschen-, bosat i Ton-n 
af Lawrence, Chipoiwa Connty, stnlke 
Mandag Aiten degioe sig hiern, men git 
oild, sent og snoistc Iosn det varz Txd 
ltg den natie Morgen begav Falk sig nd 
for at sage euer dam og fandt ham Ug- 
g-nde stcvfrosset og ttd omtrent to Mit 
fra Hjemmet. Ved den Tid, da han« 
maa viere hattet under, oiite There-ame- 
tret en Kulde af 40 Gradei under Zeko 

—- Mrs. Mai-) McGnan iBaradod," 
var i Loidagsz lOl Aar gannnil, og mod- 

tog Lykonitninger fra en vid Vennrkkeds. 
Mis. Mary McGuan, fodt Neihlan, er 
todt i Jrland i 1798 og kotntil Amerika 
i ls47, ttrats eiier den ftore Hungers- 
nod i J land. Hun erindkek tydelig 
Napoleon den Ists-S Nederlag. Hun læ 

ler uden Biiller og har sin Helbied og 
Aandgeoner i god Bkhvld Hun har 26 

spornebprn og 8 Bornebprngbonn 

Er aloorligt Stagsmaal fandt forleden 
Sied i Dom-net Sniiths Rct i Drerv 
Wright County. Folgen var, at to 

Mel-nd Cprles Hall og zred Borisiclo 
liaqer for Ooden, en Mund hnr hatt 
in Kugle i Armen, oz fern andre l) r 

spart wire eller mindre Beskadigel- 
fer ai Klubdeiz Jldrager og Stole. 

Slagsmaalet itreo sig fra Uenighed om 

en Bio, og Byens zolk haode delr sigi 
to Leirr. Der dlev en iuldnændig P« 
risk, da Slydningen begendtz og mangc 
Mennefker hoppede nd ad Binduerne for 
at komme dort 

Jowao 
En katholfk Metughed i Fort Dodge 

er tfcktd med at gøke sig uafhængxg af 
Præiteherkekønunet. Den hat btslutm 
at lade nne Ttustees fort-alte Menighe: 
dens financielle Anliggmder og betale 

Prasten en fast Lon. Menighedeng Tru- 
nks-S otl ogsaa lage fulh Kontrol of 
Gkavpladsen, fælge Gmoe paa famme 
cg benytte de indtomne Penge til «at for: 
staune Gsundem De vil lade Merig- 
heben incotporere under Statenå Looe 
og den-sur lægge sine Planet for Ecke- 
bksitsp John Hennegfyi Dubuqur. Nag- 
Ier han at upprobece dem, vtl Netiighes 
den lægge inv Lamon til Legislaturen 
for at faa Blskopen tounget til at skjøde 
Eiendommen over til Menmhedem 

— For filsk But er G. C Ja nefon 
og W C Csonei Dom-z vømt ved Rek- 
ten I Aumototk Juni-Inn er den tigsste 
Monds Oowz oq Neste-n af Eil-nun 
Jameson, Stniih ö- Co., Handlenbe med 
stumm-let og levende meaturen Ckvklt 
otbcjvede for annet og var Kassekek i 

chszns Bank i Entoz 

Judiaua. 
Eiter at have teuer lyttelig samtnen i 

64 Aar iom Mund og Zone er John og 
Miny Bublnff ( La Poue dod med tun 
nogle faa Tinms Mkllemkusm Begge 
oak fodt i den sann-ne Lasssgvy i Phas- 
sen, Hustsueni 1812 og Mundeni 1814· 

De var Bennkr iom Sinne-vorn; i 1834 
blev de gifte og kenn til Amerika i1856. 
Den storste Del of dercs Ttd hqr de si- 
den tilbkagt i La Votte Counto, og de 
hat« i long Tid væket del ældste Bari 
det nosdlige Indiana. Der vor et stunk- 
Baond tnellsm dun; thl naar den ene var 

iyg, iaa bleo den enden iyg puu lignende 
Monde. J de sidfte Aar hat begge hnvi 
.n udmmket Helbied; men for en 10 

Oage siden blev Ousnuen sog, og den 
folgende Dag blev ogfaa Monden iyg 

lDer Ønste, de hat-de ocn at do paq 
»in-inne Tld fik de opfyldt, da Monden 

oode Tsrsdog Alten og Husikuen den 
folgende Dags Alten. 

Illinois. i 

J siere Doge er der til Polikiel i Chi- 
engo klage- ovek, at fqlsts Quarteks nd 

gives i Leveediftkittet. Lokdag kvkt fsk 
spitan kam Oqu Lintqnsst ind til Hak- 
nion St. Stuiion oq sagde, at hqn 
havde faaet tke falske Quarters i Pthick 

» IIkeCanleys Saldo-L Lintqulst eitles- 
nd"e, at hqn sont Betaling for et Glas 
Øl haode givet en Solvdollqr og blqndt 
V- xelpengene taak de tre Blnfksllinger 

Han opdagede fotsi, at de var fallke da 

han var kommen nd oaa Gaben, og var 

bange for at vende tilbage uden Ledfa- 
gelfe of en Politik-eisenf· Politiet gis 
til Saloonen og atreftetede Butter-deren, 
hvorpaasKaptein Potler af Regetjngens 
hetnmelige Politi blev underkettel om 

Ajreslem Man Inener at der ek to ok- 

ganifetede Banden sokn lauer de falste 
Benge. Pengene bækek to foksiellige 
Aarstal 1898 og 1880, og de er gndt 
efietgiortr. To Arrester til bleo giott 
i.MmdagS. 

—- Boycotten mod Recokd og News 
iChicago er nu i fuld Gang, og Unions- 
wendene hat det dedsle Hinl- om, at del 
ital lykkeö dem nt fette Sauen ioennem. 
En af Entbedsmændene i Allied Print- 
ing Trades Conncjl hat udtalt, at 

del er en gacntnel Historie-, sont nu ssal 

gsres op; detfor bar man lorbmdt sig 
pas det omhygqeligfte og agtek selv at 

uUive en Apis, hoortil der er lovet dem 

go- Starke-« 

N. Dakota. 
Statens Stolecenius vilety at der et 

sl.«,7.95 Skolebskn mod 76.549 ifjor· 
Den narlige Cenfus i de sioste Aar hat 
vest- en Forsgetfe af 5 ,000 Stole-bon- 

.—En Stadeßerstatning of s40, 000 
bleo tklkendt J ffery i hans ng mod 
Siour Banen qg en Wells County Jnry 
i Fessendem Dem ek den storste Ska- 
desersta ning, fom nogensinde er ttlkendt 
nogen i Notdvesten. 

Dwight, Ju. 
V denstaben foriæller os at i hvett 

Sekund dar der et Menneske, kan gerne 
iee e. Focnylig hat Boden alter været 
i vor Midte og i deite Sekunv kein 

Dwsengelen til den gamle Mrs Jakob- 
"fen, Moder til Bkødrene Jacobien i 
Tinighc og Omegn. 

Gacnle Mis. Jocobfen havde vætet 

iygelig i flere Aar og ptøvet en Oel as 
Uioeig Alooiz modig og met tilbkagie 
nun sine sidsle Dage hog sin Son, Chris. 
Jakobser hvor hun nat ocngiven at stne 
site Sonner da hun lukkede sine ØIne i 
Hoden Hun iængtes efier Liveig Ord- 
P nor Lilleso bereitet-e henbe og trostrde 
yende med Herrens Om: Den som kom- 
mek iil Herren vil han ikke stode bott. 
Lillesø hoth Ligtulen; mange Menne- 
Iker vare tomne ianimen tot at deltage 
i Sorgefesien." Lillesø hapde del Dank-, 
at afdsde yavde havde Iunden sin stel- 
sek, og nu fundei Ovtle i Himinelem 
Han mindede oin Davids Oid: En Dug 
i dine Fokgaarde er bedre end ellers Tu- 
sinde i Beiden, at digfe Fotgaarde var 

hoor to ell-: tre vate iamleoe i Jeiu 
Nava, og at· Herren hat-de stykec del 

iaadan for den gamle Kvinve, at hnn 
pqa det sivste fanvt en at vor Heckes 
smaa Forgaarde. 

— Pasior Bentzen prcedikede i Belhel 
Kiike iivste Sondag i Januar 3 Gange- 
Jndeklig og oaimi indbøn han Syndere 
til Jesus-. N. P. N. 

Benyt Lljckghcdesr. 
De iotn maatie stna iilbige med at 

forny Substnptton paa ,,Danskeren« og 
invIende Beialmg ville ieg gerne sige: 
Benyt Leilighedem 

»Dansteren«g Almanok inbeholder 
foruden almsndelige Almannk nyitige 
Hugraad og flere stonne Run og found-n 
Panor J. M. Hansenz Noiaatsgave, 
(ion"1 jo ingen Atih.falcng behooer) vg- 
saa flere Oolygnmgek, veis fka Kitte- 
feeotene, og flete opdyggelige Ting 
Dei stal blandt ander næonesx ei Bat 
zksnallingey fom jegitte kunde læje 
lden med oaade Øjnr. 

Med det samme oæte »Danskeren’ an- 

befalet iom en tcer og destosncnen Hag- 
ven, en ftor Lotte vor oott Fott at eie 
et faadant Nydedgbtad, der ogfaa et 

Calgmand for det gamte ev. luth. Kuh-, 
og for fund og ihn Lutetatur. Jeg si- 
ger engang tu: Benyt Lejtigheden 

NPRarrelund. 

Latium, Jowa. 
En Bapuftmtsnomr oed Navn Ol- 

fen fra Nkwku dar været her og holdt en 

Oel Moder. 
-— Pastor Kistegaard hat holdt to 

«Forediag orn Motten Leu-er i den dan- 
ste Voll i Latimer og agter at hotde et 

til. 
— Mode Hausen er zorftander for 

Sandaggtkolen i Lattmer. 
-— Der holdes Samtalemoder rundt 

hos Fatmerne en Gang om Ugen I Vin- 
ter. 

—Der dar Konfumation i Knien 
Sondug den 22de Januar. 3 unge 
Menneiter behaftet-e detes Taabspagt 
den Dag. 

— Mandag den 23de Januar oar det 
10 Aar siden at Panor untegaard og 
Hastru bleo Sitte. En Tsd for denne 
Oato havde Koindeforentngens Besta- 
relie iat sig i Spidfen for en Jndsasnk 
ltng til Picestetottene og iamndtg der( 
med haode de itteoet tu Pastor stildsig, 
Albert Lea, Mtnn., dg inddadt ham til 
at komme herned den Dag og ocere hoe 
os og om muttgt fleke Dage. Ansam- 
men stete uden at Prænuotkene otone 
noget ont det. Ved Mtddagstid famles 
des di faa den Dag i Stolen og henoid 
Actengtid com Pastok Kttdsig, hin 
kunde tkke komme fak. Pastor Kildsig 

talte for os den Aften og næste Formtds 
zdag i .Kstken, men maatte oed Middagg2 
ttd reife hjem igen, da Emdedspltgur 
taldte ham yiem. Tat for Bei-get 

—- Der er i denne Tid megen Syg- 
dom idlandt os. 

— Mrs. Jens Hanfen dled i Kitken 
den 22de Januar kamt af et Hierieslag 
og har sideu ver-et nieget daatlsg. 

— Torsdag den 2den Febiuar de- 

gyndte Panor Kntegaard at holde Fa 
ftepreeditem 

—- Btsdrene Petetfens Moder er dod 
og bled begraoet den 4de Februar. 

—- Joer Moos fra Cedak Falls hat 
nistet i Bei-g hos os. ·. 

Fremout,« Nein-. 

Mentgheden hat nu faaet en ny og 
meget fmnk Altektovle iom indptedxs 
sivste Senvag og ooeckaktes til Wenig- 
heden fom en Gave fra de unge. Ville- 
vet i Taolen ek en Gengivetse af Ptcck 
horits Billet-e af Jesus og Rttooemuei 
og et matet af Menighedeng Kagferer, 
Georg Campen, Tonkekarbeldet er u). 

Iørt af Menighebens Otakon, H C 
Halten og Dretekakbejdet af Mensgh 
hebens Secretcek, J. Knudien. Atm- 
taoleu er en Pin tor vor ttlle Kiste, 

————-o-O.--———- 

Hu.chinfon, Minn. 

Den 26——27—280e h-1vde oi Mis- 
sionsmode, hoor Ptttok A. M. Nielien 
fra Minneapolts samt Pistor Gettieu 
udfaaede Okvets Sied. Senvag Alten 
haove vi Stutnmgsmote i Prestebotis 
gen, eller fotn Pastor Gerier udttycte 
sig ,,Menighevens Hjem,« hooc Aftenm 
titvkagteg med Summe-, Bøn og Sang. 
Vi haove ogsaa ventet Pastok Christian- 
sen, sont var torhtndret fka at komme. 

—- Vi faa Aarsmode hoH oe igen fra 
1—8. Juni» VI kan ttte formt-, at 

andre Menighedek i den forenede Ktkke 
can væte faa god oed os at lade as fua 
det igen, da det jo er en Velsignelfe 
naak vt lage del fra den rette Side- 

— Den the Januar haode oi Wenig- 
hedsmede hook oi valgte Komiteek ttl at 

udatbejde Planet for Aakgmodet. Ko 
miteen bestov as Pastet- Gektim, Nietg 
Mader, Janus Petetsen og Ntels Leer- 
stov fra Hutchmfon Uckentghev, og Nietg 
Bentsen, Peter Larfen og Knud Ras- 
Inusfen fra St. Moctens Mentghed. 

— Menigheden hat kaldet Student 
Chr. Haner fra Blatt Suntnatium for 
Lan-er igen. VI haabe scu hatt kommu! 

S. L. 

Naaletræer der letzen 

Mk RY 
Fragt-keck der hocken 

send for vor Katalog, det- vil lære 
Dem, at melge haardkore Træer for 
vort nordlige Plutus-. send os en Li 
Ste at hvad de onst-ket- at plantetz Skte 
vet i det danske eller eagelske spros- 
chge Nutiety, Alt-etc Leu, Mant. 

THE 209531178 Eieeteitk Bette 
vtt 

en Kasse inkd Satt-nannten tun 
2. 95. 

For en kott Tid oit ieg sende et as 
inine allerede oetbetendte No 4 elektri- 
fte Bette med Nogoepamtek samt 6 ele- 
gante og ekgtia gode iotooleitekede Bord- 
tnioe, 6 soloptetiekede Gesteh 6 store 
Skeer og 6 Testeek for den uhokte hit- 
tsge Brig af tun T2.95. Jeg garantetei 
niit Nr. 4 Bette tit at viere tige iaa godi 
soin noget Bette, der ei- solgt for 20 
Dollars. Mit Bette hat 30 tioie elek- 

;tiifte Battetier og vit gioe met-e Lin- 
dring end nogen Mediein for saadanne 
Sygdonime som ngt, Hooedpine, Net- 
oositet, daaitig Foidsietse, Mathed og 
alte andre Svgdomine, ioin stammek frei 
ttienhed i Btodet. Fett, som hat Lun- 
geiyqdom lieh-der ikke at sende eftek 
Beltet, da et Bette hdeiken kan kniete 
ettek hsætpe en saadan Sygdoin. Sols- 
viiieine oit jeg got-untere, at de kan ikke 

tot-es i nogen Siore billigere end 85.50. 
IVi oil sende ooennieonte Vater ined 

tEkgpiess C. 0. D. til hottteiisoiiihelst 
tAdngse i Miiinesoia, Wisconsin og 
J.-wi, da tan Oe anders-ge det hele 
oim Etspiesstontoret, og dersoin De 
findet det at viere det bedste Gattika 
De hat set, sna betal Etgpkefs-Agin- 
ien 82 95 og Ckspiegsem J moosat 
Fatd kan De lade ham keiuinere dit pas 
min Betot"tiiing. Oin De sendet Bei-ge 
med Oidren oil jeg sende Dem fktt et 
Par ekgtra gode zitt-Fodsiiatek. Oidte 
ika andie end ooeiiitieonte Siaiek man 

medfstge 82 95, jeg sendet da Fodsacis 
ieine ined Bettet og Solooaretne. As 
hoekt Bette, soin seg seetgek tit mine 
Landginceiid, oil jeg oidere give 35 Cis. 
til den« f· d. eo. tuih. Kikkeg Mission. 
Jtaonene poa alle, soiii sendet ester Bel- 
iet og Soiooakeine sht den iotste i heter- 
Mained btioe indsendt tit Redatisken eif 
»Danfteien,« soin ieg tkor oit pubtieere 
dein i hans ckiede Ams. Samtidig stal 
Ltioiiieiing medtotge for udbeteilte Penge 
til Miglie-new 

Seiid itraks, deisom De et i Behos 
as ei Bette 

Send alte Ordke tit 
h C. P e t e k s e n, 

Nettoa, 
Lock Bot tsc, Ddugtas Co» 

« Minnetota 
O 

.I- L 

t 
Tit Lands-wenn i den t. F. ep. tach. 

Kitte if Ame-kund Tranger nagen qf 
ever tit et etettrisk Bette, san kob net af 
Mr H..-C« Petesfen her i Netto-« san 
faa J et godt Bette og endon en Pice- 
mie tit, der er Pengene merk-. Her ek 

mqu Humbug i dette Avertietsetnenh 
Nettoa, tne Januar, t899. 

Paftor P J. Ostergqard. 

Uotoq af Brev ttt »Du»·keren,« da- 
teret N limi, Minn» ttte Febr 1899: 
»Dastskeren« But-L Co., Neenuh WIL- 
Jeq hqr i Jrnutir Minnen folgt 7t 
Retter tit Avonnenter of » Donners-n- 
Hitodelen at 35 Cent af Betterne, socn 
jeq fætgek i skevc Magnet-, vil biivc 
udbetalt ttl Viktor Lange Enke, og den 
anden Hilodet tit den forenede Kirkes 
Mission- 

Mev ventig Hitfen, Dei-es 
H C. Petersem 

Jeg bar i J.1siutrsotgt 7t elettiiste 
Vetter til Falk etter «Duttsseten«6 Aver- 
tizietnenL Jeg tooeve 33 ists-. pr. St. 
til den forenede Knkes Mission; bet bli- 
ver tor Januar 824 85. hoitke er afte- 
oeret tit Pnstor Ostesgiarv. 

H C P et e r f e n. 

Pengene erc modtogne nted mangc 
Tat tit H. C Petersem Kottter nr t t 
femme vtt folge i den fortnede Kirkes 
Bladr. 

sts.-sior P. G· Osterg a n rd. 

Gnvee tu Bornehiemmet 
Im 

Neenth, Wis. 
Mrs. Howman ............ 50 
Mugqie Httvnan» .. .. .. 40 
Soottus » 25 
Louts » ........ 25 
quato ,, .......... ..... 20 
The-rein » ................ 10 
Mnry Rnsmugsen ..... 50 

Tit Winttters Mission i Japan. 
Jørgen Haufen-. .. .. » 1.00 
Evestem seacnett’s Frien21809jexy» 
Ja gen Haufen .... .....·. 25 
Cyr. Rassnusfett.. ..... l.()0 
AntonNtelien................ 25 
O J 25 

JA- R ---------- « ----- ----- 25 
f Tit Hedningemtstionem 

iHerrenet Brocenter af M» .. 2 50 

l Mett Ists koitteres herved for even- 
jnæonte Guyet-. 

l H. P. Leuten 

staut-um onptono err. ass- dhmual stlsk Ist-o son- wÆgD·RI-J: »Mit-· blas otTnkS kup» s C- vutonthcct s usw M- ost-Ism- bis-Fee So- « 


