
IokstelligeStats-Nyheder 
Wisconsin. 

John S. Owen Lumbet Eos Smedie 
og Dreierocetksted i Withee sprengtes i 

Itedags i Lasten as en Explosion med 
en iaadan Stykke, at det stmmte pp 
hele Nat-plagen Arbejdetne havde btagt 
en Del frassen Dynamit ind i Wertste- 
det for at ts den op, og Folgen blev en 

Explosion. Der var s Mond i Viert- 
ftedetz men ikke en tom tilstade. Hele 
Bygntngen gik dogstaveliz tilvejts; san 
at Mandene, fotn var derinde, blen 
stanende igen under nahen Himmel· 

— Det gamle Ægtepat Mk. og Mes. 
Michael O·Regan, fein hat levetsamk 
Iten i over 60 Ast-, dsde i sit Die-n i 
Otto-Ia part fein-ne Dag. O’Regan 
vskisttssde Aar og dsde af Alver- 

doatsivoghed. Mes. O’Regan var 78 
snk og dsde of Lungedetandelie. Hatt 
dIde Kl. 1 otn Eftekmiddagen og yun 
M. Z. De dlev tagt i sum-ne Gran. 
De hapde does i Ottawa i neesten 50 

sen-. 

—- Nstional Baildets Association 
asdnede sit 12te Auksmsde i Mtlwautee 
den 7. Febr. Prwsident Thomas R. 

Bentley kaadede til Sparfommelighed, 
de- Organisationen nar i Fare paa 
Grund If de store Udgiftet, den nu 

hande, samt fordi mange lignende For- 
eninget var sprunget op udooek hele 
Landen W. H. Alfip fra Chirago 
onlgtes til Præsident, og det næste Mode 
pil blive holdt i Cyicngo. 

—- Nogle fjældne Fugle hat tiltrukket 

sig Fvlks Opmcertsomhed omkking Ghe- 
doygan, siden den starke Kalde be- 

gyndte. Det er de fankaldte Bode- 
mian war wings; de hske hjemmci 
den nokdligsie Del af Landet og fees 
fjkelden san langt sydpaa. Fugleues 
Vingek er genangtige med hvide Plettet, 
Daten grau ovenpaa esg tsdlig under og 
otntkent s Tommet Lasset. 

Minnefotm · 

NUS Rasmussen, en gammel Mand, 
sarn i mange Aar hat vieret Vagtmand 
paa Damiltan Farinen Ist for Winona, 
dcev torleden overksrt ag draht af et 

Jragttrcn paa Winona ed Weitem 
Bauen. 

— Mafanic Temple i Fainnonnt var 

farleden nett blevet Idelagt ved Brand. 
Oele nedre Etage strsg med. Tal-et pat- 
Bygningen er 82000. Dunent ös- Bros- 
rner, fern davde Butik i nederste Etage, 
smistede faagodtfakn hele sin Varebehald· 
ging, verrdfat til 820,000 med en AS- 
fakance at 10,000. 

—- Opdagelien af en 14 Fad gamm- 
rende Knartsaare øed Lake Vermisians 
Vkedder, 8 Mil fra Ton-eh hat vakt 
Aar Interesse hlandt Falk. Fundet 
dlep holdt hemmelig til Eier-ne kunne 
faa titie paa Landet. De vil far Al- 
par begynde at arbeide nied Miner, iaas 
inart det dliver aadent Band paa Jud- 
sten. J 1865 troede man at have fundet 
Guid i denne Egn, og det Sted, hoor 
man nu har iundet Guld, ligger ikke 
over 200 Fod fra den Statt, sont den 
Gang dlev grasen Der stal viere fra 
IS til 824 pr. Ton. 

—- Fra Craolston Tritte-: Farrets 
ningsfalkene i Red Lake Falls har under 
Operoeielie et Projekt am at faa en 

Teletonkaleengelse lagt ind til Byen. 
J den Anledning haode de i farrige Uge 
et Mode ared Besiyrer Walsh fra 
Croalston Telefonfelstad. Skulde de 
hestemine stg for Planen, er der liden 
Tvial am at ogsaa Narthwesi Teletanfel- 
stah, sont i Binterens Lsd har forlcnget 
stn Linie til Craolstan, agiaa pil dygge 
en Fariangelse fra denne By Isioner til 
Red Lak Falls og derfra til St. Hilaire 
ag Thief Rinek Falls. 

—- Ocear Sather hlea den 27. Ja- 
nuar arresteret i Wadena, destyldt for at 

have udgivet falike Pengr. Han hapde 
7 falste Sslodalete paa sig, da han blev 
visiteret. To Gidsforrner blev fandne 
i hans Vopel. Han fagde, at han felo 
havde lavet For-verne. Han fynes at 
viere tennnelig enfaldig. Hans Faraldre 
hat nær Sebeka og er meget reipeltable 
Fall. Det antagec, at han har Med- 

sthldige i Falstmøntneriet. 
-— Duluth havde den sde ds. den 

scrste Brand, man har havt paa mange 
Aar. Fire Vaaninghuse tdelagdez, ag 
Familierne fandt sig plus-selig paa Ga- 
den i en Temperatur af 40 Gradek un- 

der Zere; nagte af dein tun rned de Kla- 
der, de havde hant paa i Sengen. Tab 
af hufe ag Jndba var c25,000 niedli- 
deu Assuranæ Brandfaikene havde et 

vstreelleligt Arbeide tned at stukkr. En 
Mand, fein has-de ftaaet oed Slangerne, 
var saa avertrulket med Js fea Top til 
Saa, at han tilsidst Este kunde rsre sig. 

l 

Slangerne dlev eitee en kott Stunde 
Arbeide saa store, at de lignede Gasrsr, 
og maatte tretkes langs eftek Jokden de 
to Mil fra Brandstedet til Stationen. 
Vandet ftsg i Lasten, medens tnan satte 
Straalen paa de brandende Bygninger. 

S. Dakota. 
Varine Mursten oar ncer blevet Hattie 

StevensUlytkr. Hun havde lagt dem i 

Bugghen for at holde Benene oatme, da 

hun forleden stulde ksre til sin Stole i 

Turner Counth. Det oak 30 Grader 
under Zero den Morgen. Blut-selig op- 
dagede hun, at hendes Stjsrtet og 
Slcdefallen stod i Brand. Hun hop- 
pede ud, rullede sig iSneen og sit Jlden 
flossen 

— Kalgas hapde forleden nter drcedt 

hele George Murrahs Familie i Argyle. 
Den aldste Sen er dsd fotn Feige af at 

have indaandet Kulofen, og alle de an- 

dre ligger i en hetcntelig Tilstand. 
Rad-aus og Charley Rasmussen rejste 

forleden Kl. 9 fra Stour Falls, S. D- 
ooer til sit dient paa Nehrastasidem De 
bot nær Atem De ksrte i Vogn; men 

da Jsen var stark, tænkte de paa Fred og 
ingen Fau. Pludfelig laa Hestene og 
Forpatten af Vognen i Vondet; de var 

com-net til et Hul i ern, hook Ismen- 
Tdene havde arbejdet. Heldigois hleo 

Vognens Bagdel siddende fast paa Js- 
kanten. Charley sit hoppet ud, men 

han mantte hjælpe Rasmus, da denne 

holdtes fast tilVognen af en Salttsndr. 
Det var faavidt Rasinus flap fra det 
med Livet. Han havde hoerken Hue ellef 

Banne-, da han kom los. Hestene dritt- 
nede i Missouri-i stride Strømz men det 
lykkedeQ Mandene den nresie Morgen 
oed andres Hjtelp at faa Vognen op af 
Haltet- 

Iowa. 
En Brand i Belmond,Wright County, 

darede fra Kl. 9 om Morgenen til mel- 
ilell 5 og 6 Aften forrige. Tretten For- 
retningshuse drcendte, dekiblandt nogle 
af de smukleste i Byen-. Ligeledes 
dtaendte en hel Dei Vaoningshusr. Be- 

holderen, hoori Vandet par, soin stulde 
Ihr-age- til Slukning, var frassen Ther- 
Iinometret stod paa 26 Grader og man 

kunde intet Band faa. 
— Kulden har fatet flenu med Folk 

omtring Siour City; flere et frosset 
ihjei. Aar-km A. Faktor-, m Sen-ove- 
iSiour City, haode ikke inere ends 
Blochs at gaa og fro- ihjel paa Vejen. 

Illinois. 
Williatn O’Connor frdder arresteret i 

Canalport Ave. Station i Chicago for 
Roderi. Sandag Formiddag trængte 
han med en Kammecat ind i Henry Bosh- 
nells Bolig, medenö Mr. Bufhnell var 

i Kitte, og befalede Mes. Bufhnell at 
rette Handerne i Vejtet. Konen holdt 
et lidet Batn paa Armen, og fire andre 
smaa legede otntring hende. Da hun 
itte takte handerne Meeer flog RI- 
verne hende overende og tog herpaa 45 
Cents og en Bart-ersann Mts. Busch- 
nell genlendte O’Connor soin den ene af 
Rot-erne. 

— Da en Mra. J. Nieman, i Chicago 
gik hieairnefka i Torsdags inudlede hun 
oder noget,fom fotn faa ud iom en Bundt 
Papiker. Bed Eftersyn vifte den sig at 

indeholdeet 2 Uger sammelt Pigeharn, 
fotn itte syntes at have taget Stadt af 
at viere udiat i Kalben. Mes. Elizas 
heth Kelly, fotn bot i Hufets Lden Einge, 
adopterede Barnet formt-ig- 

Sidney Swanfon, i Chicago dlev 
iSsndags plyndret for 17 Daler, et 

Gulduhs med che og hleo med stein- 
holdt Redoloec tout-get til at assore sig 
alle sine Kinder undtagen Undertsjet. 
J denne Tilftand og uden Sko paa Be- 
nene flhgtede han fra Huiet No. 46 

Motgan St. for at undgaa at blive 
dreht. Han led meget af Kulden og fik 
Lh i en Saloon. Jndfvsdt — i Tappei 
bleo han bragt til Deäplaines Stkeet 
Station. Detektider arkesterede George 
Lamos og Maud Gray, hestyldt for 
Overfald og Vlyndring. Efter lldfeem 
det at domam haode Swanson faret 
temmelig ilde· Hans Ansigt var fuldt 
af Skiamrner og Øjnene satte- 

Bixby, Minn. 

He. Redattsr. 
Jeg har lange tankt paa at sende et 

Poe Ord til Dem ellek »Dansteren,« 
om det ellets er heugeligt. Jeg er jo 
ingen Stribent men da jeg ikke tan min- 
des at have feet noget fta vor Egni 
»Dansteken« mente jeg, at det maaste 
kunde interesfeke nogle af Bladets Lie- 
fere at hsre lidt fra os. 

Egnen her er for nieste dslgeformig og 

ftugthar sot Agetdytkning og Kreatur- 
avl og Besalkningen sot det nteste velstil- 
tet i udvottes Henseende. Vi knnde da 

ogsaa med Billighed have ventet, at det 
var en siot State as disse Velsignede, 
socn gav Gud Æten. Men desvtette 
et det tkke saa, men vi et dog Gud vtete 

lovet nogle, sont siget Gud Tat sot hans 
Velgetninget og her kan vi med tettel 
sigex as Hetten et det skeet og nndetligt 
sok vote Osm. 

I Thi sot en 11—-—12 Aar siden vat oel 
en Menighed as samme Raun, sotn den 
endnu betet (Btotson), sotn da blev he- 
tjent as en notst Prast as Konsetensenz 

»jeg mindes dog godt, at det var Sendage, 
:da det tun vat en 8—10 Mennestet til 
»Gudstsenesten, sont da holdtes i Stole- 
huset. Da det saa bleo heitemt at bygge 
en Kitte. Dem vat underlig sot note 

Øsne og en Mand, has hoekn jeg kotn 
til med Substtiptionslisten, sagde da til 

Jung: »Ja detsom det endda nat noget 
ltil Herrens Æte, vilde jeg not give lidtz 
men ont et par Aat, saa staat Kitken 
tom og hvad vil J da gute med den.« 
Kitlen blev dog dygget alligevel pg vt 

sit saa kott estet Pastot Christiansen op 
at des-ge as nogle Gange, og siden mod- 

cog han Kaldet het. Dette nat et haatdt 
Arbejde at hegynde paa het, sotn Pastat 
Christiasssen da ogsaa getne sagde, at 

han stulde til Brotson Menighed at 
dtække. Dvg det vatede ilke lange søt 
at Jotden blev plsjet vg Gudä Otds 
Sav, sont bleo saae.t, bar Fragt. Nu 
hat vi so hast flete Scedemeend her siden 
den Tid og jeg er glad oed at jeg kan 
sige det hat vaket gode Sardemænd og 
at detes Atbejde itke hat vatet sorgaves. 
Men nu i den sidste Tcd seet det nasten 
nd sont at J hat glemt oB og vi et nee- 

ften ved at blive lidt misundelig naar vi 
seet i »Dansketen« am alle de Msdet, 
som der holdes kundt pm i vort Sam- 
sunds Menighedet. Vel hat pl Guds 
Okd ihlandt os, tegelmæssig Betjening 
as Pastot N. P. Lang, som vi et glade 
ved, men, Vennet, J maa ilke lade ham 
alene om Athejdet; han hat 5 Menighes 
der at betjenez hjalp hakn; besøg os; vi 
menget at saa slere lagt til vott Tal og 
selv at blioe opmunttet i AthesdeL 

En Abonnent. 

Westbrook, Me. 

Menigheden her iWesibrook afholdt 
for kort Tid siden sit Aatstnsde og da! 
Pattor Thoreby Instede, oed famme Lei- 
lighed at give en Fortlaring over, hoad 
det i Grunden vil sige, at tilhsre en fand 

;levende Menighed, vare alle indbudte, 
lUnge og Gamle, som tilhorer samme. 
Eiter Pastor Thorebys Fortlaring, be- 

gyndte Menighedens Bestaan fra· de 
soundne Aar 1878. Der var bleoen af- 
haldt ca. 150 Gudstjenester, Altergcester 
226, Menighedens Udgifter 8464·83, 
Jndtagt 8515·65, saa Kassebeholdning 

krick-h sig kic 850.82. Der dteo iadmetvk 
U bidragS-hdende Medleauner, iaa Me- 

nigheden har nu foruden de Stemmebes 

rettigede, 16 Unge bridragsydende. Og 
en Ting til: Menigheden hari de foundne 
Aar fundet sin Moder; den er blevew 
indtneldt og optagen i den For. Kirkes 
Samfund. Det er nok et siort Gede, 
der er i altfald for tnig en lasr Ting at 
blive forenet meo andre Hellige i Me- 

nigheden. 
Der er Mennester, ja troende, der stri- 

der imod, for Itke at bline optagen i no- 

gkt Samfund. Jeg forstaa ikke hvor 
de kan vere. Det er for mig sont en 

Pligt, iom om oi er dsbte til at ttlhsre 
et troende Samfund, der san og vil holde 
et oaagent Oje ooer deres andetroede 
Menigheder. 

Er oi ikke dobte til at tro paa den 
hellige almindelige Kitte, de Helliges 
Samsunds Ja, hvor kan det saa ocre, 
at mange ja endog Guds Born kan frhgte 
for at forenes med andre Guds VIII- 
Nej, leere Venner, Brsdre og Softrei 
Herren! Frhgt atdrig for at hlioe optai 
get i den Far. Kirkes Samfnndz frygt 
aldrig for at forenes Ined andre Guts 
Born. Du oed dog ikke, hoad Tid enH 
Storm kan "fare hen over dig, saa du( rhster og vakler; da er det godt, naar du 
har andre at holde dig til, der kan hjalpe 
at stotte og bare Borden for dig. 

Jdet jeg faa Inster alle Gwds Bornj 
et glkedeligt og oelsignet Nhtaar, kan; 
jeg silkert med Bibelens Ord tilføje, at! 
Guds Naade imod os her i Weftbroot 
har ikke været sorge-ves. 

Mart in Thom sen. 

'« 

Fra Blait, Nebr. 

Zank-. theol. Chr. Christensen, der i; 
det sidste Par Aar har arbejdet paa for- 
skellige Steder i Jowa, er nu kommen 

yher til Byen. Han arbejder paa Dan. : 

Luth. Publ. hause- 

— Den fortnede Kitkeg Formnnd, 
Pnsior G. B. Christianfen, holdt ei 

Japremissionsforedmg for vs paa Sko- 
cen erdng Aften d. 10 Fed. Han paa- 
pegede den store Nsdvendighed af at drive 
Jndremissiom Det et jo tun en lille 
Del af vort Folk i dette Land, der er un- 

der kristelig Jndsiydelse, og hvad merke 

er, Stsstedelen of denj, der eke under 
den fortnede dnnste Kirkes Paavitkning 
t. Ets. tke lige fqn »dsde i Ovetttcedelfet 
og Synder,« som Massen, der et delt 
afkkistnet ogiaai det udooktes. Han 
fokmqnede es clootligt til, enhser i sin 
Stilling. med de Guyet huren hat gi- 
oet den enkelte idlandt es at sit-ehe eine 
at pinde Sjeelene for Jesus. Dei ek je 
netnlig ikke not» at Folk bringed i Be- 
rsking Ined Hirten, og at de anerkende 
dens Lake og iasmge Menigdedens Gad- 
fkygtighedssvelfer, deriom Viertet under« 
alt dette fvtblivek fremmedgiokt for Gad. 
Hon Los fom sitUdgsngspunktGamas 
lielö Ord: ,Dekiosn dem Brett et qf 
Meintest-h blivek del fotstyrketz men et 

det of Gad, kunne J ikke foritytte det« 

(Ap. Gem. Z, 38. 39). Sau sandt alt- 

faq forn det er Guds Vcllie, at Menne- 
stet stulle komme »i Samfund med hem, 
kunnevi friinooigen sage fat pna Arbei- 
det og i Formgningen em, at Bretter er 

af ham og sial dekfor ikce blive fokftyk- 
m· Vi sige Pastor Christianer hinte- 
lig Tal for Fotedraget. 

—- Pastor J. Petersen, Lin-oln, Neb» 
nflagde os et Bessg i sidste Uge. Han 
var pas Hjemaejen fkq en Reise i Jowa. 

—- Sidste Ssndag Aften prædikede 
Stud. O. R. Olien for os. 

—- Samtaleemnet ved Mpdet paa 
Stolen Fredag Aften d. 17 Feb. er. 

»Jeg forman alt i Kristus, som got 
mig steckt-« ((Fil. 4, 13). 

Hvorledes en Horte tan 

preedite. 
Det er jo enhoer Bibellcefer betendt, 

disse forunderlige Ord af Herrens 
Mund: »Hast ofte hat jeg ikke villet 
forsamlet eder ligesom en Hine, der 
famler Kyllingerne under sine Vinger, 
knen J ville ikte.« Herren hat dekmed 

jltadfeeftey at han tager sig ligesaa vel 

iaf de fmaa Ting fosn de store. Ja, han 
Tholder vaagent Øje wed alt.« Spurvene 
falls-er ikke til Jorden uden hans Villie. 

Ja,·" han holder endog Regnstab ated 

vare Havedhaar. 
For nogle Aar siden havde jeg en 

HEXE-Her holdt en vældig Pcædiken for 
mig og anne. Hun haode netop Syl- 
linger ag det er sinnt og lcrerigt at be- 
-tragte den Omfatg, hvartned en Hsne 
forfamler Kyllinger under sine Winzer-, 
bunt hun varnek am dem, ja fatter alt 
i Vase for at bestarme sine stnaa. Det 
handte just, vi blev Vidner til en stat- 
kels Hang fotn fortnodentlig en Hund 
eller andet Dyk havde mishandlet, uma- 

ste Kyllingerne stalle væke Offer? Not 
heran-, Honen tunne neeppe slcebe sig 
til Kyllingerne, blodig forrevxt sont den 
var. Alt fyntes at tyde paa, der haode 
staaet en Kamp paa Lin og Dad. Men 

bvillen gribende Scenr. Hanen brngte 
sine sidfte Krafter til at kalde ad sine 
Kyllinger og udbrede sine blodige Vin- 
ger, ja, endog samle Fjde til dem. 

Min Hastru og leg grad begge to, faa 
fornnderlig sagte og soedertocegendr. 
Men var det af- Medan for Hsnen7 
Ja, Iildels, cnen ak! det var noget 
hajete, denne Hane mindede os tun, det 
var hatn der elikede as indtil Dsden, 
ham der trsstede sin Moder i sin Dsdss 
stund. Hain der blep toknetkonet for 
din og Inin Skyld. Hain der inedte 
Blodsdraabek i Gethfemane for dig og 
mig. Hain der fagde: «lede J efter 
mig? jeg er her, men ladet disfe gaa.« 
O; hvor gribende: »lader disfe gaa,« 
del oar dig vg Inig ogsaa, der stulle 
gan, det var til Himlen. Derfor traadte 
han Bei-Narren Derior fegnede han 
under Knien derfor lod han sig gen- 
nembore paa Hatnder og Fsdder, derfor 
lod han sig opheenge paa Forbandelfens 
Tut den lange Fredag, derfor raabte 

han i hin tnnge Time, dette tungefte na- 

get Menneske hat hart: »Min Gad, 
Inin Gad, hol haver du forladt mig?« 
Ja, for din og min Skyld tskstede han, 
og endelia for din og Inin Skyld raubte 
han det store, det starste og dyrebare- 
sie Okd der nogensinde er hart paa den 
fyndige Jord. »Der er fuldbragt!« 
Sangen bar Net: ,,bedre Ord blev al- 
drig fagt.« 

Se,tnine medforlaste Vennet! Alt dette 
mindede den blodige Hsne om, derfor 
rullede Taarekne saa sagte og vederkvee- 
gende, og aldrig vil jeg glemme en saa- 
dan Stund. Det var nogle af disle 
Øjeblilke, da man ncsten glemtner om 

man er i Legetnet eller uden for Legemet. 
Saadanne Stunden da man ligefom 
imager noget af den hinan-like Ssdme. 
Tieres-, Herrens Rand faar Lov at tale 

til di og fdthetlige Jesus fee os, san 
det of Naturen fqaknldte Vierte dlioet 
dptset og oknarniet og den bellige Kat- 
ligheds Jld lonuner til at beende, der 
ille sogek sit eget, men ligefom sin Heere 
og Mester spger det tadie indtil han sin 
der det. 

Jkke isndt niin Bei-der og SIstek, du 
kender noget til iaodanne Stunder, da 
der ligesom er Hat-blit· Stunder, hnot 
den stille sagte Susen Ivet en san ander- 
lig fortkyllende Magi, og i denne sagte 
Sufen stnl man viere stille og lythre 
thi da pil helligtmnden tale til os. 
hnn tnlek et forundekligt Spros. Man 
kqn hske den midt i Verdens Lukan inatt 
ndoakende, fnatt opmunteende og tkss 
siende. Hellignnnden et sont en Moder 
der uddelee til stne Bstn i Beiyndekligs 
hed eftet sont hnn oil es sdni trnnges. 
Hnn dtier sig ned til den triette og mod- 
ialdne dg neddsiede, og hvisier Nasdens 
Oed i Bret. Ofte tun man here Tale, 
okn at out-e miskendt oft-» o, det er joL 
ingenting nt tale em: «Vetdens Had vgl 
Vetdenö Gunst, er dog begge tun enl Dunst, hjælpe ei i Dsdens Stund, 
men der staat mit Fredöfnrdund. « 

Nei! den mindsie Dem-de afsden him- 
melfle Ssdme opvejee aiting. Et Blils 
nf Jesus der spget det todte et mete 
veekd end hele Verden, snnat man fdm 
en drin fattig Syndek faae an at ligge 
paa hnns Ftelferstuldrr. Thi det derer 
hiemad mod dadethuset ined de Inange 
Boliger. N. P. Nsrkelund. 

Et 20-Dollars EtetteiTBelte 
IS 

en Kasse nnd Salvvnreesfot lun 
82.95. 

For en kokt Tid vil jeg sende et af 
minesalletede veidelendte No. 4 elektri- 
ste Belte med Rygappakater samt 6 ele- 
gante ng ekstka gode folvpleitetede Bord- 
lnioe, 6 splvpletterede Gassen-, 6 store 
Sleer og 6 Testeer for den ahnte bil- 
lige Pkis af tun 82.95. Jeg gut-entere- 
niit Nr. 4 Belte til at viere ltge san godt 
sont noget Belte, der er folgt for 20 
Dollaks. Mit Bette hat 30 since elek- 
ttiste Batteriek og vil give mete Lin- 
dking end npgen Medicin for faadanne; 
Sygdotntne sont Gigt, Hovedpine, Idee-I 
vssitet, daailig Find-selig Mathed vg! 
alle andre Sygdomme, sont stammek fees 
Ueenhed i Binden Falk, iom hat Lan-i 
gesygdom dehsvet itte at) sende eftetY 
Beltet, da et Bette hvetken Inn Inkeke 
ellet hjeelpe en iaadnn SygdonL Sold-; 
naketne vil jeg gakqntere,·at de can ilke 
III-es i ndgen Stoke billigere end 85450 
Bi oil sen-de ovenncevnte Vater nied 

Elspkess C. O. D. til hoiikenfvnthelsr 
Adresse i Minnesota, Wisconsin dy 
Jan-a, da lan De anders-ge det hele 
pna Elspresskontoeet on des-sum De 

J 

I— 

findet det at vcte det dedfie Godtksb 
De hat set, saa detal Eköpkesö-Agen- 

.ten 8295 dg Ekspresfem J modfat 
Fald kan De lade hani returnere dit pas 
min Bekostning. Om De sendet Penge 
med Okdren pil jeg iende Dein frit et 
Par ekslta gode Filt-Fodfaaler. Ordre 
fra andre end ovennceonte Stater ina- 

medfslge 82.95, jeg sendet da Indien- 
letne ined Beltet og Sslonnrernr. As 
hvekt Bette« sont ieg feelger til mine 
Lands-wend, vil ieg videke give 35 Cis- 
til den i. d. ev. lach. Kikkes Mission. 
Nat-neue paa alle, iotn sendet efter Bel- 
tet og Sslponkerne stnl den ist-sie i hvek 
Maaned dlive indsendt til Redaktsken af 
»Dansteten,« sont ieg tkpt vil pudlicete 
dein i hans sekede Aus. Samtidig stsl 
Koitteking medfslge for udhetalte Penge til Mission-n. 

Send Mal-, dekfotn De er i Beha- 
nf et Bette. 

Send alle Okdte til 
D. C. Petetsen, 

Nelion, 
Lock Bot los, DauglasCo., 

Minneiota. 
I- 

Til Lands-stand i den f. Z. ev. lutl).. Kirkei Amerika. Tranger nogen af 
eder til et eleltkist Belie, faa Isl- det af 
Mr. H. C. Peterer her i Reif-»I, saa 
iaa J et godt Belte og endda en Pres- 
mie til, der er Pengene veerd.« Her er« 

ingen Humbug i dem Oberkiefern-at- 
Nelivn. lste Januar-, 1899. 

Paftor P. J. Oftekgaakd. 
Udtog af Okev til »Ounsteren,« da- 

teket Nelfon, Minn» Iste Fehl-» 1899I 
»Dansteten« Publ. Co., Nemah, Wis. 
Feg hat i Januar Maaned folgt 71 
Beltek til Abonnentek af »Dansteren.« 
Halvdelen af 35 Cent af Belterne, sont 
ieg fælgek i Fehl-. Maaned, vil blioe 
udbetalt til Pnsior Langs Enke, og den 
anden Halt-del til den forenede Kirkeg 
Mission. 

Med venlig Hilfen, Dekes 
H. C. Peter-sen- 

Jeg hat i Janus-einigt 71 elekttiste 
Belter til Falk eftet «Dansteren «s Aver- 
sissfemeut Jeg looede 35 Ct6. pr. St. 
til den forenede Kirkeö Mission; det bli- 
oer for Januar 824.85, hoilke er astr- 
oetet til Pastor Ostergaakd. 

H. C. Peterfen. 
Bengene eke modtagne med Inange 

Tal til H. C. Petersen. Kvitteeing for 
ismme vil. folge i den sorenede Kitkes 
Blade.. 

«Naaletræer der levensp 

WEÆIMY 
Frugtrceer der bærer. 

send for vor Katelogy dei- vils ils-te 

Dem, at vælge hast-dicke thek kot- 
vort not-Wisse Klio-a. send os ea- Li 
ste af bvad de onskek at plante,s-Ikke 
vet i det das-site eller eugelslte spros- 
smidqe Wiss-M Alls-et Les. Minn. 

s- 

.Vaftoerl. G.Øftergaa1fd. 

N
ik

- 

Uodrng af Foriegnetse 
cpck 

Ost-et til Snlqs i Danisn Luth- Publ. Hause- Blniv Reh-. 

Enhvek Bog fendes portofrit oed Modtngelfen af den vedfejede Pris. 
Nr. 20. J Chngkinbind, fmukt udityket, med Guldinit, Smudiotnslng 

og Federal .............................................. , 3.50 
Sangeken. En Snmling nf nldte og nyete kristelige Snnqe. Diese Sange 

dleve sacnlede nf en Konnte og nf fantnie udgivet i et Amt-l nf 3000 
EkspL i Anker 1893. Den destod on nf 346 Sange og omtkent 200 
Melodien Ptifen vak: indbunden i Shitting 81.00, i Liedetdind Ined 
Guldjnit 81.50. Denne Udgnne er dog forlnng Tid siden udfolgt, og 
der nkdejdes nu pnn en ny Udgnpe, som vil indeholde 461 Sol-net og 
Sange samt mange fleke Melodiet end den fekfte Udgnor. 

En Udgnoe i Lonsmefokntnt, uden Melodiek, men need et Tillng nf 
115 Snlmer og Sange, uf hoilke mange ete intlig egnede for Sen- 
dngsstolen, udtom iet Antnl af 5000 Ekcpi. i Antet 1896. Dette 
Opan er nu (t. Nov. ’98) gnnste mer udiolgt, nten di vente nt hnne 
et nyt Oplng freedig fes Nytnnk 1899. Ind. i godts Bind ........ 40 

Do. indd. i dedte Bind need Titel i Guid ................. ........ so 
Do. indb. i beseligt, tneget sinkst Gedestindsbind (efteklignet Mnkokko) need 

fmuk Titel i Guid pnn Ryggen og Forsiden .................... so 
Do. need Guldfnit ............................................ 1.00 
Stoundekg, C. S. Hyeden og Les-unten En lille Bog for Bern. 48 Si- 

der. J Omslng .......................................... 12 
Stotjohnnn, Past. Snlnietnes Boghistmst detyst og i optindeligpoetist 

Form fremstillet. 2 Dele. 444 Sider. J Shiktingsdind ........ 1.26 
Strnn og Guld. Fortnlling nf Gethnrdt. 59 Sioer. J Ininkt Qniilng. ts 
Stkettom Hesdm Inngslet og fri. J Shiktingsbind. 65 
Stubkicek, Anders. Nogle Opleoelser. 171 Sidet. Jndd ...... ..... 70 
Syo Dugdknnbek. Syo gode Pnnmindeiiek, smukt tcykt pnn dody hvidt 

Kntton. Stil-reife 10161k Tommek. Padfende til nt ophkenge pnn 
Vnggen enten i ellek uden Ramme. Disse Dngdrnnder eke en god 
Mission-Ir- Pris, portofkit: sc, 12 for soc, eller 100 for. .. 3.00 

Sondngsstolelnteeens Klassebog. Jndkettet til Bkug i 12 Mut-nehm Ined 
Plads til Fornldres Naone, Anksrnppokt oft-. J stift Omslng. Net- 
topkis, poktoftit .......................................... 6 « 

Tong, J. C. A. Mindre Bibelhistorie tillige med Kitkehistotie, et Udonlg 
nf Stett-e Bibelhistokie for Folkestolen. Den udoidede Udgnve. Zahl-. 50 

— Starke Bibelhistokie tillige med Kittehistokie, Lathets Kntekisnie og 
Skkiitstedek, for Folkestolen og Real- og Latinskolen. Jndd ........ 80 

Thiekich Dr. H. W. J. Oni en fornuftig eg kristelig Berneopdrngelsr. Et 
Fondan Ooetfnt ni nu nfdsde Past. O. C. Jpsen. J kulsrt Om- 

a .................................................... 10 si Hnsiok A. Ve. Andetfen striver blandt mete oln dette Stkift2 »Dette lille 
Sktifc fottjenet den allerdedste Andefnling.« 

Pnftor J. Kildsig sttioek: ,,Bogen er godx Jeg oil meget nndesnle den 
til Salgi landt oott Folk.«· 

Thomas Kempis. Kristi Eftekfelgelsr. Ooekint og lempet til Bkng for 
lutherike Kristne nf Prof. Joh. Kol. 144 Sitten Smukt Jndli. 60 

— Betkngtninger over Krifti Lin. Ooersnt nf J· P. V. Peter-few 227 
Sider. Sinukt indb ...................................... 90 

Thorne, Eglnnton. Filipg Moder. En Fortcelling. 125 Sitten J Om- 
ng ....................................... ............. ls 

Thon-p, H. N. Den kristelige Berneopdkngelfr. 32 Sider. J Omslng. 10 
Til Konsikmnnden. Et Otd med ad i Lioet. Udgivet nf C. B. Fick. 96 

Sitten JOniflng ........................................ to 
IDo. sinnst indb ............................................... sc 


