
Lidt om Fortlaget til vor 

Hiælpeforeniug. 
Det Carlige Kontingent er visi fat 

lidt for hsjt for de innige iblanbt von 

Kirkefolk. Kun Middelklasfen og ngm 

Folk kunne betale soa stok et aquigt 
Lockungen-· Nogle of oote Kirkefolk 

kunne ogiaa have det billigere i Sam- 

fund med Beide-is Bund Ved voIe 

. ,ttige Kikkefolk soestaat ieg iaadanae, 
fom ete lautet-es fttllede, at be Ikke alted 

oed, hvotlevee de stulle san det tmsie 
Maaltid —- kun d- ste, at Gud Fadetx 
aldrig hat ladet dem bebe eller grad-l 
iotgæves. ; 

Clleks et Fotslaget govt. Kunde det; 
ikke gaa an at vedtage set som del er, for 
en Tib, for Ess. paa 10 Am, og saa 
viltse det maaske vife sig, om Grund- 

fondet blev saa sinkt, at ogiaa fanige 
kunde komme Ined paa billigere Biltmm 
faa det ogsaa ved den Sag hn kenvetz, 
at vt ikke bevssligt kunne strsveg paa 
den sokte Tavle, naak engang i des nieste 

Aarhundkede en Stegs Opgmselse vil 

komme fkem mellem ufotskyldt Atmod 

og kanet :)chdo-11. 
Peter Inseler- 
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Nogle Ord om Bagtalelsp 
Jndsendt af Je. J Llndexiem 

Leitm, Nebr. 

E. 
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Bagtalelse er et grimt Ord, og det er 

Betegnelse sor noget, sotn er saa laot« 
lumpent og standigt, at det bttrte sylde 
hoert Mennesle med Assly. Men til alt 
det onde og daettlige, sotn Menneskene 
sorsvrigt gste sig skylrige i, horer deg- 
veerre ogsaa denne asskttelige Last at 

slaoe og forntette Ratten paa hone- 
gode Navn og Rygtr. 

Te, sont ligge t denne Last, ontgive 
sig i Ylltnindelighed ttied en Ufkyldighei 
dens Glotte, ja, de kntttte endog anse 
sig selo sotn ttteget fromme og ogtoter- 
dige Personen Man otl ogsaa sont 
Regel finde, at de ete nteget ontiindtlige, 
naar det gelber dereg egen Mie. Te 
kunne aldeles itke male at hore det 

ringeste usotdelagttge ont sig selt). 
Tet varttc er, at Bagtalelse tneget 

oste ikke anseg sont nogen Zynd, nien 

det bettagteg sncttere sont noget, det 

hsrer med til Anstand og god Tone· 

Hood slal man elletg sige til hinkam-refl- 
Thi noget maa man da have at snatke 
ont; det gaar heller ikte an at sidde 
stum og taog. Jeg vil ttke paastaa, at 

al Tale om andre er ensbetydende nied 

Sladder og Bagtalelse; knen det er dog 
nist, at al sotkleinende Tale om ältesten, 
naar han itke selv er ttl Stede, ilke sor- 
tjener noget bedre Naon. 

Apostelen Peter byder os at aflægge 
al Bagtalelse (t Pet. 2, l); og dette er 

ikke det eneste Sted i Btbelen, sont tale 

herein. Der er en i Gudg Otd os» 
gentaget Adnarsel, sont oi paa ingen 
Maade bot overse eller gletnnte· Her- 

en kender grant oore onde Ttlboselighv 
der, og sont Folge hekas hat han i sit 
Ord nedlagt beftentte Fort-nd ntod al 

Synd og viser det unaturlige i, at oi 

sont Kristne lyoe paa vore Medmennesler 
og bagtale dem. Den borgerlige Los 

hat sat stor Stras sor en Tho, en Rooer 

ellek Voldsmandz tnod Bagtalelsen der- 

intod gioes ingen saadan Lovltesletnmelsr. 
Men hoio der var en Boo, sont paabsd 
Fængselssirns sor denne Spuk-, og hvis 
denne Loo bleo haandhæoet ooersor alle 

dens Onertmdete, da tnaatte oel snart 
de fleste Hjecn blioe ontdannede til Straf- 
seanstalter. 

Men sottjener nu den, sont brnher sig 
gennem Laus og Lukte og stjcelet sra 
Netsten hans retntttsslge Esendont, at 

sattes i Bolt og Jetn, hvorsor da itke 

ogsaa den« sont oed Sladder og Bag- 
talelse lnmstelig her-ver Nassten det ka- 

reste og dyrebaresle, hatt ejer, neinlig 
hans gode Naon og NygteH Bastaln 
ten og Bastalersken sraraner sin Med- 

broder uden Skaansel hans Hader og 
Ære og hans Medntennesleks Tiltro, 
og de prisgive hant til andres Uotllie og 

Jokast. 
Medens den hagtalte oste intet ondt 

aner og lkte ved sig styldig l noget, sont 
kunde gioe Anledning til Steinplingei 
as den Art, spinder Bagtnleren de sineste 
Lsgntraode og paper samtnen et helt 
System as »soleklare Sandheder, hoori 
det ikke sseelden lykkes hatn altsor oel at 

indoikle en hel Del usiyldige Mennesket. 
Den anllagede eller den, sont Sladderen 
er gaaet nd over, ist-der ooeralt tun 

sure Miner og kolde Blute; selo sor- 
dnms Bekendte oende slg bott, naar han 
nternter stg. Doch Grunden er til denne 

pludielige Gewinnquotan hat hatt 
lasen Anelse ont, og selo ont hatt 
spiegel-, saa er der vel nappe enger-, 
sont oll gloe hant Bested. Mut at han 
er et daatligt og asskhelsesosrdlgt Men- 

L 

MIC- spsies i al Kalb at ligge uden for 
.il ToioL 

Men saa taii Bagtiilersten stundoni 
ogsaa made sit Offer med den allervenk 

itabeligste Mine. Hirn kan te sig lM 
fioni og nslyldig sont en Losets Engel, 
ja, httii kun inaaske endog indlede en 

oenlig og fortrolig Sdtntale ined den, 
soni hiin saa staniinellg dar loiurettet, 
inedes hun dog kanske ogfaa psa somme 
Ttd seger at saa ny Vaaben lniod ham. 
og Uoillien ligger og gror i Viertel- 

Men saa give-s der ogsaa Bagtalere, 
soni aldeles itke mene det mindste ondt 
ined deres mai-ge »Sinaiihifiorier«. De 
have ttke ondigtet nagen Bestyldning, 
de have itte sororienget Qrd eller lHand- 
lirgei, de sorttelle litn ficnpilt og läge- 
srem, hvad de have hort as andre —- og 
intet oidii«e. Te ere stilscerdige og srede 
lige Mriinesler, hois de itke dleoe bear- 

bejdede og ophidsede af andre. Fit de 
blot Loo at viere i No sor lliredgstiftere 
og siiatkelystne ;Dtkiestcendere, oildr de 
viere de melt sredsckle Meniiester. 

Tls Giids Ord liese vä, at Bagtalelse 
høier til de melt strafoierdige Sonder, 
hoorsor Gnd ogsaa ved Moses i det 

otteiide Biid af stn hellige Lov har gioet 
Besaliiig, at iiitet Meiiiieske tistrasset 
san sige falsi Vidiiesdyrd iniod sin 
Neste· Er det en griielig Systd at 

dryde et as de andre Guds Bud, s. 
Ekel. det senite, sjette eller syoende, saa 
er Synden ikte mindre, naar Forgaaels 
sen er imod det oiteiide; thi det blioer so 
en Overtriedelse as den sainnie hellige 
Lon« 

Men hoad er saa Bagtalelse? Al 

nkcerlig Tale om et Mednienneske i dets 

Franck« eller at iitslqnge ugriindede Ve- 

siyldiiiiiger niod nogen; at sororienge 
end Oid eller Haiidliiiger og tyde drin 
til det verste; at berooe en huiis Ære 

og Anseelse, hatis Navn og sfiygie og 
Meniieskerg Agteise og Tillid; derved 

stiste Strid og Missorstaailie Mond og 
Mond iiiiclleiii; at tilsliioe en zeit, 
Syiider og Miggeiiiiiiger, soni han al- 

deles ikte hat gjort fig slyldig i; ved» 
allehaaiire TJiasiiler at soisogsj paii als 
ityrte eii og trasirr hiiin irr-d i Eiiiiitsehs 
for saa at tiinne have og ophoje sitz fela 
paa hano Bekostnmg. 

l lkr det da ikte piene Lager, Bagtas 
lertie sygselsætte sig nied? Og det oasrlte 

»er, at de ikte ville iiidse og eitende diese 
Sytider, nien blioe tun opdragte og 
storlig sorncerniede, oin iiogen gar For- 
ssg paa at rioe Hyklermcisten as dem. 

cet er lidet sornojeligt at strioe et 

saa sort og trostedlsst Synderegister poa 

nogens Negning; tdi endog dette kunde 

jo Inanske tydes sotn Bagtalelse. Da 
imtdlertid dette ikke er noget personligt 
Angreb, enen kitn en saglig Frenisttlliisg 
as denne aistyelige Synd i al dens 

iisminkede Hieslighed, saa knaa gerne 
Iden, sont ssler sig truffen, rodine at 
Stam. Ja, Gud give, iit alle de, som 
saaledeg sorsynde sig mod Karlighedg- 
badet, maatte ornoende sig i Sirt og 
Aste! 

Men til en sand Oinoendelse horer jo 
ogsaa det saste og alvorlige Forsiet at 

oille astteia sra Synden og itte soitscetic 
nied dens Udsoelse. Den«Omoendelse, 
som ikte sreinbringer en Sindets For- 
andring og ftaber et nyt helligt Men- 

neste, soin leoer sig ind i Kriftug og af 
hain saar Kraftea til daglig at torsfiette 
Ast-et, er tagen sand Omoendelse, ineii 

tun Dytleri og Beding. Vistnot giveg 
der Mennesker, hold Ord og Handlinger 
oi itke tnnne bisalde eller rose, og oi 

oille endog ofte finde, at de siemine tun 

lidet overens med det tristelige seelig- 
hedobiid; men da bar oi alligeoel tagt 
alt i den bedste Menlng og ssge at sinde 
alle de Oinsteendigheder og Beoeeggrunde, 
sotn kunne tale til deres Undstyldning. 
Saa gjorde Herr-eng Disciple, saa oste 
han (Mesteren) soretorn dein goadesiild, 
streng og truende. De gis ikte sont Jst-s 
rtseeerne dort og holdt Rand iinod hom, T 

nien de gtt til hoin og i Yornygljed dad 

han om en Fortloring. O, oni ogsaas 
Nnttdens Diseiple oilde handle ligesaa!» 
Hoor mange tierlighedslsse Ord og’ 
Handllnger vilde da ttte tunne asoargeo! 
og sorhindresl 

N. St. i »Aiigiistana«. 
W 

Boganmetdelle. 

S o l o p aa ng. En Fortlelling ai 
N. P. Madsen, Sognepriest i Kollet-up. 

Der er saa nieset godt at sige oni 

denne Bog. ot man derooer gerne ser 
dort fett og gleniiner et og andet soagt 
Punkt. Det er jo tiyeste Mode nu, 
at oore Dlgtere nedratte og bagoaste al 

leoende Kristendosn l deres Stellten Dei 
er velslqnet, at der ogsoo paa dette Om- 

eaade, tthteeiitiiren, dodes nogen Mod- 

vagt herlinod. Der er aldeles fortriesses 
llge Tlng soe alle, dee er tendt med Bret- 

kelfen i von Land, fuldtud vikkelighedg- 
tto Stildkingek og Skitfer heraf, og 
snnngfoldige tmssende og Nackende Udtn- 

leiser opfordte til dybere Eftertanke. Her- 
nl kommen at Fortælltngen ek fpcendende, 
nt man ikke lagng den tm fig, for man 

hat namt Stutnissgen. Udin at Tviol vil 

ogfan denne Bog kunne sve Mission —- 

naa ind til Mennesker, der ikke vtlle have 
med den egentlige Opbyggelsesltttekatuk 
at besitlle. Den egner sig verfor i 

ganste overokdentlig Ger til Present 
ved Lejligheder — og del ek ikke for 
meget sagt, at man ligefkem dtivet Mis- 

sion ved at udbkede den og got sit til, at 

den blinek lcest of saa mange som mucigt 
Den ins-holder Vaaben, der sikkert ville 
kunne afslste mange af bisfe Dtgtekes 
Log-te am Herrens Falk, og nedbryde 
mange Fokkonnne has dem, der ikke ere 

konnte personligt i Bett-sing med LiveL 
Bi slutte med at bringe Past. Madsen 
en hjettelig Taf for dette Llrbejdh 

Pnftor H. F. P onl se n, 
Red. as ,.Ic Unng Blut-« st Tonwerk-. 

»Solopgang« faaes i D. l« Publ. 
Ihm-si- Ptis i Omslag 0«30c., ftnukt 
indb. sum 
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Aakhuadtedcts storste Etstutsion af- 
gnar ira Chicugo den Z. Juni fta A- 

Mottenien E Co.«g Hooedkontor Kl. 11 

otn Fotmiddagen. 
————.o.-————— 

Wcstbrool, Maine. 

Eiter at ,,Danskerett" nu er bleven 
ovekleveret til andres Bestyrelle. vil jeg 
spkft passe-, at Bladet maa faa Frem- 
gang og vlive til Gliede for dets Abou- 
nennst 

Af Nyheder lan jeg meddele, at der 

har vcecet afholdt Missionömode i 

Portiottd, book blandt andre Pastor 
Andeksen fra Btootlyn tog Del. Bi 

havde glædet os til ved dentte Lejlighed 
ogsaa at have set Paftok Anderer 
tblandt os her i Westwood mett bletie 

Miit-de Dei andrer os, at han bedr( 

sunes at lunne faa Lejltghed til at vorr- 

nted andre Lieder, end nctop i vor egett 
strebe, hvok vi saa sjældent si- dam. 

Vi have det for Reiten godt nu her. 
Gabe Qrb ladet tblandt os til Vcekkelfe 
og Lobnggelse, men for dette Bibnes 

byrdsz Styld maa vi ogicta betete Ver- 
dcns Zool og Foragt. Sidste Sondag 
optoges to ny Medic-atmen Jamme- 
fcedte. Metttgheden staat godt samtnen. 
Ungdomäfokentngen og Sondagslkolen 
betet Fragt. Pengeiagleu maa klare 

fig geht« da der ved sidfte Meaighedd- 
tnsde tevilgedes Os- 00 i maanedlig Til- 
lceg til Pastor Thorebyd Lon; tillige 
valgtes Jenö Smith som Yliepraefentattti 

»fo: vor Menighed til den sor. danske 

ltilrles Aarsmødr. Herren lade det 

Hvlive til ftot Velsignelse! 
Martin Thomsetr. 

—- -—- «..--—- — —-- 

Vil du have godt Selilab og komme 

hjem i rette Ttv ttl at leite Sammet-en 
blattdt Slægminge og bekendte, tejs ta 
med den ststste SotnmenEkskutsiom der 

nagen Stabe et afgaaet fra New York, 
cllet d. 's. Juni med Damperen »St. 
Paul«. 

.- 

Tcufant, Mich. 
» Menighedens Mehlemmer have i 
»den seneke Tid vætet bestæftigede med 
at tepareke og prhde deres falle-s Ejens 
dom: Ptckstehufet. 

— Farmerne have trat-It med For- 
aarsarbejdet i denne Tib· Hvede set 
itke ud m ret meget paa visie Egne i 

Aar; men maasse saa Peiferne bltve 

bedre, eller ogsaa andre Produkter ville 
blive bedro. Vi kunne jo bog heller ikke 

ioklange baadz i Pofe og Sack. Sidste 
Aar htagte os en god Host; hvad bette» 
Aar vil bringe, ved vi ikke endnu, men 

lad Herren raade for det. Vi kanne 

vist heller ikke taale at have Overflod 
altid. 

—- J Onsdazs vare vi famlebe hoc 
Vastok Sse for at hiælpe en fattig 
Konk, der hat ligget fhg i Gowen nu i 

tre Aar. Der blev folgt Kasse og Kagr. 
Desuden lød Denkens Ord til as haade 

gennem Sang og Tale, jaa vi havde en 

stan Elstern ——- Lad og aldrig glemme de 

fattige Iblandt oez thi Herren elster en 

glad Give-. 
—- Jens Pedeksen var forleden Dag 

uhe at prsve en nh Heft, hviltet mer 

kunde have gaaet galt, da besten blev 

bange og sthrtede i et Hut ved Sitzen as 

Reis-m Pederfens Hustru og fire Born 
vare paa Vognen, men com bog af i 

Tibe, faa itte nogen videre Stabe stete. 

M Enhvek Fejl i Adresse eller 

Quinctius paa Bladet hebes venligst 
meddelt os fnatest muligt. 

Fra Ccdar Falls og Oinegii. 
Mrg. Peter Juhl rejsie iTirsdags til 

vlikeltanville for at des-ge sin Moder, 
ver ifalge Meddelelfrr hertil ligger 
sneget sag. 

— J Mandags kam atter vort Falt, 
der haade overoæret Kredscnadet iDeS 

Moines, niem, og ifslge de Udtalelser 
man hsrer, maa man staune, at de alle 

aare glade over, at de vare komne med 

— Peter H. Rad-missen har ksbt J. 
G. Martenfen’s Andel af Befætningen 
og tillige en Del af hans Jndba, ag 
overtag i Tirsdags det hele. Mortensen 
med Familie vil inarest niuligt reife til 
Danmark. 

— J Sandags var det Mrs. Pasiorj 
N. Haiisen«s Fadfelsdag, og i den AnJ 

ledning var der mange as Menighedeirg 
Kvinder, sont aflagte et lille Besøg i 

Præftedcligen for at anste til Syste. l 
—— Saren Nielsen og Hustru, Z; Mil 

vest for Fredgville, feirede sidfte Son- 

dag deres 25 aarige Bryllupsdag og 
modtog i Dagens Anledning Bespg ag 
Lylanstninger fra mange af deres Ben- 
ner baade fra Land og By. 

— Mr. Jepsen og Hitstru fra Nashua, 
Ja» aflaigte Sandag og Mandag Be-» 

sag has H. P. Freier-Z og andre heri 
Bach 

— Miss Mary Olsen reiste i Oas-» 
dags til Wisconsin, hvor hun agter at 

» 

have sit freiniidige Opholdssted. Mary. 
ail paa flere Omraader blive savnet i 
var Menighed, og særlig iblandt vore: 

unge, hoar hun hat« vundet sig mange 
Bett-ter, fom nn anste, at hun kundel 
dlioe iblandt os; nien soin ogfaa, da 

han nn cnaa reife, ville folge hende med» 
de dedste Laster for Freintiden. ! 

—.Hans Guldager kam i sidste Uge til- 
bage ira Tanrnatk, hvor han islsinterl 
har kpholdt sig hog Slægminge og Bett-» 
ner. Eli Satter til Mis. Knud Olien 
nz Wirs. Julius Larsen kam nied hain 
hertiL 

» Jens Hausen iSinedj ligger for 
Tiden ineget sag ined lan lidet Haab oin 

Bedring. 
— Mrs. Marie riiasmusiem der i 

langere Tid har opholdt sig hcg Pastor 
Hanseng, reiste i Mandags til Chicago« 
hoor hun tager Lphold paa Angastana 
Hofe-Kalei- 

-— Jeppe Hausen, am haem oi spr 
meddelte, at han var kam-net hertil fra 
Wisconsin, reiste i Mantags til Oly- 
kosh, Wis» for at hente sin Vusiru, 
iom der hat vieret indlagt paa Stadts- 

fygehafpitalet. Hirn hat nu atter iaaet 
sin Forstand, men er meget sang af Tre- 
ring og ventes itlte at tanne leoe ret 

lange. 
—- Paa Sandag Efierin. Kl. LH vil 

Pastor Hausen tale i den state Sal paa 
Normal Skalen for Studenterne og 
andre, fom har Last at være med. Em- 
net er den lutherske Kirkes Tro og Leere, 
ag Talen er selvsplgelig paa engelft. 

—- Gamle Anders Christenfen ligger 
for Tiden ineget fyg has sin Svigerspn, 
Christian Jensen i Waterlao. 

—Der er i didse Dage inddudt til 

Bryllup. Denne Gang er det Peter 
Christenfen og Thora Olsen, der agte 
at indtmde i Ægieitandem Oni alt 

gaar efter Beftennnelfen, oil Vielfen 
foregaa i Nazareth Kirte Fredag d. 19., 

Efterminiddag Kl. Sz. Den vorige 
Del af Festen vil blioe aiholdt i Madg 

Valis runnnelige Hjein paa Hieran ai 
9de Gabe og Bliiss Str. Maasse vi i 

nieste Ugeville ineddele mere am denne 

Bestandet-, men vi ville nu paa For- 
haand sende vor hierteligsie Lykpnskning 
til Brudeparret. 

— Der vil blive aiholdt Menighedss 
nisde i Nisareth Kirke paa Mandag d. 

22., Akten Kl. Tis. 
—Paa Sandag, Pinfedag, bliver 

der Fropradiken Morgen Kl. 6 i Na- 

zareth Kitte, Hainiesfegudstjeneste For- 
middaqu Io, og Gudstjeneste igen 
Kl. U Alten. Alle ere venligst ind- 
budne til at deltage i disfe Moder-. 
W 

Kpb din SosnmersEksturfionsbillet 
med den stare Damper »St. Paul« has 
A. Mortenfen äs- Co., 126 Kinzie St., 
og faa godt Reifeielskad til det gamle 
Land. 

Nemah, Wis. 

Anna Jargenfen, sann spr.har vieret 

anlat ved ,,Dansteren«, er reist til Chi- 
cago for at bei-ge sin SIster og maaike 
forblive der. 

— Mifs Louite Sirenten og Miso 
Petra Gram kam herttl iLIrdags fra 

lChicaga ag agte at sorblive her. 

West Brauch, Ja. 
Nylig have vi haft en not saa sinnt 

Brhllupsfest blandt de hetboende Dunste. 
Det var Johannes Peter Jener og 
Marie Pedersen, sont holdt Bryllup den 
l(). ds. Hojtiden begyndte i den danste 
ev. luth. Kikkei West Brauch Kl. H 
Efterm. Paftor M. C. H. Rohe holdt 
en for Anledningen passende Tale og 
forrettede Vielsen. Nogle afBrubepar- 
rets Venner havde smykket Kirken not 

saa pcent, og det bidrog sit til at for- 
bøje Feststetnningen. De her i Byen 
boende Dunste vare indbudte samt en 

Del unge Venner fra Landst, saa de 

focsamlede udgjorve en itke saa lille 
Stare. 

Eiter Højtiden i Kirken drog vi nd 

paa Landet i Flok og Folge og tilbragte 
en skøn Aften hos Brudgvmmens Fader, 
Jens Sorenfenz thi ikke blot nød vi et 

forfristende og godt Aftenmnaltid under 

glad Feststemning, men Jesu Navn blev 

ogsaa nævnt fom Frelsernavnet, og 
Sange lød til hans Ære. 

Jene Sorensen er en af de ældfte 
Settlere her omkring. lHan kom hektil 
1 Foraaret 1888 fra erderikshavns 
egnen, og da var Johannes P. Jenfen 
tun 11 Aar gammel. Han hat siden 
henlevet 13 Aar i Hjeknntet hos en 

engelst Dame, der tog ham til sig kort 

efter. at han var kommen her over. 

Denne hans Velgørerinde lever endnu, 
og hun hat nu omordnet sit Hjem 
saaledes, at Mr. J. P. Jensen med sin 
unge Haftru kan bo der, hvtlket tyder 
paa, at hun ogfan fremdeles vil gavne 
og glæde. Jenfen har tivligere arbei- 
det ved Jernbanen, nu hat han Part i 
en Købmandsforretning i Vyen samt er 

Kasferer for et Aktieselstab, der har 
forsynet Bhen med elektrjst Lys og med 
en Mølle. 

Gnd velsigne det unge Par i alle 
Maader. Meddeleren. 

Conucil Blaser Ja. 
Tll Mr. og Mes. H. Haner paa 

UIe Street fodteez forledin Uge en Plge. 
—Georg Reinhardt, Soll as L. P. 
Qlien og Huftrn bar-es i Sandrgz til 

den helltge Tand. Vl gratulere og 
onske Herrens Vclfignelfe over dem 

begge. 
— Ten ll., 12. og ltz ds. hande v: 

Mission-Bambe, yvoroed Paftor Dant- 

skoo fra Sion City var hoo oe ng talte 
ILwets Ord. Pastor Damfkov talte 

Sondag Formiddag i Omaha og San- 
dag Aften atter her, den Gang særlig 
trl de unge, da vt nernlig havde Fert- 
lesmøde for Ynglinge og Pigeforenm 
gerne her og i Omaha. 

Der btev Sendag Aften talt over den 

fmalle og vide Port og de to Veje, man 

betraeder efter at have taget Stridet gen-· 
nem Perlen Det lod til, at Herren 
velsignede sit Sendebud, faa del under- 
tiden tnnde siges, det var en haard 
Tale, og maatte vcere det for mange; 
men paa sannne Tid en klar, Werbe- 

vjsende og vetsignet Tale. Herren viere 

lovet derfor, og maa den bcere Frugtl 
le Slutnlng talte Paftor Christiansen 
fra Omaha, særlig om at blsve »for 
tjdlig særdig«. Saaledes talte Herren 
til os inde iKtrten, — udenfor talte 
han ved Elementerne, ved Torden og 
Lynlld og Haglstorm; dog anrettedes 

maner ingen oidere Stude, da Binden 
tlke var særlig haard. Var det maaste 
tilfældtth 

—- Menighedsmøde førftkommende 
Fredag Asten 

— Hilfen til Bladet og Læsetredsenk 
———-.0-.-—-—— 

Eomorc, Mich. 
Da der aldrig bar været strevet noget 

herfra spr, vil det knaaste interessere 
,,Dansterens« Lesere at here lidt fra 
denne Plads. Edmore har onrtrent 

1000 Jndbyggere, sire engelske Kirker, 
elektrist Belnsning og to Baner. Det 
er en triveltg lille By. Landet her er 

of god Bestaffenhed og temmeligt billigt, 
da det er en ny Plads. Her findeg 
Soll fra alle tre standtnaviske Lande, 
men den største Pakt ere Danstere. Her 
er et lille danjt Settlement omtrent 25 
Mit nordøst for Byen. Reiten of den 

danske Befolkntng lever spredte over en 

temmelig stor Strækntng· Her tomkner 

ftadig ny Settlere hertil, og alle synes 
at være godt tiliredse her, san jeg tror, 
at Edmore bar en Fremtid for sig sont 
dansk Settlement. Her er en lille 

luthekft Menighed, socn betjenes af Pa- 
stor J. Søe af Trufant. Han tommer 

her en Gang om Maaneden og taler for 
od. Sendag d. 30. f. M. var her Kon- 
sirntattom Tre Ststende aflagde den 

gode Bekendelfe.s Stolehniet var fyldt 
til Transm, men hvorledes Hierterums 

met var for Jesus, ved jeg ikke, det 
bar jo alle Tiber væket trangt siden han 
kam hettil for at frelse os. Dog vare 

Hierterne Urte, da Formaningen lsd 
tilde unge om Livet, dets Korn-aris- 
hed hernede og dets Maul hist oppe. 

Saa en venlig Hiler til alle »Dan- 
sleren6« Lcefete, og Tat til Paftvr J. 
Pedersen, Lincoln. Nebr» for de mange 
gode Stykkrr. Vi læse dem med Glcede. 
Ja, brug Pennen i Herr-eng Tjeneste og 
lad de tydelige Toner lybe. Utydelige 
have vinok af- 

Deres Meddeler. 

Luck, Wis. 

Mads Peter Billes har nedbrudt 
detes gamle Bolig, og ete tiu ved at 

bygge dem en ny. 
— Peter Petetsen Thoiups bygge vg- 

saa paa deres ny Hieni. Det bliver op- 
rettet paa samme Steh, hour det gamle, 
der nedbrwndte siod. 

— Den danske Stole begyndte den 
s. Mai med L. J. Astov som Later. 

—- Petetsen Brpdrene (M. CI Son- 

net) bygge paa deres ny Savmslle, der 

ligger en Mil notd for West Demnach 
—- ben gamle Malle nedbrcedte tidlig 
paa Fotaaret. Bygningen bliver 16 

Fod bred og 80 Fod lang. J Labet af 
nogle faa Uger vil der blive Akbejde til 
14 a 16 Mand. 

—- Mrs. Kristian Jenseit i Milltown 
er meget fyg. Maatte Herren i Naade 
se til hende og siytke hende under hendes 
Lidelser. 

Mærk. 
Korrespondenter, der sende noget til 

,,T-anskeren«, og Inste det indkykket i 
forste Nummer, bedes sende det saa tid- 
ligt, at vi tunne have det seneft Tikss 
dag Morgen. Fka fjernete Pladfer 
maa det affendes senkst Lin-dag, jra 
nærliggende Siedet fenest Mandag. Vi 
have itke saa faa Meddelelfer liggende, 
Iom vi føtst modtog Tit-Mag Aften og 
dersor ikke kunne faa med i føkste Num- 
mer at· Binde-L 

Miøsiotis- og might-ius- 
Ukodc 

aflmllsis5, vsl Gun, 1 Oiusnnnllc og 
HTIUII it, Vitd1« i Tastern im Zonkmg 

Eld I. ul Tikcidig i- -4- zwi, bisgge 
T.gcindbef.1«cbe. 

Ficke ficnnnkde Bgckfter insan ak 

ville tate. Alle etc hienelig vclk mne. 

R.Bennesen. J.Eøe. 

Tit Salg. 
En god Sptirgsmgn er til Salg bil- 

lig. Er villig til at tage en god Ko i 

Bykte. Nelgsobnsory 
Fprsie Hinz pfi for Blicke-Te Jltlls.B1air. 

« 

« P Ttl entg. 
En god Smedesorretnmg, sbeliggende 

i et skandinavifk Scttlement i det oftlige 
Jccb1"ask.i, Tetxe Bladg Kontos-anv1fer. 

Ttl Sulg. 
En sanfte Klassein ny Strikkkstnassine 

for sine Snømper i alle Stern-Herz 
chsnusrs for Zunge, Lumevefte, Un- 

Dertøj p. f. v., samt m umd Einth- 
mafkine for Strompm oa en forfte Klos- 
ses Spolemaftme mco Tilbchøp t.m paa 
Grund af Foncmmpgorhckmlie tobt-S 
fothologvic billigt, knien under ert, illir 
hvcr ng foi siq. Nærmne oed hur- 
1i911 at henvcnde fig t«l 

All. Nr. R a H m u Men, 
Miit Nhhvoukee Ave ,Racine Wis. 

Farm til Salg. 
W Acri-H Land, godl Hus og god 

Blond. 15 Arn-s kykch W Arn-s 

Voland. BilligL Man hcnoende sig 
til ChriS.Jenfen, 

Phillips, Rice Co» Wis. 

chcres frit. ·H. .·1-. ..z. 
Bogek, som maatte Instes le- 

verede ved Aatgmpdet i Horcht-i- 
son, ville vi icnde derop uden 
Omkoftninger for Kot-erne, fan 
fremt Besiilling naar os senest 
d. 27. Niai. 

Kun et mindre vaalg af BI- 
ger vil blive til Salgs oed MI- 
dek; vær derivr saa venlig at ind- 
sende Ordres inden nannte Dato. 

vsnlsli toll-. MI. Haus-. 
Blatt, Uebr. 

Hvidtol og Tot-bettelt 

Jkke betufende, fuldstændig .holdbart 
og garanteket at oæte btygget qf bebste 
Malt og Dumle alene. Forfendes over- 

alt i Landet i Aftapning. Striv til 
BELLE CITY BUT-L cO., 

Racine, Wit. 
Geist-ngenkt mitnqu 

II- Sc vott Tilbud pua Side 7. 


