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Advektisias Rates made knows upJn 
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»Don s keken« 
bliveksendt tleubskkibmtet, indtil ndtmk 

feltg Opsigelse modtages af Udgiverne, og as 

Geld et bekalt, i Lockensstemmelse med di- 

Forenede Steuers Posilovr. 
Rast Lein-ne henvendek sig til Fol! dir 

averteket i Bladet taten for at lobe has dem 

ellek for at faa Lplqsning om det weiterem- 

bedei be altid omtale, at de san Avektiöfe 
mentet i dem Mad. Dei vil væke ttl gen 
sidig Nym. 

Taksigelscsdagen. 

Ten uskreone Lon. 

Det bleo ikke Den ustreone Lor, c! 

Præsidenten skulde proklameke en 

actng national Taksigelsesdag for- 
end E Bcrgerkrigens andetAar. Prw 
sident Lincoln besstemte oisse Dage- 
til almindelia Taksigelse 1862 180111 

og 1864, i den sidste, der er dateret 
2". Okt» siaer han: 

»Det hat behaqet den aimægtige 
Gud at forlænge vort nationale Lio 
not et Aar, idet ban hat forsvaret 
og med sin saderlige Omsorg imod 

uvenlige Planet udenfra Da i sin 
Naade forundt og mange oa beteg 
nende Seite over vore Fjender, fom 
er af vort eget Hugsolt Tet hat 
ogsaa behagej vor himmelske Fadcr 
at begunstige saa vel vore Borgere 
i deres Hjem fom vore Zoldater i 

deresLejr og note Zømand paa Flo- 
der og Have med ualmindelig godt 
Helbeed. Han hat stotslia for-get 
vor frke Besoltning ved Emancipni 
tion og Jmmigration, medens han 
ogsaa hat aabnet osH ny Belstands- 
kildet og kronet vore Arbejders Ges- 

ning i alle Jndustriens Asdelinget 
med tundelia Belønninq. Videre hat 
det behaget ham at animere og in— 

spitete foplive og beaande) os meo 

Kraft, Mod og Besiutsombeo til- 

stvaekkelig for Borgerkrigens Lunge 
Prwelsn, der et bragt over os for 
vor Troskab som Nation imod Fri- 
hedens og Humanitetens Sag, og a- 
ve os grunsdet Haab om en endelig Ja 

lyklelig Udgang as alle vore Fater 
og Trængslet«. —- Dersor, altsaa 
o.s.v. 

Den usirevne Lov er ogsaa kons- 
men dertil, at den fordrer, as Guyet- 
nveen i enlyvet Saat, at han skal se- 
consdete Prcesidentens aarlige Pro- 
klamation ved selv at udstede en, der 
opfotdter Folk i hans Stat til set 

sejte den as Præsidenten bestemse 
Dag. Taksigelsesdagen er saaledes i 
dette Land bleven en aknrindelig Fest 
dag, sont ncepspe staat tilsbage i Aa- 
telse sot nogen·anden Fest end Ju- 
len. 

Gut-ernst Anddews Pro« 
«- klamation. 

Den merkeligste og mest minde- 
vævdige as all-e de Taksigelseg -Pro« 
klamationer, som blev udstedt under 
Borgerkrigen, Var Gewerke-r An- 
drews as Massachusetts der bestem- 
Jner 21. Nov. 1861 som en Dag til 
osentlig Tassigelse og Lovptsisning. 
Den lydet saaledm 

»Von Fedees Eköempel og Gabs- 
frygts og Tatnemmeligheds For-· 
dring kakder paa Folket i Massachu- 
setts ved denne Ted, hssttidem der» 
ktoner Aatet med Beviser paa Guds 
Asdent og Herrliches-, at de maaz 
Mtage i en hsjkkdelig og glcedelig 
Dank-Uns i sprenet Lovprisning og" 
Isksigelse til den gavmilde Give-: ais 
M Jede og suldkmnne Gover. s 

Dieser bestem-net jeg, offer Kote-E 
eilest Ida-d og Qillsqelse Toredag’ 
Wes-M 21 MI« —- samtne 

sit U Pia Acri-Weite i det Der- 
M! M Its- JIM ein serv pas May- 
stsssie HM sts vl ei Mikdeligt 
EIN Mist-U —- M u 

W of M i Massachusetts 

som en Tag til oKe-s«fig Taksigelse 
on Lcoxssirsnint LIA leg opfordker 
let hele Folt til at fett-s Tagen med 
ftoin on reliaiøg Glasdr. 

»Er-pack med Frnd for Stud, Vor 

Ernste, rnader tned Glæde for Jn- 
tods Gild! 

»Jstetnmet« Lovsang, og giver 
Trotntnen, den listige Hat-De med- 

Psnlteten hid! 
»Blæser si Trompeten ved Nynta.1- 

ne, oed Fuldmanne, til vor HøjtidsJ- 
Dass! 

»Er-i den er en Stil i Israel en 

Lob for Jakobs Glitt Sat. 81,"-— 

»F Foltesærdk lover vor Gud og 
ladet Røften boreg til dnns Pri·!" 

»Zum holder Vor Ehe-l i Live on 
ladet itte vor Fod snuble.« 

»An du bar tsrønet os, o Gudl 
dn tmr lnttet ok, ljaescm Sold bli 
der ltttret.·« Ent. Sti, R-10. 

Lad os glæde osJ i Gnd on vcere 

talnetnrnelizte so: den Full-e ban 
bar velsignet osJ tned i Knro og Kerl- 
k-er, idet han bar givet Lnndmandenl rIn Belønnina for bnns Elio set-! 
dore ,,chd drypner tned Fedtne«. s-— 

For de rnnnge mild-e Lettelser i sel« 
Besvcerlintteder, twormed Tidens 

Mangel nnn offentlia Orden bar 
Evanfteliagsort Anerbrnget — For 
Ide tidli«»W Tenn Un Folls vnngnende 
TTorretninnsUnerqi. For det 
Maal If Held, der dar fulat bete-J 

Foretanende der nnar til Eos, de- 
rei, der undersøger Dabei-I- Tyb for 
at bidmge til Mennesters Fede, og 
dere5, hviå Jndsigt og Haandgernina 
forenes i at nnttiggore Jordens en 

Harets forstellige Produkten For 
»iund Leerdomsjs Fremftridt dran 

»indenfor Follets Borns Ratteo"r—se. 
Joa den Frihed oa Letded bvom d 

Idisse Fordele otnsattes da bennttei 
--— For de Anledninger til reliniss 
Underoisning og Gudgdntlelse, oi 
nnder efter vor Samvittigbed, uktin 
tret of enhver mennestelig Autoritet. 

-— For ,,Verdeng Forløgning ve: 

Jesus Ninus-, for Naadensz Midlet 
on Herligbedens Haab«. 

Og lad og med forenede Hiertec 
ophoje og ptile Gud for den Enhed 
as Hierte, : 
han bar sammentnyttet Follet i drn 

ne gatnle Frlstnt til Forfoar as detie 
clstede Lands Rettigbeder, Frided .n 
Ætr. 

Maa vi stedse staa forenede i det 

samme Sind, idet tati mindeg vote 

Fadres opofrende Ltv, den prcegtlgc 
Frihedsakv, de efterlod os, den Vænt 
as Hetlighed, der venter de trofaste 
ng den uendelige Velsignelse, det Or 

vort Privilegium, otn vi vil, at over- 

fsre paa Fremtidens ntalline Gerte 
rationer. 

Og medens vore Taarer flnder 
en Strom, i hiertelig Sympoti med 
dort Folts Dekre, der ved de ondes 

og ovenstes Bold er beth der-»z- 

Fcedre, Mand, Brpdre og Sonne-, 
tyvis Helteblod hat gjort Virginias 
Jvtd helligt, vg, blandet med Pom- 
macs Bande, hat gsjort Floden nu ca 
og for evigt vor, —- lad vor Sjrkl 
opltftes til Gud paa Lovpriöningenå 
Binger, i Taksigelse sor, at han at- 
tet hat stænket os det Privilegium 
at leve uselvisl og at d- riddekligt 
sor en stor og retscetdig Sag. —- 

— For den dsrebake og sjceldne 
Besiddelse as saa megen Tapperhed 
og Helle-nich — For den Fslelse as 
hellige Pligt. der ndmaeriede vore 

saldne i Lejten og paa Slagmarten.; 
—- Og for den ssde og velsignede; Trifft, som fslger Mindet om disse4 Massachusetts Sinner ind til Ube- 
delighed. Og lad os i vor Leu-dris- 

sning We dodsærdige Latd os »sp- 
.ge Sandheden og estetjage den« og 
betede vs for at gsre hvad svm hetst 
PligHt der maa talde paa os heul- 
ter. 

Maa den Ists-geste, hvoei vt 

staat, sindes stetng dens Forbrug us 
Foltets heroiste Oste og deres Stu- 
ners tostelige Mod, verdig Fckdres 
nez Tro og Leere og euren-Hemmni- 
de med Guds Ære og Retfcetdighed 
mod alle Mennester. 

»Gud staat op, hans Fjender ad- 
tvvedes, vg de- lvm habe-hum- sitt 
sor hanc Anstat. 

«Men de tetfcedtge stulle glcde 
sig, de stulle ftyde sig for Guds 
Aasyn os jable med M 

ess, ass, H 

»Am dem ved Un Mast, es leid 
IMM, hem, seit Etsch-c -E 

M sc U- 

Tod« THAT-F 
Or. Redaltør A. M. Anderfenl 
Med megen Jnteresfe hat jeg i 

flere Aar fulgt Sendagsslolearbejdet 
iblandt vort danste Folk her i Landet, 
cg det var derfor med itte ringe For- 
dentning, at jeg saa hen til del be- 
rarnmede Sondaggflolernøde i Cedar 

Falls, og hvad Resultater det maatte 

bringe. Det er en ftor Gerning, nsg 
di kan nol have behcv ret ofte at bøje 
os i Bpn til Gud om Vejledning og 
da scerlig her, hvor der maatte tages 
Vestemmelser, der vil rælle langt in- 
i Fremtiden og bære Frugt lcenge ef- 
ter, at vore Hernder hviler fra Ar- 

bejdet. Nu, da det alt er over, og nt 

som fad bjemme, til Tsels hat baade 

tngget da fordøjet, om jeg faa maa 

sinc, hvad der er vleven cis til Dei 
teraf, lunde det maner itle flade Sa- 
gen at komme med, bvad jeg vil lalde 
lidt velvillia Kritik. Det » i brsert 

Tilfcrlde itle tseregner day at aabnc 

noqen Ztrid Der fremknnsmer l 

Paftor A. Kisten-MADE Krebs-Nr 
wer Emnet andzagssolens L-delse 

Da vore Triften noget, fern jeg itte 
fnnes er faa bell rirnelkgt: ban siger 
nemlig: De internationale Tekster 
lan vi ille beuge, fordi de ille et 

lntherfle da fuldftcendia udelukler 
vore dvrebare Ealramenter, oa videxe 
ben: »Tet er amerikaan Kunst at 

lunne lave en Ting, der lan brugez 
til nassten bis-ad som hellt o.f.v.; men 

sont lutherfle Kriftne lan vi itle vcere 

med dertil.« Dette lan høres meget 
rinreliqt med Henfnn til alle andre 

Eing, Inen Bibelen, Guds Led, er jo 
doa ilte »en Ting«, der lan lade-s 
rm eftet Behaa, om den end lan for 
klares fotflellig, og at lutbersie For- 
ældre bester, forn de saar, naat de 

sender deres Born til andre Sam- 
fund-; Zøndagsftoler, er jo ikle saa 
nnderliat, og derfor fremholder jeg. 
at Telftetne i sig felv er, fom de stal 
vcerez thi de er Guds Ord· Jeg er 

ille lendt med Methodisternes, Bad- 
tifternes eller Presbvterianernes Udi 
gaver og bryder mig heller ille om at 
lende dem; men jeg er godt lendt 
med den luthersle Udgave as Telftet 
i Form af »Ur Angst-um Sundan 
Zchool Teacher«, udgivet af Luthe- 
ran Publication Societq, Philadeli 
»bla, og den optager jo tillige foruden 
Tetfterne Luthers lille Katekismus 
med Fortlaring, lige fta det first-e 
Bud til Alterens Satmmente, saa 
er der jo ,,The Augsburg Lesson 
Boot« og »Ja-eine Leslon Bot-IT c 

for de alleernindfte »Lesfon Leaf«. 
Nu er jeg uvidende om Udgifterne 
ved digse Telftbøgers Udgivelse, men 

bvis de blev indssrte iblandt os, san 
maatte de vel ved almindelig Udbke—- 
delse lunne beere sig selv ligefaa vel 

som andre udarbejdede Tekster. Og 
da det jo nu en Gang et saa, at en 

Del as vore Sondagsstolet alletede 
bruger dem trods det, at vi nu alle- 
rede for et Tidsrurn hat haft andre 

.Tetftet, saa er det min simple Me- 

!nE«ng, at vi ved at benytte den luthetsle 
Jlldgave af de internationale Tetstek 
’paa Dansl. selvfslgeligt tillige need 

Katelismem vilde vinde en mere ens- 
iartet og gavnlig Undervisning i vore 

SIndagsstolet end vi paa nogen an- 

den Maade vil væee i Stand til, og 
lad vS heller tkle fralende vore en- 

gelsttalende Bxsdre og Systre dereg 
Luthetdom, det smager af Opermod 
eller hvaw og naar de internationale 
Telfter bar vundet saa almindekg 
Udbtedelfe iblandt dem, saa et det, 
fotdi de »are tried and not found 
wanting.« 

J al Ætbtdighed 
En interesse-ket. 

Dann Colleqr. 
Bei-g Dana College! 
Eftetspm vt lever i en Tib, da 

vvtt Falls Ungdom efterttagtet en 

hsjre Stoledannelfe,og efterfom vort 

I 
otte Hundrede og een-og-tteds, cg 
det fets-og-sirssindstyvende Aar ais 
De forenede Stater i Amerikas Unf- 
hængighed. 

:- 8 si- 

Det er os jo itke fremmed, htm- 
ledes ,,Dhantngng day« benyttes 
af de Me. Men as det formaan- 
-de hat di set noget om den« Oprin- 
delse og denö Hensigi. Maatte vg- 
saa vi thdbawdrete og vore Bsrn 
leere stedse bevte at fejte den i Oper- 
entstemmelse hemmt-. 

En Jttlcyilsxn til Danmarg 
Hur Dr Elæqtnjngc I drt gamlc Hund«- Jicmfald lmr Dr onst crsnrcr hvor 

ovcrordentliq qlado de blinkt-. War de ljorcr sra Amerika Te knn sknfsc dem denne 

Glædr ood at fcndr dem ,,Danskcrrn« et Aar sont Inn-Hauch 
For knu to Douai-, licmlt i Forsknd, ojl vi fonds Binden tndlvrfnnct Post 

portu. to Manar- uqrmliq et Aar til lwilkcnirnnhrlst Adresse i Tnnnmrk. 
En jandnn Nam- cr paa sammt Tid billin og oassrndc oq oil olioc Inm- 

panskonnrt end nogct mier sont Te tun formt 
Tot cr en Hilft-n fra Tom qcnnrm hole Aar-oh oq Te oil ogjnu nun denn-c 

Munde skaffc Moqucrcn stadiq llndcrrksmjnq fm :’lsmsrikc1 for-Horn rn hol Tot nndsn 

undcrholdcndr Lassninsp 
Tit cuhocr Person i Tu!mmrk, for hucm oi modtagcr Ilbksonncmmt paa 

»Tanskcrcn« indes- d—«n I Itc December oil vi fonds rt Kort liqt rusdrnstamsndc mm Hmnsrcnsz 

Naon ou Adresser Mortct oil bler icodt, san dct oil nna Brstrmmrliess-sicher loer 
for Inl. 
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En glædclig Jul onfkcs Dem af 

Esset Brinlling sm umsnnssmm bar vs opsnst Tcscglshvn cum Um Mitk- «m 

su1 kommende Aar- 

og m Wahn-, 

Exsndnnq um den cha, sum scndcs unm- Inlcgavtd 
T«1111»lsV-Ililcsl)sktq Housrv 

Many Nem. 

I 
A 

Naur Te sonder Tercsz 

Bisstillinsp san bcnyt lwcs 

staacxidc Vlaukcs og glcm 
the m itrivc saavclNav 
net paaNivcrcn sum paa 
den Person sum Bladct 

sknls Mbt til- 

Zend Nisus-H )r(1(«r cllcr 

Exprwki Unstsr bcmlbak 

tsl 

Oanspb Publishing Home, 
mai-. sum 

N a u n ....... 

anirndcrms Novn 

Jndlagt bklmg m sinds Hex-» sur Abonncmrns una .Tani!os1.-n« 
icnot tu 

Ponkont01«. ..... 

ug Adresse ..... 

Z 
Z 
g 

.C1uuw 

MWWW (—-.)« 
« 

MMWWMWU . 

Folt i det ftote og hele er kommen 

nd over Nybhggerlioetg trange Kau: 

taki de er i Stand til at give der-g 

iBorn en bedre Lætdom, saa hat Den 
fotenede danfte ev.-luth. Kirte opret 
tet en Stole i Blair, Nebr. og nd- 

ruftet den nied dhgtige Lcktettcefter; 
faaledeg er i Stand til at give den 

llddannelie. soin dort Folthngdon 
behovet -—-- Vor Stole, der er en lis- 

therft Stole, og med hvilten der et 

fotbunden et teologist Seminariun., 
glvet, foruden Forbevedelfe til det 

teologifte Studium, en hvilten sont 
helft llddannelse, vott Fotts Ung 
dorn i Alniindelighede eftetttagter. 

Pna Ztoledirettionens Vegne, 
J. J. Kildsig, 

C. C. K l oth. 
ä· si- II 

Jeg ital gerne fremsætte mit Snn 
paa Stolefagen, og Grunden tit, at 

jeg har sendt mine Bsrn pag hauste 
Stolen 

For det fstste hat jeg altid set det 

som en Nsdvendighed at unge Men- 
nefter sit meke Udvitling end de tan 

faa i ConmrowStolen Jo meke 

Udvitling, des bedte tan de, son- 
Mænd og Kvindet, udfnlde herrs- 
Plads i Livet. J 

Paa de danste Stoler tan de unge 
Dunst- Ameritinere bedre bevore de- 
res Mrsmaal og straledes blive 

Ii vor dem-sie Kitte. De faat det 
oandelige Liv mete ndvitlet, saa de 

man vedblive at viere Guds tote( 
Bien, hvoktil de er dsbte 

Jens Hausen. 
Coutter, Ja- 

8,0 O 

University ot Nebraska, 
Nov. l. MU· 

llevi g hpcnt nearly three years in 
stdemjmsce at Ohno Gotte-se l know it- 
to be a titsche-lass dumm«-»n- 

Althouirh tt often-i sdmnooit o»urses, 
ideem it- especislt desirahle tot- the 
Domain-Americas! your-g people Who 
have not- heut the opportunity to get o 

highschool education. To sue-h Dann 
Gotte-re offers many ans-antaqu that 
are not- to be hatt eben-how Iszery 
tara-er boy soet girl shoutet at legt take 
sonnt-ge ot its two-year course, 

1qujthey could protttohly spenct these 
or even tour years in one ot its etc-port- 
ments. 

« 

l found Don-s Colle-e to be on ein-et- 
levt preprstoky iohoot tor the sovi- 

fssts ooumvhtosil Ir- now registered 
sonst the University ot Neben-km 

AKNB PEITBRSBU 

s I i 

, En Slyttefotening er bleven 
dannet paa Dana College. Øvelse 
et Pak Timet hver Listng Esteks 
middag. 

——- Ca. fis Eleme, der for hat va-! 

ret her paa Stole, er her igen i Aar 
ved Vinterterminens Aabnkng. 

Baade de Litekære og de hi- 

jtelige Moder ek i fuld Gang Fredog 
og Lordaq Aften. Neste Fredag 
Affen holdes Foredrag as C. C. 
Marsham 

J ,,Notdens« Jan-Nummer 
finideg bl. a. en Artikel om Dane- 
Collegie med et Billede af Stolen, 
som den see ud nu. Send efter »Not- 
den«g Julenummer. 

-- Det vilde vcete umuligt at hu- 
sie alle de bessgende, der hat vætet 
her i den sidste Iw. Om Sondag 

jEftermiddag ek der ifæt nmnge, 
Inaor Vejret et gIodL Alle synes gool 
Tom den nye Bygningz ifæt om den 

store ForsamlingssaL 
—— Sidsie Totsdog Aften var der 

52 til Gymnastik i Aftenklassen for 
unge fta Byen. 

Lock, Wis. 

Asiov Bros. hat faaet tilsendt en 

stsrte Bestilling af danske W og 
Kott til Fothandling fka Danisb 
Publishing Dense. Dei vil glæde os 
meget, vm vore Venner omkring Luct 
vil des-ge Ast-on Bros. og se paa de 
nye Bsger. Ætbsdigst 
Danisb Publishing hause 

Blatt, Nebr. 
NR Astov Bros. et bemyndiget 

til at modtage Betaling for Blade 
for Danissh Publ. hause, Blatt, Neb- 

Racine, Wis- 

Det bekendtgstes herved, at Au- 
ton hausen, 2128 Kinzie Ave» Ra- 
cine, Wis» er autoriseret Agent for 
Danish Publishing Hause. Vi Insiek 
at heult-de vote arebe Landsmænds 
Opmærtfomhed paa, at Anton htm- 
sen altid fIrer paa Lager et stott Ub- 
valg af gode danste Bogey som vi er 

sikker paa, det vil glcede vote Lands- 
ins-nd at lese. Bei-g Mr. hausen 
og se paa Bogetnq han vil altid væte 

rede og villig til at vise eder de sidste 
nye danske Biser. 
Danish Publishinq cease 

Blatt, Nebr. 

Et Genfvarckd 

Hat Den fotenede danfke Kitte- 
Lckten om en Znnberö Retfærdigpes 
relse af Naabe alene og vermed nasr 

Ebeslcegtebe Lætdomme rene og klare 
ii alle Stykker ellek er den bildet i 

,,Retnkn·aer« og »Anshtelfet.’« 
I 

jGensvar til Past. J. M. Hause-IS 
iandsiqelse og Den forenede dankte 

Ritteg Protest 

s Ecm bekendt udgav Synoden et 
fcimfnttenoe Feststrift i Anlevning af 
Hit Josua-H Jubicckum Tit Hosen- 
’redaktst valgteg Past. H. Halvorfen 
og til .Hja-lperedattseet en Pkcksi fn 
hvert Snnodedistkitt. Fru Pacissc 
Distritt valgteg underiegneoe, Dem 
det af Hovedredaktsten blev werden- 
get at stkive blandt andet et Stytke 
om dnnsie Brot«-es Delagelfe i So- 
nodeng Atbejde, hvilket sindes sivst i 
Bogen- 

Af dette Stykte hat en dansi Prækt 
i Chicago, J· M. hausen, tilhsrende 
»Den fetnede dankte even-gewle 
thetste Kitke i Amerika«, taget An- 
stsd vg i Mai aned sieevet en 

;,,Jndsigelle« i det frck net-nie Kitte- 
famfund usvkjaaende Acad »Dansse- 
ten«·, hvori han protesteree mod en 

Udtalelie af mig angaaende de her- 
væeende dansie Kiefesamfund, og op- 
fordter sit Kirkefamfund til paa an- 

smndende Aatsmsde at tage sig es 
Sagen, paa sammt Tid fom han spr- 
langek af mig, at jeg enten sial bevife 
eller tilbagetalde den formentlig 
utetfkeskdige Bestyldning Dei hat se- 

«) Dei er ikke soc at vife Retfækdcghed 
imod Its-innerem at vi optagek dem Men- 
inqr Det et dam, der i Syssodens Fesifkkift 
hat qngceket oi sont Sanifund, oq da vilde 
det jo pas-e ketfacdigi at holde hani til Sy- 
nodens Oeganet med im Reden-rette End 
mindre et det iok at begynde en Lesesirid 
med de danste Ecke-sitt i Den nocsse Synode 
her i Danstekein VI soebeholdee as Fell-ed 
tilgt Ist-Ue eucstdvecitl tm denne Sag 
must sum hem. Ohne vi Hin Illig-sei ims- 
vesommek Post. Johonfeus Begering og on 

tqqee isan Gesten-, M Ist vi M qi Den- 
iyn M von Leim Des et fsttm mange qi 
tem, tm oitintetesfeke que, hoc-d Post Jo- 
hann-n hat at fige til Ferse-at for skthgkeb 
Og vitcok ille paa et stikke noset under 
Stol. Bote titles-It man gebt ie. trat der 
stkives in »Den nokske Syst-Ums Gib-· 
Mut-sie vi i et«Efterit-ist kein-net me) nagte 
Bemækkninser til »Gesinde«-. 

»Ah-s sed. 


