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Naat Lasseme henvcndek sig ul Ists dar 

nimm i V!iidee, enken for at lobe hos dem 

ellet for at faa Lplygning om der ane: ist-ede, 
Indes be alt-d nannte, at de saa Aveitissp 
III-met i dette Wad- Det vi- være tu gen- 

Idig Nym. 

Hvad bot og kan vi gøte 
for at bevare vore Born sog 

ungeiogforvordanske 
luthers ke Kitte? 

(Fra Kredsmødet i Ell Horn.) 

Vi staat oer ængstelige, raadlese 
cg haabløs oderfor denne digtige Saa. 
BE maa se at komme til Hoile i Til- 
lid til Herren, deri bestaat vor Styrke· 

Vi gaar ud fra, at di hat dem i 
Vor Kitte, derfor drejer Sp-ørgsma·.1- 
let sig om, hdokledes de sial bedare5. 

Under Forhandlingen af dette Ern- 
ne blev der peget paa folgende Hin- 
dringer, og bvsorledes de sial over- 

vindes. 
Det var Materialismens mrdslige 

Aand, som drev de fleste af vcrj Folt 
hervor-, cg denne Aand bliver mere 

ellese mindre indsnodet i deres Born, 
hvoraf nu mange er Votsne og levcr 

udenfor deres Fadres Kitte. Meget 
et fotsfsmt for at bevake dem i den 

og derfor gcelder det: ,,Slynd di1, 
mkn Ven, det er senere, end du tkor!« 
Vi maa derfor begynde med at gøee 
Bod i Daniels Aand lfe Dan. 9). 
Bodens Gang er en jung, knen velsigs 
net Gang, der rigelig lønner sig; thi 
da vil Herren gaa med os. 

En meget vcefentlig Hindring for 
es fom Kirle at løsfe denne Opgave es, 
at mange Forældre vil ille lade os- 

gste noget for deres Born, idet Te 

holder dem borte fra vore Son- da 

Hverdagssioler samt fta Konsirmai 
lionsundewisning og fra vore højcre 
Skolet Mange af de selvstændige 
unge holder sig botte fta vore Wenig- 
Iheders Gndstjenelter og Ungdoms- 
msder. 

Forcekdrene maa forftaa, at del er 

detes Pligt at sorge for, at dereg 

BM faar en god stilleng Opdragelse 
eg Oplysning, saa at de kan blive i 
Stand til at vælge det rette. nagt 

de besser op. 
Det et de enkelte Menigsheders Pligt 

ast sprge for, at detes Born og unge 
faar en saadan kristelig Undetvisning 
i Guds Ord, at de lau blive ved Kri- 
fluT som de ved Dauben er indpodet 
i; thi Fadderne er optindelig Wenig- 
Bedens Repræsentanten 

Bed Undervisningen er det af stor 
Betst-Mag at Bstnene ikte paa ame- 

rikanst Bis blivet Mt rundt i hele 
Bibelen uden at faa Klarhed over, 

III-ad Bibelen leerer om de enkelte 
Letepunctet Der-for brug vor lille 
Les-M og Bebelslyistorie Dette 
MS fertig i dette Land, hvvr Vi 
et ungkven as alldhaande Seiter. 

Andewizningen maa ststteg med 

en awulig Fotbsnz for at vl ikte 

Ial glemme det, et det afte nsdvens 
Ast, at det bildet spart for og at 

sehne wie Oftn og unge has herren. 
J Underdisningen maa der lægges 

W pas at bringe Ungdommen til 
C flatt, W Samliv med deres 

som- fktgek i For-wim- 
ENG, W W os her den ist-« 
ijs Wing, me For-www svm 
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hans Naademidler. Derfor bot For- 
ældrene vogte sig for at tale net-stet- 
tende og ringeagiende otn dem, nun 

derimad i deres Tale og Liv vise, at 
Idc agter, cerer og elster disse sont det 

største og bedste, Gud hat givet os, ved 
at lade Guds Ord bo rigelig i deres 

Hjem est-er Anvisningen i 5 Mos. s, 
4—9. Brug ogsaa Hustavlem sont 
findes i Luthers lille Katelismus: 
,.Naar hvser Guds Ord ret cere vil, 
da staat det godt i Hufet til". 

Forceldrene maa ogsaa vaage oder, 
at deres Born islle faar slet Selstab 
cg lceser daarlige Boger og BladJ 
Det bedste Middel til at forhindrej 
det er, at give dem godt Selstasb vg; 

god Læsning. Sorg for, at der er et’ 
Iille Bibliotek af gode Boger i Hieni- 
met. Lad heller ikle vort Bssrneblad 
og De unges Blad savnes der. 

Tal Dansl i Hjemmetk Derved 
ril Bornene itte alene leere at tale 

Don-fl, men ogsaa bedre Engelsl; thi 
naasr Forceldre, som itte selv lan talex 
EngeM ret, gaar og pjatter dette 

Sprog med deres Born, leerer de 

dem at udtale det forlert, hviltet vsl 

være en starre Hindrkng for dem, end; 
om de ille kunde et Ord. naar de stal» 
lære det i Stolen. 

Syng felv for dem og lcrr dem at 

synge gode danste Salmer og Sang-e 
Man stal begynde at opdrage fuze 

Born, før de blioer fpdt, idet man 

opdrager sig selv og helliger sig selv 
til Herrens Tjeneste (se Dom. 13 on- 

HSamsssons Moder), og derved, at man 

»«be-siernmer, at det Baru, fom Herren 
Yrsil give os, sial here ham til. giveg 
til ham i Daaben og opdrages sotn et 

jGuds Barn. Det er af overordentlxg 
Tstor Betydning, at Forældrene hat 
den fasse Qverbevisning i deres egne 

Hinter. og at de indprenter det aud- 

sletteliat i deres Bitnå at de er be- 

siemte tEl baade fra Evighed, Und- 
fangelse, desel og Daab at være 

Guds Born og tjene darn. Saaledes 
llJar Samuels, Samsons og Johan- 
Jnes den Dsbers Forældre uden Tvivl 

: Tro paa Herrens Tilsagn opdraaet 
Wisse Bprn med den fasse Overbeviss 
ning i Hiertet, de sial blive, hvad 
Herren har bestemt dem til. Ligescrn 
en Moder engang sagde til sin 7 Aar-E- 
Dreng: »Du stal blive Missionær«, 
rg kvor han end siden for en Tid 
tumslede om i Verden, stod det dog 
urokleligt fast for harn, at det stule 
sie — og det stete. 

Det er cgsaa af stor Betydnfng fcr 
de efterfslgende Born i en Familie, 
at der ist-sie bliver bedaret i Sam- 
fund med Kristus i var Kitte. D: 
mindre leerer af de starre. 

Der sidder mange Forældre runot 

ornlring need sondertnuste Viert-z 
fort-i de har forspmt at sorge for 
deres Borns aandelige og evige Bel, 
medens det var Tib. Detfor »M- 
den belejlige Tib, thi Dagene e:e 

vnde«. Det kostet baade Tit-, Penge 
kg Magelighed at give Bernene og or 

unge en ged, kristelig deragelfe; 
men det fortrydes aldrig og stal vg- 
faa bringe Velsignelse med sig baade 
for Forældre og Birn. 

Theo. P. Beck, 
Midlert Sekten-n 

De nyc Sondagsskoletetfiet. 
En ny, Fromm Sondogsstolelektie 

til Brug for de dankte Sondagåskokek 
i Amerika, med en liturgisk Plan for 
bele Ledelsen af Sondagssioler. 

Tit er beregnet at begynde efter 
risse Lektiet 1. Sembaq i Advent 
den 3. December 1905. 

Lektierne er udatbefdef af en Ko- 
mite i Ovekensstemmelse med Benut- 
nsnger taget ved sidste Aatsmsde. 

Ptssen et 10 Cents netto, frit til- 

sendt, fra 
Tanish Luth. Publ. Hause. 

Blatt, Nebr. 
P.’S. Frimærtet modtages som Be- 

taling for alle Smaabeløb. 

Jgenuem Instit-ven- 
af Harald Schmidt, er If Danifh 
Luth. Publ. Howse sendt mig til 
Anmeldelsr. Kan bebst anTxelde den 
ved at citete as Bogen: ,,-— et Billet-e 
tegsniet efter Kirschistoriens Blade fn 
Menighedens fpvfte Dage. Enlyvek 
fand Kästen hat altid og M altid se 
tikbage til dette kirkelige Morgengry 
med beundrende Andagk thi fra die-me 
Oftkste Kam-v udviklede sig Kirscns 
fremttdige Syre —- —.« 

Jgennemi Jlbptsven fang 
i Danisiy Omb. Wi. We, Mai-, 
Nest» og kostet, ins-unben, 50 Genic. 

C. h. Schwidt 

—-l 

Korrestfandancer 
Conlter, Jowa. 

Ja, det er jo nu lange siden, at 

noget har oaeret berettet her fta Mad- 
sen; dog hat vi itte i al den Tid 

sovet, men det er not Ligegyldiglhed, 
der maa tage Skylden for den lange 
Tavskhed 

Dei forste, der sial meddeles, er en 

sprgelig Nyhed Mr. Th Peter-frag 
Boder, Mr. Martin Petersen, blev 

bragt sont Lig fra North Dakota og 
tev begravet paa Coulter Kirlegaard. 

Pastor Nielsen og Paftor Skovgaard 
kalte begge i Th. Petersens HjemJ 
hoorfra Begradelsen foregit. —- Den 
afdøde har levet sin llngdom her 
Zblandt os oa var afholdt af alle, som 
ten-die dam, begrundet paa hans stille 
rg bramtfri Was-sen. Hart blev 32 

Aar aammel og var ugift. Gud selo 
troer hans terre, anmle Moder og 
bans Brodre —— Tit. Petersen, Peter 
Peterfen oa stritten Peter-ten 

Zaa tommer vi til et Guld- 

lsrylluo. Dei er new-P ingen rinaere 
end Mr. Horn og Hustru, fom Lor- 

Tag den 28. Otto-der tunde fejre denne 

fjcrldne Fest. Der havde faadan i 

Ettlted verret arbejdet lange i For- 
seien: ttki de terre gamle maatte jo 
ikte di:e noget derom, oa degae Me- 

nixrheder, baade St. Johannes og 
Nazaret, dilde deltaae, og Festen bleo 

cafaa underlia vellnttet i det bele, san 
oi alle bar-de Grund til at sige Gud 
rrr Fader Tat. Kl. MAT) var Kir- 
ten i Coulter ovsfvldt, og Festen der 

Etedg toa sin Beayndelfe med en Tale 

oa Altergang red Paitor Nielien, II 
efter Hojtideliaheden der var der Forl- 
Iessspisning i Stolehufet. Eiter Bi- 
regninaen stai tidt oder 250 Versenkt 
have deltaget i Festen itte saa lille 

en Flot, det tunde not orerraite de 

tsrre gamle. Under Maaltdet blev 

de overratt en ten Pengegaoe fsa 
beaae Meniabedernr. Sau om Efters 
niiddaaen famledes oi atter i KirtetL 
bror Pastor Stovgaard talte, og eftcr 
rette maatte vi alle ud i den frifte Lust 
ta have re fotograferet. Zaa biev 

Kasse serv-erer, hvorefter alle sinndte 

sia hiern: thi det var snart Atten; nien 

alle var di glade, dog ineft de to tcrre 

aamle, tom Gud ligesorn teld bar 
lagt hen til oore Hierter, da de er saa 

ienr. Af deres to Born. forn leder, 

;er en, Mr. Carl Horn, i South Dat» 

oa Mr. C. Horn, som er Doltor, bot 

L Wisconsin Mr. Franz Horn sf 

fedt den P-. Juni 1832 i Frederits: 
tsad, Slezvig. Hans Huftru, Arie 

Margretha, fsdt Jalrbsen, er sødt i 

Ryålinge paa Fyen den 28. Februar 
1831.De blev cegteoet den 28. L! 
trber 1855 i Toftlund, Slesvig. —! 
Mr. Horn deltog i Krigen 1864 for-: 
dansl Soldat, og Kriasniedaillen pen- 
dede ogtaa hans Bryft paa B,ryllup:s- 
ragen. J Aaret 1872 bleo de udvist 
at Slesoig. De udflyttede saa og bo- 

Isatte sig ved Astov Hpjstole, Jyllano, 
sog i 13 Aar arbejdede de saa der pcn 

IStolew J Aaret 1885 reiste de til 
Amerika og bosatte sig her i Frank- 
lin Co» Jowa. J 14 Aar var Mit 

Horn Kirtebetient oed St. Johannes 
»Menigsl;ed, og som Jndchaver af denne 

lPladsril han viere kendt af mange, 

zitsom i fordumä Daae tom her t·.l 

iMisstonsmsden Nu for 2 Aar siden 
Ihr-satte de sig i Coulter og agter der 
at henleve Reiten af deres Dage. —- 

Af 8 Born er tun to levende. Gud 
Velsigne dem i deres Livs Aftenstund 
Deres Sin, som er Doktor, var til 
Stede med sin Familie ved Festen. 

—- Angaaende det tirtelige, da er 

der just ikte særligt nyt at bringe; 
men Guds Ord bliver udfaaet iblandt 
os faa rigeligen, og hans Salrarnenter 
forvaltede retteltgen, faa paa dette 
Omraade tan tagen Klage ftresz og 
marked der saa for lidt af straften, 
taa vi maa satte og sige: »Don er 

dog straften lidet tendt af Ord og 
Salrament«, ja, saa ved leg da ttte 
dedee Raad for mit eget Bei-kommende 
end med helligaantdens Ly- at ga: 
til M i siertedybeh tht faa er 

der siitett noget sijult der, fom stal 
sfrern for M t Von og nd of hier- 
ltet. W er det dog sodt at hsre 
med til ihm-us Mensch-d her paa 
Jst-d og faa Qov at bo t han- Du- 
« 

osttdde og htte paa baut Tal-. Det 
et, fis-d jeg lalder blutet- htmmerig 
M M 
MS Akten til alle »Da-IMM- 

Danach-M Homed Co» Nebr: 
November 1905. 

Ærede Or. Redattsrs 
Det er os en fand Gliede at se de« 

gode Bink vg interessante Korrespon- 
dancer fra forstellige Steder. At 

!»Dansteken« gaster Dansten pna 
hvikken som helft Egn og bringet Ny- 
·heder og underholdende Oplysning til 
alle der lcefer den, det er godt. Lin 
der sjceldent fes noget i »Dansteren«’ 
fra Dannebrog, hat det vel sin Grund 
deri, at ingen her c Byen har paataget» 
sig at steive til ,,Danssieeen«. Der-I 
for sendet jeg Dem herved nogle Bis-J 
retninger og has-der snart, med Deus-» 
Tilladelse,«) at komme igen og for-; 
tcelle lidt om DannebrogMybyggerlivi 
og Inaaste længere tikbage om Pic-i 
neervirkfonrbeden i de store Skove i 

Wisconsin, da vi og Vote Slcegtninge 
wm fta Danmark for 50 Aar siden. 

—- Dannedrog gaar langsomt men 

fiadigt fremad. Her bliver bygget en 

Del drert Aar rg Ejendommen holder 
sen Bindi og stger fremdeles med 

Tiden l 
! 

l 

l 
! 
! 

I 

Z. B. Kunder et ved at fac- 
nv Humoan ciore opfprt Væggere 
er as Kunstften sconcrete), fabrikere:e 
ker i Byen. 

— PS .Betersen er nu Redaktsr af 
,.Tannebriog NewsC Han hat tobt 

Trykkeriet af Poftmefter J. M. Erit- 
sen, vg Mr. Peter-sen bliver nu ogfag 
Peinen-Ren Mr. Etikfen hat sagt sin 
Afsked. 

— Eftet lcengere Sygdom as Manc- 

ltæft, afgit Mr. Henry Hansrn ved 

DIden IIkandagen den 30. Oktober vg« 
blev begravet Onsdag den 1. Noc. 

under Opsnn as det dansie Ver-der- 

samfund, af hvilket han var Medle;:!. 

Paftor J. Chr. Pederfen holdt Lisz- 
prcediten i den luthersie Kirke og be- 

ssrgere Jordfæftelsen Der var «-t 

talrigt Ligfølgr. fom viste, at afdsde 
havde mange Venner. 

Broderaanden viste sig ved dem-e 

Lejligded klart vg tydeligt, Elle Herzel 
Faa Grabens Rand, men hvee Dazj 
og Nat i den lange Sygdom, derl 

varede over en Maaned. Medlenv 
merne af det dansie deersamfund 
kom baade fra Landet og fka de nar- 

liggende Byer for at des-ge den syge 
og vaage over ham efter Bedenk 
Andre, der ille er Medlemmer, blev 
det ogfaa tilstedet at hylde ham fon« 
Brodes, idet hele Mennesteflkegten bin 
oære et Brodersamfund Men det; 
blev ham del bevidst, at med Hensyn 
til det alletvigtigste kunde intet Men- 
nesie hjælpe hom. Bau bad om Jesu- 
Krifti Ftekfe og den Helligaandz 
Trost og Befledning. Hans Længfel 
var efter det nandelige Liv, og hang. 
f:orste Glcede var at tale om Guds 
Naade og Kerlighed Hans Tonma- 
righer og hele hons milde Ver-sen og 

1alige Fred vidnede um« at Gud 
Hin-de beschert ham i sin naslighch 
Fykde 

l 

1 

l 
Ten fkelfte chkl gil til Himlenszi lyfe 

toet i Lammetg Blcd; [Hjem, 
Der stal den nu bo i del m) Jerufaie:n, 

toet i Lammets Blod.«) 

Henty Haufen var født Ved Stub- 
kserup, Nysted, Lollanb, den 16. Aug. 
MO. Han lom til Amerika 1862 Ig 
lpholdt sig en Tid i New Yokt, der- 

eftek i Ebicago og faa ved Nasbotah, 
ALLi.s, lfoorfm han i 1872 tom til 
Dannebtog, Nebr» da denne Br- blev 

qrundlagi. J flere Aar var hcm 
zwbmand og var famtidig interessekct 

Landejendomme paa avsiillige Ste- 
m. Han tejsie til Vesttysten og an- 

bte Dele as Amerika for at samtnen-- 
ligne de forsiellige For-hold, og en( 
Gang imellem bessgte han ogfaa 
Danmatk. Han var ugift og Oster- 
lader som nækmelte Slcegtning enl 

ISsster i Danmatk. Hans Fetteyl 
J· P. Bng, Liacpm Not-k» es hang! 

YEksekutvr. Mr. Hausen var en her-» 
lderlsig Mand, agtet og met as alle," 
der tendte hom. 

—- Det hat vætel Tale om at op- 
rette et Gymnasium het, og et Selstab 
asf 20 Kerle vg 28 Dunge samles i 
Central Pakt Vall om Mienen for at 
Ive sig i Gymnastit. Mr. Chr. B. 

Besessen, en i den Retning fra Dan- 
mari veluddannet Man-d, er Gymnm 
still-ten 

—- Mrs. Maky E. Ml fta Chl- 
cagm national Evangelisst for »W. C. 

M) M tager med Tat imod Deus 

venllge Tiwud Red. 
w) Dei et mig en san-b Glcbe at 

hm We om Den-v Donfenx leg 
tendte hnm san hel. U. M. sc. 

T. U.«, kalte i den luthekste Kitke 

Forsng Æten den 2. Nov. til en 

talrig .Forsamling, der siæntede hende 
den strtstr Ospmcertisomhed Eiter 
Talen blev der en ,,Local Union« 
organiseret. Foteningens Fokmaal 
er af stiot Betydning, og alle tkoende 

Kristne kan herved, uden Hensyn til 

Parti eller Nationalitet, virke sam- 
men for at forctdle Samfundet. Tet 
er for hele Verden, for vor Nation, 
vor Stat, vvrt Hjem og for den en- 

telte Sie-L Detsom alle, der vil være 

Guds Born, vilde enes vm at dytke 
og frembringe Aandens Fragt i det 

daglige Liv (Gal. 5, 22), vilde der 

blive aansdelig Fremgang med Guds 
Villie Her paa Jorden. Da vslde 

Reig, thbrydelser og Lasters Mang- 
foldighed snakt blive reduceket til et 

Minimum. Lad den aandelige Vett- 
kelse faa Folket til Selvbevidsthed, 
saa Ftelsetens Karligbed maa vinte 

Seit, til Mennesiets Vel og til Gudz 
Akte· 

— Te sidfte Nyheder angaaende 
Vatget er, at dette County endnu fom 
lpidtil er ,,fuswn". Mk. J. M· Erit— 
sen var Kandidat for County Tren- 
furek; men han er Republitaner. alt- 

faa blev hans Modtandidat, den nu: 

værende Teputm valgt fsom Treafnrcr. 
— Til Slutning en tætlig Hilsen 

til »Dansteren« og alle dens Lesen. 
Ærbsdigst 

P. M.Hanniba!. 

Lock, Wie-. 

Den l. November antom Pastor 
Vig her til Luck til sin gamle Verme- 
ttedg efker 11 Aar-z Frervckrelsr. Ja, 
Tiden Un hurtig hentinder, men dcg 
et hier sket ille saa lille en Zorandring 
i be svundne Aar. Vi gamle er nrr 

lslecen 11 Aar aeldre, Born er bleven 

lsctgne, flere iblanbt og har nedlagt 
Lereg Vandrinagstav, ni) Jndbyggere 
er kommen hertil og har stuttet sig til 

Stchnighedem o. s. v. 

Dagen efter Pastor Vigs Ankoinst 
yavde vi en rigtig livlig Ftyttetrafit 
til og fra Elationem idet Pastor Ze- 
:cnseng Ejendele blev flyttet ud oa 
Pastor Ving blrv slyttet ind i Presse- 
ksoligm Ja, her er jo altio villige 
Handel ved stige Lejäigheder. 

Den 7. November lotn Pastor Vigs 
Hustru og Bskn hertil eftet flere Da- 
ges Dpkold i Cedar Falls has hendes 
erældrr. Vastor Vig mpdke dem i 
Et. Paul, og da de ankom hertii, 
havde ikke saa saa as Menighedens 
Medlemmer taget Præstehuset i Be- 
siddetse, saa del var baade vakmk cg 
hyagelgtz men det bedste as alt sscr 
de rejsende var sikkert de rnange frem- 
ntede, og ikke mindst det veldækkede 

I.Itiddaagk)ord, som Kvindetne havde 
cznrettetz thi naar man kommer hie-n 
eftet en længere Reise, siger man jo 
sjælden nej til en Biv Brod og en Koz- 
Rasse. Ester et Par Timerg hnggeljg 
Unverholdntng bleo vi alle opvartek 
Ined Kasse og Lage, og saa kom Tiden, 
at Farmekne stulde lyjem at vatetage 
rereö Astengerning. 

Vi stisier Pastor Vig og hakt-S 
Familie hiertelig veltommen iblandt 
cg· Men vort stpeste Ønske er, at 
den Getning, som Pastor Vig nu atker 

optager iblandt os paa disse Egne. 
kan blive til Velsianelse saavel sot de 

unge som for de ældre, og killige, at 

Folket maa fske Trang til at slukte 
sig mere og mere samtnen om Nen- 
dens dmebare Evangelium, saaledes 
ak her ligesom kan komme en aandelig 
Vettelse iblandk os, tkke en Viellele 
som dukker op og forsvinder med det 
samme, men en skedsevarende Bek- 
kelse, sont kan blive til heraus Æke 
ca Mennesters Fresse. 

— Miss Alma Elvita Poulsen, 
Dotter as Mr. og Mes. Paul Paul- 
fen i Währe, W» afgik ved Dis-en 
Studagen den 22. Oktober ester saa 
Dages Sygeleje t sit 25. Aar has ben- 
tez Onkel Peter Poulsen t West Den- 
mark, i hvis Nacher- hun holdt engetsk 
Skale. Gan var sine Forældres eneste 
Baru. Den 25. Oktober blev hun 
under skor Deltagelse as heades man- 

ge Slægtninge og Benner paa disse 
Egne siedet til hvtle paa West Den- 
mark Mrkegaatd. Paskve Jagensen 
talte over afvsde og sotrektede ved 
Graveu. 

— Paser Sprensen hat ester For- 
lyderkde modtagek Kalb sta Reisen es 
Osakkt Mentghedey Minn. Von stal 
overkage Gerntngen den Is. Mk. 
I dtsse Dage er hau nok k Notthsield 
tkl Wildnis-rede og Immer ktllsage 
for ak heute stn Familie, ver aphokdet 
stg hoc Smed JM Wen veh Luck 
Skakkoih 

—- En Del Lands-gen fra Iowa 
rg Nebraskv hat i den senere Ttd 
veret her for at ssge efter Land; tnen 

om de har gjort nagen Fortetning, 
ved jeg Me. De er maaste ikte vant 
til Sto«t)arbejde. 

—- Ssren C. Nielsenö Ente hat-de 
Auttion den 27. Oktober og hat efter 
Fotlydende taget vaæl i Minnen- 
polis. Farmen hat hun bortforpagstet 
til Ssren J. Motten, som tom hektil 
fcr et Tid siden fta Hutchinsvn, 
Minnesota. K o t t. 

West Branch, Ja. 

Ongdsagen den 30. August tunde 
man lxer se mange danstc Kvinsder 
tete as Sted eftet Centerdalr. Detes 
Henssigt var at ovetraste Mes. Olsen 
lafdøde Missionær N. P. Olsens 
Ente) paa hendes Fødselsdag. Det 
lylledes da ogsaa saa fuldstcendigt, at 
den ellers saa snarraadige Kvinde 
ncrften mistede Fatningm Der blev 
overkalt hende et halot Dusin af Re- 
zret Bko’s beksmte Knive og Gassen 
Eftermtddagen t·lt)raates med Bon- 
Tale oa Sang· Tit Slut ferneredes 
ined Chototade og Lage. Vi drog 
derska med den Forstaaelse, at naat 

man alæder andre, blirek man selv 
glad. 

—- Det lan nceften se ud til, at ri 
hat Arntratt paa at forsyne ver 

Stole i Blatt med Fytbpdete og 
Kottepigerx thi vi leverede ved Sto- 
len-Z Aasbning en af den fsrfte Stags 
op to af den sidste, og der hat verret 
Tale om at fende en Kollepige til 
tnden tet lang-. Vi haaber, at de 
vi! gpte as Pre- 

—- Waldemar Jensen, hvis Hufttu 
rede for en tre Aats Tid siden, blev 
den 4. Oktober viet tIl Elvin Jenseit, 
ten afdades Sattel-. i Joh. Jensens 
Hjem ved Centerdale 

—— M havde et meget velstgnet 
Missionsmsde 12.———15. Oktober. —- 

Præftetne A· Kirteaaard cg N. P. 
Clemmensen sit Naade til iblandt ot- 
at aflcegge et lkaftigt Vidnesbhtd, fom 
ril have Evigshedsbetydning for man-ge 
Sjeele. — Herren sial have Tat. 

— Vi havde Konsirmation her 
sidfte Sendaa. hvor 2 unge Piget af- 
lagde »den gode Betendelfe«, dog site 
for »mange Vidner«, thi det var et 
Isende Regnvejr, sont holdt de mange 
fra at viere til Stehe. Dog var vi 
aladex tkbi vi trot, at Belendelsen tom 
fra Gesteh og at de betendende vtl 
blive fast has Heeren. 

— Thomas Peter-sen i Oasis hat 
veret fhg i tangere Tid as Tyfut 
»den er dcg nu i and Bedting. 

Korr. 

ngaa en Boganmcldklfr. 
Det synes, svm vi levet i ngans 

meldelsernes Tib, da vi i det senete 
hat haft mange Anbefalinget af BI- 
aer af fotstellige Zanifitcidsvennek i 
,Dansteten", cg det et ret og godt. 
Naar det er Betten der tan lede Syri- 
dete til Jesus ved Trer paa bang 
Forsoningssdøb paa Kot-set for os, 
laa thn der ogscm ad den Vej dtives 
Mission, Gud til Akte og Sjæle til 
Frelsr. 

Saa tom ogsaa jeg, som jeg trot, 
ved Gnds Aands Paamindelse til It 
trinke paa den lElIe Beg: »Vejen til 
Frei-", af N. P. Madsen, fom jeg 
af ganste Hjette vil anbefale til en- 

hver, men dog særlig til vatte, Erligt 
Xextent-e Sjæle og til tolde, lunlne 
Kristne. Jeg synes knap, jeg tun 
ternle mig en Aandstilstand, som en 

etligt spgende Sjcrl tan komme ind 
i, der ilte er stildret i denne lille Bog. 
.,Vejen til Frei-« er vist saa flatt- 
Tilftande, som Sjælefjenden holder 
mange vatte Sjcele bundne i, fotdi de 
jlte forstaar sin egen Tilstand, et 

telyste. Slsve, luntne Kristne tun 
altid have godt as at lese denne lille 
Bog. Den faas ligeledes l Dankssi 
Luth. Publ. House, Blatt, Nebr» og 
t«ostet, indbundem 40 Cents. 

Nacine, den 29. Oktober 1905. 

h. Andetsen. 

Frelfr. 
Irr-ältere for Leg-solt As Chr. 

Lynge, Sogneptcest. Med Forokd 
as Post-or Bill-. Best. Titelblllede: 
Thowaldisens Kristus »Kommet til 
mig«. En stiot Bog paa 456 stvre 
«Sidek, immer-en i spkappaeui Pius-. 
Pet- Moc. 
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