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, Danfkeren« 
Ilion findt nl S:tb!·tiiv.mek, indcit umqu 
seltg Opsigeiie modmgesz m Udgioetne» og at 

Geld et berau. t Lvekeuåftemmelfe mtv de 

Forenede Stank-s Postlovr. z« 
Nuar Lasset-ne dem-endet rsig m F lk d t 

nett-m iBmdee emen for at købe hi; dem 

cllet for at saa Tom-Jahrg om der avc «-tede,. 
bei-es de altid :-,msute at de saa Umrisse-s 
mutet i dem-s md Der vi. part cit gen- 1 

Idig Nym i 
- Z 

Fra Kredgmødet i N« Tak» ; 
l 

North Dakota Krebs holdt sit Es- 
teraargmpde i Ebenezer Menighed oed 

Flaxton i Dagene fra 2. til 5. Nov. 
Til etede Var tre Præfter, nemlig: 
Pastor P. M. Peterfen, Pastor O. 
Hansen og undertegnede. Pastor C. 

H. Schmin tunde paa Grund as 
Sygdom i Familien itte vcete mer-« 

Hans Hustru har nemlig oakret syg : 

lang Tid og er det fremd-Hei Haxi 
maatte foretage en lang Rejfe med- 

hende, for om muligt, at Forandting 
af Klima og ngivelser kunde virte 

helbredende Paa heut-e Gud give, at 
Det maa ste, da Sygdommen er almos- 

lig. Jeg vil sige til alle Herren-Es 
Vennen heb for hende hendeå Mand 

og Born! — De trcknger til det. l Naar jeg saa skulde sttioe lidt tu 
Kredsmødet, da vi! jesg helft undladei 
at optsirive Navnene Paa dem, der il 
tfærlig Forftand tcg Del i Mist-krieg 
da det jo vtsi ikle er crf stot Interesse 
for Bladets Lasset-e at faa at vide« 
hvem der hat talt. Sagen er bog« 
kenne, at det, som bliver talt, et sag-( 
Dan, som Guds Ord taler. Qg bet 

synes jeg nu, at det var paa naeonte 

Møde Der lød klare Toner baade 
pm Synd og Naade, Luntmhed og 
Parme. Og naar faa Jesus- blivcr 
stemftillet svm den, der baade vil og 
kan hjaelpe i det altsammen, — og 
get det igennem Naademidlerne —, 

saa synes jeg, at det er fund, triftelig 
vg opbyggelig Tale, der er sittlet til 
at hiælpe baade »Fattige og sitt-blin- 
ger, Halte og Blinde« (Lut. 14, 21), 
cg til Næüng for alle Herrens helltge. 
Og var der nogen, som itke blev hinl- 
pen ved dette Mode, da vil jeg gerne 
sitze til saadanne: Det er vist itle 
herrens STyldz be maa endeng se til 
me at »wes-innre Naadens Tid«, 
fom der blev talt saa meget om i bis-se 
Dage. 

Og faa er der een Ting, lom jegj 
Ittvy at jeg paa Kredsens Vegne mal 
ng Tal til vort kcere ,,Kittesamfund«l for, nemlig: ,,Kredsmissionen«. Deil synes, som om vi hat faaet mere fri 
Øcndet til at handle, og at det hat 
Its-et et Stfd fremab til mere Mis- 

s Kunz-interesse iblandt vort Fall. Jeg» 
ssp tilde des III-ist have det fotsiaaetI 

saurer-ex at Samfunvet hidtit hakt 
Imkbet von Hund«-, faa vi itle Bundel 

weit-, ejsheaek hoidt Missionsinteps 
essen nede i vokt Fall. Men det hats 
III altkp vætet saaledes, at det, som-» 
III ens eget, bar man meft Omssorg for-J 
M et jo da ogssaa Adelle Jeg vil 
W gerne fvttælle, hvad der blev 
lese-it ans-wende vor Lied-mission ! 

Ort blev bestemt, at vi paa de spl- 
W Stehn-. nemlig: Bellforty Ca- 
kssth Wie Barth og »Deine-Me« 

oft-ge Dunste-me og dtive Mii- 
Mandt dem. Der et uemllg 

---. W pas disfeA Sie-den4 
II pl Mk hat Its-stets wi til alt 
IM, M bit W It an- 

os Its-e en MW, neueltg 
I. W« M U Ul sendt i 

·« III EINI- SM- 

·« « HW Wi 

fleten«, nemsig »Misswnen· i Queens- 
land, Australien«. — Dei et vel sac- 
lig Pwesstetne, at det gælder. 

Det et vel not bexsndh at vor Ven, 
Jens Dier, hat vækec derovte og et 

shan belendt med mange Ast-en 
paa forstellige Siedet. Han havde just 
fta Fotmanden for en luthekst Meinig- 
hed faaet et Brev, som han lceste for 
os paa Kredsmsdet. Jndholdet var 

dette: »Kann over og hjcelp os!« De 
zhavde ingen Ptcest haft i over 4 Ant. 
Men de vilde vente lidt endnu, om 

Elle der stulde komme en her fta vokt 

Seins-und. Ellers blev de nsdfaget 
til at slutte sig til et af de teformekte 
Kirlesamfund De hat deres Kiricr 
og Midlet til at lsnne en Præst, men 

de mangler Monden. Vi hovde en 

Bsnnestnnd besanganende. Maatte 

Herren faa sinde Monden og drive 
ham Ud i ArbejdetZ 

Til Slutnkng stal jeg bare meddele, 
at næfle Kredsmsde holdes i Bethania 
Menighed, og at dets Emne er: »Als 
fprste Bud«. Og ligeledes, at der blevk 
Genvalg af Embedsmænd: Pastcr P.! 
M. Petetsen, Kredsfotmnnd; Pastorl 
E. M. Nielsen, Säulen og Jsvat Bd 
Moos, Kassetet 

Og faa en kcerlig Hiler til alle 
Saknfundets Rennen 

E. M. Nielsen, 
Kredfens Selretcer. 

Den danst-amerikanfle 
Ungdoms Fremtid. 

j 
Den dansie amerikansle Ungsdom —1 
hvo kan forftaa at strive decva 
Dog, jeg vil prsve, det bedfte jeg lan 

efter min egen tinge Zustand 

Meget alvotlig et siltett den Sag. 
at ikte Ungdommen gaat i Mag, 
wen at den blivet til Nytte og Gavn 
her i den vide Verdens Hann. 

Forst man de elste vg tro paa Gud, 
faadan lydet Guds eget Bud, 
og faa at have sin Næste ler, 
dette jo silkett det vigtigste er. 

»Eh? bin Stabe-r i Unzadcnnneng 
Tage-C 

faadan lyder Den garnle Sage-» 
Jlldrig en EjæL ban hat fors.1k-:, 
fom ti! ham sin Lid bar sat. 

Og De stal ære Frser og Mo’er, 
rette et ogsaa eftek Guts-.- Ord, 
It det san gaa den nnge vel, 
san han er Born og itle TkæL 

Være som Sen og Dotter de maa 

her i Amerika, hvor be bo. 

Zog at gøre Det be«:)ste, du tan, 
nnge bonsie Kvinke og Mand. 

Glem ej heller det gamle Rost-, 
IyVJJr eders Farfar og Mcrnxor bot, 
wen hold ogsaa der hcjt i LEre 
der jo km cg bot san verte. 

Endnu en Ting jeg gerne vil sige 
til danckke unge i Amekitas Rige: 
Bed, arbejd, vcrr cetlig og tro —- 

siktert det eder da del stal gaa. 

Tro Paa Jesus, des koste Gubg Lan 
som er dpd for vor Synd og Stam. 
Hos ham lad os m-des, gamle og unge- 
bvor vi for evigt hans Pris kan nd-i 

sjunge. l 
l 

Vor danft-amctikauste 
Ungdoms Fremtid. . 

J et amerikanst has blev en lille 
Datter just fjri til Sengs cef sin 
Batnepige, som var sue-Ist. «Hst!« 
sagt-e den Alle, »Dort-an bebet du? 
lud mig hsre dig bede.« Pigen ni- 
lede, men gav omädek efter for Bat-· 
nets Ort-M foldede sine beendet og 
begyndte at bebe —- paa SVMM men 

sttaks Barnet hstte det fremmede 
Sprog, udbrsd hun: »Ab! Anna. 
»Gei- is no Sweede«. Uagtet de man- 

ge Tungemaal mjdes vi alle for her- 
ken i et Sptogs, hieriesptoget, og 
bwrdan det lyder, er ligemeget, bake 
des et Hinten Sptogz og aldtig kunde 
Gab væte stkldret state og bedte for 
es end i des dankte Spieg; gennem 
dette Spec-g hat di en Gad, fom di 
san betto vore Vsatisteliweder i Hem- 
dagzlivet, vi gut til heim om Morge- 
neu need Tal; i Arbeit-et sigek vi- 
»,."hsete, lud M Elle-P Paa vor 

sendet-IS siger vi: »Wer med mig!«- 
»Da M Afte- siger vi Ins-Ue mxd 
Hub »den-! W er spukt —- M- 
val« : Des et jkke thue til er 

BE Matt U war M M, seen 
III-I M stets-Is- j 

Den Tto sit de unge i Art-, — j:! 
den atves ikte, men gives af Gud; 
men de modtog den, svøtbt i det danste 
-S·pwg, og jeg synes, at dette Sptag 

Zog Kti"st-,:.dom hetet saa vel og pas- 
702 saa godt samtnen, at jeg ncesten 
tunde stistes til at spatge, tnon andte 
Nationet tan gaa saadan og tale med 

Himmelens og Jotdens Stabet i des- 
tes Sptog? Gudsftygt et en Hierin 
sag, og det dansste Sptog vott Hiern- 
sptog. Diese to Ting hat vote unge 
faaet sta Dantnatl gennem detes 

Fotældte og andre. Men de hat saaet 
mete; de hat saaet dette i sig at 
væte tto i det smaa og nøjes med det 

lidet, og saa hat de faaet — — ja, 
det er jo Undtagelset, men sotn Re- 

zgel hat de saaet et sundt Legeme. 
Fta den lnse Side set udtustet Tau-» 
tnatk sine Bøtn med slige Gavet; hat 
de saa tabt noget ved at date-daw- 
sødte2 Nei. og alligevel oil Ameri- 
taneten tænte lidt paa en »gteen«hotn«, 
naat de msdet vote unge i den Dtaat: 
de følet sig wetlegne paa sotnnte 
Omtaadet. Hat de da noget, sotn 
vote Born maa komme i Bestddelse 
as fot at vckte ligestillet i Samsun 
det? ja! det hat de; det et noget let 

og noget behandigt ved den ameri- 
lanste Ratt-on. Ametilanerne lan be- 

gaa sta, sno sta, og — eatn a Dcllatz 
de et som Regel itle smaalige, de et 

oenlige og heftige. Den ametikanste 

Husmodet lan vote Bette godt late 

noget as, de vil netnlig not have sit 
Akbejde ajott, »but don’t till nrut self 
ot tale cate as your self« siget de, og 
menet det ogsaa; men Lernen? ja! 
den spøtget oi ttte km, den ejet oi. 

Da jeg dat E Tanmatt, tænlte sia 
en Gang: til Amerika vtl itte jeg; thi 
naat jeg tommet det, lan jeg hvetten 
tale, lasse ellet sltive, saa stal jeg gaa 
sum en Dmntian Resten as mtne 

Dage. Kette FotætdteS date Bein 
maa og stal gasa paa Stole, netop for- 
di de et Tsanste: tnen gaat de saa paa 
Stole, saa de ilte t saa Henseende staat 
tasdete end Ametitaneten, saa hat de 

dobdelt; de hat fta den lnse Stde set 
ten dejiige ensoldiae Kristentta san 
oi eje den, den danste Ætlighed cg 
?lt·bejd«gdygtig«:ed, og et sti fot meget 
af det amerikansle »smattnes«g«; men 

enaelsl Stole maa det til for at lunne 
kegaa sig i dette Land. Des en Arn-- 
titanetinde sit jeg handelsezvts hete 
dende sige: ,,J like to keep danifh 
ait15, it seemTe to be a well educated 
people«, knen hats di itte gidet vote 

unge en Education i dette Lands 
Sptog, vil Ametilanetne stumme de- 
tes Flede· 

Hdotdan stal saa den Mast-ameri- 
tansle Ungdomg Ftetntid hlive i dette 
Land fptst i tittelig Henseendet Vgt 
Ungdom et det fstfte Led i vot luthe:- 
sle Kitte her i Landet; hviS den hatt 
fotstaat, hvottneget den tan gete« cg 
hvotmeget det et tabt, otn det ttte 
getee. As den afhænget vot Kittes 
Bestaaen; thi vot Kitte et fot vote 

egne, vi hat intet udvottes tilttætlende 
sot stemrnede, itte noget haltet-darin 
i Kitten, intet tag-patth og intet hatd 
times-patth, og di forsøget heller ilte 
at gste det helligste og guddotnmel ge 
saa fotstaaeligt, at noget as det tan 

passe ind i vor ltlle Hjetnr. Vi ta- 
get ikte vote Saltatnentet og got dein 
saa smaa, saa vvt Fotstand ncksten 
tan naa dem, det fotdyde Gud! Vor 
Kitke et sotn Guds Otd en luttet 
Bog, indtil Gude Aand hat lyst sot 
os, saa vt set det dhbe og guddomnte 
lige i vot Lake estet Guds Ord, og 
Bisse sotn fotlade vor Ritte, gst det 
altid, fsst de hat saaet Syn paa, hvad 
dt hat i vor lutshevste Kitte, og andre 
Satnfund kan shnes mete tiltteektende 
udvoktes. Gud sotlade ogsaa Mome- 
stene den Shnd at lade haant otn vot 

Ritte, aldtig hat den vctet mäg ta- 
teve end nu efter at have set ltdt as 
det mennesteltge i andre Meter, jeq 
et glad ved at væte opvokset i den 
Ritte, hnot det et Oleot not for den 
mest akvocltgez og den Ktrke sial vvte 

unge vætne otn og ststte, og dette et 
Guds Mate. Det et saa stott et 
Ansvay di ovetladet til dem, at det 
nosten svtmlet for o- at tante dema. 
M give due unge allevegne maa 
veelles til et itaftigt Arbeit-e for st 
Sag t vot Mike; men setst selv saal 
sin Sie-l stelst. End san devate vors 
Mete; men han vtl bevate fden gen-’ 
nein me usw staat un de trage et 

sig W at seen-get et last ten til« 
des at am nett-h t denn-e Musik« 
tnnde sde ssa Mc lade Smaattag M 
swa- ttngi et det saa verd. et den 
wie-W W l Mc M, M- 

IDe unge vil noget, det er sandt, og 
newp as den Grund set man mange 
Siedet ßaa faa i Kitte; de vil unget- 
men hetxe noget faldet udenfot Kit- 
tens Omtaade; vom-net de i Kisten 
regelWsig, et det vgfaa, fotdi de vil 
noget, jeg tkok ikke der sind-es mange 
Hyklete. blandt de unge, den Synd 
syneö at komme ind senere i Livet, de 

unge vil neiget, det et sandt. Da jeg 
var Bsam tcentte jeg, — jeg vil en- 

gang blide hellig, —- meget hellig —- 

da jeg blev ung Pige, tænkte jeg, — 

jeg Vil være blandt de føtste, jeg vil 
anses og ceres af Bei-dem da jeg ved 

Den Lejlighed, hvok der var Duns, var 

den fsrste paa Gulvet hvek. Gang, 
tænkte jeg, nu kommet det — nu kom- 
mer jeg med. —- Jeg naaede endelig 
at blive en Synder, og det er for-fett- 
deligt at vide uden at kunne spie til 

ftelst as Rande, Gud ske Lod. Dei er 

ogfaa det de unge v?l, de vil vide sin 
Salighedssag i Orden, om de ellekö 
Iselv for-staat Samvittighedens Rost 
og Kran. Saa vore unges Stilling i 
Livet hervvrez da synes det mig, at? 
den eftet starre ManlestoL end vi som» 
ce indvandret kan gpke Fokdring paa 
betroede Stimnger. her er det de 
fnar Brug for sine Kundstabet, men 

felv hvct disse af Grunde er smaa 
nol, hat de unge alljgevel en lys 
Fremtid de san ved deres Heenders 
Anbejde blive Sekvejete og gode Bor- 
gere; at blive Eier of noget givet Gift 
ttl Arbeit-L og Arbejde et saa igen 
et af de ftørfte Velsignelset paa Jot- 
den. Man siget, at Fængsel er Fang- 
sel mest fordi der intet Arbejde et 

mu ved vi jv, at ogsaa der er ind- 
fott Arbejde, og det var et Gode for 
de faldne). og det et næsten utkoligt, 
kwad iherrdigt Arbejde san udrette, 
stkre Skvve verlie, og Selvbinderen 
dank, hdot de mægtige Skore stoc. 
intet Undet, om Skovfarmeten bkivser 
lidt vel tilfkeds med sig selv og for- 
tckllet os: »Te! vor ikke saa meget 
bat Piet, at jeg kunde bngge en Sinn- 
ty paa«; og lignende præsteres i an- 

dre Fothold, Gud sie Lov for Unza- 
dvm oy Kraft. 

— 

Mc l.: Vi bar sag: de: faa IN og ou 

Vev De: faa gebt. 
Ja bin Fremtid et 1ys, du« fom Ful- 

seren fandt 
i Dej Hiern, fvm bin Fader hat bygi; 
iwot has For oq hoS Mok dine Tage 

demand-L 
hvor du leved· fao forgftk og krypt. 

Hil riet Hiern, som nnd Stolen sag 
trofast stod Vogt 

tm den dyre, den fredede Grund, 
for at octne cg pHe den Sord, f::p. 

blev legt 
i Genfpddsens hellige Stund. 

Ja, bit Hiern, sont du elsket og After 
endnu, 

med et Hjekte taknemlig og glad. 
Verdens Hetligsded tunde ej fængsle 

din Hu- 
i den store, den fremmede Stad. 

Du vil elsie den Ritte, hvor Hjekjet 
fandt Fied, 

du vix fremme dens Gavn og dens 
Taer 

den var chtenes Kitte, mens Tjs 
derne gled, 

cg som Bot-net du sit den i Aw. 

For vor Ritte, som ejek det kene Guds 
Ord, 

vil du vix-le og staa svtn en Mand- 
Den sfal vol-se sig ftærl paa Amerikas 

Jord, 
i dort advpiiv Fadreneland. 

Ja, bin Fremkkd et itzt, vg din Frem-; 
tid er M, : 

Danst as Byrd pkæget her dine Knar- 
Pan det Sptpg du first leerte at starrt-F 

me bin Ban, I 
— er des Spieg, sont bebst hinterm 

UCCL 

Du vil elsse dit Spkog og det Folbx 
as shvis Rad I 

du e: kaum, og We versit. E 
Danmarks Literatur et som tagt for; 

bin Fad, ; 
Not’ og Sms med, devsom du vitlk 
Ja via Fiemnd ex M, det jeg sagt-e« 

faa List, Z 
i dei heilige Land du blov sat. ! 
J ver M SM. som du Iccte 

.« sont dis, « 

er en syst-erben rig vkg opladi. I 
W-« 

«Dsn:sms«etdet W Ists-» 
slsdeMb,fI-mmm2m1 
m Its-, Mist Muth-. 

ZPorkx. «cci 

Im Dame-, Salve-Ihm 

! 
I 

Det er lange siden, vi hat set noget 
i «Dansteren" hersta; det lunde mau- 

ste interesseke nogle af Lcef etne om 

lring i Samfundet at se ldt herude 
fra. Dei glceder mig at lcese Beut- 
ninger fta andre Stehn-, og isæri 
naat man ser, at Gudslivet faar Lov 
at trives omlting i Menighedeknep 
Hvab dette angaat her i Denvek, jas 
da maa vi jso vme Herren tatnenkk 
melig for hans mange Slags Naade 

iimod os indtil i Dag, og han hat jo 
givet os Lov til at bebe om mere 

Velsignelse, mete of den Helligaands 
Udgydelse over Mensghedem over den 

enlelte, over vort Full, at flete og 
flete maatte lade sig dtage ud fra 
Msrket til Herr-eng beundringsværdige 
Sys. : 

— Bethania Mentglhed et uden 
Ptæft for Tit-en Paftor Moller 
resianckede pack Grund of hans Hel- 
bred. Han er reist ud paa Sanatottet 
i Brule hvor vi til vor Glæde httek 
fm hom, at han et i god Bedting. 

«’..enigheden hat sendt Kaldstbtevs 
til Paftot Weismann, Lincoln, Nean 
men hat endnu ille faaet noget bei skemt Even-. 

—- Pastot Weismann et deutet her-. 
til omteing den 1. December for at 

holde nogle Moder; jeg tænlet, det« 
oil lslire Gudstjeneste hvet Dog fotl 
4 cller 5 Dage. 

—- Paftvk Smith fta Kenmate, 
Neul; Tals-tm aflagde os et Bei-g E 

frrrige Ugt Tat for Wes-geh Pa- 
ltvr Smith, ogVidnesbytdeL som lod« 

Vi et jv alle fotlotne Sonner vg- 
Dstte og ttænger til at gaa i os selv. 
vende om, tilbage til FadethufeL — 

Des-ten væve tollet for lyvee en, svm 
Tat faaet Naade dettii. 

—- Jeg vil med del samme siqe Tal 
til alle de Venner, Priester saavel 
tom Lckgfoll der belegte os og deltog 
i vore Missionsmsdet i September- 
MacmelU det var vielsignede Stunden 

—- Jeg maa nu stutte, saa lan der 
Inaasle blive lidt en anben Gang. 

Hiler til alle »Dansleten«s Leder-. 
N. P. J. 

Fta Luther Collese, Racine, W. 

Da nu Stolen set begyndt paa Lu- 
thet Ccllege for en Tid siden, og det 
et ingen, som hat udtalt sig om de.i 

Sag, splet jeg Ttang til at nieddeles 
lidt til alle mine Landsnmnd deg 

Ingaaende. 
Hvis jeg ftulde give en ljlle Fortla- 

ting over det, vil jeg begynde ved: 

Zloleatbejdet. Tet under-— 
eifes het paa Stolen imellem EIN-sitt 
lsleven Atbejdet et delt imellem 7- 
Lætete, som saa hat hvet sit besieth 
Fakx Undetvigningen invbefatter drt 
atademiste Kutsug og Handelsstolen, « 

Musik og Haandatbejde. Alle disfe 
klivet udfstt med sittste Dygtighed 
og Umage fta Laternes Sde, fot at 

« 

hver entelt af Elevetne tan komme 
med oa faa den tigtiae Fotltaaelfe af, 
brav det leeres-. 

Hvad den litten-te Side angaa!, 
saa hat vi Moder het paa Stolen, 
book Elevetne ielv taget Del i Pto- 
grammet. Sidste Mode vat megei 
vellyttet. Ptogtammet, fom bestod i 

Fotedtag, Deklamation, Musik og 
Sang, blev udfstt med Udmcettelse. 

Ved Siden as denne hat vi ogsaa 
vote scetlige Moder til pryggelse. 
fom ledes af Pasior Jenseit Hon« 
Lstdag Asten samles vi til Bin og 
Sang og Guds Otdz Undetvisning, 
fom et til megen Velsignelse, og dettc 
got, at vi alle et glade for at vcete het. 

Luther College Association hat 
cmtkent folgt alt sit Land og et nu 

ude af al Geld, bvad der sittett vil 
« 

glæde alle Stolens Rennen 

Byggegrund for et Gymnastikhus et 
nu ttbt af Mts. Teegatden og et 

65 by 105 Fod og ligget lige ap til 
Stolen Saa vidt vi hat fvtstaaet, 
vil Arbejdet suatt blive paatbegyndt. 
huset sial veete 40 by 70 Fed, saa der 
vil blive god Plads fot W Ball 
og lignende. . 

Vyens Ptæftet samt Stole-is LE- 
me holder sitftwis Fotedtag her pas 
Stolen. Den tongelige Stoleinspeb 
t-t, Dr. Kittegaatd fta Vibotg i 
Danmqtt, hotdt et Willst Foredtag 
for en Tit- Geu om den daivste Stole- 
virksonshed. M venter. at Jacsb 
Mit denne Mater W Lasset 
EIN-ge et Its-g- 

Den ftrste Sinken t ljvet Mund 
holdes der Riesens om Uftenetr. — 

Sidfte Sind-g dvaelede Pastot Jen- 
sen i sit Fortdrag farligt ved de nan- 

delige Bancorodere i Finland, mod 

sovillet Land alles Øjne rettes for 
Tiden. Rat Olsen, Thomas von 

Westen, Leem og Kildahlblesv mean 
lyvoresfter Fotedraget scrligt kredfede 
sig om Niels Joachim, Christian Bibe- 
Stoctfleth. Finlands storste Mkssw 
nat. Sæklig fkenshævedes: Stock- 

flethö Fattigdom under Oplyoldet paa 
Universitetet, hans inderlige Reisig- 
lzed til sme Iomldke, hans stote 
Kundslab til det sinsle Sptog og hans 
Tko paa Herren. Der fremhævedes 
msange Traet fra hans Studentertid, 
shvad han maatte doje med Fattig- 
dom, blandt andet dette: »Da han og 
hans Brodes studerede i Kssbewhavn, 
havde de hvet et Sirt dagligt Tof. 
men tun eet Satt SondagSIToi. som 
de saa stiftevis brugte. Das-oh naat 

de git til Kiste om Sondagen, inaats 
te den ene gaa om Formiddagen og 
den anden om Eftermiddagen. Til- 
l«ge fortaltes der om hans Ovetsasts 
telse as de manae Bogen bang Kret- 
lighed til Foltet, hans udstkatte Birk- 
fcmhed lidet hans Sogn var 1200 
FivadratMile), Udholdended oa Tro- 
siab, Kamp og Seit. Saaledeg blev 
hans Tro, Haab og Kætlighed et Bil- 
lcde for alle ttoende til Eftekiolgelsr. 
Stoctfleth dode den 26. April 1866 
stille og glad i Troen. Hans Balg- 
spwg vat: meel (Gud) et her. 

J fottige Uge optoges der fein nye 
Elever paa Stolen, og vi vilde alle 
vare glad oed at se mange unge dan- 

ste Mænd og Kvindet komme og til- 

bkinge Vinteten samtnen med os. 

For det forste vil Opholdet her paa 
Stolen ille koste mete, end man maa 

betale for sin Boakd, og faa et der 

bog en ftot Forsiel paa at bruge Ti- 
Den til Uddannelse i Stedet for at 
drive Binteren bott uden Udbytte. 

For det andet, deksom J vil lceke 

noget, saa er Luther College sitiett den 
kigtige Plads. 

hetmed sinttet jeg haasbende paa, It 
oi alle maa tilbringe en lytlelig og 
oelsignei Vinter sammen, som vil faa 
Betydning for as alle vote LTvsdage. 

E n E le v 

paa Luther College. 

Ftn Anduboiy Iowa. 

Lidt for den 27. Oktober harte jeg, 
It der den Tag siulde vcere »Hm-Nile 
parti« hos Pastor Christiansensz paa 
ten Tag var ret newp Pastor Chri- 
stianseng Fortselsdag og Ønstet to·n 
flratg frem hog mig at være med; mea 

san maatte jeg til Bowmanns Groor. 
Jeg var meget led as det. Jeg sit 
coq at vide, at Loindeforeningen og 
lle faa Mcrnd havde indfundet sig hos 
Uræstens og forcrtet hom en Pels. 
"aa nu varmer Presten stg i Menighei 
cens Karlighed. 

—— Noget lignende fandt Sted den 

Z. November. Pan den Dag var del 
Nes. Pastor Christiansens Fsdselzs 
dag. Jeg ved Elle rigtig, men jeg 
horte noget om nogle Gardiner fra 
unge Pisa- 

— Fsdselsdage —- ja, hvem lan 
Icete med til alle de Fsdselsdage, som 
nu holdes. Men den 10. November 
rindede Herren os om at fejre Mor- 
ten Luthers Fødselsdag. Der staar 
aemlig i hebt. M: »Kommet eders 
lkejledere i Hu, fom hat fortyndt eder 
oet Guds Ord; og naar J betragte 
Udgangen as detes Vandel, da effek- 
7slger dete- Tro«. 

Ja, Luther var i Sondhed en as 
vore Vejledere, en saadan, hvis Tro 
par verrd at eftekfslgr. 

Paltor M. C. Jenfen Englyolm var 
kommen hertll den Dag og tut-satte 
Passior Christian-sen i Embedet om 

Formiddagem efter at han havde 
holdt en Tale til os om Peterz Feste- 
orcei. Om Eitermiddagen viste hnn 
es frn Prædflestolen en gammel for- 
slidt Lutherö KatelEgmus, et goot 
Vidnesbyrd om cgte Lutheranere. Qg 
sont han tolle omden og ud as den. 
sit man alligevel den Form-cele at 
Der er mange Mennester, som ncvner 
sig selv med det luthersste Navn, men 
er dog vielelig slet ilke Lutheeaneee i 
Sandhed og Efterfslgelfr. 

—- Vi hat tm faaet pl en egen 
speciel Sen-US Kteftlne Winthen 

—- Mor Ehrlsttawsen et lige reift 
til Raeine, Wie-Weh til Mehrere-ds- 
insbe. 

— Carl Peter-sen, fom entelte 
sange l Sommer hat oæeet sog, var 

foeleden soc Ichelsdts at falde ned free 
»Gott-erweit« og ferqu sig stemt. 
dem er bog me san vel, at ban lau 
komme til Mete. Kot e. 


