
fund snlcgnoe, og Oele Zlikenigheden 
glnsdede fig; dog, sotn der staar i 
Enlmem »Zum-U og Nin-de, de von- 

dre tilhove, Lytta Ulykke dc gange 
paa Rad«, san blev wurden blau-s- 
det Ined Malurt, da vor Priest, Pa- 
ftor J. P. Nielsem Søndagen efter 
holdt sin Afskedszsprædiken for at» 
optage et Kald som Beftyrer for en 

Højskole i N. Dakota. At skildre 
Menighedens Sorg over at miste 
dens Sjælehyrde lader sig ikke gøre. 
Sorgen er dybt indprentet i hverss1» 
Hierte, som havde noget mcd Me-. 
nighedszsarbejdet at gøre, og det manJ 
kunne indse—5, at det bar gjort et dybt 
Sknar i samtne. Menge skønne Ti-« 
mer tilbragte oi samtnen Ined Vonh 

Prasstefolh dels naar oi kotn sum-. 
nnsn til Enngooeljer m oed man 
Lejlixiheder, —- nten det tilhører jo·« 
cxltfnnunen den Tid, sont ikke eri 
niere i 

Wind-: tienefien holdiz oppo, Ved nt 
ooi Mininnd on: thdqgen lasset 
en P:·n"difen, on Vesoqet i Kirken 
lmr i de sidfte Her Eondagc vier-et 
tilfredisstillende, ou oor Von er, at 
Sind nor snnde Hin-do nnm hinslpe 
oq lede o-:-, san oi knn aonne han«-J- 
Arbejde her pan Jorden on tilsidst 
Vinde den eoiqe Krone 

ABUisis dette ikfe sind-It Veer i 
Lied-Hierein Pcwirknrv sendet fqu 
»Tnn«r"eien«-«: Insel-e on Nedaktotz 
en knsiliq Silsen 

anfm P:i., Jamm- 1008 
« 

T 

O. x. 

Korrespondaftksz 
»ich-sahn sin-. H 

Tet er nisr aareuis:-, iiden der leY 
merkst nogeu, der har indsendt VII-; 
heder fra denne Pladszi. Der er joJ 
heller ikke meget at slrioe om, Dis 
ljar ikke Land til Zalg. Danskernej 
her er for de slestes Vedkommende 
«Renter5«; tl)i Landet her er dyrt, 
fra 815().00—8200.00 per Acke,l 
og saa saar Vi jo ikke som and-set Eteder fra 810000 til 8500.00 
per Acre i Anl, men maa nøjes 
nied fra 315.00——825.00, H 
Klimaet angaar saa er det maaske 
heller ikke saa sundt som i North 
Dakota, hvor Folk ikke bliver for- 
kølet, eller somi det solrige Cali- 
fornia. Men vi bar dog ikke noget 
at beklage os over, for vi hat jo 
ikke prøvet noget bedre. 

—- J Fjor Vinter rejste 3 Fa- 
milier til Danmark for at boscette 
sjg der, nemlig Mr. M. Keller, Mr. 
J. P. Andersen og Mr. J. H. Au- 
dersen, men de er alle komne til- 
bage, oa vier vist alle glade ved 
at have dem iblnndt os igen, this 
derei- Pladiki stod saa torn i Me- 
nialjeden og i Kirken 

— En til as note keldre SettlereF 
er ogsaa rejst, han rejste hjem til! 
den evige Heile Tet var MUJ 
JolJn Morgeusen. Han havde vie-! 
ret syg i lcengere Tid: men isærj 
riet sidste Aar gik dct skkkkkt uedad:l 
han besluttede saa ct rejse til Chi- 
caao for at underkaste sig en Ope-! 
ration. Han blev opereret den 20Y 
September, men døde den 14. Ok- 
tober — i Trer paa sin Frelser. 

Den 17. Oktober blev han be- 
gravet fra Hjemmet under stor Del- 
tagelse. Han var Medlem af Me-» 
nigheden siden dens Stiftelse og var 
dens første Formand: han var altid 
rede at støtte Guds Riges Sag. l 

—- Sorrig og Glcede de vandrel 
til Hohe. Vi hat ogsaa haft Fest 
iblandt os, og det endda Sølvbryl- 
lup og Jubilceumsfest. Den 19. 
Tec. Var det nemlig 25 Aar sidenl 
vor Præs1, Past. A. Rasmussen blev 
erdineret, og den 20. December var 
det 25 Aar, siden han og Hustru 
indtraadte i Ægteskab. 

J Anledningen var der bestemt 
Missionsmøde og Past. Pedersen 
og Missioncer N. G. Jensen sra 
Chicago glædede us med at viere 
til Stede. Det Var 2 ret opbygge- 
lige Tage, da Guds Ord lød iblandt 
os klart og tydeligt. Og vi siger 
Brødrene Tak for Vidnesbyrdene 
Den .20 December var der tillige 
Altergaug, hvor Sølobrudeparret 
tilligemed alle deres konfirmekede 
Børn samt de fleste af Menighedens 
Medlemmer gik til Herrens Bord. 

Præstesolkene indbød hele For- 
samlingen til at blive og intage 
Middag samtnen med dem. Ved 
Slutningen af Maaltidet stod Past. 
Pedersen op og holdt en lille Tale 
om nogle Skilter med en vis Paa- 

ksirifL ndnet oin at Vrndeparret snt- 
Ede fdrlade sia paa Gnd, det stod der 

Ipaa Zkiltene 
Til Prasstefalkets Forbavselse trak 

lmn frein en Pdse med 25 blanke 
Ekilter, hvorpaa der stod: »Ja God 

iwe trust.« 
Foruden disse Skilter modtog 

lBrudeparret flerc andre Sølvgens 

fstande og Lykønskninger i Anleds 
Innaen Lin Efterniiddagen var 

der saa igen Gudstjeneste Man 
Jerien saa Velsigne Brudeparret i 

di re—: Gerning, at de endnu i man- 

ae Aar maa leve sainmen og arbei- 
dei Herren-Z Binaaard 

l 
I 
i 
f 

f 
— Pastor Pedersen rejste samme 

an tilliage til El)icago. N. G. 
sen-sen lilen her on priedikede for 
i---:— dni Sondagem lillige var han« 
rnndt at lief-Ist saa niange Finin 
Zier-, sein Kinn-J Tid tilldd Gans 
1«ei-;:- lierfra Iil Tiviqht sur at hil- 
e. Winde der. 

? 
» 

i 

! 
-— ziredginiszssionen ———s 

Lied ziredzsniødet i Chicago hlev det ti 
lesienit at Mr. N. Ob. Jenseit sknlY 
de lirnge hele jin Tid soni Missio-: 
ii.ri«: nien fdrsIaar jea ret, saa laderi 
det itke til, at vdre Priester og Me-l 
niglieder er alle rede til at støtre 
denne Sag. 

Naar der er saa stor en Manqu 
paa Priester, er d t siltert sørgeligt, 
at Ui ikfe Dinger de Medler, Und 
nar nivet dci til Zjielegi Freisi-. L 

djseeni af eder uil staa frein pan 
den flore Lag dg sige: jeg vildes 
ilke sintte den Zag, fei- det Var- 

iiin en ’:l"i·is:s5idnær. 
sen tan heller ikle fdrstaa, at ei-41 

Täsijisirsiiasr vilde Viere til Sind-ej 
Hi sknlde det fle, at en euer ais-i 
Tri- lileV ainuendt ved vor MissiiJ 
Hast-, vilde der ndk Viere til wann 
jiiPræsierne og Menighederne; des 
wide visr høstc Frugterne. Mea 
naa hvad Maade skal saa Pengene 
funnne ind? Ja, det kan jeg ikke 
fis-are bedre paa end ved at sige: 
szødt Sagen og bed for den. 

Men lad os saa ikke skade Mis- 
sionen ved at gøre en Bogpeddler 

Ueg burde maaske skrive Agent, for 
det høres vel bedre) gjv 

lfromm-; thi det skader Sagen, For- 
tjenesten er nok heller ikke stor især 
Ipaa Landet, hvor Falk bor noget 
sspredte Jden Sag er vi ikke alle. 
’enige, men odersom der er nogen, som 
betvivler Sandheden heraf, saa vill 
Ijeg give dig et godt Raad. Tag! 
iog faa en Del gode, kristelige VII-» 
Hier, aaa saa og prøv at scelge dem. 
stil vantro Mennesker, og dersom du! 
ifaa ser godt, vil du snart opdage,! 
sat de fkeste hellcke ser din Heer end« 

)d din Tan. 
s Dei tror jeg skader Missionsar- 
ilejdet 
I Illinois Kreds har et Emne for« 
snasfte Kreds Inøde, sum Inder sanke- 
idess: »Er ikke Gnds Børn ofte 
fFinder for Gnds Niges Udbredelse?« 
Man det kan ikke ogsan anvendes 
dverfor Vor Kredsmission? 

Hermed en Venlig Hilsen 
En Lægmand 

Albcrt Lea, Minn. 

Det nye Aar har for denne Egns 
Vedkommende bragt en hel Del 
Sygdom med fig. Hele Prcestefa- 
Inilien har været paa Sygelisten 
mcd et Halsonde. Past. Olsen 
maatte gaa iSeng i Stedct for at 
Prkædike Nytaarsdag og følgendc 
Søndag. Ligeledes har ogsaa en 

Begravelfe maattet forrettes Prce- 
sten foruden. 

—- En lille tre Aars Pige ved 
Navn Alta Daisy, Datter af Mr. 
cig MU-. P. Larsen, afgik ved Dø- 
den mellem Helligdugene som Føl- 
ge af Starlagengfebeu flere af den 
liue Nigeg Søskeude er endnu li- 
deude af stimme Sygdom men er 

Fing forhaabentlig uden Fare. 
— Eu auden lille Pige, Dotter 

af Mr. og Mr—:«. Geo. Jensen af- 
gik vcd Døden Nytaarsmorgen som 
Følge af Pneuntonia. 

—- Mrs. Jens Skjolden jord-—- 
fæstedes fra Kirken den 6. Januar. 
Døden var i dette Tilfælde ind- 
traadt efter et lcengere Sygeleje. 

—- Mrs. Tena Ottes ligger fygv 
af Pneumonia i sin Bruder-, P. 
Clausens Hjem 

—- Sagen er nok den, at Min- 
ncsota ikke er sig selv i Aar. Vi 
faar ikke noget af den meget kolde, 
klare Luft, der bar Ord for at 
være den bedste Livselixir, der fin- 

IX 

disk-, Osg iotn lmigt ooertrcesser dN 
mnn sank pan Apoteket 

— Af .LJe11igdags.-ibesøgende note- 
rer Vi: Peter Rømer fra Dann 
Cnllege og Johannes Nielsen fra 
Canfield Colle-ge Førstncevntes 
Vesøg gjalt den Rømerske Familie 
1 Scerdeleshed, niedens sidstnævnte 
lseføgte Mr. Highbyå 

—- J denne Uge afholder So. 
Minn. Horticultural Society sit 
csarliqe Møde i Byen. Retsmange 
isentes at ville one rvære og deltage 
i det ndmcerkede Prc mum; manqe 
nf un Menigbeds Medlemmer til- 
lnsrer nævnte ForeninxL 

— Efter at have benyttet Simi- 
fiindetsjs Tetistrækker for et Aar har 
iii·-1«Søndagsskole destuttet at gua 
innige til vor gumle Ordinan- 
Jette Zkridt er dog ikte taget sont 
Folge uf Mangel pna Buntbilde 
full-lich Tværtinmd blev Skridet 
iiddigt tuget, furdi den hole Tan- 
te uppelerede til os. Dog tnente 
nmn at numtte tage Skridet for-» 
Di Vi er overdevisle onl, at et be-» 
dre Resultat opnunez s- pua andeu« 
«s.i-’ .aude netop und- r uore Forholde 

Zagen er i Koitljed denne, at ef » 
ter Tekssternes Jnddeling varer det 
fein Aar nt komme gennetn de toJ 
Tksksxstlnsgeix Tet vil Ined andre; 
Erd fixie, nt Lsnrnene til Nødsi 
tunnner nennein de to Vøger en; 
Nun-I i Tidskrnnnnet, frn de kanj 
Tut drinne Eprst vel nok til ut leere: 
xioqkt on til Finnfirnmtinnen En 
i.«-.idan Olrdning vil Innaske pas-e» 
wol nok,l)1.mi« man l)·.«:1m’em«cl)ed I 
i ele: 1nen den er nwppe den riqtige J 
sk! DE« Tcttc til Jiiilduqsfkolekwf 
niiteeniz velvillixie Loerveielse 

te Tillenighediimode valgtes følgen- 
de Embedsmænd for det kommende 
:"-l.ar: 

Truftees: H. M. Haufen, st. 
Thon-n 

Trakoner:«P. Clausen, L. P. 
Mfgbblx 

Formmidx P. Clausen· 
Sekretær: Highby. 

! 
— »Hm Vort i sidsre llge afhold- 

Clarsen; Næftformand, N. P. 
stensen. s 

Komite for Kirkebygningsfundetx S. P. Svendsen, N. C. Andersem 
Mrs. Throp, Jens Thomsen, Hans 
Larsen. 

Bibliotekskomitee: Johannes Røs 
mer, Jens Lauritsen, Jens Thom- 
sen. ! 

Revisorer: Tidemann og C. Ver-! 
telsen. 

Plndsanoiserm Ehr. Haufen, N 
C. Llndersem Hans Larsen og N. 
P. Bjørnlnnd 

Korr. 

Rccdlcy, Calif. 

sulehøjtiden med de kære gamlc 
Minder fra Varneacxrene, ngdoms- 
aarene og Manddomsaarene er 
uu atter paseret forbi os og har 
jc saa ogfaa bragt os Evigheden et 
Skridt nærtnere Kære Lcefer hvor 
skal du og jeg holde Jul næste 
Gang? — Juledag var vi ikke saa 
lille en Flok samlede i vor lille, 
hyggelige Kirke om Julebudskabet. 
5 Sjcele blev lagt til Menigheden 
den Dag og 4 Søndagen forud. 
Maatte Herren fna Lov at velfigne 
dem, saa de ogsaa kan blive til 
Velfignelse i Guds Menighed. An- 
den Juledngsnften havde Søndagss 
skolen sin Juletræsfest, til megen 
Glæde for Vørnene Vi hat nu 
20 Børn med 4 Lærere i Søndags- 
sfolen, og flere venter vi, at der vil 
komme. Gud velsigne denne Plante 

ipna Guds Ager 
—- Den første Dag i det nye Aar 

samledes Vi i Herrens Hus for 
at ønske hinanden ,,glædeligt Nyt- 

«aar«. 
—— Sidste Søndag havde vi Bar- 

nedaab i Kirken, det var Niels Jen- 
Hens lille Dotter; hun fik Navnet 
Johanne. Hendes Tante, Miss- 
Johanne Lundal, og Miss Louise 

IMikkelsen, som begge tjener i 
Fresno, var herned ei denne Ans- 
ledning. 

— Den 8. ds. havde EbensEzer 
Menighed sit aarlige Menighedss 
mødse. Af Embedsmcend valgtes: 
til Sekretær Anton Hausen, 2 
Truftees valgtes, en Vakanfe fylds 
tes af Mr. A. Fosfum, der tillige 
valgtes som Menighedens Formand, 
og Anton Nielfen valgtes som Tru- 
ftee for 3 Aar Det blev tillige 

Okfintteh ut säh-ten st·ul nmleis til 
onnnnen M IIOUJO flLW Eflele 
ITmser skAl plante—5. Til Elievisorer 
Ekiienuulxitcs C. LI. Petersen on »Kl- 
l Mortensen 
, ; 

—- Ter har i den senere Tid ikfe 
waret saa Iidt Sygdom her i Vyen. 
stet nieste stammer fra Forkølelse. 
;Mks. Anton Hausen bar dog liq- 
Iget til Zeugs i længere Tid og har 
haft Doktor, men er uok Iidt bede 

—— Mr. A. FoLisum har bygget 
not« saa net et Hus pua sit Land 
Qord for Byen. Juden dette læ- 
scs, vil han med Familie allerede 
viere flyttet derud. Anton Nielsen 
Var taget Kontrnkt paa at jævne 
lmns Land for Plcmtninq. 

— Det ser ikfe sua lidt nd til, 
et.der er en hmird Tid i Vente 
sur Sake-one cinentet her i Fresnu 
Qunm Ved Eftemarsichilget Vil 
Zet konune til en Etinslepnnie, Um 

der sie-l ndstech Venitlinxs eller 
ii«f·e. Tet fnels nek nied at fim 
det derben, inen det lud siks doa 
gere. Zelnm er »te-r«, og Kinzig-» 
linrg hat afurt Kmftnnstrenqelfer 
for at blive det. Der til-beides 
uforfærdet Alle Wegste, saa det er 

at hnabe, ut det vil lukkes at fmi 
denne ..?enneskeilcmtens drei-fri- 
Fjende nnder Kontrol. 

— En unzi IlIZnnd, Mr. Lle Lle 
sen fra Elle-J11.1;11«tli, Ju» uentecs her- 
til um et Wir Tage, lmn Vil tiige 
Oilwld lsusjs Mr. Dlnton Nielsen 
Zyd for Buon. 

— Miss- lemxeis Cis-Unsinn sein 

nn er nun »Ehe Wust Zmnliritnn 
«5)ospital« i Bis-II leselesjs for cit nd- 
Lscinnesz til »Mit-fes strikten-, at lnui 
ei- glud i sin Nur-links, doq er det 
til Tider lidt mistreinsende, Isin 
nied Nattevaagen. I 

— Mr. Eslndrew Llsem en as des 
første Zettlere pau Vestsiden af; 
Ulodem døde i Mondags i en Alderf 

72 Aar og blev begravet i Dus- 
s paa Reedley Kirkegaard. Ol- 
var kendt og elsket af alle, hvads 

aa bevidnedes af det store Følge, 
ftll te ham til Graveu- 

s 
« 

luttelig ønsker vi ,,Danske- 
ren«s Redaktør med samt sdens 
mange Lcesere set godt og velsignet 
Nytaor, og det« vil det sikkert blive, 
hvis Herren daglig faar Lov at( tage os ved Haanden og føre os; 
.efter sin Villies Velbehag. i 

Korr. i 
l 

Wcstbrook, Maine. 

12. Jan. 1908. 
Den aabne Vinter faar Skyldenl 

Klager lyder fra de Inange Tom- 
mer-Kompagnier, soIn opererer i 
Maines Skove i denne Binterz 
mange af dem har nedhugget Tu- 
stnder af Jud, og andre har ikke 
Villet begyndc, da der ingen Sne er 

paa Jorden, og uden Sue er det 
ika let at transportere al det Tom- 
mer til Vandløbene eller Saomøl- 
lerne, hvorfor ogsaa disse er uden 
Beskæftigelse 

j Hvad skal vi gøre for Js i den 

Jkommende Sommer?. klager Js- 

Fesompagnierne fra Portland; og de 
istore New York-Kompagnier, som 
Iffærer Tusinder af Tons paa Ken- 
ncbeck-Floden hver VinterLZ endog 
Sebago Lake er ikke frossen over 

III-In og nu har m Icegnvejr 
laut. — l 

Lagrippe og Forkølelser i for- 
skellige Former aflcegger Besøg i 
Byerne, og mange Mennesker maa 

holde Sengen og søge Doktorhjcelp. 
Doktorerne sy11es-at gøre god For- 
retning i denne Tid 

Som jeg begyndte med at sige, 
den aabne Vinter faar Skylden for 
det hole. Men jeg kom til at tcenke: 

Imon vi Mennefker dog ikke er nogle 
Inanskelige og utilfredse Vcesner? 
Sidste Vinter klagedes der over, at 
Idet var alt for koldt, alt for megen 
ISne i Skovene og intet Band i 
IDamme og Strømme til at drive 
Møllehjulene med o. s. v. Nu, her 
i Byen Westbrook mcerker vi jo ikke 
saa tneget til alt dette, da vi har 
den store Papirmølle, som laver 
over 100 Tons Papir i Døgnet, 
enten det er koldt eller varmt; dog, 
den er jo ogfaa afhængig af det 
Tømmer, som bliver nedhugget og 
bragt til dens Lager, og den for- 
bruger en svcer Masse (for det 
meste Popler og Spruce), men end- 
nu hat der aldrig vceret Mangel 
paa Materiale til dens Forbrug. 

(Sluttes paa S. 8.) 
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DÄNISH LIFE lN TOWN AND COUNTRY. 16 link 

illustrations. 262 Pages. Elegantlzi bound. Ä book of 

great interest to the Danish People in U. s. Priee sL 30 
net b) mail 

ESTER RlED by Paris-. This book is well known. 

having run as a serial in «Danskeren". Price neatlv 
bouned s1·50. The same in Danish at soc. bound- 

NEW TESTÄMENT in parralel columnes English and 
Danish. Cloth binding. Price 60c. 

EÄRTH SEÄ AND SKY. Large illustrated edition 
Fine l)incling. Price 81.20. 

BIBLES in cercuit binding gilt edge. Price PLOO 
81.75, 82.25. 

LUTHERS sMÄLL CÄTHECISM in piunphlct form 
Pricc Ze. 

LLTHERS CÄTHECISM with explanations by B! 

shop C. F. Balslev. Bound. Price Löc- 

vised together with a short church history. Plrice 25c. 

SWEETEST sTORIEs EVER T01.D. Red line se- 

ries. Price 75c. 

DAleH LUTH. PUBL. HOUFE 
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Blau-, Nebraska. 
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Det fortabte Bam esse-— Ralph Harbingtons : « 
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særdeleshed de Bart-, Ynglinge og Pjgetx 
Som tjdljg want-te uci i Ver(let1,som enten 

gennem erhodc kristelig Opdragolse eller og- 
sit-z genr om den trofasre Guds Aands t1clljge 

Besag ogvjrknjnger paa lljertet,k611(1er noget til 
den ttikommende Vordens Kraft. For sei-Janus 
or denne Zusatan i Særcleleshod ideune unde, 
for øreriske Tid, bcmærkningsvækdig og nyto 
tjg at hande, ja tulcj at styrkendo Lærdommo. 

50 sider, umbunden Pris 30 Conts. 

DAleH PUBLISHING HOUSE, Bleib-, Nebr. 

POOIEÆOOJOOOJOOHOOIOOOOIIODIOOOIOOOFOOVOVM 

EN 
FonTELLlNG, jsær tilegnet unge sjælo,i 

O
 T

AF
EL

-J
O

HN
 IX

 .
 W

O
IZ

KO
 


