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l)ang til det. seg l)aaL-ser, det Inaa 

ste i en nin Fremtid. Man det ord- 
17e—:«, at Eamsundet kan faa rent 
Sind-e paa Land i Trnjh til at bygge 
et Illderdomsshjeni paa, einend jeg 
synez, Albert Lea er et bedre Sted 
at lasgge det paa, saa kan jeg dag 
aodt ftennne for Brule. 

Tenno-, Colo» den 29. Jan. 
1908. 

A. C. Weisniaun. 

Et Aldcrdomshjcm. 

Det var en skøn Tanke, Pastoc 
Olsen vragte frem, um at købe en 

Farm til et Alderdomshjem Saa- 
Iedes tienkte jeg strat·5. Men ved 
videre Overvejelse tom jeg til at 
tcente paa mulige Vanskeligheden 
Hveui stulde f. EkL. lede Arbejdet 
paa en saadan AlderdomsfarmZ En 
Del Arbejde vilde der Funder alle 

Mag-Mk —de-» 
gamle udføre det og udføre det i 

rette Tid? o. s v Men bortset fra 
slige Tanfkeligheder, som maaske 
kun eksisterer i min Jndbildning, 
saa syneLs jeg, at Tauf-en er ged» 
Men hvoruaar bliuer Satnfundet ii 
Stand til at kunne købe en Form» 
til et Alderdomgihjem paa et wogen-i 
lunde centralt JtedP Tertil beha-; 
des adffiltige Tusindc Dollars. Des- 
nden vilde der jo nødvendigvis kirc- 
veLJ en Zum til Vygninger eller 
Onibygning. Men jeg antager 
heller itke, at det blioer nødvendigt 
at købe en Farin: thi dersom Ønsket 
om at faa en Farm til Alderdoms- 
bjeni bliver almindeliat, da er der 
nok nagen blandt de gamle i vort 
Samfund, der med Gliede vil skcen- 
ke fin Fnrm eller en Del deraf til 
en Aldershvile for de gamle svage 
oa trcette. 

Men er man klar over, at der- 
virkelig er Trang og Krav for et» 
AlderdomshjemZ thi det, synes det 
mig, maa man først være klar over. 

Dernæft bør uden Tvivl Hjemmetsz 
Vsligaenhed komme i Betragtuinq 
Med lidt aod Tillie kan man nak 
indfe, at det vilde være ganske uhel- 
digt at henlcegge et Samfunds-Al- 
derdomshjem til en af dets yderste 
Grcenser. 

Det tmiikte Hjems Forbindelse 
med Sanatoriet ved Brule vilde 

sandsynligvis have sine Fordele; tbi 
der vilde de gamle da svage, tør 
man haabe, bedre knnne faa der- 
isødvendine Pleje Men foiuden det 
at Lrnsb ja ogsaa er noget af en 

Udkant, faa er der da ogsaa den 
Omftændiahed at tage i Betrogn- 
ning, at bverken Sanatoriet ekle-: 
Meniabeden tilhører Samfundet 
Tbi ibvorvel jea ser, at der skrives 
ism »den udøvende Komite for Hiern- 
met i Brush« (hvad mon den Ko- 
mitö i Grunden er for en Jndret- 
niug, den fynes jeg aldrig, man har 
børt fra før), san busker Vi nok, at 

til It Oel-e vol-e sente- ømkez not-ske. svesske· 
-——.———. Csnske os einzel- 

Ske subskriptioasbøgen VI sika 
so nett liberale Betlaxelsek ok staates-et 

Partien-Ue tll skiiti e Personen-. Kritt· 
»I· S iavel sum Mann antagks UNL ) 

VERSAL s-’OO«-'- sc «- « k: ?-kT’Us-"··,) 
270i27s WAZASH AVENIJE cHLTA00. ; ILL. lle Not-le Stil-Skl«;,ti »Hu Htpp 
las-geen- i Amerika 

WIW WM- 

Einnfnndet har endnn ikte taget no- 

get Skridt, mig bekendt, til at be- 

nunde et Alderdnnmljjeln ved Brule 
Jlnidlertid er ovenncrvnte Fnrhold 
mer Zanatoriet og Menigljeden Ved 
V. forl)aalk-ntlig heller ifke saa fa- 
ste, at der itke kan ske en Foran- 
dring, og da bliver det en anden 

Zag, oIn Samfnndet vil oprette et 
Alderdomtzlijem ved Brule for de 
(X3aver, der er og nmatte blive fkcen- 
tet til et Satnfiilids-Alderdotnsi- 
l:-je1n. 

Rinafred den 30. Jan. 1908. 
i -W. C. Nielsen 

·.-———— 

E Trocn. 

ihr-ad er vor Tro, den Tro, som 
Liliet giver 

LA ger, at nmn ej Døden frygte 
Hul? 

Den er et Viert af Gud, hvorved 
man liliver 

kssjorr slitket til at do i Himlen«5« 
Eul. 

Tg Troen feinlner derer-d, at Inan 

Eis-YOU 
Jlf Jlnnden wirke-J den, ved Her- 

rean Ord. 
Ti! lsarnliq Llngnng Ined Vor Osnd 

; det fører, 
«J.«.«2 Voraerslab og Plads ved 

jens- Bord 
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- 

P
S

 

man bliver; 
vTen jaude Lro paa Frngten kendes 
«- vil. 

l 

E 
jVed den en Oberst og Freuuned her 
l 
I 

Elxn nfortlarlig diærlighed den gi- 

s ver 

lTil alle dem, sein hører Jesus til. 

Den sande Tro, den sejrer over 

Verden 

Og leerer Mennesket at elske Gild· 
Den giver Fred og Glcede under 

, Færden, 
Den giver Lyst at vandre i Guds 

Bud· 

Den er en Stadighed i det, man 

; haaber, 
’En fast Forvisning om, hvad ej 

man ser. 
Ved den de gamle Slægter til os 

raaber: 
Forlader eder paa Guds Trofast- 

bed. 

Den døde Tro ej Verden kan be- 
WITH-"» 

Den stelser ej fra Syndens Skyld 
og Magt, 

Den ingen Fred og Glæde gi’er at 
exe, 

Den hviler ikke paa, hvad Gud har 
sagt. 

Den er en Skal foruden Saft og 
Kærne, 

En Kundskab uden Fred og Liv i 

Irg. 
Den er et Mørke helt foruden Stier- 

ner, 
En Lygte, sotn ej lyser paa vor Vei. 

Saa mærk dog det o Menneske, du 
kcere, 

At Forskel stor der er paa Tro og" 
Tro, 

« 

Og ej enhver, som siger Herre« 
Herre 

Er derfor skikket til hos Gud at bo» 

Ransag dig selv, om du kan Him- 
len vinde 

Ved denne Tro, du bærer i dit 
Bryst, l 

At ej du sidst dig skal bedraget 
finde, i 

Paar fnart du hører Domsbasunenss- 
Røst 

Af A. Hausen, Ruskin.. 

Referat 

Tfra Trkinitatis Seminariums Hek- 
i11ingemissionsforenings Zte Ams- 
’nmde nfholdt pnn Skolen den is. 
Jan. 1908. 

Zangen 330 i »Saugereu« bjcu 
afsnngeu, hvorcfter Sekretær2n, Wil- 

Ilie Bondo, i Formandens og Rossi- 
fcsrmandenii Fraværelse oplæste Ef. 
Mk 1—-—s13 og holdt Vøn. 

chretærenås Rapport blev oplæst 
og godkendt 

Da Knsfereren C. X. Hausen var 

fraværcnde, oplasstes Rapporten af 
Revisor Jcns Carlsen og godkend- 
tes. 

N. C. Carlsen valgtes til Nceft- 
formand, og D. G. M. Bach til 
Sei-retten Som Nominationsko- 
mitc valates følgende: N. Th. Lund, 
Blair, Nebr.; Mads Hausen, Plain 
Nebr.; H. P. K. Hausen: Blair, 

zNebIr Som Reviforer valgtes Wal- 
ter Neve og Anton Anderer. 

Folgende blev vedtaget: 
L) At Foreningens Penge skal 

deleis lige intelleni de tre Missioner: 
Japan, sudianer og :Uc’ormonmis- 
sinnen. 

2.) At Forimingen afholder et 

Illlaunedligt Mel-de Prpgmmmet 
ndurbejdeii med scrrligt Henblik pna 
Oedningemissionen 

Z.) Tiden, squ beuyttes til Mis- 
sionsforedrag ved disse Møder maa 

ikke overstige 40 Mimttter. 
4.) Prograntmet orjdnes faule- 

de—5, at Foredmget kommer førft, saa 
eventuelt en Tale og Oplæsning. 
Tiden for hele Mødet maa dog ikke» 

!overstiqe 114 Time. » 

; 5.) At Studenterforeningen skal 
Anmodesks um iat overlude Hedniuges 
missionsforeninqen den førfte Fre- 
dnq i lwer Mnmted til Afholdelfen 
uf disse Møder. 

CU At Eturelfen for sedninqes 
misisionsforeuinqen ordnet Møderne 
indtil videre 

7.) Referatet aodtkendtess. Mødet 
blev derefter bwvet. 

D. Os. M. Bach. Sek. 
Vedkonnnende bedes 1mdskylde, at 

Nefemtet pna Grund af en Misfor- 
ffaaelse ikke er blenen indsendt for. 

Sek. 
..-.- -—-·-k--«.·9-.-. 

En Udcladclsc. 

s Puswr U. Holjnsetisis Artikel 
»Er Zunlfnnois vllderdonkisljjent« i 
sidstc FredagI-Nnmn10r er der, 
Eile ."), Sp. -, dleven irdeladt en 

Linie uf M. S. Bi skal unføre 
»den fnlde Suctning: Tænk dig denn-e 
gamle Mund komme ind i et Al- 
derdoi115lee111, hour han møder 
Folk, nmasfe nok Landsmcend, der 
taler det danske Sprog, men Ann- 
denszs Sproq er hnm fremmed,, 
nanr der tulegi onI det dyrelmreste, 
Gnd gav os» Mennesfer, Frelsen 
og Frelsens »kidler, Bibelen som 
Gnds eget Ord, Daub, Nadvere 

’u. s. v. 

Korrespondancer 
Luck, Wis. 

Saavel i ,,Føbe« som i ,,Danske- 
ren« ser man, at Pastor Os. Ma 

Plcjdsen for et Alderdomshjem og 
det er der sikkert flere, som gør. 
Thi for det første er der ikke saa: 
foldt, noget, som gamle Mennesker 
vil fastte stor Pris paa. Og et an- 
det er, at der har de god Anled- 
ning til at samles om Guds Ords 
dyrelsare Eundheder, unget, som de 
gatnle LVZennesker først og fremmest 
lmrde scette Pris paa, naar de 
liliver trcette og mæt af Dage, om 
ikke før. Og tillige, naar Hiern- 
1net ligesom staar i Forbindelse 
nied Hofpitalet, er der jo altid 
Sygeplejersker, som i Sygdomstils 
soelde kan rcekke de gamle en »hjcelp- 
soni Haand Og med Hensyn tils 
den BygningsstiL sotn "astor Mad-! 
sen foreslaar, vil det heller ikkJ 
blive faa kostbart. Sandsynlighes 
den er ju, at bliver der ikke noget 
Alderdomshjem ved Eben-Wen 
hvor der for Tiden er optaget 
enkelte gamle Mennesker og lige- 
fom gjort en Begyndelse, da vil det 
sikfert have lange Udsigter, og de 
gancle Q)ke11nesker, som nu for Ti- 
den føler Trang til saadant et 
Hieni, vil sikkert komme til at 
vente forgceoes. Men der kan jo 
ikke bhgges uden Kapital, og lad 
oss fua hertil ihukomtne vore Jud- 
scsldagspresenter, dog kun en lille 
Kapital for den enkelte 

M. P. Jenseits, Milltown, som 
kom hertil forrige Aar fra Hut- 
chinfon, Minn» har den 31. Dec. 
haft den sture Sorg at mifte de- 
reis Sen, en ung, handequ Mund 
i sit l(). Aar, efter et Pur Tages 
Simelefe Hnn blev den 3. JA- 
mmr jordet paa Milltown Kitte- 
gaard. Han tilhørte Menigheden 
der. 

Summe Dag afgik ved Døden 
»N. E. Andersens Huftrn i Mill- 
tomn i en Alder af 42 Aar efter 
ei kort Sygeleje. Hun blev jOdek 
Essen Milltown Kirkegaard den -4— 
Januar. 

A. Bensen, Laketown, hat folgt 
sin Farm, 60 Arres, til NielZ 
Bennedsen, Kimballton, Iowa Ve- 
boelseshuset afbrændte i Foraaret 
og er ikke genopbygget. Prisc« 
mr efter Forlvdende 82100 » 

Luck Creamery bar ftandfet fin: 
.Virkfotnhed. Formerne nqter nu- 

hvis Enigljed tun opnaass at opfoie 
et Fcellessmejeii i kommende For- 
acr Jcoglc af Leoerandøieine umn- 

Ifor Tiden til TVcilltonin og Titiaii 
;(«·-reamerier, andre sendet Fløden 
HIil MinneapoliQ og Folgerne of 
’I)ele Situationen er, at Sepetutoi- 
IAgenterne gør god Foiretning. 

Begljndelsen til »Danskerne«3 Hi- 
storie i Amerika« er nok for Tiden 
under Arbejde og i Trykken hos 
C Rasmngsenås Publ. Co. i Minne- 
cipolis. Vet, det kan jo viere in- 
teressant nok at faci, det oil sige, 
en sandfærdig Besfrivelfe af det 
danske Folks Virksomhed i de for- 
skellige Retninger her i Amerika 
fm den første Tid og indtil Nntis 
den, nnnr lilot ikke der blioer rn- 
Aet Partihenfnn i nogen RetninkL 
hverken pua der timelige eller arm- 

delige ·Q111mnde: tbi ellers taber 
Historien sin Vierdi 

Vi bar en minske medlidende 
Vinter, ingen Zne eller Frost nf 
Betndninxd intst Elwdeføre, sont 
mange lcenqes efter. 

DEerint 
Jolmn Jornenfenh 

cidt fra Hauer-inc, wuciams Co» 
U. Dama. 

CI guot og Uexsignet zscycaar tit-. 
ptistegi ,,-.an«eU-n« ug Oend Lassen-. 

Uccmr »He-i jtyuer uu pua Auf-e 
Cgue sur at jage W ei Mein, Iaa 
Iaar man aitcu kpsyrormger frn 
clægt og Use-Hier um at strwe out, 
yvoroan net gaar L De nye Umgi- 
Vetseu Man sur Jcijuyggeren at asie 
Lid til at scriue m Here eno de at- 

.ier nærmesce, Oet er saa guot sont 
umuligt, særlig oa den Dorne som- 
mer« Tette ljar ogsaa jeg gjort 
Ersariug as. For saa paa en Gang 
at« imødetomme Opsordringerne 
tænkte jeg at bedc «Danst«ere«n« gaa 
Bud Ined Hiljen sta us til De 
mange om yvordan vi besinder oI 

i N. Dak. Jeg tan saa lige strafe- 
sige: Godt i aue Maader nu. 

Naar jeg siger nu, saa er det, 
fordi det var itte saa stønt, da vi 
først kom herop tidlig sidste Fer- 
aur1og sit en Mundsmag as den 
ncesten enestaaende strenge Vinter. 
Dektil kom, at vi fik Sygdom i 
Familien Der var tneget besvcerlkg 

nde med. Omsider stand- 
. g«s-Nedhøxenw-«SERZ: at 
v-« He til Regu, saa at naar det var 

f mig, at »yer oppe kom vi til 
f- ve uden for Regnsonen«, saa 
tanzjeg for sidste Sommers Bed- 
kommende meddele, at vi havde 
everflødigt Regn gennem hele Som- 
meren (og som Regel, dejtig stiile 
Regu) lige til Midten as Oktober. 
Virkningen af den velsignede Regu, 
Herren gav os, gav sig ogsaa til- 
tende paa Mark og Eng soin stad 
i skønneste Flor. Og naar det 
ifte havde været for nogle faa 
Varme Tage i Sommer Ined en 

-unaturlig varm Bind, som i Fore- 
ning med den megen Vcede gjorde 
,,Flax«-Marterne Stude, saa havdes vi faaet en sføn Høst det første Aari 
paa disse nybrætkede Prærier. Hawj re, som der næst ester «Flax« ikke 
Var saaet saa lidt af gav en rigtig 
fkøn Høst, fra 40 op til 60 Bu. 
pr. Acre Haare, som jeg købte, veje- 
de 40 Ib. pr. BU. Prisen hat vcei 
ret fra 40 til 50e. her. N. Dcek 
»No. 1 Hord« Hvede, er Vel bekent, 
men da her saa gadt som ingen 
Hvede var saaet i Vort Nah-altja- 
saa kan jeg"ikke sige noget bestemt 
før nceste Aar. 

(Sluttcs puu S 8.) 

Gcnncm Sktrrcnc. 
Jner og ydrc Lin skildret aj 

Oorutie, ovcrfut fra soeusk af Pustur 
G Mynster, Prasst Dcd Lufusxikirkcsi 
iKølJcnhumL En kristclig Lin-J- 
sfildring frn der sucnsfc Fulkcliu 
528 Sider, godt iudb. Pris s1.50 

Ny, danfk Sangbog. 
Samlct af Pastor Kr. Anker i 

Elk Hort-, Ja., cr nu fcrrdig. Fta 
Forfattcrcn følgcndc: Eftcr Elk 
Horn Sangbog for ficrc Aar sidcn 
blcv udfolgt, hat fcg ofte af San- 
gcns Vcnncr blandt Prkkstcr og Arg-I 
folk vcrrct opfordrct til at samlc cn 

ny Sangbog. Her cr den fan. 
Maatte den hjælpc lidt til at høinc 
og fnmlc dct i os og blandt os, fom 
knn løftes af Toncns og Sangcnsl Magi. 

Den indclsolder 318 af de bcdftr 
udvalatc Sange. Pris indb. 50c. 

Danish Luth. Publ. Honfc, 
Blair. Nebr. 

i 

1 

r namrrf Isim en Fonde 
« JOHUS Wand 

bog jage-wich u 

«." ;«-.J XVIII 

»F Und man fis-J 
U i.: reiztan tx- 
cklcr svcxzklnd 

« ..1 c: mcxxss 
zrzii lidcr Lj txt-gerisan » » 

For en Muska knrt E."«i U dmnc las-J DIE-e sent-i Pakt ?- '-, HvixfctIikritxfjelst fix- person, sum vil fkrive 078 It ists-» Uf- Vaa ss":«.1m:e tkd xxczagåcq iscsknvcs Un quoxit 
Mpdens dennc vckrdifnldcs lspskjkdscnch xxraxis nn, bcdcr vi alle fi)gc,.fom ønsfs at erholde ct cremplar af sammc srct, cik tilskrwc os efter den nu fnaresh Adresscr Ebers brev saaledcs: 

THE J. W. XEDD cOMPANYp 
Sox B. 105. Fort Wann-, Indivi- 
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Den eneste of sit sl:1-,.s 

Dimslcslkngisisäi ag- Ei MAT- 
ljimsk .1.-0mme;0r(1b00. 

Donne- s11!(1sf··ssn««i;:·(- like anxinclsslrsldek 
LLUW das sk Uns m- il Gmel-Js- F»1·l-c1;1ring, 
og DIE-»Um t« «lsk Nr i « HI drinle Rot-kla- 
ringx 130 sniksinxlxl rtxlkigxe andre Op- 
lysningek s sssssm lv glei- fur Pwvnth 
Uns-Um Brust-» »t« stup- 3sigktaver og 

k H -10;»-n. Tab Hcsr km- Jlaul .;: Væxsh 
Reh-litt For Pu-:I)»t"«n)ring. hvonlan man 
lcuu exisolclc U. S Putz-nier- 111. ni. m- ·-
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Pris: l Shirtinszsbind soc. Marochco used 
for; yklte Kante-· 75c. postofkit. 

Ihij Luth Publ. House, 
Bleib-, Nebr. 

4444444444444444444444444444444444444444 

Ægtevielsesattestest-. l Vj hat endeljg opnaaet at iaa en vellykliest og elogiint MIN- 

Ægtevielsesattest paa Dansk og i smagfulde Icn’.;-1r(-1·. Dist or iklce nugpx . Efterlignjng, men origjnnlt udført ak det bplcendte Firma Ernst Kauf- 
mann Co. Nr. 111 j vor illustriert-de Katalog er en rjnge Ektmsligning. 
størrelsen er 17 X 22. Pris: 85 pr. Dusin. Haves ogsaa part Engelle til 
samme Pris· 
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DANIMEI LUTkL PUBL. HOUsE, Blnir, Nebr. 

Blatt-, Nebraska. 
W « 

s
, 

«"’·«"-7, VIIIka ANY-« W« J 

H 
Eis-« 

» Dei befaser sig 

I 
at holde Des-es 

soc o 
; i gock Statuts 

v 
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Im parte-est-, elegante, nye 

Gratulationskort. 
Find-, nzse Bryllupskort i Bogform. Pris 10, lö, 20, 30, 400. 
Smukke sølvbryllupskort Prjs 12 og 18 Cents pr. stic- 
Meget tine I(01«inrmatjonsk0rt, helt n),e. Pris 5, 10, 15s 

20 og 40 Cents stykket. 
Desuden ljaves smukke Lykønskningskort til 5, loc. StliL 

Send alle Bestillinger paa Kort til 

Danish Luth- Publ. House, Blair. Nebr. 
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—...W.. Væggekort. ,«»«...— 

vj llar nyljg faaet et nyt Oplag nf væggekort. Folgende h:ives: 
Nr. 2(!0. l I(()rst’01-1n, et Unt. nyt Vækzgekort, med Bllleile »t« Jesus metj 

Tornekronen; eltsgant fremstillet. starr-ehe Jlele. Med· fol- 
gende paitrykn Bette llar jeg gjort km- (lig! llvknl gør clu for mig? Vi have sauer Liegedom vecl llans saar Per 20 Gent-s stvlclcet 

22L lassels Uns-le i tint Fell-verrle stgrrelse tlx 41.i. Metl skmxl Salv- 
lciinc og runde Hjerner. Færcligt til Opllængnjng lkrjs 10 Ums· 
lle have-s Inetl folgende kssrskelljge Bibplspmg i seh-trle Jesg og mit 
Hug. vj vlllle tjene Herren". »l-lerren er lnin 11)"1-(l«.-., mjg skxll intet 
faltes", ,,-lex: er mecl ecler alle Dage jndtil Yerdens Entle", »Viel-»- din 
Yej Isua Herren og korliid dig Iiaa l"Ian1". 

230. 1)«)· do. smnselse MAX-H Pris 15 Cents« 
De llaves med samme Fliriftspmgz som ovenfur ums-sure 

231. Fire skrjftsprcsg meil smnkke Blomster i nnturllge Farver paa lkss 
Baggrnncl lsjer sprog i sglvtryk pail hvert Kurt« sterrelse 10x7,1-;. Kot-teile er nnd Selvkanh bar runde leerner og kan hænge eller staa. 
som man main-le enslce. PrIS 25 Cts. 

bkrjflspmgene er folgende: »Ja, jeg kommle snart. A men!" .,se, jeg 
er metl eilt-r alle 1)age", »l-lvo som trok paa n1ig,llar et engt Ljv", 
»Kommet til mig« .jeg vil give ecler Ilvile". 

232 Fjre Bibelsprug i sølvtryk paa svært, hvjdt Karton, med et- Kors 
omvundet as smuklce Blomster j tjnt Farvetryk Eet sprog paa livert 
Hort. Sterrelse 14x494j. Jled runde Iljerner og Seh-kann Feststelng 
til Oxihænzxning Pris 35 Cts. 

skkjftsprogene er folgende: »IIer1·en skal bevare din Udgang og (an 
Indgang", Freclens Gucl viere med eder alle!" .,.Jeg og mit Ilus, vi ville 
tjene Herren", »Um Naacle er (ljg nolc". 

slcrlv elter nogle ilk Wen-stauele cle er en Prycl j Iljemmet. 
Frimærlier modgages for lzeleb tndtil 81.00. 

Danish Luth. Publ. Hssu5e, mai-, Nem. 
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