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Advertming Rate-s made- known upon 

sppljpatinn 

J Tilsælde as Ilreqeikrcksstgheder vkd 

Modfaxshen bebt-S man kluge nl M nedhae 
Positur-few Skkclde bist ikke halt-e bedrä- 

man Verwende ska us Tanfkeken -s 

Kontor. 

Paar rixfeme heim-»der sa ci! Falk bei 

averterer s Weibchener in at køde uns de-: !- 

eller m n« ma Ermwa »t! der avesxuedc, 
Jedes De amd org-kann at Te ian Amme-Te 

mentet ( dem Nav- Tec ml met-: u! gen- 

sibig same 
.- 
-— 

Past. C. H. M. Kroa, New Lisbon.. 
Wis» Var modtuget Kalb til at blink- 

Past. Vigs Efterfølger som Prceft 
for St. Peters Menigl)ed, Luck, Wis« 
og Den dau. eV.-lutb. Menigl)ed,!112ills 
tonm. Pult Co» Wiss-. 

Past. m. Anker er tilbage fra jin 
Danmartiitur og har med jin Hafter 
opholdt sig her-ON der-es Tatter og 

Svigerføn nogen Tid. Forrige Søni 
dag Prckdikede han i Kirken ber. J 
sidste Uge aflaqde han os et kort Bes- 

søg. Bl. a. udtalte han, at han hav 
de v spet mcget glad ved sit Besøg 
derhjemme i Fæderlandet. 

Luther Callege, Racine, Wis» 
tes aabnet den 15. Nov· og vil ada 
faa to Kursus i Gang, et akede-· 
milk og et kommercielt. Det første 
Kutsus er formodentlig ogsaa bereg 

« net paa saadanne unge Mcrud og 
Kvinder. som vil uddanne sig til 
Lærergerningen i den engelske »Einn- 
mon School«. — 

Selvifkhed er Tidens og Slcegtens 
strrste og mest følgesvangre Synd.» 
Den lammer og hindret fund Udvikss 
llng og Vækst paa alle OmraaderJ 
oq den tilintetgør alle cedle Impul- 
ser has den enkelte. En selvisk Mond 
san maaske nok opnaa, hvad han trag- 
ter efter — maaske Rigdom —- men 

det et paa Bekastning af alt det, der 
er qodt og Odelt i hans SjæL 

Den, der lwet blot for sig Ie1v, 
sprier sit Liv. Man maa bort 
im fis felv, interesse-e sig for andre- 
elfst- hjælpe, ellets bliver Hieriet til 
In Jsklnmu 

Sand Lykke er willingftdt Den 
Im meddelez ellerg gaar den tabt. 

»Ist-er Succefs Magazine.) 

»Ein beklagelig Fejltagelse«. Dei 
sauste Blad »Men« i Sau Franciss 
to fortalte i fertige Use, at Past. 

; I. L. T. Hausen var bleven arrestes 
ffret. Jfl Bladetö Fremstilling var det 

male hevnlystne irfkskatolike Naht-er 
F Leb-Log med en beflægtet Politibes 
W, der havde luret paa Lejlighed 
ssl at iaa Sag imod Past. Haufen, 
ask-in faa met-te at have fundet en 

Nichts ict Bladet hat Ret, 
W for det fjtstr den Om- 

"’" It ex M Mien- M 
M Mist-at ist til stoc, straft- 

Borg-baue 
(Af -X.) 

J en Forstad til Denver bot (eller 
boede) en nelstillet dansk Familie Vi 
var gatnle säendinger fra Fcedrelans 
det. Hans Fader var Vyens Snted 
og min Byens VceveL Min Beskæsi 
tigelse sørte det med sig, at jeg ofte! 
med maanedlige Mellemrum var bot-Z 
te fra Denn-In og saa var det gerne 
en given Tina, at jeg ved min Til- 
bagekontst opsøgte mine gamle Ben- 
ner. — Det er vel Tilfældet med de 
fleste Metmesker, at de saadan nbess 
vidst inddeler deres Venner i stere 
Klassen Man kan altsaa godt sige, 
at eens sørste Klasses Venner sor- 
sømmer man ikke Dem ianden 
Klasse, naa ja, de kan vente paa Les- 
liglmedem medens tredie Klassses —- o, 

well, nked dem bar det innen Hast s 
Ben deerseniis var nu for mias 

Venner af sørste Klaxje De lnwdeJ 
knn et eneste Bat-n, en sød lille PMH 
paa 10 Aar, sum Und-d al Ferment- 
ning ikke par, hvad man kalder »a 

spoiled clnld«. Mad al IsorventninaÅ 
siaer jeg. Thi lnmr oste findet man 

et saodant Enebarih der itke er mere 

eller mindre fxrrasnnet fortselet, for- 

snfret Da lnkresnld Liae saa sjieldont 
som man Hader Fortelderne ti! et 

saadant Ekndjlfenbarm der vil ind- 
rmn:ne. at here-J Dsrsbmrne Virtelia 
er sawennet Da fortwklet 

Nej. lille Plane-I var jtke Instinan 
Efter sjn fromme, blide Moder ar- 

vede hun baade de rein-, cedle Trick ou 

det stilsirrdiacd dybe Netnyt Her san. 

fnmn et Bam, fcnn innen rimelia Fur- 
,d1«ing nceatedegi, som aodt sorstod, 
shnn knnde faa alle sine Tusker op- 

nyldtcy cnen soin aldria stillede urimesz 
iliae eller overdaadige Flrav til For- 
celdrene. ! 

Hnn holdt faa ouerordentlig as« 

Monaten Oa da bendesks Faden 
spurate l)ende, lmordan bnn belst vildes 
have dereLs nye HnTJ indrettet, sou- 
rede hnn snnpeltliem »Tet tun dn 

og Mo’r selv besientnns, men jeg vilde 
saa gerne bade et start Blumsternnp 
due«. —- Det sik bnn 1mtnrlngi5, on 
det var karakteristjsk, at lnm itke vale 

Ite sig de nyere stranlende aq pran- 

ngnde »creatianL-« Wie-nisten nnsn 

lderimod de tnere Werken-, simple 
Saagar en Prcrrierose hadde hnn 

Pi sin Samlitm, og den havde lntn oven 

iKøbet selv gravet up nden for Vom 
Videre var der en lille beskeden Jriis, 
hun hat-de samlet op nde vaa den 

store Kirkegaard, hvor den laa slasnat 
til Side. Og der var en Blomst as 
CalliopissArten, som lmvde lmle Bla- 

de, som en Staas Scek, der indvendia 
var weget sint skattercde. Den syn- 
tes hnn saa godt on1, iscer da bun 
fik Navnets Betydning at vide: Ska- 
anstat. 

Jeg spurgte hende en Gang, Zwar- 
for hun ikke ksbte sig et Par af de 

rigtig sine, sjældne Planken Nes, 
sagde hun, de havde saadant et 

stort Udseende· Hun syntes ikke, hun 
kunde riatig sorstaa dem. 

Men nu er vi· ved det, der egens 
lig skulde fortælles. Agnes var en- 

aana under en as mine Reiter bleven 
rendt over as et Par lebske Geste, ag 
hun var falden mod en Sten saa ulyks 
keligt, at begge hendes smukke Oer 
for bestandigt vilde miste deres Sys- 

Da jeg efter min Hjemkomst paany 
bestate mine tæke Benner, var der 
rigtia nok Sorg til Hase. Lægen 
havde straks sagt dem Sandheden, 
men Agnes havde endnu itke faaet 
den sande Sammenhæna at wide-. 
Qvordan skal vi bog faa hende det 
sagt!« jamede den stakkels sendet- 
knuste Moder. 

Den Das skulde lille Aanes op im 
Leid satte Gang efter Ulysseu- Him 
fjrtes ind isStuen med et bredt, satt. 
sind for Hinwe. san bad otn at 
Mist istn Use Wlhenne 
U OMMWL Solen sollst- 
M sit W M over det samst- 

ubeskriveligt dejligt, over hendes An-i 
sigt, et Smil faa yndefuldt, saa ægteI 
barnligt, at hendes Moder ved Synet 
deraf brast ud i lydelia Hulken, og vi 
andre to —— ja, vi saa til hinanden og 
skatnmede os ikle ved at piske de Tan- 
rer dort, der ufrivilligt perlede os i 

Øjnene —- Men den lille Pige sanicde 
ilet ikke os andre. Hun forte begge 
Hernder op til Blomsten, lod de fine 
Fingre glide ind mellem Understilkei 
ne, befølte hvert enkelt lille Blomsters 
bæger, kærtegnede dem, talte Aandens 
Sprog til dem, indfugede Ustyldigs 
beden, Glceden, det tidligere Sam- 
livs vante Fryd, og over hendes Aa- 
syn bredte sig som en Afglans af de 

saliges Hiertelykke 

Naar man stadig tmnker efter —- 

lwilken Forskel der doa er mellem 
Paulus og Johannes-, saadan men- 

neskeligt talt med Hensyn til Na- 

tnmnlcegl 
»Tanlu—:i« var vist et tnngsindigt Ge- 

mm, natnrligt hengivet til Smolen- 
til at se alt det junge, d1)sn·e, sørae 
liqe on Ummirkeszi demf i jin Treus 
näm. Zum legemliqe Ewdomme i 

fllezklen knn fnred tilbage til Ufer- 
smndinhed eller Uoidenlyisd elleI 

Unmadeliabed i Mnd og Trifft-, sann 
fandele Formle Umis de nenilig ikke 
er .11"Jedei, faaledeizs san Vift ogsaJ 
Timgsindighed fortlareizs ozx Wavisei 
at net-re en Folge af bestemte fnsiolo 
aiske Aarsagen der lixmer enien hosk 
ern sislv eller var til Etede lmsJ dem, 
der qnv een Linet Thi den Grund 
rekxel at der give-H innen Virkning 
nden Llnrfag, er uroklelia —-«— enten 
ni nn behaaer at indrømme den-:- 
kadlved eller ej. 

« 

Lllcen denne menneskeliqe sjaslelige 
Tilsm1:d, saa vidt forflelliq lon de en- 

telte Jndioider, horer jo dog aldelesjs 
ilke med til Firistendomnnsn i og for 
sin. Onad det kristne Momele frem- 
fthler som Firistendonnnen oil nltid 
(det ka n ilke nxidqaaesj xvrwgesis as 
haan Forndsastnitmen hans fjæleliae 
Vesindendei Tieblikket Terfra vg- 
ina den i cen Henfeende nrnndforsfels 
lige siarakter imellem PauluS’ og Jo- 
hannes Zkrifter. Tet er gndbeaans 
det Elrist, men Aanden betjente sig 
nf Mennester nden at ndviske der-es 

Efendommelighed, deres Personligs 
bed. 

Johannes var forskellig fra Pan- 
lnss deri, at han helft og gerne sanl 
paa det lyse, milde, skenne, hiertensU 
lykkeliae, det ubetinqet fortwstningss 
veekkende i Jesu Lære Naar man las- 
fer bans Skrifter, Hunde man næsten 
antage, ban var en lyshaaret, blan:1 
øiet Nordbo. — Anderledes med Pau- 
lus. Hans Stil vækker straks Fore- 
stillinger om det karakteristisk j-difke, 
om den merkere Lød og forte, funk- 
lnnde Øjne 

Disse tvende Typer kan enhvert 
seende endnn lægge Meerke til. Der 
er Kristne, fom kan le over —- ja, i 
Grunden over ingen Sing, over en 

god, fund Spsg- et vittigt Jndfald, 
medens samtidig andre Kristnr. hvis 
Natur og Forudiætninger gaar i mod- 
fat Retning, kan se til, lytte til og 
ille finde det mindste at more sig over 
tvcertimod gsr sure Miner til og 
rynke Bryn ad de andre lette, frie- 
aalme Sind, ganske glemmende, at 
deres daarlige Fordjjelse (eller hvad 
det nu ellers can være) jo dog aldes 
les ikke hat end det mindfle med Kri- 
ftendommens Alvor at bestille De 
san maafke tænke ved sig felv: Holl- 
len Letsindighedl og ganfke over-fe- 
Jt der er dog en uhyre Forfkel mel- 
lem et let Sind og Letsindighed. Og 
de andre (ja, det er vistnok i Reglen 
Kennesker. hvis legemlige, fysiske Ma- 
fkineri er i god Orden) findet og fss 
ler, at det lyfe og glædelige i Livet 
Ia Kristendommen langt overvejer 
det Lunge og Mite, at Mighedenö 
Ia Eltede Magt er stsrre end Sor- 
gens og Najaden-. 

Du er dem, der aaar iSkols hos 
cyostelen Johann-. 

JWU Ædi stellt-a 

Præmietilbud 
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lig pmktifk Hut-stund meu Om: lml 
sknssmaet at san ieluc Usodxwrenlyedek 
til at svsare Renten 

Jødt of god Familie men opvuk 
set i den yderste Faktjgdmn under del 
furwivlede Ontstwndinllcdee i Ende-Ins 
In- mafnlgte Borgerkrigem lmr lmnj 
Exskxzrqel jin op til en Ztillinq sont-I 
Jeder for et of Tidens størsce For 
retningkiforemqendcr og ljar indreltels 
im et idyllisk Hjeuc i en prasgtig Vil-: 
la last uden for New York i Jrvingd 
ten-m!-Hlldfon. 

Tot nor l)mn, der for 7 Aar sideil 
crgnniferede et Felsle til FuldsørelU 
se uf den førsle Tucmel under Hubil 
EmtsFloden knellcm New York oq Hois 
holen — efter andres geniagne mis T 

Enllede Forsøa — oq Tom fuldførtel 
cherket trodEI alle Vmiffeligbeder udenJ 
Tab as et eueer Mcimesleliv. ; 

Siden er slere andre Tmmellerj 
lsyxmeh og der arbejdes fremde-les visä 
dere. Gennem disse Tuneller førers 
nu forfkellige Jembonesystemer dagsl 
liq flere Hundrede Tufinde Wonne-i sker til og fm deres Arbejde i den 

state By med en gennemsnitlig Tidsi 
lesparelse af en halv Time l)ver. 

Mr. McAdoo er 46 Aar gammeL 
er 6 Fod lIAs Tommer hof, men vejer 
kun 140 Bund. Hans hele Skikkelse 
bærer Prceg of ubcendig Energi og 
Villieftyrke, men tillige af Mildhed 
oa Mennefkekærllghed. Hans Prin- 
rip er at holde det for Pligt at gere, 
hvad hqn kan for Menneskehedens 
Bel, og derester handle-r han. Dei 
et derfor, han kaldeö en Fremtidens 
Mand. 

Nogle interessante Tal. 

Fslgende Statistikker over for- 
skellige Kirkesamfund her i Landet 
her ieq taget fta »Homlletic Re- 
View«, og da de havde Interesse for 
mis, tænker jeg de mullgviö kan have 
det for flere as «Danfkeken«s Læsere 

Reqeringens Folketællingsbureau 
lob i Aaret 1906 foretage en Optæls 
ling af alle Fliekefamfund her i 

Landet, deres Størrelse og Frem- 
ganå fiden forriqe Tælling i 1890. 

Nesultatct er følgende: l 
Der fandtes ialt 32,936,4«15 Me-« 

nighedsmedlemmer (39,17;2 af Lan- 
dctg Befolknincy mod 20,597,954 
(32,770) i 1890. 

Dette vsiet altlaa, at der her i 
Landet sindes omtkent s site-Med- 
lemmer for hver 2 Medlemmer. 

Digfe Menighedsmedlemmer var 

delt mellem 186 Samfund mod 145 
i 1890. Nf diöle 146 hat 12 stuttet 
Tklvætelh 4 sorlvandt ved Fusan- 
drlns i TM, 4 m fmelk 
txt samtnen med andre, foq der var 

12s.-fm er solt med bade k 1890 

og IM. M Ufer W ei Til- 
læg of sl MM i 16 Icar. 18 

ane et Mem-los- Fels-all- 
Splittellsh U set smlgtatlom 87 
ek Weist-ds- Dc et M fuholdss 

Die M Mein-W havde i 
was-M sm- Wc Wes-is- 
hsdstij" 

« 

"Irr-:Jukwisrms III-Mk J 
Uuiksruwre .. 12,T«:2 
kiiomcrjk .x.c1101st"c 12,18:3 

Liiciplc (»"O«nristia«««s i«,k«2 

Qsiitkmalerc 
ConurcgIstiotmlister 

«x
 

),« 

Unier Brisdrc 1,T’-()1 
Cwnxx1. Association EIN 
riiefurmertc »Es-II 
Aducntist 2,551 
Oder-· « l,72«9 
xirijmc (, Christim Con- 

Idcsction ) LIZTU 
Tysk Evangelist Zynodk 1,:z()5 
Mermqu List 
Bis-mer 1,117 
Tyfkcre 1,«S)7 

Dette viser en Frcmgang i dct 
hole m« 17,()79 Ilccniqycdcr (28,5(;) 
fjdui 1800 Tcmf for Brot«-stan- 
temet Vcdsommende 27,8«,;, Nu- 
meist Matolsk 21,9«;;. 

En tilsvareude For-arise of stir- 
fcbygninger bar fundet Steti, nom- 

lig 5(),3()8 (:55,3«,«;-). Jalt sandteg 
i 1906 1512,«’95 Kikkebggningcr. 

Forsgelseu i de 16 Aar viser sig da 
at vasre 60 ny Kirker hvcr Uge eller 
8 hver Dag. 

Disse Kirkebygninger reprceientc 
rer ialt en Prngesum af st, 257,· ! 
575, 867. i 

lemmer er 20, 287, 742 (61,67») Pro- 
testanter,12,,-079112 (36, 77k.) Ro- 
merskkatvlikr. 

Ton romncerfkkatolske Kirkes stærke 
Vcekst komme-: for en Del fra dens 
Praksis at tælle alle dsbte Bsrn med 
fka 9 Aars Aldeken, samt fra Im- 
migtation fra Sydeuropa. ( 

Af Menighedsmedlemmer et 56,97- ! 

Kvinder og 48,17» Mænd. Dette 
For-hold er dog meget forfkelligt i de- 
forskellige Samfund. J den romersks 
katolske Kirke er 50,7J;, Minder, 
49,37-2 Mænd. J de protest. Mrkes 
sams. er der gennemfnitlig BGB-Z- 
Mænd, ja i ,,Christian Science« kun 
27,6 70 Mænd. 

Med Henfyn til de enkelte Sam- 
funds Sturrelse i 1906 og Vækst si- 
den 1890 er Forholdet fault-deg: 

Romerfk Katolikket 12,079,142 Mehl. 
Vækft 93,5 pCt. 

Metodister 5,749,838 Medi- 
Voekst 25,3pCt. 

Baptifter 5,662,234 Medlemmet 
Mt 52,5 PCL 

Lutheranere 2,112,494 Mehl. 
M 71,6 pCt 

Presbyterianew 1,830,555 Mel-lern- 
Vækft 48,8 th 

Diseiple (W) l,142.359 Mehl 
Mt 7s,2 pct. 

Spisiopaler —- — MADE 
concresationalistee —- -— 700, 480 
Reform-etc —- — —- -- 449,514 
Unerte ist-dr- —- —- — RGO-so 

Wie Statistikser Miet, at de speist- 
ne Meter i wet Land, list-d Aal 
Wem- besser stets-re end Indispo- 
MM Dem tum« hetqu 
tm ei Wiens-de Com- m d- 
mnge M, this-laws oq kri- 
ktste tue-ei mW i vor-Ut- 

csy speist-Hub 
»ö— 

Brudstylictcfkmi af Medet 

Millian Revi. 

lft Finsng af Giidmnud lvrill 

l 

Vi nat to, icnn lmn til at iølaesrs nd 
bist nieste af Visicn til Mildet nn det 
liandc jin Bin-del s—— Tet inrdrev 
Jaiedimninelialnsden. 

Det er neinlig oste ulmre fed- 
5onnnclth at lcns ined Tuwa. lislv 
oin dette aaar nnsd unsre endZmnniles 
sart va ist« hin-net Ined alle NU- 
tidcns Volum-Innieligheden sont del san 
lmst licddeix deii Hurtialieden og 
Biskueininclighoden og alle andre 
»He-der«, er del ledsonnneliqt allis 
gevel. ——- Zc lilot paa Passagrrcrne 
i en modernc Jcrnliancuomi, de fe- 
der jin nasslen alle ug det iaa efteri 
imkleligt sont var det eiter Nodcr. 

Lim- paa hie-: and-en Zide as Gan- 
gcn nd for nnt Easde ind en gmnmel 
Dante nnsd Provtrwfkerkmllcr og Ha- 
znsdnn on Eltitletmic oq alt sendet 
Linn-non Jzeg ndinwnte liende 
strnkcs — i mit stille Sind —- til at 
von-(- Bedstenioder, lavcrc kunde det 
nu iile neu-e paa klianqiiigem on ieg 
iynte5, jeg kunde se lJende være over- 

niaade elskvætdig inod Svigerfsinien, 
vejledende og raadgivende inod Dat- 
teren og evindelig kættegnende mod 
Bernebørnene, naar hun engang kam 
til Bejende et eller andet Sted ude i 
Nebraska Hun havde da ogsaa ite- 
get for ikke at komme toinhændet, 
det gsr en rigtig Bedltemoder nein- 

lig altid: thi sikken en Masse Pak- 
kenelliker hun dog tronede midt 
iblandt. 

Men hvor hun kedede fig. Hver 
sang vi holdt ved en Station, lau 
hun ud af Binduet med et lille Sul, 
lom aubenbatt udtrytte, at hun syn- 
tes, det aldrig vilde faa Ende med 
den Reise. Saa iaa hun til Pakkerne 
—- alt var i Orden, saa fette hun 
paa Krsllerne —- de fad upaallages 
ljgt; og laa fordrev hun Tiden — 

thi noget maatte hun jo foretage lig 
—- med at ksbe Slikkeri as Avisdreni 
gen, og saa sad hun og gumlede og 
gumlcde lige i et Beet — af eneste 
bat-e Kedlommeliqhed. Hvad Bedites 
fader vilde lige, uaar hun igen tom 
hjem med Henfyn til Forbruget at 
Penge til Mundqotteriet, det ec io 
ikke faa helt let at iiqez men Fledioms 
meligheden var dyr, vet tog en Mad- 
le at fordrive den« Der var unben- 
bart oglaa Handelgblod iAvisdrens 
gen, han lmedede, mens Jeruet var 
vatmt —- varmt of Kediommelig. 
bed. 

Lige formt mig lal- en —- Fort-set- 
ningsmand Luni-e han se nd til et 
sm, enden i nocenlunde sode Um, 
pm etc-ei Gmdokiuekutz sing-km 
gen og Urkceden ikte Isi: men htm- 
foe Me de bog alte det. Hm oq 
squ var velpleieh og visit syn- 
ket heb sinkne kunde tyde M, at 
hcm kunde viere nieset Malt-end- 
i Sodt Sellkab Mer i W sc 
vgl-m lelv lage fis en othentlis« hist- 

W Hatte-. 
H 


