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og C. D. Skow fta Vor Fresser-s Me- 
niahed i Racine, fom jo udgsr «det 
sure Rand,« famledes her i de Dage. 
Her hoiler endnu en Glans fra denne 
forte Herimned over Vyen, saa 
,,Ecriba« mer bnnde fkrevet »fra 
Satnfundets Hundme i Stedet for 
..fra Rncine, Wi3.«, sont nncvntelint 
luder mere simpelt end drt for-ste. Ak, 
ja, saaledes forganr Werden-Z Berlin- 
bed! 

— Der er jo nok mere at form-ne 
otn, nten .,Scriba« man slutte for 
denne Gang. Han er trcet, og det er 

Læseren vist ogfaa. Kun endnn et 
lille Ord: Hvorsor lxører vi nldkig 
noget fra mange as vore største Ny- 
bygder og Menigheder2 ,,Hobo«. 
lwor er De henneL De er vel da ikke 
fnlden i Søvn i en Høftat paa denne 

Aarfens Tit-? Lad os here noget fm 
Dem! Du store, men ubekendte X 
eller Max —- bnnd er det nn, Du 
bedder, n n n r D n s k r i v e r, el- 
lers kender jeg dig io godt, skriv no- 

net fm Oshkosh. J Mænd fra Nees 

nah, som en Gang havde san megct 
godt i »Danjkeren«, hvorfor scener J 
Lyset under Skceppen? Fra Wan- 
paca, vort Istlige Børnebjems Stad- 
Samsundets Varus By, hvorfor Ins- 
rer man ikke noget fm eder? J kan 

jo skrine deroppe, det bar J forhen 
nist — kokn igenl »Relli1n«, gik min 

Epistel for August Manned dig helt 
forbi. siden du aldrig hat fvaret2 og 
Connci Blnffsz er helt taus, og don 
er der nmnge rundt i Santfundet, 
der gerne vilde here lidt fra Council 
Musik-, hvor vor nforglemmelige Pa- 
stor Mnthiefen virkede og hviler nn- 

der dei: sntnkke Jndskrift paa hans 
Mau. Und os here lidt.fra eder alle! 
Skriv, alle Skribenter fra Øst og Pest 
og lad os prøve pna nf hjaslne »Dan- 
skeren« til at blimu lnmd den burde 
verre. Ewig J onna-, hvor Falk lee-; 
Her Uorrespoudamerne, faa strev Jl 
nonet mer«-, end J g-r. Jeg for- 
snszu at det firste mit Øje spede 
efter i »Dansferen«, et ille mulige 
Fejl og Mangler — men Korre- 
spondancerne og Artiklerne fra vore 

egne Folks Hat J ich andet at 
strive ow, da klt Its paa »Scriba«. 
Lad os krydse en Klinge nu og da, 
nten uden Bitterhed oq Spydighed— 
just for »the fun of it« —- det stader 
ikkr. Hat ,,Scri«ba« sauret ringen, 
san er bet ikke med Villie, og da be- 
der han om Fetladelfe, men vil iste 
love, at det ikke stek mete 

Med venlig Hiler — faa rat hat 
ieg aldrig været, at flutte fanledes. 

»Sckiba«. 

Endnul en Gang 
tillader vi os at gøre Landsmænd opmækksom paa de 

betydeligc Fordelc. der opnaas ved netop nu at silscre sig 
et styklcc Land i den danske Koloni i 

Alberta, cauatla. 
stor Vimcrekslcursion afgaar fra Council Bluffs. Ia» 
Tirsdag den 7de December- 

822.00 kor Tar og Retur 
skth straks om nærmcrc Oplysning 

Elk Horn Real Estate co. 
ELK HORN. lA. 
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været i Horfens ved Ottetiden om 

Morgenen, fast i 6 Timer. Ogsaa 
paa Viborgegnen ligger der flere 
Alen Sne, og sine Steder spærres 

sVejene af vceltede Telefonstængek 
Mellem Randers og Aalborg synes 
der ikke at være sket større Ravage.. 

Kaptajnen fra en tysk Skonnert, 
der sank i Havneløbet til Aarl)us, blev 
i Gaar Eftermiddags udfkrevet fra 
Zygehuset; han har nu forvundet 
det kolde Bad og er iudkvarteret paa 
Sømandshjemmet, indtil Søforhsret 
er overstaaet. 

SterUUdeU druknede — san vidt 
vides det eneste Mennefke, der omkom 

izStormetu 
J Kobenhavn var Stillingen oms 

trent fom i Aathus: Nceften ingen 
telegrafisk eller telefonisk Forbindel 
se med Omverdenen. Alle Ledntm 
get mod Syd og Pest var en Tid af- 
brudte, og mod Nord og Øft var For- 
bindelfen meget mangelfuld· Der 
meldes fra de Lfor-skellige Egne as 
Sjælland om vcdltede Stænger. Og 
i selve Hovedftaden var ca. 3000 
Ledninger ask-ruhte Flere Siedet 
vceltede Telefonstativer ned paa Ga- 
,derne, uden at der dog er kommen 
Mennesker til Skade 

Ogsaa Sporvognstrafikken genese- 
des für-if- Enkelte Linier maatte 

indstflles Lørdag Formiddag paa 
Grund as det ftcerkes Snefald, paa 
andre Linie-: hindredes Tmfikken as 
de üedstyrtede Telefontraadc. Hefe 
sondre Landdistrikt mangledc Elek- 
tricitet, fordi Telefonledningetne 
ftyrtede ned og brændte de elektriske 
Ledninger over. J Havnen gik 6 

.Kulpramme og nogle mindre Skibe 

ztil Bunds, medens andre Farther 
Isled sig lts og tog forstellig Stude- 
) an Sjeaandg nyst er der stum- 
det flere mindre Furt-jet, men Be- 
sætningetne blev reddet 

Voldfom Snestorm. 
Det voldfomste Uvejt siden Sturm- 
floden 1872. — Telegraffotbindclfcn 
tfbrudt over hele Midtjylland. — 

Eu Stonnett forlift i Aarhus Hann. 
—- Mange Strandinger. 

»Jyllands-Poften« of U. Nov. 

fkriver bl. a.: 

Tet begyndte med en jcevn Regn 
fsrst paa Aftenen. Efterhaanden blæ 
fte det op, og ved Midnatstid tom 
der nu og da ftærke Vindftød Ined 

Byger og Regn og Sne i Folge 
Efter Midnat tog Stormen til i 

Stvrkc Time for Time. Allerede ved 
Totiden havde den en orkanagtig 
Karakter. Aabentstaaende Vinduer 
taslede klirrende ned iGnarde og 
paa Gader og fortalte Beboerne, at 
nu oar det Alvor. Og vcerre on 

værre blev det. Ved Firetiden var 

Uvejret saa ooldfomt, at celdre Folf 
ikke mindes noget lignende siden 
Stormfloden i 1872 —- der ligeledes 
indtraf den 13. November. 

Midtjylland bar vceret Stormcens 
tret. Statstelegrafensaneniørkomor 
meddeler at den telegrafiske og trie- 

foniske Forbindelfe fra Aarhus til 

Randers mod Nord, til Horsens mod 
Syd og til Viborg og Ztive og an- 

dre Byer Veft paa er afbrudt. Deris 
awd er der Forbindelse melletn Byers 
ne syd for Horsens, saaledes mellem 

Foedericia og Ringkøbing og Esbjerg, 
der er Forbindelfe mellem Byern 
i VendsysseL og ligeledes mellem 
Randers og Aalbotg, ser om Led- 

ningerne er ftærkt medtagne. 
Ogsfaa paa Lerne hat Uvejret ra- 

jet, men i hvor stor Udfttækning vi- 
des ikke. Aarhus favner al direkte 
sorbinsdelse med Menhavn ag i det 
hele taget med Øerne Aar-has var 

hele Degen i Gaat uden telegrasisk 
sc telefonift Samkvem med Om- 
verdenen paa ncer Silkeborg, Her 
ning og Ringksbinkp med hvilke Byer 
der have-s en fvag Forbindelfe Man 
kunde saaledes ad Omvej komme j 

ForbindelTe med Fredericia, der atter 

ftod iForbindelse med Rnborg, knen 

længere kunde Telegranmswr til Ko- 
benbavn ikke komme frem, og de 
matte del-for videre befordreg med 

Jernbanen —-- hois man da ikke fore- 
traf at lade KobenhavneriTelegrams 
met gaa over Hamburg, der mentes 
at have Forbindelse med den danske 
Hovedftad. 

II. Nov. Hele Landet er bleven 
set-et af Uvejret, men Centret hat 
for Jyllands Vediommende vceret 

Midtjylland, hvot den største Skade 
er stet, medens for Sjællands Bed- 
konunende Smarten er fordelt iaa no- 

senlunde ligelig over Øen, og Fyn 
for en Del er gaaet Natn forbi. 

Falles for alle Meldinger er: 

Steckt Snefald og megen Forstyri 
kelfe i Telegrafi og Telefonforbins 
helfen Vendsysseb der plejer at faa 
sin Pakt af Sneem er denne Gang 
stuppet godt; Snelaget er kun tyndt, 
oq selv om der er væltet en Del Te- 

Wænger, er hverken Togi eller 

Tetegrassorbtndelfen faa uregelmoesi 
Ko fom i Midtjylland. Det sam- 
ste gelber Not-. Paa Lemvigeegnen 

er man bleoen meft generet af den 

Ue W i Limfjoth. Fka 
W Holftebtm Wurde-Ring- 
hilns os Opfern meidet om man- 

Tycndefotholdenr. Lemvig, ti. No- 
vember. Ved sidfte November Stifte- 
dag er det blevet konstatetet, at Eg- 
nen for Tiden bar et Overskud as 
ntandligt Tyende, et Forhold, som 
man jkke hat kendt her Steds i mange 
Aar. Man lwrer nu, at Karls sMcr 
om Plad5, Incdensäs dct stedse bar Das- 

ret det omvendte. Ter er ogsaa ad- 

skillige Karls-, som gaar uden at have 
Pladser, saa de Hitsbottder, sum ika 
i Tide hat fasftct Karlch kommcr bil-» 

ligt til dem. Lsnnjngerne Vil sand- 
synligvis nn falde noqet — For Pi« 
ger til Udarbejde er derimod Man- 

gelen lige føleljg, saa dette Tnendes 
Lønninger stadig er i Stint-n 

Prius Valdcmars Aste-jin Prmsi 
Baldemar med fine tre Sonner Aaqu 
Axel og Erik samt Etatsrad Anderii 
sen m. Fl. afrejfte om Aftenen den. 
1.2. Nov. med Berliner-Blond Kl. 

8,10 for over Genua at tiltmsde den 

bebudede Reise til Østasien Til Sie-( 
de ved Afrejsen var Kronpriufen vgl 
Kronprinsesfen, Prins Hakald og 

PrinfesseMarie, PrinsViggo,Pkinfes-s 
se Margrethe, Admiral Nichelieu, den 

russiske Gesandt, Fykft Koudacheff 
m. fl. 

Ufkyldigt mistamkt Midti Au- 

gust Maaned blen, som man haften 
et gammelt Fattiglem, Roland Mkkug sen i Lading, fundet djd i sin Sen 

med et Hul t Hovedet, og Gaardejer 
Niels Poulsen i Fajstrup arrefteiebes 
som mistcenkt for at have fowoldt 
Marthens Djd ved at kafte ham paa 

Osten, saa han faldt. Ganrdejeren 
blev dog hurtigt lssladt og ienere fri- 
kendt, og as Fochtrsudfkriftem som 
»Na-Id. A. Av.« hat haft Lejlighed 
til at se, ftemqaar det da ogIaa gan- 

sie Wiss-· at Ganan Poullen er« 
saner ustyldig i Roland Madiensl M; den-te man UMtives hanc fett-, 
idet hcm i Dasein ftr sin Djd mk om 

ten stætk Ins I 
c- W Ums-» und-: en» 

pWis W W Muts-de M 

IIan fta W fotleden udfot 
M. M sit ifslse WNordj 

lsir.sm«·til M; men der m 

M Use W, end at de to Fi- 
M TM ID- MIMI stos- 
osde m M CW W de 
nd - sit-I- U, M vä- W 

ftørfiskete observetede dem og fis dem 
reddeske LI!.ide;- kiiektess ind til- 
:«."-:.«:·. 

Eru velfoktjeut Bede. En 15 Links 

sgammel Lcerling var forleden bleven 
ii bøj Wmd beruset Pan en Benaer- 

zning i Herning: hans Mefter amneldte 

Zifølge Adern Folfebi.« Zagen tii »Tai 

Jlitiet, og dette dar siden ikendt den 
«Kellner, der iknsnkede Zpiritnszs iu-: 

Drengen, en Musik 

s En gkim Teufel. Er tysk WIN- ; 
«par, der i Sommer link arbejdet pack 
Emiderbygaard ned Frei-erieia, niensj 
te iiq ioi«1eden, du de fkulde bono des! 

«re-;. Tilgodeanende udbetalt, forureij 
·tede, on da Einem Or. JuliL i Ve- 

"vidstk)eden om at have gioet dem niere. 

end der tilkoin dem, bereitet bad derxH 
jurladk Ganrdein noerdcrngede de imm- 
nIedSkasldLsord sinnen qreb en lang« 
Knin fmn Fordalteren kun med Ve- 

fvasr fik vriftet fm l)ende, da indes- de 

ngk, Hvede de at komme iaen on Mre 
en lllykkem.1 Nenn-den u,1 dens EjEH 
Politiet bieu Folge »Ja-d Dagbl.« 

Zunderrettet oin det passeredcy og 

sczncparret biev dereiter anholdt og 

Judith i Arreiten I 
i I 

Y Fldt nden Øjnr. En Arbejdersi 
familie i Vcnndrup bar iiølge ,,Veiti. 
Zor.-Dem.« nmnttet oeiene det inwe- 

keliqe oa sømelige Tilscrlde, at to as 
deres mindfie Bei-n er kommen til 
Bei-den uden Link: Bei-neuen der ei- 

;l)enholeoi:s l Am- oxi l« Moor-Weis 
ser iøvrint bis-me mike m Rinde-. 

i —- — --·O.D-- —-· --—- 

I Mariae-, Wien 

« iFortfnt Hm ijse EX- 

—- Luther Collme aalmedesz sein 

;Samf1mdsskole Søndag den 1-1. Nov. 
nnd en Mindesin i Stolen-s stokcl 

En! Ein-L W. THE-. Paftor G V « 

8.i!:«:.1:i1·.-:. Z.«·:. ":i::.sxt-:. Juni-n di 
iisdssxttc Prof Sein-. Wesen i Umsc- i 

det sont zurimnder pas Stolen. Der 
biev holdt Taler von Temsk 07 For- 
nmitders, Zatnsnndetss Eistreter-U Pa 
sicr .’i-e:""-.:: im Iccxxosiur Ug Lin-II 
Jolm Lotsen Om Afteuen talte 

Pastor Nielsen og Pastor Bing paa 
Engelfk. Stoke Forfamlinger ved 

begge Lejligheder. Nu gælder det for 
vort Folc, navnlig Prcester og Me- 
nighedsfolk i den tstlige Del af vort 
kære Samfund at flutte Krebs okn 

Skalen, bede for den on arbejde for 

)den! Prof. Lotsen gsr Jndtryk af at 

;være en ung Mand, sont vil og 
ka n noget, og som forstaar sig paa 

JSkolefagent leid os nu alle som een 

komme bam i Møde med Tillid og 
Bruder-sind 

En dansk Iutbersk Menighed, stif- 
tedes i Milwaukee Fredaaen den R. 
Oktober ved Wiseoi:sini.siredsens ForL 
mond. link allerede et lieit Wenig- 
Vedinumemt i Gang. Meriiqiiede.si, 
ioni tasller 532 frommt-VereinJede Med- 
!emmei·, lnir ex: Sendung-fielen Um- 
domsssorexriim on Unindeioreninki 
Nndsstjekseiie .1!«Im!Ie-z« Inn-! Zjndiu 
Eftermiddag Fil· 3 on Zendagssikole 
fte Cudztjenesten Kl. 2. Foreløbigt 
samt-s man i den norske lutherske 
Kirke Ganges Synodes Ritte) paa 
Scott St. mellem 7,——8. 

Ganike mange kommer til Gudss 
tienefterne. Aldrig for bar faa man- 

ge fom nu vceret samlet om Guds 
Ord paa Mordersntaalet i Milwaui 
kee. Meniqbeden betienes af Krebs- 
formanden med broderlig Hjcelv of 
de Ivrige Preises-kehre i Rache 
Maa Herren velfigne den nye Me- 
nighed, der hat faaet Nat-ach Den 
danste ev.-luth. Menighed i Milwaus 
kee, Wis- 

——— Paftor N. P. Hausen blev ind- 
iat som Prcest ved Immunitäer- 
ken Sindag den 14. November di 
Pastor N. J. Bins. Vi et qlade 
ved It have Pest-It Hausen vg W 
iblandt os. Sud velsigne dem i de- 
re- sewius i Metell Neuig- 

t
m

—
 

Bekeudtgsrelfer. 
Judvielfe og Prestriudfættelfe 

holdes, om Gud vi1, chtbania Me- 

nigl)ed, Mindeu, Nebraska, den 5. 
Tec. 

Menigheden indbyder herved til 
dettcs Msdcx Alle, sum Lil qæftc os, 

ital være velkommeit 
Tiltejiende bedes melde derez Kom- 

me noget i Form-sen til en af under- 
tegnede 

H. T. Haufen, May-? Set. 
»John Thomlem Mgh.s Frist-. 

Kitkeindviklfr. 

Eøudag 12. Dreht skcr --an1 Gud 
vil—Jndvielsen af »Tabor« danske 
cvangelisblutherske drittes Krypt her 
i Salt Lake City, Utah· Det er Hel- 
ligelsen af det førfte danske Gudshus 
i hele Rocky-Mou11taiu. 

J denne hsjtidelige Anledning be- 
der jeg om alle troende Venuch om 

Menigbeders ogMisssonersFokbømat 
Herren vil velsigne baade Jndvielsen 
og de Moder, fom de paafslgende 
Daae sknl holdes, on Bald-s ind til sit 
Hus warmen Sirt-L der blev trwt oqk 

tung, syg for den evige Hvile«. 
Jeg Uenter et Var Priester hcktiL 

og det vilde være en Glcedeh om en 

og anden af de mange, der gaar paq 
Gennemrejse, fkulde kunne Indkette 
det funkeln-G at vi sik uventede Getster. 

Med en forelsbig Tat til de mange 
Venner. Iom hat samlet stg om i Jer 
Freiserncwn at reife dette Hut for 
Herren, faa vel lom til Udvalget i 
Damm-Ist sendet jeg min Hüllen. 
Gud velstgne dig hver ifcer og os her- 
ude til at III-des ved Lukas lö. i den 

nye Glædc 
Der bliver Msde hver af ftlgende 

Akten-r estek Judvielfem Sind-ag-— 
Mundes —- Tirtdag og Onsdag 
(Dec. 12.-—-15.) 

darasd Jeniety 
Dunst luth. Oftidstrmspmfti 61 I Streck, Salt M City Utah. , 

ENGLlsil REWARD cARl)8. 
OT- 

Tlie «Emmanuel" series. 

NO. 1871 —- The Bread of Life. 12 emhossul 

card-H :)1,4 X 4in(·-sl1( l Hut lim (l(« dgl-s illiistrii- 

ting S( fix-tun suhjt ( is uitli sie leclml texts-. 

Priu 20 ( ts. 

X» 1657 —- His Precious Love.12 ( ani- 4x.')1,4 
Fine flurnl (lu(ig·ns with tintul l)ac,l·(gr0un(l 
s( l(- -( t( il te« xts. Priee 20 (·ts. 

X«.1874 He satisfieth 12 cmhusssetl entle 

51,4 x4s l »in- effektixe fluml (lci-«igns with well 

chosui texts. Price 20 Us. 

N«.1652—From strengtii to strengtlx 12 est-de 

41517«"z. V aried Alpine see nes sind selected te xts. 

Prite 20 cts. 

Nu. 1876-—Your Miteinaan 12(·.cnl)osse(icar(ls. 
41,Hx31-2 Fouk prett) designs of Vases and 

fluwers with scripturetexts Pkice 15 cts. 

No. i663— Aeaveuly Joys.12 cards 4y2 x ZZH 
V ariecl dessgns of landscapes end flowers with 

Selected texts. Price 15 cts. 

N0.1659—0ur Rede-mer and Fkleati.12cards 

41,-2 xZVz with fine floml designs and selected 

texts. Ver-ges on reverse si(le. Price 15 cts. 

N0.1879—-Abicliug in Him.12 enthossed card- 

31X2x 414 with children s (lcsigns. selected 

s( ripture texts aml verges. Price 15 cts. 
« N0.188«) Be Yc savcc 12 emlmssed floral 

designs with gehet-teil texts, size 4 x Z. 
Pri- c 10 cis 

N« 1883 — christ our Master. 12 tards Z x 4 

xkitli fuur sprettz dissigns uf for-gest- me— nuts und 

scripturc texts-. l riu Not-« 

X0.1886—— Thysalvation.12 Horai card- 
with tinte(l lmc kgrmmtl gulil bot-den Jud texts-, 
size is x Zinchesk ljrice 10cts. 

N».1887 — Comc unto Me.12 pretty floral 

card-s 41X2x21X2 int· lus with S(·riptur(«- texts in 

Mike-( cnlurssi iintl gold. l tice 10 cts. 

Bible Picture seties No.1. l'a( kc t us 00 Oid 
aml N( w Pestmncnt l«i(· tun s Z x 2 in( hes with 

Scripture Niirkiitive im lia( k Price 2()cts. 

Bible Picture seties No. 2. 60 fpmrite pie- 
tures from Olcl aml Nr w Tentmnent with corres 

Immling text un l)ki(lc. sizu of card 472 x Z 
iticlies. Price 4i0cts. 

Reward Ticltets No.12 lsuok us M land. 

sckipe curils l xll 4 ins-ins unli with different 

scripture text Price o (· tii 

Rewskd Tlckclcs NO. 8· lZUUlI of 24 card- 

larger than N0.12. Price ;- cis-. 
·)-( 

silver Bloclmä Remrtl card-. 

NO. 339 —- 24 Chrom» lumglios Un Nmmeleel 
how-do with corsl. sizk II x 21,-Hz hieher-. Emboss 
serl in the tilmpe of im ivy leiiL Very Alectin 
Pricc 25 trink 

Nu 410 —24 card-H as above wills binl de- 
sigms antl Zilver embnsswl texts. size IZH 1 21-9. 
Bach cakcl corde(l. Priw 25 cts. 

No. 285 — 24 cards in Box. New set-les text 
cakds in blocketl silver leite-s. Dainty klokql 
designs. Heatt sha;)e(l, size 2 x 234 suche-, 
eorclecL Pkice pet- box 25 cis- 

N0. 812 —- 24 silver embossed end cokded lu- 
tsgllo cui-ils in cttkactive designo. Pkice per 
box 25 cts. 

This entire liue is new und excecdingly at- 
tkactive. le will be found an excellent help in 
Englisb soc-day scllool work. All number- 
bere listed Are carkiecl in stock and order-s can 

be Allecl without del-sy- 
DANISH ums Fuss-. Housasz 

BLAIR, NFZR· 

N 


