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end en 14 saa meget Land iher fom 
i Iowa En Familie kan leve nd af 
10 Acres godt Land, 20 Acres er 

en almisndelig og 40 Acres ä en 

stor Frugtfarm her. Og nogle gode 
Farme kan endnu lebes her tcet ved 

Bhen for fra 3200 til 8100 pr. 
Ucre i For-hold til Plantning og 

Bygninger derpaa. Saa er her da 

ikke alene Fordel og Bekvemmeligs 
hed ved en god By, lnthersk Kirte 
og Menighed, men oafaa aode on 
fkyggefulde Befe, Van-d, Kander- 
Skolehule og alt, fom er i et godt 
og tret Settlement 

Men hvorfor anbefaler vi faa det 
sde Land ved Carulther5, da vi jo 
godst ved og ogfaa fortæller dem, 
der vil købe Land der, at det vil 
koste dem (foruden Landet og Bygs 
ninaer) over 8100 pr. Acre iPens 
ge og Arbejde at beplante, vande 
og kultivere det og fra 4 til 8 Aars 
Tid før dest vil blive, soni fruatbcks 
rende Land er nu her ved Seltna 
Alfalfa vil jo dog ikke koste saa me- 

get eller tage faa lang Tid, før det 

giver Jndtcegt; men ogsaa til dette 
stal der fsrst en »Pnnipingplant«. 

Vi anbefaler altfaa Landet ved 
Caruther5, fordi der vil jo ogfaa 
komme Dunste her, fom ikke har 
82,000 ellek mere til at købe en op- 
dyrket Form for, og Landet ved Ca- 
ruthers er ikke alene aodt, men ogs 
saa billigt, ca. 850 pr. Acke, og tun 

IA behøves betalt ftrats; og kan en 

Mond ikke alene bekofte en «,,Pump- 
ingplant« til 8800 a 81,000, saa 
kan 2 eller 3 Mcend flaa sig sam- 
men derom og faaledes vande 40 
til 60 Arres. Saa er der Falk, der 
helft vil ksbe den Scags Land, for- 
di de ikke er fcerdige til at bo der- 

paa endnu og ikke kan scette en ster- 
re Kapital deri sit-als Saadan er det 
vist med KomiteiMedlem J. Hansen 
fra Ferndale, nordke Califoknien, 
og noale flere Danske derfra, som 
nylig købte Land ved Caruthers. 
De hat Forretninger i Ferndale, 
men synes godt om Klicnaet og 
Landet her, og kan vel saa af deres 

aarlige Jndtcegt spare nogle Hun- 
dkede Dollars, fom de saa Aar for 
Uar betaler Landest med og opdhrker 
det for, indtil de bliver fcerdige til 
at bolcette iig derpaa. For saadanne 
er der jo god Anlednins ved Ca- 
ruthers. Og de Danfke, som nu er 

bolatte der, hat ikke mere end 8 a 

9 Mil til den danfke lutherske Kirke 
i Eafton oa naar niu til Kirke der 
hver Sendaa Vi hak ofte Bei-g her 
ved Seltna af Venner fra Osten, 
og vi alæder os derved. For Tiden 
er her nn Mr. S. Jener og Fami- 
lie fra Brush, Eolokado, og alle, 
fom bei-get os, fhnes godt om det 
her; men bedst er det dog, at vi, 
fom nn hat boet her fra 1 til 10 
Aar eller lcenaere, er glade ved at 
vcere her. baade for Landets og Kli- 
maets Styld og.for det venlige oa 
fredelige Forholsd, der er i det hele 
taget blandt de manqe Folkeslag her. 
Da scekdeles glade er vi ved vor 

hygaelige Kirke, hvor vl hoc-r Uge 
samles til Sendagsskole og Gudss 
tjenefte, og for det Guds Ord, der 
lyder til os, samt for det bkodetlige 
Fokhold, der indbyrdes er i vor Me- 
nighed og med vore Nabomenighe- 
der. Komiteen snlker ikke at drage 
Folk hcind fra Øften og vil del-for 
fiae til dem, som hat det godck og er 

tilfredfe, hvor de er: bliv der, thi 
met-e end tilfredfe kan ingen blive 
ber, og maaske ikke alle bliver til- 
ftedfe, lom komme- her. — Men 
der vil dog komme mange ogsaa af 
vore Landsmoend heut-d, da det me- 

re og mere blivetz bekendt i Ost-Sta- 
term, at her i landre Californien er 

der det behageligfte og liadigste Kli- 
ma i U. S. A. Der-for blev Komi- 
teen valgt, for at de, fom maatte 
tnlke Vejledning, kunde, om de vil- 

de, henvende sig til Komitemedlems 
met-ne. Venlig Hiler fra en as Ko- 
mit-ken- 

M. J. Sehnt-ts- 
Box öl, Selma, Fresno To» Cal. 

Fra Elk Hom, Ja 

Ja, der bliver jo snakt fkrcvet sat. 
meget i »Danskeren« om de for-stel- 
lige Kolonier. saa det er knapt, ieq 
ist begynde at nævne dem igm 
Jeg vil fige liqe med det famnm 
at dct var ikkc Meningen at for- 
nærme Lauritfcm da ieg stren: men; 
ieq hat-de nok Lyft til at lade baut; 
vide, at det ikke var faa koldt i 
Sindre Alta fom i N. D» og jea 
taufen de klein« vic være enige om, 
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hvor koldt det er, og hvor koldt det 
-kan blive, faa faar man ingen Be- 
iked, eller rettere, man vil faa al 

Slagg Bested En vil iige, det 
er saa koldt, eller kan blive faa 
kolbi, og en anden vil give et andet 

»Svar. Det eneste, man kan gaa 
lefter, er Regeringens Vejrstationer. 
Derira hat jeg mine Oplysninger 
og kan derfor ogfaa nok sige, hvor 
koldt det har været i N. D. Men 
nok om det. Vi faa Settlerne iDas 
nakolonierne i Albertm og den fkal 

knok blive ftor ·nok, dog ikke let for 
stor. Der er nn over -10, som harj 

inbt Laus der siden i August (te1n-. 
!melig gvdt). Oa det er Folk, som- 
lhar aod, iund Forstand, og som harI 
»iet, hvordan det er andre StederJ 
Bi har Falk nceften fra alle Kanter 

laf Landet, baade hvor de ,,irriga-- 

ster«, og hvor de ikke ,,irrigater«. Alt. 
Hdet er vist tilstrcekkeligi Bevis for- 
’l)vad det er for noget. Der er en 

lnnden Ting, som jeg lige vil berøre,! 
»nemlig vor Menighedsikole Hvors ilet vil det ikke vcere iCanada med 

soek der kan vi have Religion i vore» 
sKommuneskoler og alligevel faa 
Statsnnderstøttelfe, og vi kan lige 
som her ogfaa faa noget Dansk i! 
Stolen. Det er noget af det vcerstee 
her, at vi ikke kan faa Religion i; 
»Comrnon« Stolen. For ellers vili 

lvist alle tilstaa, at fordi den kaldeszs 
The Eomnion School«, det laver 
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den hverken vcerre eller bedre. Men! 
den er reliqioiigløs; det er, hvad der: 
er i Vejen Dei er jo let nok at 

siae, at det er bare Villien, der» 
mangler for at faa MenighedssI 
Skale: det er det maaske ogiaa til« 
en vis Grad; men vi maa hufke« 

-paa, at der er mangeSlags Falk paa 

isamme Plads. Her har vi jo nu 

·Adventister, og saa har vi to Conn- 
itier. fom grcenier sammen lige vedl 
Eli Horn. Tet er heller ikke godt 
for den Sag her. Den eneste udvcj,« 
ieg set her i U. S. A. er, at derl 
bliver holdt dansk Feriescole oni 

Sommeren, og vi faa ser til at faa« 
dygtige danike Leerere, iom oaiaa 
kan holde engelsk Skale. For fele 
om der ikke maa lceres Religion i 

,,The Sommon School«, faa er dogj 
Jndflydelsen af en kristelicherer mess get vcerd. Men,iom iagt,de-t vil blive 

sen Del letteke i Canada med den! iTing Jeg vil godt tilstaa, at ieg 
fer ked af, at der begyndes faa masnge 
sSteder i Canada. Der er jo Plads 
noki Kolonien ved Dickson for dem, 
iom ikke vil have Land ved Cal-« 
gary. Deroppe kan ogiaa faas en; 
Del Homesteads endnu, iaa hvor-« 
for ikke anders-ge det sprit. 

Der er en anden Ting, som jeg 
vil lige bererhog det er, at vi vil 
komme til at mangle Fortetningss 
folk i den nhe Koloni'. Der vil 
kanike not ikke blive Brug for mere 

end een det første Aar, og han burde 
vel ogiaa helft begynde imaat, men 

der vil blive en god Anledning for 
en, iom ikte vil fordre alt for meget 
det isrite Aar, vi ikulde jo gerne 
have Dunste til Fortetning der. Ba- 
·nen vil komme igennem til Sommer, 
da Arbejdet allerede er ladt ud paa 
Kontrakt. Hiler til alle »Dan- 
Ieren«ö Lceiere og dens Redaktør. « 

J. P. H. Myrthu. 

Drum, Nebr. 

Meddelelser fra denne Egn bar 
det sidfte Aars Tid voeret san, ogi 
Korrrespondenten har ofte hast en 

sumng Samvittighed efter at havel 
jlcest t· Ess. He. Scribaåi eller Re-l 
daktørens Opsordringer om at Md-’ 
sende Nyheder til Bla»det. 

s Man ser jo saa ofte, at Korre- 
spondaneer skulde være det as »Dan- 
skerens« Jndbold, der læses tned 
størst Interesse, og om saa er Til- 

ssaslded er det virkelig en Skatn, otn 

iikke man sendet Nybederne ind. Kor-z 
I responidenten paa dettc Sted deler nn 

Hkke denne Anstuelse. Først læsee 
;han de redaktionelle Bemærkninger, 
sdeknoest ,,Bølgeblink«, Smaasortæls 
jlingerne og Landsbybtrnene Korre- 

ssponsdqncerne er som oftest det sid- 
jste For øvriat er«Danskeren« et godt 
og interessant Blad, og det er glas- 
deligt, at Abonnentantallct er i Til- 

»tagende. Mut-bot buvde have en 

langt større Udbredelse, end det har. 
Det burde ind i hvert eneste Hjem 
Ei vote Menigheder i vort Sammet-. 

Fra vor Menighed her ved Orum 
Inn meddeles, at Arbejdet gaar sin 
stille, vante Gang. Under Past- 
Schultzs Sygdmn bothan den as 
Past. N. P. Lang, Past. P. S. Vis, 

» 

d 
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og nu og da af en Student fra Sko- 
1en. Vi haaber snart at se vor Præst 
herude igen —- dog venter vi ham 
næppe, fer Foraaret med lcengere 
og varmere Dage sorjager Winte- 
rens Js og Sne. 

« 

Trods Vinterkulden lmvde vi en 

dejlig Julesammenkomst med Gudsi 

tjeneste om Formiddagen og Jules 
trce om Eftermiddagen. Past. Vigl 
prcedikede over det gancle men altid 
nye Vudskab: »Eder er i Dag en 

Frelser født«. Menighedsens unge 
Piger havde arrangeret et velvalgt 
Juletræprogrmn, dels paa Dansk og 
dcls paa Engelsl· Bernene kunde de- 
res Stykler godt — særlig var San- 
gen vel indøvet. Past. Vig sluttede 
Festen med en lille Tale. 

Det glæder os overordentlig, at 
Skalen i Vlair i Aar er suld, ja 
vel næsten oversyldt. Det er allede- 
ligt, at Interessen blandt vort Folk 
er vaagnet, saa mange sender der-es 
Sønner og Døtte dertil i Siedet 
for til de som oftest bekendelsesløse 
amerikanske Skala-. Fra vor Me- 

niahed er der ikke mindre end tre 

unqe Piger paa Dana College — 

Wiss Marie og Nellie Rasmussen 
og Miss Ester Hausen. De var hjems 
me i Juleferien, og de var ncesten 
henrykste over Opholdet ved Skalen. 

Walther Andersen, en Sen as 
Niels Andersen, gaar ogsaa paaSkos 
le i Blair. Men ikke paa Dana. 

Fra den anden Menighed (Sy- 
nodemenigheden) kan meddeles, at 
den soc Tiden er uden fast Præst. 
Menigheden hat henstillet til Krebs- 
sormand Past. Vangsnces at skasfe 
dem en Ordetg Forkynder. Forel-- 
big betjenes den dels af Præster af 
den tyske, dels as den novske Sy- 
node 

Past. Henriksen modtog sidste Es- 
tcraar Kald fra en tysk Menighed i 
Cordova, Neb» og kejste dertil i 
November-. 

Ogsaa paa denne Egn hat vi 
en ualminidelig streng Vinter. Halvs 
delen as Massen er endnu i Mar- 
len, og mange maa jælge dercsKreas 
tut-er as Mangel paa Feder. Straa 
og He sælges allerede nu (midt i 
Jan) til uhørt høje Priser. 

Men det er vel sor tidlig at sige: 

»Kommet du ikke, du dejlige Paar, 
Atter i Aar-» 

Det bliver vel snarere, som del 
staat i det gamle Uatrinn 

J Februar-, naar Dagene lcengeö, 
Saa plejerVinteren slemt at strenges. 

Vi saar se. 
Til Slut vil jeg Infke ,,Danskes 

rens« Redaktsr og svrige Personale 
et glcedeligt Nytaar. Det samme 
Inskes »Danskeren«k mange Lcesere, 
Gr. Scriba i Racine indbesattet· En 
speciel Tat sor hans mange kraf- 
tigeOpsordringer til de dovne«Blæts 
smjrere«. 

K o r r. 

Fta Coaltidge, Montana. 

Vi vil gsre vore Landsmænd op-« 
mærkfomme paa, at her i Coalridget 
Montana er et lille dansk Settlesi ment, og at her et endnu more frit 
Land. Settlemmtet ligger i den; 
nordøstlige Port af Montana og" 
gkænser op til det danske Settlement7 
,,Daneville«, N. Dak. Landet her 
har vceret lukket for Settling siden 
den ZU. Juni 1910, men blier at- 
ter aabcnt for Settling den tMarts 

on for »filinq« l. April 191(). Den 
nærmete Stqtion er Amb1«oie, N. 
Dak» 0 Mil herfm En Jernbas 
ne, Great Northerns »Bainville — 

Plentywood«, er omtkent sasrdigz 
der vil blivc ca. 15 Mil til Sta- 
tionen. Oa der er en andcn Jeru- 
bane paabeahndt, som vil komme 

gennem Daneville 5———6 Mil her- 
fms ,,Soo Line« har Survcy gen- 
nem Settlementet her. Vi bar en 

»General Store«, Poftoffice oa Kul 
her i Settlementet. Landet er 

fortrinlig Muldjord med Lerunders « 

lag og belgeformigt Godt Band 
faas her i cn Dybde fra 10—-50- 
Fods de to Aar, vi hat værot her,i hat Avleni Gennemfnit været — 

af Hvede 15——25, Havre 35——50, 
Majs 85 Bu. pr Acre’en. Flax paa 
nyt Land —- 9 Bu. AcreUen Kar- 
tofler og Havcfager gror ndmærket. 
Sne har vi ikke haft meget af den 
Tib, vi har været her. For TideJ 
er her en god Sporlne, klavt Bett I· 

, 
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og Solikim iaa det er fint Keines-re- 
Luften er ten og ter, faa Frosten 
meertes ikte meget. Her er en nylig 
itiftet Menighed, der har begæret 
Optagelse i »Den forenede danfke 
evangeliskslutherfkeKirke i Amerika«. 
Her er Gudstjsenefte hver Søndagx 
Menigheden betjenes af Paftor Kal- 
ler (Daneville) 2 Gange om Manne- 
den. Loven her i Montana tillader, 
at der tages 320 Arres, naar der 

opdyrkes 40 Acres det 1. Aar efter 
,,fili-ngen« og 40 Acres mer det an- 

det Aar, hsvilket saa ikal holdes un- 

der Kultivation, til der er ,,provet 
op«, og 160 Acres paa de sædvans 
ligse Hom-esteads Vilkaar alt paa 5 
Aars Prøve Det meste af Landet 
her er settlet, og fandsynligvis vil 
Reiten blive det til Famaretx der- 
for opfordrer vi indtrængende paa 
Menighedens Vaer dem af vore 

Lansdsmænd, som tunde ønfke at 

faa sig et Hjem iblandt os, om ikte 
at forhale Tiden, men komme til 
Foraaret. Dette vil uden Tvivl bli- 
oe den sidfte Lejlighed til at faa 
Land her i Settlementet. Hvis no- 

gen nnsker videre Oplysninger, be- 
fvares alle Breve, naar Porto veds 
lcegges, af os undertegnede 
Ehris Jenfen, 

Peter Tommery, 
Peter Andersen 

—-— «...·.-—.- -——-.—. 

Voganmcldclfe. 
»Im Herrens Tieneste« 

er jeg ligse fcerdig med at lcese. Den 
Bog kan taale —- og den Bog kan 
man taale at læse to Gange. Jeg 
maa se at faa det gjort. 

Paftor Weismann har nylig an- 

befalet den, det er den ogsaa iuldt 
ud værd samt de 40 Ets» den ko- 
stet-. Bogen indeholder fem Fore- 
drag holdt for Priester af Johannes 
Gttzsche, Danmark. Mange af de 
Mennesker, der har stor Lyft til og 
Mod paa at rette paa Praesterne 
kommer inavs fra det, fordi de 
mangler de rette Betingelfer. Pastor 
Gøtzsche kan kritiiere —- hist og her 
ganske fint og iikkert bestandig klart 
og lige til Punktet. Det er ikke alt. 
Der er ogfaa megen Vejledning og 
Hjcelp at heute. 

Bogen faas i D. L. P. Haufe. 
Tag og læs. Den er et godt, klart 
Spejl. Man set hvorledes man er- 

lmorlodes man bør vcere og kan 
blive. 

W. C. Nielsen 

Bekendtgørclfer. 
vvvvsvssvvvsvvvvvssvs ff 

Adrcsfcforandring. 

Past. N. P. Clemmensens Adr. 
fsr Emmetsburg, Ja. er nu Luc- 
Wis. 

sites sit-gebe mgae 
If Ussings Missionghistorie »Entw- 
geliets Seinengs ud over Jorden' 
foreligger nu færdig til Udsendelse 
lndbundeni færdeles smukt og solid: 
franst Bind· Priien er den sammt 
iom pas firste Udgave 83·80. 

Du. Luth. Publ. Disse. 
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llur liomos 
llur chilciren 

is iu-, im- »i· umkw imok frei-m kmm 

J site pro-s of Lsnsnktsch ihr-kugli- 
» IMI limsspsz Des-sonsti. la. l: is a 

set-ist«- ok imsnms ipy (). KLYKKEN 
deiivesrmi in 1004 heme this fucuisy 
und Hinlen- imdy »i, sho- schonk 
»Frau-y« in s sinds-n. N()rwkiy, and 
traust-html by Pom- »Hm-nimm 

Tim itsc uns-s »Hu- tisis vastly im- 

portant- suhjoct immer tiiorungisiy 
mal weil undesk l« gonszmi hanc-H of 
which wo shall Imme- tiie following : 

»wir-, how-.- -s»ook, Zweck Dame-« 
»ou- cko wo um«-s a litt-» fu«-of 
»o» cko wo txt-«- ows elf-Mor- f» 

»so fo» of Joch «- check-Mes, 
«- imälpf»,»oss. «- moml pqpfsyk 

»so äswiy of « »w- ymmg »o- 

Tim trunsiiitinn is admirai)le, the 

Styls iuciqi sucl pure. The present- 
Siiition is u handsomo voiumo in 

cioth und gold. 232 pag-E 12 mo. Al- 

togotiwk it ji« u very iiesirabie vol- 

umo bi. the modest prim- 0t« 75 conti- 
0kdek through 
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Den danslce Koloni 
i Alberti-, Canada 

Blandt dem, der deltog i vor sidste Ekslcuksion til 
Alberta under Mr· J. Rasmussens Ledelse den 4. 1an., 
var der en Mr. Jensen fra colorado, som blev detoppe 
med det samme og blef saaledes den kørste aktuelle Zett- 
ler i Kolonien. En Brodek af ham, ogsaa kra colotado, 
vil slutte sjg til ham med Familie i Mang. 

Nu, vor gode danslce Farmek, et Kolonisationen be- 

gyndt. Dersom eDønslcer at forbedre Der-es Kam-, saa 

undlad iklce at deltage i vor næste Ekslmtsion og sikxe 
Dem et godt stylclte Land. 

Ekskursionen afgaar fra council Blufks, Ia., den l. 
Februar 1910· Billet for Tut og Retur kostet S25. 

Dersom De ønslcer nækmere 0plysninger, saa til- 
slctiv undertegnede. Vi skal med Glæde besvare alle 

spørgsmaal 

Ell( llllllll lllElll Esllllli co- 
Elk Horn- Iowa. 
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Nye Bogen 
----- 

Olfett Ricartu Kristns og hanö Acad 

Studier over religiøft Sjæleliv i Lys of bibelfke 
Skikkelser og Optrin. Pris 81.10. 

L. E. Peter-few Hvod jeg bitter-ehe mit-e Konfimuder. 
Hovedpunkterne i den kristne Bornelærdom i Horte 

konkrete Scktninger med anskuelige Eksempler fta Bibe 
len og Menneskelivet. 69 Sider .25. 

Chr. Lyngc: Alperncs Israel. 
En lille Valdenserhistorie med 17 Jllustrationer. 

101 Sider. .40. 

Adolph Mouadt Gud er Kerlighed. 
En Række Prædikener overfatte as N. W. Et 

Ord irette Tisd om Kristendommen til ,,de dannede blandt 
dens Foragtere«. 100 Sider. .30. 

Paul Oldcnburgt Gan til Alters. 

Et Ord til unge. 20 Sider .05. 

F. B. Meyer: Et helligt Tempel. 
Nogle Ord til unge Mænd om Renhed. 19 Sitten .05. 

H. P. Hausrat »Der staat strevet«— 
Vejledning til Bibellæsning for hver Dag i Aaret 

1910. Udgivet af Kirkelig Forening for den Jndre Mis- 

sion i Danmark. 30 Sider. .10. 

Dr. Tomys Taler til Gut-s Medarbcjderr. 

Holdte Verden over for Arbeidere i Guds Rige. Autorisei 
ret Overfættelse ved Anton Bast. 64 Sider .20. 

Dunish Luth. Publ. Honse, 
Plain Nebr. 
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Some Englile Books 
PROF. R. F. VII-ZWEITER- 

Annutatinns un Um gener-il texts-stieg ist« Rian Pers-n Joha. and 

Juda. utni thi- lievciiiiion of st.«1siins. 778 Pages-« hand- 

sumely tmnmi in gross-n tsim II wilii titles in gold. speciai net 

....................................... CLSO 

D
 

pries ........ 

Studies in the ist«-L Hist siehe-i Nr. I. Genesis. 10 Studieks 

with gener-il revimv nnd is»li-x. An kexictsilisni aiti to bibie 

sind-sinkt 141 pagcss. ein«-. net ............................. 

« 

O. 50 

The l)0(-frin(s »i« Un- Miisisti·y. Outiine Hohes Mile on Luth- 

snlt and Kranich 147 pages. Haut with titlesv in gold, not- » 0.«75 

THE LUTHERAN cOMMENTARYx 
Editisd by 11·-m«;s lcystck Juni-lis, a plain expusitiuu ok rin- kloly 

Heripmnss of this New ’l’estmnent. by Helmint- ot the Luth- 
emn (’iinr(-.ii in America. 6 mag-singend voiumes in groov 

s olotik Stamm-il in gold. spwiai. net ........................ 9.00 

JOHN GOSSNER: 
The lleurr ni· Man. iiissstmmki .. ..,.... .. ............... 0.15 

JULUZ sUTTER: 
A Coiony ot· Meroy or Sncixii Clu·is4t-i-iuity at Wokk. The stoky 

ot Beim-l in Wosdpiiikliu and its .c1)piication. A komm-kahle 

book, MS pages, (:lolii, ilinskratmL net ..................... 0.50 

Danisli Luther-an Publlshing Heute 
BLAIR, NBBR· 
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