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sial —k bage en Rege. En enden 
squ tin-kredi- et swkt Middaggmaqb 
til-. fla, Jndflydelfen fra Hieni- 
met. 

Wledes skal vi o.f.v. Lad «de 
unge se, at du elskek Herrenö Me- 
nigThod Bis at du er med i den 
Menished du tilhører ved ikke at 

savnes ved dens Gudstjenefter og 
Moder-, ved med Glæde at ftstte 
iden med dine Penae, ved at orbejde 
for den og i den, nacir det heb-ves- 
oq dit Eksempel vil viele. 

Lad de nnge maskie, at der er 

Plods for dem i Meniqheden. Aabn 
edel-s Hiern. Lad dem gere, hvad 
de lon, i :lli’eniql)edsarbejsdet. Det 
vjl iøke til, at de vil faa Interesse 
for tm siwrliahed til Menigheden 

Lod dem fcm Nasrina, noget der 
passer for dem ogiaa noget for de 
imaste of de unge. 

Der blev ovltrst et Brev fra Past- 
P P. Thisted, han penede paa det 
ttoende Hiems Betydninq for de 
unge. Der blev indet om, at man- 

ge tmge tog Skade i deres For-hold 
til Mensgheden ved, at Præstens 
Fefl dlev holdt frem, dannede Sam- 
taleemne blandt de ældre, og sde 
satte derved de unge paa Jagt ef- 
tet at finde dem. Der takes ilde om 

Wenigheden ellet deng Medlemmety 
de unge læager Mcekke til det, og 
et dei noqet Under, at de betakke 
sin- 

Gud, qiv os Naade og Visdom til 
at bei-are vore unge i oa for dig. 

Toksdaa Aften var der Unqdmnss 
møde bvor Past. E. C. Menaers og 
Missionwr N. G. Jenien kalte. Fre- 
tma Aiien var der Møde baade i 
McNabb oa Mkanville, Sondag Af- 
ten vor der Slntninasmøde, book 
det vekslede med Tale oa Sang. 

Meniabedens Sangkor bavde ind- 
svet file iaa iaa flerfiemmiae San- 
qe for Modet Nogle ivillede Miti- 
tor indem-i kommen med Violin oq 
Fløite oq lana deriil Det var de 
nnae i Arbeide 

Huttiat aik Voqnene im Kikke og 
til Sie-n mellem Moder-ne for at 
istae for vore leqemliae Vebov og 
vidt var Gemme-ne aabne for os, 
som var freminede, der var Pladg 
wi. Der-for Tal til eder, i Rennen 
i og omkrina MeNabb for alt, bvad 
vi delte med eder ved vokt Mode 

Sau kun endnn en Tonle. Ved 
at ie den store Flot. der icnnledes 
ved McNabb, kom iea til at trenke 
pas ivundne Dage, da Forfmnlins 
gen var meqet mindre, og saa tcenks 
te feg, det qaar lun imaat de flefte 
Siedet-, oaiaa med at samle ind til 
Guds »Hm-, nien det lan kun alcede 
at ie, sder er bog Fremqanq i An- 
dallei of Gudg Ordg Herste, oq at 
ie. at en itor Del of dem, der for- 
mer Stank-ne er dem, der er vol- 
iet pp iblandt os. Der er Lin for 
edets Arbeide « 

Med keeklig Hilien 
cders L. H. Kiker. 

——— COF 

Senator La Fallette vil attek i 
1912 blive Kandidat for den repub- 
Maasse Nomination til Præsidents 
Værpighedm Den Sag kaltes der, 
ifslge Meldinget fra Madisom frit 
om under den tcpublikanske Statös 
konvention der foknylig, og der blev 
faa galdt gjori Skridt til at starte 
Kmnpagne for hans Nominatton i 

sandte Statu- 
. 

Statsreprcefentant Mikael S. Link 
forialte i Fredaas den Komite, der 
anders-get Lorimers Net til et See- 
de i Senatet, at han fik 81000 for 
at stemme for Latium-, og fiden 
modtog han i St. Louis 8900 af den 
saakaldte »Jarkpot«. Det varwane, 
der gav ham de 81,000, og det var 

Neptæfentam Willen, der-Sau ham 
do 8900 af JackpotsFondet. 

CO- 

Mian 

Digt as Jvak Kitte- 
qoatd med Musik for Ok- 
gel elcek Piani- af Jul. 
Offic. 

Sackges til For-del for sym- 
hjemssaam Pkis 25 Ett. pe- 
Essemplat 

Dem akibende Viqt med dets w« 
yet-Lim- Mufikallke IIIpr 
ioktjenek m finde-s i M us- 

Mum W M Its sit 
Tit Ist dem Mo es soc-u s 

Tini-sie derived 
Icod M 

VII- M stil. M, 
III, Is. 

Del Rep, Califotuia. 

Det er ikke undqaaet vor Op- 
mærksomhed, at ,,Dansleren«s Redak- 
ttrs opfordre de forskellige Korre- 
spondenter omtring i Menighederne 
til at strive Artikler til ,,Dan«steren«. 
Vi trænger til at faa en Tilflyndelse 
til at blive Vedz saa længe vi havde 
,,Scriba« til at drive med os, hjalp 

»det, men nu ser det ud, som hans 
Rest er helt forstummet. 

Mr. James Jensen fra Albert Lea- 
Minn., var her ude i Bei-g i Juli 
Maaned hos Mr. M. Madsen: han 
vilde herud i den varme Tid for at 
preve, hvocdan Varmen var. Han 
fandt, at den Varme tunde han nok 
taale, derfor lebte han 10 Acres op- 
dyrket Land af H. P. Nielsen midt 
immellem to Naboer, der begge er 

kommen fra Albert Lea. Mr. Jensen 
reiste faa tilbage for at faa sin Ejens 
dom oa andre Tinq folgt og ordnet, 
faa han kunde komme at bygge og 
bo paa Landet, fom han har lebt. 
Efter fidfte Meddelelfe kommer han 
og Familie i Oktober Maaned. 

Kort efter kom Mr. on Mrs. S. 

Jenfen fra St. Louis, Mo., hertil og 

zløbte Past. Øftergaards Plads. Mr.j 
Jensen havde flere Børn her forud:- 
han hor en «Søn, der kommer hektili 
fra St. Louis om kort Tid. j 

Post Østeraaard har lobt enPlads« 
i Nærheden af Los Angeles, oq i den. 
Anledninq havde hanAnktion her den 
t. September oa folgte alt, hvad derI 
ikle fknlde here til Pladfen: hausi» 
Søn Elmer Øfterqaard har for-pag- 

-ted fin Plads nd til Mr. S. E. Busch. 
Mr. Elmer Øftergaard reiser nok on-« 
faa til Los Anaeles. z 

Mr. Lars Hausen fra Verona, 
Nebr., er nn reist tilbage. Han has 
vcrret i Bei-a her i Sommer bes« 
fin Vroder Mr. H. Gansen Vi fiaer» 
Mr. Lars Hausen Tat for sit Besen 
her-ide, oq furdi han tog san gebt 
Tel i Mut-s Riges Arbejde, færlig 
Zausstalemeder og ZenonnsftoletL 
Inmitten med Mr. Bat-sen reiste 
Mrsrt Larsen (Mrs:s. MCHenritsenS 
Moderl Mrs. Larer har en Datter 
i Oamptocn Nebr» som hun oilde be- 

lege 
Mr. A. Nieljen er ued at bygne 

et nyt Onk- i denne Tib, isfter at den 
traole Frugttid er over. Tet er dog 
travlt endnn for mange, fom hak en 

Del Nonnen Prisen paa dem bleo 
bedre, end det saa ud til i Som- 
mer. Der er ikte faa manae i Aar, 
fom der plejer at viere. Der betales 
ZIXFJ Cents for Pundet i Hen- 
hold til, hvad Slags det er. Prisen 
paa Ferskener er nylig meddelt fra 
-Oleander, tun at der var glemt, at 
det var for Pundet. Det er man faa 
kendt med herude, at naar der bliver 
sagt, at man ital have saa mange 
Eents for Frngt eller Rosiner, da 
ved enhver, at det er for Pundet. 

Den 14. og 15. September havde 
vi Negnvejr, og det var en meget 
uheldig Tid, da der var mange No- 

finer, som var næsten terre; det vier- 

ste var endda, at man troede ikle, det 
vilde regne: for ellers tan man 

mange Gange befkytte Rosinerne mod 
Nenn Om Efteraaret bliver der nd- 
givet Napport, om der er Udsigt til 
Regu. Men der var ingen Regnraps 
pokt den forudgaaende Dag: nu fil 
vi at se, at den Ting kan ogsaa feile. 
Rofinerne taber en Del af deres 
Skonhed ved saadan en Tur. 

Mr· N. A. Christiansen har nylia 
«haft Yes-g af 2 af sine Sonnen Tons 
»har opholdt sig i Seattle, Wash» i» 
leenaere Tid Den yngste af de 2 byt-’ 

stede med en ynqre Bruder-, saa den; 
met-stellte blev hjemme, og den yngre 
irejste med den celdste til Seattle, 

khvor han hat Ansættelfe ved Postve-! 
ienet: hanö ynnre Bruder vil gaa t. 
Stole der. 

Mr. P. C. Jensens Svogety Mr.« 
Niellen med Familie. er nolig an- 

kommen fra Daumen-N Mr. Jensenl 
Jhavde lebt en Plads ttl dem. ftr de« 
Stam, iaa de havde et Stern med det 

stumme Doqen efter kein en lille M- 
»ae t Mr. Jensens Diens. It tntter 
fttl Lotse. 

Den 9. September havde vt Be- 

lltq af Gast Thottem der er udfendt 
zaf det danfte Udvalg for Mahl-Its- 
-M. It flsek Inst W Tat 
lspk Mu. m was-. for 
fmwkme m Ums-muss 
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med tilbage, oq for andre at faa op- 
frisket gamle Minder-, fra tidligere 
Samvær med Past. Thorsen baade 
i dette og i det gamle Land; maa 

Herrens Velfignelfe nu følge ham 
paa hans Reiser betonte og senere 
hans Virksomhed i Danmark. 

Pacific Krebs hat lige afholdt 
Aarsmøde i IEugene, Ore., vor 

Præst, Past. N. S. Nielfen, og Mr. 
L. M. Rosenbom, fom er Delegat« 
for Mcnigheden her, var til Kreis-s- 
mødet. Korr. 

Hat Springs, South Dakota 
«- 

Ærede Redaktørl Da jeg anta- 
ger, at der aldrig fsr hat været stre-: 
vet i »Danskeren« otn Hat Springs, 
S. D» tillader jeg mig.herv2d m 

bede om Plads til en lille Livius-E 
ning angaaende denne By, fom j.-g 
haaber vil blive til Gavn og Reisig-, 
nelfe for syge Folc. Hvad Religionl 
angaar er her flere proteftantisteKir-« 
ker, dog inaen luthersk. Wiesen«-« 
bliver godt beføgt, dog alligevel er» 
der mange Mennesker, fom ikke til-« 
herer Menighederne 

Af Skandinaver er her meget fau, Tyfkere lidt flere, de flefte Jndbhgs 
gere er Amerikanere fra andre Sta- 
ter. Hofpitaler, Sygehuse og Bade-« 
anstalter er, hvad Byen mest bestaar 
af. Syge Falk bringes hertil fra 
alle Stater; her helbredes meft for- 
Tæring og Rheumatisme, dog allis 
gevel bliver her helbredet ncesten fort 
alle Slaqs Sygdomme, om willigt- 

Folk keifer herfra i Snepevis hver 
Dag, og andre kommer ind. Her er» 
næften dobbelt Besastning, dog ikke 
saa mange om Vinteren som omj 
Sommeren. .Klimaet er sundt, ogi 
dette tilligemed Minneralspringvand 
formodes at gsre Hot Springs til 
en sundPlads, Alligeoel er her man-- 
ge fyge Folc, der kommer og bliver’ 
skuffet, fordi de bosætter sig paa«l 
Stedek, hvok der findes Maxi, som« 
er farlige endog for innde Mennesk 
ster. Kendetegnet er en tidobbeltp 
Advertering for at drage Folk til- 
fig fra Byen. Jeg bor i HotSpringsfi 
oa vil med Glæde give enhver Op-: 
lysning om Forholdene, mundtlig 
knek skkistkig. I 

.Kom ind til Stockmans Bank at 
faa Penge for eders Pengeordrer, 
og vi vil med Glcede under-rette: eder, det bedste vi kan 

Venlig Hiler til »Danfkeren«s 
Redaktøk, Medarbejdere og Læsere 
fra Erik Knudfen, 

« 

Stockmans Bank, Hat Spring5,; 
South Dak. i 

I 

Raeine, Wis. I 

Dct er længe, jiden nagen hati 
følt sig laldet til at fremtræde som" 
Meddeler fra Racine Siden »Sei-is I 
bas« «dødelige« Afgang hat ingen 
turdet gtibe til Pennen. Mon det 
er Frygten for Kritik —- denne i 
Grunden nsdvendige og gode Band 
der brugt paa den rette Man-; 
de san være saa opdragens 

de og belærende, men mis- 
brugt lan virke saa sdelægqende ogI 
nedbrydende — mon det er FrygtenJ 
for denne, cller er det pur Beste-. 
denhed, dir afholder vore Pennefs 
rere her i Racine fra at udtrykke de- 
res dybe og forSamfundet saa nyts 
tige Tanker paa Papiret — jeq vedi 
det illex men en Ting ved feg, og 
alle »Danfkeren«s opmærksommes 
Lassere med mig. at der findcs ins ( tot, absolut intet i »Danfkeren«s 
klassi ske Spalter fta Nacine. 

Er det kigtigt at lade væke med; 
at bringe vort eget Mad? Vi ved,z 
at der er intet, fom bliver lasft med. 
en iaadan ksntcresse af Bladets; 
Breiter sont det vort Samfnnds eqneI 
Falk lkrivck lad det end nn oq das 
nan- lidt knndret oa bkoaet, naar 
Nr da blot er Fornuft i det —-- det 

» J last, antun det san er Artik- 
ler, Afhandlinger eller blot Med- 
delelset, og ,,Danlkeren" blivek et 
vol let og kærkommet Blad Men, 
stanlet vi vor equ Kildr. blioet vij 
ntdt til at ty til andre Mlder. on 
las kommst Kritikkenx Hvor et don« 
.,Danlkeken« et dont-list et tedellqt» 
Blad olvl sum et Falls Sude- et,» 
faul-des et oqlaq Folket; dette can 
ans-endet laut-der sont Falk-i er, 
laut-des et vgl-a das Mode —- vi; 
Imwmheldelmviblotvil,; 
tilgt M »Den-Ists til et CI 
dem-it MW is du W M 
sitt i M soll It — III 

bliver, som vi selv gør det og itke 
helt, som Redaktsren get det 

Naa, Næwærende Meddelelse ital 
ikke vcere ,,et Stykke« eller en Ar- 
tikkel, en saadan har jeg aldrig 
streuen, ag kommer vidst aldfig til 
det. Det var blot saadan noget, hvad« 
jeg her hat skrevet, som faldt mig 
ind, da jeg med Penneskaftet i Mun- 
den iad og faldt i Tanker. Jeg skuls 
de blot meddele lidt, meddele lidtl 
fra det næften forglemte Racine. H 

J Tirsdags Aftes, den «27. Sept. 
« 

aabnedes Luther College med en« 
smuk Iille Højtidetighed. Alle Ra-! 
cinessPraefterne tog Del, Sang vg« 
Musik oplivede Festen, en god Flokj 
Menneiker fra Raeine og Kenoshaz 
— Past. A. S. Nielien, vort Sams1 
funds Sekten-n kom med en hel 
Sporvogn fuld af unge fra Kenosha 
— var til Stede og vifte, at vort 
Folk omfatter vort Samfunds Sko- 
le paa disse Egne med JnteresseJ 
Omlring 50 unge er«indskreven som 
Elever paa Stolen, og det er vort, 
Goal-, at denne gode Begyndelse 
maa vcere et Vaartegn for LutherI 
Colle-ge og vort Samfunds Ungdom 

Sidftse Søndag — den 25. Sept- 
—— var det Kredsmsdeiøndag herxs 
Alle vore Prwster var til Mødet i 
Kenosha, og en rigtig stor Skare 
fra alle vore Menigheder. Vi havde 
en dejlia Dag baade i Kirken og i 
Hiemmene I 

Den 16. Sept· var det 10 Aar 
siden Paftor N. J. Bing og Familie« 
kom til Vor Frelsers Menighed fra« 
Des Moines, Jowa, og tillige 14 
Aar, siden Menighedens ihrerdige 
Kvindeforening blev stiftet. Denne, 
der nu tæller over 150 Mel-Immer- 
begyndte smaat, men har i Aares 
nes Løb vokset fig ftærk. J denne 
dobbelte Anledning var der Fest i 
Vor Frelfers Kirke 

Festen heqyndte med Takkeguds- 
tjeneste i Kirken Kl. 71,-2 Aften, thi 
ikle Mennefker, men lHerren fkal 
have Tollen on Æren for det, der er 

blevet gjort Efter Gudstjenesten 
var der Sammenkomst i Kirkens 
linderlolalet Her hlev der ogsaa 
smmet oq talt belade under on ef- 
ter det Feitmaaltid, som kcrrlige 
»Ja-»der hande beredt Det blev 
med Tak til Herren oplyst, at Wenig- 
hedens forhen faa store Kirkegreld 
var bleven nedsat i det forløbne 10- 
Aar til 8250 — oa da Kvindefores 
ningen omtrent har haloanden hun- 
drede Dollars i Kassen, bliver Gcels 
den fo endnu mindre. Paa Wenig- 
hedens Vegne overrakte Hn Chri- 
stian Dne — efter at have holdt en 

lille Tale om Guds Kasrlighed og 
hans Venners Kærligheds Brind- 
nina for en Prwst i hans Virke —- 

Præstefamilien en fmuk og værdii 
fuld Gave som Paaskønnelse og Tak 
for de 10 lange og veliignede Aar. 

Det var ikke en lille udvalgt 
Flot, som var iamlet om deres 
Prcest den Aften, men den hele Me- 
nighed, der vilde fige til fin Prcest: 
Holder du af os, saa holder vi ag- 
faa af dig og vil iige dig det, for 
at du kan opmuntres i din Gerning 
iblandt os.« Ak, jai lad as kun være 

gode imod hverandre, medens vi er 

fammen paa Vejen Mangen en 

Præst har vidst sørft faaet at vide, 
hvor højt han var eliket af sin Me- 
nighed, efter at han var skilt fra 
den, og mon ikke dette, overført paa 
andre Forhold, gælder andre end 
Præsterne2 Men tilbage til Festen: 
Det var en deilig Akten for os alle 
og first hen ad Midnat begav den 
ftore Forsamling sig hfevt 

Den 6. Oktober skal her atter 
ocere Kirkefeft De unge fra Mil- 
waulee, Kenosha og RacinesMenigs 
hederne har paa den Tags Aften sat 
hverandte Stcevne i Vor Frelfers 
Kirke. Gudstjenesten begynder Kl. 
s, og derefter Sammenkomit am 

Kaffebordene i Kirkens Lokaler, hvor 
en af Præiterne vil fsre Ordet. Alle 
nnge danike Mænd og Kvindek hat 
fri Abgang ikke alene til Gut-stie- 
nesten men ogsaa til Strean baaefi 
ter. 

Mandag den 3. Oktober beizender 
Luther Kollege sit vel averterede 
»Sei-take and Eoneert Tantie« med 
den Mudende Verfmihed Biolinis 
sten Gr. Arel Stovqaard tm KI- 
benhavn. Hi ttor her i Rat-ine. at 
dette »Ttnnsie" et en hypetliq tinq 
fom pgla- et qodt Amtiemmt ist 
Luther Tollen-. Wen det er io Fett 
altiW der W ein« W- 
iss den M Nu It Wi- 
Ltnist ils-. B U u is III- « 

M 

der, bvor der findes Tufinder af 
vore Landsmænd, og hvor Kirkelis 
vet pulserer fom her, man der 
forekomme en hel Del af den Slags, 
jeg hat« berettet om, og mere til. 
Og Herren være takket for detl Men 
saa er der jo en hel Del, fom ikke 
fører til Fest, men burde drive os 
til Von og Arbejde —- se, det har 
vi ogsaa nok af her i Racine. 

Med Haab om, at disfe Meddelels 
fer maa finde Optagelse, forbliver 
jeg med keerlig Hilfen til velvillige 
Læsere. N. 

thkvfhs Wis. 

Sonnnmsm Bat-me er nu forbi. 
Eftemaret holder sit Jndtog blandt 
ogs. Det tan stenmte Hiertet til Ve- 
mod, naar oi fer Blomsterne falmer, 
ist-wisset uiLiuer og Bladene ffiftcr 
Flut-r og falder af. Men alt Liv 
maa op., førend det nye Lin kan 
spire frem. Mennesket skal ds, der- 
efter Dommen. 

Jo, Dak! vi har det ellers godt. 
Varmen trykkede os en Del i Som- 
mer. »Max« led ogsaa —deraf, saa 
han var ved at tabe Energien, saa 
vel som Humøret Om dgt nu kan 
kaldes oppe, ved jeg ikkejmen om 

vi kan faa lidt mere Liv i Korre- 
sponsdancerne og bryde i al Godmos 
dighed en ærlig Lanfe med en og 
anden, kan det maaske hjælpe. Skal 
vi ikke forsøge det? 

J Sommerens Søl bortrev Tes- 
den et Par af vore Medlemmer. 
Søren Simonfen døde den 14. Au- 
gust og blev begravct fra den dan- 
ske Kirke den 17. Aug. Siden 1867 
hat han været med i det kirkelige 
Liv, og da Menigheden organiseres 
des i 1869, blev han Medlem og 
var trofast til sin Død Han hørte 
til ,,de stille« i Landet og døde i 
Troens ialige Forvisning. Den 
gamle Mader døde den 28. Aug. 
og blev begravet fra Kirken dcn 31. 

Ang. Han var ewDel tunahør mod 
Slutningen af sit lange Liv, msen 

bar dette Kot-Z i Taalmod Glad 
og frimodig gik han ind til den 
evige Hvile 

Bryllupper hører ikke til Dagens 
Orden blandt os. Forleden hcendte 
det dog. Fensine Kloster blev den 
22. Sept« viet til Hubert Loendorf 
i den danfke Kitte. Ungdommen 
havde pyntet Kirken pcent for dem. 
Summe Dag reiste de til sderes 
frcnitidige Hjem i Racine. 

Vort Kredsmøde er forbi. Vi hav- 
de et godt Milde Mr. Chr. Jst- 
qenfen, Mrs. Jens Jensen og Mr. 
og Mrs. Anton Nielfen og Søn var 

dernede. Kammer hjem med for- 
nyede Krwfter til vort Menighedss 
arbejde. Herren velsigne Læselreds 
sen. Max. 

Dommer Suttons Standpunkt 

Dommer A. L. Sutton, der er 

republikansk Kandidat for Kongress 
mand i 2. Nebraska Distrikt, hat 
paa en Henvendelfe fra Formanden 
paa den republikanske Centralkos 
mite her i Countiet givet falgende 
Svar: 

»Jeg er en progressiv Republi- 
kanet, og, som Charlie lSloone si- 
ger, ,,within the fpeed limit.« Jeg 
er ikke, Standpatter,« og jeg er iks 
ke »Jnfukgent« efter dette Ords Be- 
tydning: men jeg er, progressiv Ne- 
publikanet og vil tale for progres- 
siv Republikanisme under nærvæs 
rende Valgkamp. 

1. Jeg et imod Cannon som 
Zpeaker. 

2. Jeg er inde for at tage Mag- 
ten til at udnævne Komiteer fra 
Speakeren og give den til Hufei. 

;3. Jeg er inde for en ny Revi- 
sion af Toldloven faaledes, at dens 
Vesicrnmcslscr kun repræsentcrerzors 
stellen i Akbejdsløn og Produktion 
i United States og andre Lande. 

t. Jeg er inde for at give »Ja- 
terstate Eommerke Commisfian« 
Myubighed tit at hegen-use unt-det- 
sen af Aktier og Obligationer til det 
sammt sam den virkelise Jndfats el- 
ler Udlasq. 

5. Jeg er inde for direkte Balq 
af U. S. Senat-Irrt 

6. Jeq er ind- fot faadan Lav- 
sivning. sont vkl W Merku- 
qen at MI- meke af part Nin-kal- 
ellet Mud (W); de N 
W M en M IW II 
In en W Us. 

7. Jeg er inde for saadan Les- 
givning, fom vil forbyde Regekb 
gen at feelge mete af Landetö M 
kraft — samme skal bortlejes Ists 

lrimelig Afgift og for en begatt- 
«set Tid. 

I A. L. Satt-m, 
Kandidat for Kongressen 

: i 2. Nebr. Distkikt. 
s 

s Tit de unge. 

; Husk det, alle J unge, at naak J 
sendet Penge til Kirken i Its-pau- 
bliver der kvitteret for dem i edeti 
egset Blad: ,,De Unges Blad«, nagt 

J sendet det ind med den Vedføjelsc 
»Im de unge« Im lmr liae fand 
sBrev fra Unqdomsforbundet i Oli- 
lantir «Krc-ds, at de vcd del-es Aatd 
mode hat skænket 8100.00 til Kit- 
ken f Japan Der vil nok blsvs 
kvitteret for dem i »De Unge- 
lead" i nceste Nummer-. Kunde det 
ikke komme Bidrag, saa næste Num- 
mer kunde kvittere i alt Fald for de 
førfte 850000 til Kirkew Prsv M 

Ebers 
L.-H. Kjær 

Under Kredsmsdet 
i Rufkin, Nebr. 

Jvil undertegnede vcere til Stede mO 
’et ftørre Udvalg af saa vel nye so- 
mldre og vel kendte kristelige B- 
ger, — Bibler, ny Testamenta, 
Sangbsge1, opbyggelige Bogen For- 
tællinger, o.s.v. Desudcn vil des 
forefindes et betydeligt Parti braad 
skadte Vogels i forholdsvis got 
Stand men til yderst nedsatte Pri- 
ser. Kam til Mødet belavet paa at 
tage en Forsyning af Vinterlæsnius 
med hjem. 

Der vil ligeledes blive god As- 
ledning til Bestilling og Betaling of 
ISamfundets Blade· 

Specielt anmodes saadanne, so- 

lmaattcs ver-re villige til at optage ei 
ziærligt Ilrbejde for Udbredelsen as 
Husets Bøger og Blade rundt os- i 
Qredfens forskellige Menigheder. is 

at give Møde og faa truffet Astrle 
des angaaende En Del Boget II 
man formodentlig kunne faa i Pet- 

Itier med hjem fra Mødet og fu«-lo- 
dos spare Forsendelsen. 

Det skulde glæde os, om Huist 
kunde faa en virkfom Repræsentasl 
i enhver’af Kredfens Menighedex 

Danifh Luth. Publ. Haufe- 
H. Skov Nie-lieu, Bester 

--—- W. -... 

En god Stillst-g 
kan opuaas af enhver fremadstro 
den-de ung Mund eller Kvinde i 
Jernbanens eller den traadlth 
Telegrafs Tjeneste. Siden Low 
om otte Timeks Arbejdstid trat-U 
i Kraft, og som Folge af den til- 
tagende Brug af Traadløs Tel- 

graf et der Mangel paa henvsd 
10,000 Operatører. En Begynds 
kan tjene 70 til 90 Dollars - 
Maaneden. Vi arbejder under TI- 

fyn af Telegrafembedsmcend, es 
vore Graduenter garanteres Stil- 
linger. Skriv om ncermere Opltpi 
ning til den af vore Skala-, d- 
ligger Dem nærmest. l 

Natioqu Teleqmph Institute 
Cincinnatti. O., Philadclphia, Pa. 
Memphis, Tenn., Columbia, S. c» 
Davenport, Ja» Portland, Ore 

—- -—-— — M————- 

Er Aflsaudlisg I 
Om den luthetste Wes L 

Konfitmatiou 
Er Titelen til en net lille Des 

paa 78 Sider of Past. H. C. Rit- 
næs, Evekest, Kansas, netop udkous 
men paa Forfatterens For-lag has 
Danish Luth. Publ. Haufe, Blasi- 
Nebr. 

Bogen, fom er optrykt eftet s 

.foktsat Artikel i »Lutl1eraneten« ist 
190«1, indeholder en interessant is 
dygtig Skildring of Mit-us s- 
paq og Bruq as Konstran II 
qennem Tiber-no samt en klar It- 
ftilling af de hsmnfkniuqer dass- 
lom bar fundet M bat-de i I 


