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stossnüle at Garantl i th 
vorangme sank-. M W 
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ikiis lovc dem at sluttc sig til det 
Entsifund, de Ihm-te til, føren hon 
ved nt se med egne Øjnc i Ameri- 
ka havde fundet ud, um dct var rot 
cii ham at gute det. To han her i 
Amerika i fort Tid havde genugsa- 
ifurt de norfke Fiirkeforhold pcm 
nært Hold, Log han mod Fiald til at 
blive Laster ved Atlas-barg Semi- 
narium. 

Ved nævnte Stole Var Oftedal 
faa Lærer fra Efteraaret 1873 til 
Fioraaket 19(«, altiaa i et Tit-s- 
tum af ca. 31 Aar. Her kom over- 

mqode meget Arbejde af forskisllig 
Flags til at lægge Veslag paa hans 
Almsfter. Han moatte iindcrvise,; 
vrædile, jamle Penge af og til, skrive i 

den enc Bladartikel cftvr den anders 
i det Arbejdes Interesse, hatt stod L! 
og have mcd endnu flere Tinq atj 
note Forudcsn at undervise i Deo-l 
loqi plejede han at undervise i for- 
ifcslligc andre Fug i Eollegcnfdclin- 
gens forfiellige Klaser Ovor gladcs 
var ille Stolens Elever ved at have 
bam til Laster i Græik ou i Enge-ist 
i de hsjefte Klassen-. an Hunde nd- 
talc de vanskeligfte engelfke Ord 
fuldtud rigtigt. 

Da Ostedal lom til Amerika sat- 
tede lmn itraksy hvordan «l)c1n skiilde 
stille iig for at gøre mest Rotte ved 
at bane Vei for Sandheden i Men- 
neskshjrrternc uden at støde Wonne- 
iker bort fka fig. J hans Hierte 
boede fand Gudsfrygt, Jg med 
Mund og Pen vidnede than om Sa- 
ligThedsveicn one-kalt Han salte dyb 
Medlidenhed med enhvet, han traf 
paa, og icim noget var i Vejen for, 
oki ban dingte Hjælp, hvor yan 
inagtede det, og overtalte andre til 
at træde via-wende til. Henvcndte 
Skolens Elever eller andre sig til 
ham om aandelig Vejledning, saa 
var han altid meget dem-get og um- 

hyggelig for at faa Hjælp ydet. 
Bvor mange indholdsrige og over- 

ordentligt gribende Prædikener harte 
vi ikke of ham ved de lange Ilndags 
ter, der boldtes paa Stolen hver 
Lordags Morgen, og hvok bad han 
ile inderligt ved de koste Andkw 
ter, disrä hoet af de sorigis Ugcnss 
Dage holdtes for alle Stolens Ele- 
Ver, spr Undewisningen begyndte i 
de fokfkellige Klasserl Enhoek, der 
hat værel med til dette Aar ud og 
Aar ind, oil lunne Didne heran 
Ved nimme, mange Lcsiligheder paa 
Zielen, i Hirten og andre Zteder 
hat« en Mænqde af :l"Iienneilek haft 
Lejliqlied til at faa en Paavirtning 
fra Oftedal paa en saadan Mande- 
at de kcm huste det soc Mystik Bill 
de laa gaa den trange SandhedensT 
Vei, som han pegedespaa2 Noglel 
gsr det, andre undlader det. 

En Gang ved en Eksamengfest 
1897, hvor jcg var til Stede. for- 
talte Ditedal om sit Lin iom Trena 
paa Latinikolen, hvorledeö han qik 
der Aar efter Aar, uden at nagen 
af Lærerne kalte det mindste til 
ham eller de andre Trennt- om at 

fsrge for deres Sjasles Froh-in 
Tsrengene tasntte da fun paa at no- 
de dette Lfvs Herligheder, saaiotn at 
more fig, blive færdige mtsd det 
flidsomme Leesningsatbejde paaSkos 
len, komme til Und-»sich blive 
iærdige der, komme i Embede on 
tfene Penge, stifte Familie, faa me- 

re og mere indbtingende Entbede o. 

s, v. Tette var fo i den aller- 
stsrste Modsætnina til. hvad Gud i 
sin Visdom og Kærlighed fortanger 
af hvert eneste Menneske, nemlig, 
at det først skal spae hans Rige 
ag hnns Retfærdighed. 

Oftedal fik siden at fornemme, 
bvordan Bei-den Waffen og han 
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lasrtc Gnd at Lende-. Hcm bavde jo 
ugsaa den fieldne Lyllr at how de 

O mecht fromme og prøvede troendc 
Lirrcre C. P. Cufpnri og Gilec 
Christian Johnson vcd Norch Uni- 
versitcst disfv to Masnd, der øwdc 
san stor Judflydclse paa den stu- 
dcsrendc Unadnm i and thxting, vg- 
som beggc stod saa højt oppc paa 
deres Videnfkabs Højdcr. Med de 

Lærdomnuy sont disk-je og de øvrige 
Professokcr ved Not-ges Universitet 
holdt frem, kom Oftcsdal og Suec- 
drup til Amerika og virkedc blandt 
deres Etudeutor og Menighedss 
folket, som hørie dem. 

J Minneapolis By var Oste- 
dal Ulkchem af Skolefommissionrn i 
l« Aar. on i de 1 sidfte af disfe 
var han For-mond. Han hast-de megen 
Jndflydelfe her. Han havdc endnu 
andre Bisstillinger i Byens kom· 
mende Liv. 

« A s « ksn As s 
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nedlagde han sin Gerning som Pro- 
fessor og reiste famme Aar til 
Wraskenland hvor han opholdt sig et 
zllnr i videnskabeliat Øjemed Han 
kom tilbaqe og kunde prcedike on 
holde andre Taler i det umser 
Smog. Sau døde Sverdkup 1907. 
Zlolen var i Gasld, og thedal blev 

for femte Gang i sit Liv sat i Spids 
sen for en stor Pengeindfmnling til 
Augsbum Seminatium Ca. 26,l)00 
Dollaks bleo santlet. Saa i 1908 

drog den gamle 64 oarige Oftednl 
iaen af Zted til Gartenland for 
at fortfastte sine qmsfke Studin on 
vnr der ca. et Aar. Siden bar han 
Verret knemme og arbejdet videre. 
Gan bekendtgjotde fidste Aar, at 
han saa mindst 10 Aars Arbejde 
liggende foran sig endnu med det« 
han sbavde til Hensigt at bringe 
frem sont Fruqt nf det, han ved 
Anstrennelfe bande sanet at vide· 

Saa blev ban afbrndt ved Sog- 
dom, der faldt haakdt pao hom, 
aodt et Var Uger, for Boden efter 
en Operation qjorde Ende paa de 
bonI-de leqemliae Lidelser. bon 
bavde poa det norfke Dinkonisse 
bofvitnl i Minneavolis, Minn. 

A. J. Dahin 
W- 

l 

Stramglinst. I 
Tct csr tllts faa Inmcst law-»n- Siden- 

at on una Pius kam Her til Lande-t. 
Zlasqtninac Zmndcs fvndtcs denkst-Neffe- 
vct1ae.« Tom sknlch lnm jo altsan 
..arbcjde af«. 

Vetydeliat chvwr voldte dct heni 
de mcd de manac cnacslskcs Ord, der-! 
ftadia missen-des op« i dct Spros- 
slnm sent-te Den yngfte af Amme- 
m-, en stor, lasset femaars Klar, var 

det hendo vraltisk talt umuliat at 

forslaa Ord som ja og n.-j faudt 
han aldrig Anledning til at bkuge. 
Han benyttede i deres Steh en eqen 
Slaqs thnt —- som vi jo for den 
Sag alle er saa Hiertcns kendt med. 

Naa, denncs sksnne, lille Mond 
havde alle-rede i lange Tiber vidst, 
at han haivde en Villie. -Og det 
var cndda en dobbeltlsbet ern. Ja- 
det var on Villie, sont lhans Mama, 
et ejegodt falle Fjantehoved, var 

qrundig bange for. Dei kan der-for 
ellets nok verre, at den dankte Ny- 
kommerlnde ajorde ftore Øjne, da 
hun fskst blev Vidne til en lille mun- 

ter Scene mellem Klaren og hans 
Mo’r. 

De sad ved Middagsbordet Pren- 
aen wærs over for sin Manu. W 
havde givet hanc en Partien Kar- 
tofler og Saure, samt et Stykke 
fkvgt Flwsb »Viel-MS o. f. fr. Just 
som de skulbe til at beaynde Maaltts 

det, brød han ud i en sjuppende 
Zkoggerlatter, srm bansks kraftige 
Plndcskasber autog Kulør af en rød 
Mut-freie Den nnge Pige san imst- 

lgende Wo Onsmoderem foer Wid- 
lertid ingen Ting sagde, men blot 

lagde Ansigtet i Martyrfolder som 
ken, der har leert at bære og lide i 
Tuns-bed. Trengen flog dernasst 

ined (ganske bogstaveliqU i Maden. 
Og hans Mauer-er havde en forbav- 
sende Licrhed med de firbenedeZvins. 

Men idet han nu var kommen et 
lille Stykke paa ch, opdagede hon, 
at Mama havde givet ham en Kor- 
toffel, som ikke var kogt belt tilFuld— 
kommenl)ed. Uden at fige et Ord 
laante ban den intet anende Moder 
et rasende Mik, fattede derpaa den 
ufkyldige startossel i sin kvabsede 
»He-im og med fand palnatokiff Sit- 
kerhed smak han den, oversaucet 
som den jo var, lige i Planeten paa 
rkssama 

Den unge Pige havch nwr tobt 
baade Rasse og Mund as Forbcwselfe 
— og da ifær demed, at denne tobe- 
nede Gris brød ud mcd Sktaal i 
vildcsn Sky, spnrkede mcsd Venene og 
flog til Tallcrkener og andet Hasse- 
mad, scm en Nabo kunde troct, der 
var Jordskcvlu — Og Mode-ren, 
ftakkels Gans, maatte pænt gaa om 

og klappe ham, trøste hom, tysse pas 
han« undskylde sig mod, at hun vib- 
ste ikke af, at det var en daarlig 
startoffcsL Istc 

»Faul- han det faadan tidt?« 
spurgte Pigen. 

Husmoderen aav ingen Oplyss 
nim, men satte attvr Martyrfolder- 
m- op oq Dmmen chrdigede 
lnsndcs ist ftort. biftert Viel-oft 

»Vil du ikke bc1’ mer, lille Peter ?« 

fpumte Mama ydmygt. 
»Hu-obt« 

I . I 

«Enhvek Trøm repræsentcsrer Op- 
fyldelfcn af et Ønske, som hidtil 
forblev uopfyldt.« 

Saale-des jiger en tyst Lccrd, Dr. 
Jung, iom hat anstillet dybe zagt- 
tagelfcr one-r dctte Ecnne· —- Den 
lnnmrige, siger han, drømmer om 

Mad; Oufinderen ser fin Plans fid- 
,stc Vanikelighed last: ulykkelige El- 
fter, at hakt onliider er lykkeliggift, 
etc. 

Her er icte Pladst til en drum-re 
:I.I-’k-ddks1ks!5ks us Zotten-nd anstitlinq 
aj dem jjasltsliqc Izu-noan Im 
stnl kun mdnn sinks, at det virkcs 

liq um« i Iris-tunc at Elias 

Howe i sin Tid san Løiknånam us 
den ftksrftr Vanfkclighek ved jin Op- 
findols(-, Evmafkinen Hatt band-c 
den førfte, simplc Mode-l i druqu 
Stand, men knndc ikkc »Du-Mc 
hvordan Naalens Birksomhed ffnlde 
inwrtsasttw Da san ban en Nat 
f et ernmchn en Symafkinc, der 
wede, saa det sang eftcr. Han un- 

der-sagte Naalen med alleftøkste IV- 
riahed. Og den var formet paa 
det nærmeste, som be, der bruges 
den Dag i Dag: Hullet aller Øjcst 
paa tværs i den spidfe Ende, samt 

zcsn Nidsr til Traaden at qlide i. 
Da han ocn Morgenen vaaqnede 

op, kunde han jublende fortælle fin 
Oustru, at nu var Symaskinen et 
Faktnm 

Sit farste Patent fik shan mod 
Slutningen af 18s16. Saa reiste han 
til England —- shvor dct viste sig 
umuligt at faa en engste Pengemand 
til at tro paa den fiden faa unnö- 
værlige Mastine. 
J Amerika var man derimod ftraks 

gaaet i Gang med at udnytte han« 
Opfindelse, mens lhan var harte 
s— men uden hans Tilladelse. Det- 
te fsrte til en lansvarkg Akt-san 

··Mon Some ftod sig og blev en hol-; 
lden Mond. 
W — l 

Sidncy, Montealm Co., Mich. i 

sog san lide at met-disk »Don-! 
fkeren«s Læsere lidt fra Paafkcn 
her. Langfredag fis vi en lille Op-: 
Vwkkelse For dest første var det jo 
en stor Glasdesdnm thi den minder« 
out, at 111 alle dlcsv friføbt fra Un-« 
donan (-«5c-lvcdc), nq for-merk det 
havdks oi m lillc Jndrsjclsksfcst Pan 
chvr indviedc vor Altertavle ogI 

»was Alter-Lyfestager. Gudstjeneiten 
Ibcsgyndte Ins-d Vøu og Sang, hvors 
lcfteic Past· Jenseit oplæfte Profeten 
Efaias det 53. Kap. fra Begynde1- 
se til Ende. Derefter talte Past. 
Nielsen jra Grecnville. Mudet fort-« 

Hatte-is onk Eftcrmiddagen, hvor Pa- 
stor dijasr kalte ud fra Luk. 23, 33 
—13. Post. Nielsen var ikke til 

«Stedc om Eftermiddagen paa 
Grund af at shan maatte betjene jin 
Mcnighed i Foirplains. 

Her nma Im tilliae meddele, at« 

fPajL Her holdt sin Affkedstale 
samme Tag her i Sidney; thi han 

Ikcjspk Hm kokt Tid til dpt Fund, 
Ihnn bar modtaget i Øswm Som 
DNabmsr og sorn Menigihed vil vi 
«famns hnnt umget. Hans Tale ril 

klinuc «- vorc Ørem længe efter 
at ban er reist fka Trufant. 

For de Ting, der blev indviet, 
man uj takke Kvindeforeningenx thi 
den staat os bi, naar der skal anb- 
nes for Pcngefækken, og Kvinderne 
arbcjdcsr med utrættelig IVer 

Jeq mindes et lille Ord, som 
Past. Kjær talte om Eftermiddagen 
Gan sagde det sauledes: »Ist-is du 

1og im skulde in«d et Sted, og det 
«kostcch PL, oq du havde kun 50c 
Iog jeg 81.50, faa kunde ingen af 
ilos komme ind. Det nyttede ikke, om 

tjea manglede kun Löc, jeg Lom al- 

ligencsl ikke længere, end du giorde 
·med de 50c. Past.« Kiner Mening 

Innr, at vi alle fattes Akte for 
Guts, fordi vi hat syndet. 

Jeg maa oqsoa meddele, at Gud 
hat« hjemkaldt eet af vore Kirkemeds 
lemmor, ncmlig Mrs. Magnus Mel- 

Isen Hnn døde Stänng den 23. 
April oq blev begraoet i Dag, den 

526. April. Hun efterlader sinMand, 
-to Ssnmsr og en Datter. Datteren 
kaal konfirmeres nu fsrste Sande-g i 
Mai Maaned. 

» Jkg haaber at høre fra andre 
-af ,,Danskeren«s Læfere. 

Former-. 

Bekendtgørelscr. 
Sandngsfkolemsda 

Ton øftlige Halvdcl of North 
Dakota Web-J afholder et Eøndags- 
5kolrmøde, om Gud Vil, i Trinitus 
tisii Mkstiighed Ued Wuner fra den 
LU. til drn 28. Maj. 

Den vestligc Haludol af samme 
Lirods aflmldrr et liqnonde Mødcs i 
Tllkenighcsdcn i Tone Ballen, Mont» 
fm den 7.---s). Juli. 

; Paa Kredfens anlx 
l J.J.Kildfiq. 
! J Henhold til ovenftaaende ind- 

ilmder herved Trinitatis Menighed 
ved Kenmare Venmsr til ot deltage 

Li ttævntc Søndogsslolemøde fra LA. 

»til 28. Maj, 1911. Tilrcsjscnde vil 

,1m-ldcs sig indrn den LU. Moj til 
JPafL J. J. Kkildsig, M. l, Box 

;8si, Krumme N. Dak. 
Pan Menialwdens Vegne 

J. J. Kildsiq. 

Direktionsmsdr. 
Dm Herren vil, og vi lcver, af- 

holder Skoledirektionen Mode paa 
Dann College og Trinitatis Semina- 
rium, Blair, Nebr, den 23 Maj, 
Formiddag Kl.1(). 

Andragender vedrørcnde Stolen 

Heller Direktionem maa være mig i 
Hemde feneft 2().Maj førftkommende. 

Paa Direktionens Vegne, 
H.P·Jensem 

I Minden, Nebr. 

l 

I Antis- tit Sarg. 
T· En udmærkrt Anledning for en 

Wanst Iowqu Paa Grund af 
Bot-treffe vil jeg sælge mit Atelier 
med fuldt Tilbehør paa mcget bil- 

. lige Vilkaar. 
« 

Der gives næppe nagen mere for- 
delagtig Plads for en danjk Jota-, 

’araf- ? 
Nærmere Oplysning faas paa 

dette Blads Kontor. 

Kristeligt Folkebibliothek. 
«Undektegnede forestaar Redaltionen af Kristeligt 

Folkebibliothet, hvori foreløbig er udkommet følgende 
Bogen Augustin: Bekendelier. Punyam En Pilgrims 
Vaiidriiig. Annie Lukas: Los i Mørlet (E1«. For- 
tcelling fra den fransk-tyske Krig). Hie. Mejer: Paa 
Torvet og i Vingaarden. (1()0 Fortællinger fra det 
virkelige Liv). F. Godet: Bibelsle Studier. Thomas 
a siempis: Kriin Esterfølgelse. Edw. Egglestom J 
Kampens Binden (En Fortælling fra Amerikas Hel- 
tetid). 

Kristeligt Folkebibliothek vil efter Planen udsende 
dels Samlinger (indeholdende 3 Boger), dels enkelte 
Bind — faaledes at det vil vcere overkommeligt for en- 

hver at anfkaffe fig samtlige Bøgek —- med det af For- 
laget en Gang satte Fokmaal: at udgive Hovedvaerker 
og andre anerkendte gode Værker af den kriftelige Lit- 
tekatur i Folkeudgaver til den billigft mulige Pris, 
saa de kan blive hver Monds Eie. Jeg ital gøre mit 
Bedste for, at alt, hvad der bydes i Kristeligt Folkes 
bibliothek, virkelig kun er ledig og afgjort ren kristes 
lig Litteratur, som kan bidrage til at uddybe og heer 
det acmdelige Liv i vort Land. 

Efterhaanden fomiForetagendet bliver kendt og 
skattet i videke Krebse, vil Forlaget blive i Stand til 
at ofre et ftadigt solidere og smukkere Udstyr paa BI- 
gerne. Paa Grund af den gode Modtagelse, lste Sam- 
ling fik, fremkom saaledes allerede 2den Samling i 
solidere Jndbinding og trykt paa finere og bedre Pa- 
pir, ligesom ogsaa den sidfte Bog ,,J Kampens Vul- 
der« er trykt paa fint, glat Papik og indbundet i Hel- 
fhiktingsbind. 

Jeg beder derfor oin at maatte regne Dem blandt 
Kkifteligt Folkebibliotheks faste Venner og at maatte 
ftole paa Deres frenttidige Interesse og Stutte for Sa- 

gen. De vil ilke blot selv have Gliede vg Udbytte at 
ngerne, men tillige den Glæde at vcere med i Arbejs 
det for at udbrede Guds Rige gennem det trykte Ord.« 

G. Mün l ter, 
Sogneprcest v. St. Lukas Kikkr. 

Jdet vi henviser til ovenstaaende Meddelelse fta 
Hr. Paftor G. Münster-, fom forestaar Redaktionen as 
Krifteligt Fallebibliothek, tillader vi os at gøke Dem 
bekendt med Jndholdet af de Beger fom hidtil et nd- 
komm. 

l. Samliug. 
Annie Lukas: Lys i M erket Fortcelling ft- 

den franikstyske Krig Jeg maatte takke Gud for 
den herlige Stildring af den unge Kvinde, som stri- 
og fandt ham der er »Bist fta det Hsje«. 

Comtesse H. Knuth. 

John Bunyam En Pilgrims Vandrins. 
Denne Bog bliver aldrig gammel; thi alle de som 

læier den, finder just dekes Kampe, deres Strid, detes 

Lcengsel og Maal afbildede i den. 
E. H o r n b e e k. 

Augustin: B e k e n d e l s e r. Augustins Beken- 

deller herer til de Beger som aldrig dsr Det et 

Beretningen om en af de ftøtste Wandel-, der nagen Sin- 
de hat levet paa Jorden —- nedskreven af ham selv. 

G. M ii n s te r. 

Alle ovennævute Z fmukt indbundue Blum tilfaus 
meu 976 Sidcr kostet tun 81.50 —f— Port-) 20 Gent-. 
Eukelte Bind 65 Cents frit tilseudt. 

2. Samling. 
Nic. Mejer; «Paa Torvet og i Vingaars 

den«, 100 lristelige Fortcellinger fra det virkelige Liv. 

J Modsoetning til de fleste lignende Samlinger et Pa- 
stor Nic. Mejeks Udvalg af kristelige Fortællinger i Be- 

fiddelfe af den yppcrlige Egenikab, at deres Virkelighed 
er uiknodsigelig godtgjort. Fortckllingerne gør et dybt 
Jndtryk ved deres gridende Jndhold og behøver ingen 
yderligere Anbefaling. 

F. Godet; Bibelsle Studiek l. Afd Proer- 
sok Godet i Neuchatel er en af de ædleste Skikkelset 
blandt den evangeliske Kirkcs Teologer i vor Tid. Hans 
lærde, dybtgaaende Vasrker læses af de teologifk stude- 
rende over hele Werden J »Bibelfle Studier» hat han 
frugtbargjort sin omfattende Biden og sine dybe Tanker 
for Menigmand, faa enhrer kan jokstaa og følge hom, 
og i Guds Ords Lys giver han her, den Naadens Mond 
han var, sine Læfere Klarhed over Guds Riges ftsrfte 
Spsr aal og Problemer, 

» mas a Kempisx Krifti Efterfølgelsr. 
Thomas a Kempis: Kristi Efterfølgelse trænger hel- 
ler ikle til nagen Anbefaling. Den fremstiller Livet i 
Gud faa rent og klart, den rcekket med sine dybe Tan- 
ker og rige adndelige Erfaringer den Das i Das som 
i de spundne Aarhundreder, Tufinder og attet Tusindet 
en saa mægtig Hjælp til at leve et helligt Liv med 
Krime at intet Under er, at den i dette Øjeblil et en 

of de mefi udbkedte Beger i hele Bei-den 
s1.50 -l— Pol-to 20 Gent-s for alle Z isdbsudue Vi- 

ger. Eukelte Bind 65 Cents frit tilfendt 
Endvidere er udkommet: 

Edm Eggleftonx J Kampens Bulder. For- 
tcellinger fka Amerikas Vækkelfess og Heltetid 

Pris 65 Cenm ellet samtnen med en af Sau-lis- 
serne knn 50 Centi —f- Port-) 6 Gent-. 

Jeg tror at kunne love, at ingen, som læfer denne 
Bog, vil komme til at kede fig, man vil vist ikke lequ- 
den til Side mer end hsjst nsdvendigt, ist den et læsi 
ud, og jeg tror at kunne love, at man vil prise Ord, 
naar man hat læst om de forunderlige Weh den- 
historist sandfcerdige Skildringet bereitet ost. 

(Hjemlandsposten.) 
Alle ovennævnfe Boger haves nu paa Lager i 

Danifh Luther-an Publ. Hafe, Visit, seit- 


