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Væoen over for de himmelike Sendes 
bud. Hyrderne løbz de fcyndte sig 

spaa Engleneö Bud til Bethlehem. 
Hyrderne b e te n d teHerkenstamnv 
de kundgjokde, hvad der var talt til 
dem om dette Born. Og Hyrderne 
lovede og prier Gud for alt, hvad 
de selv havde set og høkt 

Den dybe Ærefkygt, den villige 
Lydighed, den aabne Bekendelse, -—— 

alt haaret og gcnnemtrængt af Lov 
og Pris og Tat — det var Hyrders 
nes Sind; og det maa ogsaa vreke 

vort Sind, hvis Julens Glæde skal 
blive vor Glcede. 

Jeg jiger ikke, at vi maa viere 

Mestre i at lyde, bekende og prife 
Gud — aa nej, faq saa det fort nok 
ud. Jeg siger blot, vi maa have lidt 
qf der Eind, der saa inderlig gerne 
vil lærc at lydc, betend-v og prise 
Gud Men her dkiver Tyvene deres 

Spi1. Verdglighed, Ligegnldiqhed 
Skuffclier og Jndbildskhed ftjcrlek 
denmhvden og Jnderligheden ud af 
Hierterne ou san naar Juleaften 
komme-r, er Massen tom« — mange 

hat jfte det Sind, der kan gribc om 

Jnlmiz Budskab. — 

Ovor jeg undcde alle danskeHjem 
denne Julens ftorc Glasde! Aar for 
Aar sorstaar jeq selv bedro, hvad 
Juleglasden er vwrd under Livets 
manqe «Om5kiftelser. Og den Glæde 
er bete-must paa »alt Folket«. Den 
et en as de Magter, der kan samle 
vort ndsprcdte Falk og overvinde 
Xplittelse og Klassehad 

Lnd os da vaage og bede, at icke 
me Tal bmde ind on stinle og 
Mo: Wust sortasre! 

Roklkl asllüchlcck 

Butten Nebr. 

« December, 1911. 
Ærede Redaktør og Lcksere of den 

danjke »Danjkeren«, Blair, »Reer 
Jeg beder eder alle at modtage min 
Hichu og tillige at hat-e en Stem- 
me fka »det tolde og golde Nebra- 
ska«, saa benccvnt i »Dan5keren« af 
en as vore Vennek og tidligere Na- 
bo, en Mr. Anderfon fra Biggs, Ca- 

lifornia. 

, 

Sau er vor Heft til Ende, 
Og Laden fyldt med Sæd, 
L- Wid, vi Tat opfende 
For al din slærlighed. 
Zu Etat-te Straa og Dämme, 
Zu Konnt-de vor Flid, 
Zu givrr as Faa gerne 
Lg alt i rette Tib. 

Tyj vil vi os forbarcnc, 
Zon-. du fort-armer dig 
Dg delc med den arme, 
Hund du gav rundelig. 
Terved oi ene ligne 
Tig, Tom gør alting vol, 
Og du vil os vclfigne 
Til Lege-m og til SjasL 

Vj huslcr jo nok alle, at i Ita- 

gctizs Oaardeste Tummel, faldt Tan- 

ncbwg im Hitnlcsn nud midt iblandt 
Eoåssatssruc oq u.):1uuk!t·cst Dmh Taa 
d. Hast Zeit Da del for ud sur en 

To: as Lust, sont u: ;I.1.’r. Ander- 

sen samt fra Himmcleu ned i 
Essen-·- CZUMH nam- lsarc un Flan- 

gcn :j":«.« TM komme oa adclwgac Det 
alt Unmut 

Zur-u- cJand kam hcsuil for ca. 

5 leax Iden, ubemidlet, oppc fra 
Limjjurofautm Zagnot Figur, han 
var Bund-C og Sestehandler i Inl- 
land. 

Tonne Heftepranger ,,lavede« PS- 
OW i disk 5 Aar, han var her, 
udcsn nagen Kapital at begynde med, 
ou ondda rakkcr han ned paa baade 
Nein-. og Iowa 

Mk. Anderer hat vasrst her i 
Lande-: i fem Aar. Han kender hveri 
ten Iowa eller Nebraska og langt 
mindre California Hatt bar kun va-- 

rot der et Var Man-kodier Tid. 
Hans Artikel i »Damit-usw« af fokei 
gaaende Nr. offer, at han er et 
Redifab i en fmart LandaqentsHasw 
det. ZUTI 

»Danfkeren«s Redaktsr tilligkfned 
ob bar kendt Nebraska i over 20 
Aar. Vi sammenliqner den ikke med 
Ebene Haven men Iowa og Nebra- 
ska er to of de bedsie Stater i Ame- 
rika: naar Farmland kælges fra 
3100 til 8250 spr. Arte, saa tager 
det Mænd af Energi til at farme 
Pf bar selv farmet Land, vi be« 
talte 8800 pr. Arte, saa vi ved nok, 
vaad vi taler em. Takifornia et 

meaer hehre, end ·vi Lenker: men 

Paradka sind-s ikke M Jord. 

I J hvokvel vi troc, at denne Heite- 
pranger er en Erlig Mand, (han var 
vor Wen og Rado for et Stykke 

!Tid) jaa er hans ubcsindige Ar- 
tikel i ,,Tanfkeren« vildledende og 

ltunde dcage jørgetige Folger efter 
.fig, ho«is nagen fæstede Lid til den- 

Bennek, jeg har flyttet 3 Gange, 
og det ruinerer nassten en Mand, 

shver Gang, førend han faac begyndt 
sigen Tag aldrig noget Menneikes 
IOkd i Forretninger, men brug din 

Iegen Dommekrafh og saa gaa og 
se for dig seid- 

Jeg hat en Ven, som for 5 Aar 
fiden sorlod denne Plads med 870- 
000 i iin Lamme, som han havde 

Isamlet her paa 20 Aar. Han kobte 
-en Frugthave bestaaende af Zigeu- 
Itrceer og betalte 8750 pr. Acke; det 
dar san dejligt og faa ikønt det Ef- 
teraar, han todte medzigener paa 
Træeme Menhar aldrig iiden faaet 

jen Heft af Figener. Han hat folgt ud 

"og købt Land omkring Gree1y, Co- 
lorada. lHan var en god Form- 

pringsmand Men hvad bliver der 

af 83,()00, naar vi san iskke avle an- 

det end Agurkee De er sure, jom 
khan fagde, Rasven om Nonnedækene, 

Ethi de hængte for heit, og saa vil det 

inot ogiaa gaa med denne Heite- 
pkangers Eldorado. 

En ung Mund her hat reist« over 

hele Besten i mange Aar og arbei- 

idet Han todte Land i California, 
,under Jrrigatinn, folgte nd, com 

stilbage hjem og købte Land, under 
den nye Jerigation Refervation i 

Miinball Co., Nebr.»This young 
’man is level headed in business«, 
Eksg alle de nnge her har vasret over 

JVesten for at finde bedre Pladser, 
Hnen tunc tilbaqe og lever iblandt 

Ins un got det vol. 

! Vi hilft-r vor Ven Mr. George 

Lxlselfom ønfkende ham Lykke og 
Wem baade i Tid og Evighed, han 
Iholder sig jd nasnnere Jokden end 
denne Heftepranger fka Stagens 
Sandhaufen Geome, hvis dn no- 

»gen Sinde ftnlde tasnke ncere am 

Nebr. end oxn California, kotn til- 
«l)age, vi vil alle modtage dig med 
aabne Arme-. 

Zil Ende Aaret haster, 
Hat jeg anvendt dct ve1, 
Hat jeg foriaget Laster 
Og isgt i Dyden Held- 
Har jeg og Fremgang vundet· 
Hat jeq mit Hier-te bundet 
Til det, fom ej forgaat. 

O, Und, du dig forbarmcy 
Du teuder al min Js. 
Du fer, hvor tidt jeg arme 

Forfømte Nasdens Tit-; 
Tilgiv beganmus Synder, 
Skænk mig dit Velbehag, 
Og giv, at jeg begynder 
Rot Liv fra denne Tag. 

Vil du endog mig ihr-nic- 
End flere Levmmz 
ch daqlig vil dem-nie- 
At Tødcn fort-stam-: 
Hvo ved, hvo vcd hour sage 
Mit Ztøv acmr til sit sicut 
Du tasllcsr vol-c Tom-, 
Tn em- msllor dein. 

Da ikuldk jeg da dvcisle, 
J Verdens Tant oq Ly5t, 
Ref, jrq for diq vil skiaslix 
O iskrm Im min Nasi. 
Sud lænac som jeg lenkt 
Nin at im iever dis. 
Oq ncmr min Zin du krævety 
Jeg dør i Laub til dsg- 

Her von Plndfm lcsmsr vi alle dul. 
kmindcsforcsnikmvn imvdc Vom- nq 
Sols af Tqu, Tom de bavdc for-fast- 
digct fide-n sidsto .,Tbmtksgiving« 
1910 J verdslia sonst-euch ser dct 
ud, som Folket blivcr riqe: i aans 

delig Henfeende tør im ikke take 
Rslædcsliqt Nntaar til Alle-, baade 

nka on aamlcx store- oq 7maa. 

.sZ, P Nelfon 

Mariae, Wie-. 

Sker der da flet ingen Ding i Ra- 
cine, fiden vi aldria lasset noget 
dcrfra«.2« Jo, kasns Lasset-, det maa 

du not fpømcx Jo vift sker der 
meget het, det kan jo ikke feile, men 

der er innen til at ncdtegne Btsqiveni 
bedeute ,,-Scriba« er jo død og borte 
og sommer aldrig tilbaae. on Niels 
Jenseits Ja, han er bleven valgt tisl 
4. Mediem paa Rituskomiteen — 

de J øvrige Medxemmer blev faa 
over-lasset med Komitearbejde, at en 

U. Mond maatte indvælges — 

sog nu hat han lige faa travlt med 
»Ritnalet, som hans Kollegen og 
lkan derfor, ligefom disse, absolut if- 
fv lade how fra Tig. 

Bad mig Eua begyndc fra Begyni 
Mit-n km form-lich at Bræfident Wm 
Tnft Mka Racine Uaa Vejen til 
Chirong og kommende fra vor store- 
zkaboby :Uc’ilwaukce. Tet er nu deji 
ligt for Racine iaadan at ligge mel- 
lem 2 store Byer;" der falder nu og 
da en Bid af, sont ellers vilde have 
gaaet os forbi. Vor Prcksident blev 
da ogsaa modtaget mcd ftor Stads 
og Ære. Den ftore Komm-, fom stod 
for Højtidelighedem gjokde sine Sa- 
ger ndmwrkct. Naa, det var nu kun 
at vente, thi i Komitecn var der iki 
sc mindre end ;2 Tanfke s— 2 Rebek- 
tører og 1 Prwst Endskøndt jeg hu- 
sktsr ika liqc i Jjeblikkeh hvad det 
var de gforde Paa Komiteen. 

Hunde jcsq doq bare været med, 
tbi Komitecsn køkte i Automobiler 
bog efter Prwfidenten og Politimes 
steten, mon san højt paa Straa kom- 
mcsr im nok aldrigl 

Præsidenten qforde et godt Jnds 
tryk Ucm Folk oq fik mmme Veuner, 
oq det fortjcner han for Reiten vg- 
san. 

—- Sand-an den 12. Nov. afholdt 
vore Itnncs et stokt Fckllesmøde i Jms 
manuelskirkm Vesret var koldt og 
ftornusnch men de ungc lod fig ikke 
forhindrc af betten men flokkedes 
aodt til Gnds Gus. 

Paitor Hansen indledede Msdeh 
hvorefter Ordet blev givet til Præs 
sterne Erikscn og Bins. Bette var 

om Eftermiddagen. Ved Aftengudss 
tjenesten, som ligeledes overværedes 
af mange, meft unges, prwditcde Pa- 
stor A. Z. Meisen, Kenofha. Det 
var jo for at mindes dct herlige 
Gnds Vasrt ved Tr. Martin Luther, 
at vi sasrligt var jamlede den Dog, 
sum jo faldt saa lige’efter Luther-;- 
Fødfelsdog den l(). November og re- 

fokmationcsng Vegyndcslse den 31.0k- 
tubek. 

Tiderne er ikke gode for Nærvæs 
ten-De i I)iacine. Fabritkerne ftaar en- 

ten holt stille eller ogjaa gaar de 
tun for halv ellcr tredjedels Kraft. 
Bette er jørgeljgt lige op til Zule- 
feftl-n. Jeg frygtek for, at det bli- 
ver en imal Jul for mange her i 
Byen i Aar. Hoad mon dog Aar- 
sagen er til ,,daarlige« Tider i et 
Land som vort, hour der er fnldt op 
af almng Gud holder itte fine Bel- 
slgmslksr tilbage fra os, det er Folket 
solt-, sont tnaa bler nylden, der 
nm tust-c nogct jalsth halt. opstyltet 
et ellcr anbot Sted —--- ju, dct et 

der ogiaal 
Nachtt- ljar jo ollcrsts Ord for at 

nasrc noget of en usund By. Vi bar 
tut-gen Fugtiqhed oa taaqe om Ef- 
teskaaret: Sotnnnsrcsn ndmasrkcr sig 
ved ulndfcsligc Betaut-ringen og for 
arm-r vil im Tlet ittc tale om. Men 

fastdeliq, otn ikkcs Etatvns Stint-Ortsz- 
fotnisrision et« as cn knsl nnden Mis- 

nixmk Ztatislilfcn lud ntig mei- 

lscnr to Tantlsftnslchr ltrtrn Den glitt: 
stiqc -:«a"«er, at jssn trot· ikle rot nn- 

qtst zum Etatistikkens tlti dct or mcd 
dem sum tncd Pol-Ins man scr dem 
faa trindtl ou spaslledc liqis tilsalz 
Tun Listen, »Im UUZ man, lmordnn 
Do Isi« lauen in. Tau talusr um« sont 

FlmsctitlcnI fmstasllcr ne-. nt VI 
kinc er m as de Mildede BUT i 
Akkisconsin Nu Unm- dcst unk ille 
M Arn-us før Um- Vn llmnndisr at 
arm-usw Fig fclv fom Zonutnst«u:!- 
lwldsfthd oq Enndlusdsrcforl Ovor 
fu« bog smde on Ztnule Statistil 
zum- llndtsrnasrforl Jmcsllcsnt lusme 
Ildorliqbodmus linavr visl nok Sand- 
lwdem Motive er werfen vasrre ellcsr 
lnsdns end do fltsflcs andre But-r us 
facume Jtørrcslsc oq under Hauen- 
dts Bill-nat 

Alt gaar sin roliqe oq stille lslalu 
i vorc Mcnigheder. Maasse gam- dct 
for rosliat. Tog trot, vi, at Hort-on 
over jin node Gerninq iblandt us 

ved Ord oq Sakrament. Mangr stol- 
kcs jo om Ordet iblandt os, oq del 
er en ftor Rande-: paa mangcs Str- 
der iblandt os set det førqcligt nd 
med« Kirkebespget — dog Sagen er 

ikfe de mange —- sGuds Riqe lmr 
oldriig været en MajoritvtsTag 
men, at Sfælo kan blive ført ind i 
et bevidft Liv og Samfund nch Her- 
ren Armut 

Evgdom og Død har der ilke Dass 

ret faa meget af i Aar, fom elleer. 
Ellers kan der jo altid vcere nok af 
det paa. ethvert Sied. Dei defliqe 
milde og dog friske Blatt-wein vi 
hat-, er malte Marias-m 

Der er Jul i Luften —- Gud give 
«os alle en god og glcedelig Jul! 

N i c o la u s. 

! Ord, Nein-. 

Man uil maasfc fpørget lmor erQrdB 
Ltsd er Couutyiædet i Ballet) Conn- 
ttj, Nebr» en fmuf lille By beug- 
gende ved Loup Niver ca· W Mil 

lNordvest for Grund Island. Den 
hat ca. 2,()()0 Jndbyggere. Ord hat 
baade U. P og B. Fx M. Bauen, 

Zion hvis nogen har Lyst at besøge 
os, kan de komme med en of de to 

«Baner. Vi trænger tisl at faa nogle 
Jaf Den forenede Kirkes Folk hertil, 
"faa vi kunde holde vor egen Præst. 
For Tiden maa vi nøjes med at 

have Møde en Gang om Maaneden. 
Vi hat en lille danfk Kirke i Ord, 
men da Tanskerne heromkring ikke 

iføger Birken meget, er den jo stor 
not. Men vi haaber, der vil komme 
en Tag, da Herren faar opladt deres 
Ljne, saa de faar se derests Trans, 
for det er for sent, at naar Auskri- 
qet loder: ,,Vrudgommen kommer«, 
at de da maa have Olie i deres Lam- 
pekx Ja, det er jo, hvad det gælder 
for os alle, at vi er færdige; thi 

zvi ved jo ikke, paa hvad Tid og Ti- 

,1neHerren vil kalde os bort fra den- 
ne Jord. 

I Vi hade ogsaa en lille Tatsigcls 
feisfcst her ude Vi havde Møde Da- 

gcn far, men paa Grund af daars 
.ligt Vejr kom vor Præft ikke. Men 
saa læste vi en Præditen og sang 
noqlc Zange, og faa fulgtosi vi ad 

hjcsm til Jenseits-, hvor vi samledes 
’om et srwrlighedsmaaltid 041 opbygs 
Egclig Sang og Musik 
s Zaa en venlig Hilfeu til Redak- 
tøtcn og alle ,,Dansfcrin«s Læsere. 
« txslasdvlig Jul! 

»Juki- nogen ønsfcr nasrntcrc Op- 
luszsnjng om Forholdcne her Vod Ord, 

skan do strive til mig. 

I A.P.Jenfen, 
Ord, Nebr. 

f . 

i cushton öko- 

szl Ejøieste Komfort 
Maja-r Xcrnm C u s I! i » n 

Sk» gjvcr v:tri«,,-·, bclmgcliz 
Kmnfnrt til hinzu-c, nerlccsnilts 

— 1·’»-.l«lk«r, smn innern-F ln-.-(-n- 
der og hurtig tr:(-tn«s. Den 
bnicligc Sisitl er Isygkzzct til 
at lulgc Fotlcns Linien fur- 
hinilru Knirkcn under Unn- 

« gen. mcnlskcm Fugtighul og 
hol-It- Føddcrnc kulde om 

Smnmcreu og Vnrmc om 

anlcrcu 

cushion 
« IZTTZTL M 5k0 
l en Yitsiusinu its lagfiimuxhle 
N-s—!««r — n--Hc- Isynttshgn op- 
Lmtxfurl ts- 

So ritt-r Mars-r Advljkse !ll:sns!«-ls. Ums-Lust 
» Hm Bluts-n hur Ums-«- 11 mik- 

I, lei« « dissn il-k.-.-, skssv l«l Os- 

JÆ 
Etwa 

1 
l 

VI lssot ogsu O wes-m- Inst Esset- 
WJ IV kot- ZM ek. Dian- os sit-. las- 
set-stack L Mag Lasy" es «spoclsl 
Ueklt"lssskk est-H M 
Wgada .oI" ko: 
im sure 
P. Msfcs Isdf s 

Isct sc. 

i III-Dude· Ils. 

jw oksulsyek In- d- 

,- MM Insel-« 
merk-I In sam- 

O Folkrfakcnoisrformle Fr I t . For at Introduer vor sm- 
—.. talug for Bogen Postkurt, 
ofv.,til enhver Lasset of drm Vtad ml vi 
scnde absolut frit ct Etscmplar of Vor 

Folkekalrndrr for UND-, indcsholdmde Wange 
Fortællinger og Stigfm drrsom Dr sendet 
os 10 ellct fletc Benuter Navnc og Adrcgscsr. 
J. V. Ochs-M E MU. « Masse-volls. blinkt 

»Du nye Aar-« 

Stristelig FolkcsAlmstsk 
fo r 19l«.).. 

Udgivet af Kirfclig Futening for 
Indus Mission i DanmakL 

P ris 20 Ets. 
Kan betilltss genuem Samfundm 

Prwster, Huiets Agenter aller duck- 
te fra 

Dan. Luth. Publ. dense. 

DAM can-Eos 
BL ME, NZZRÄSKÄ. 

WlNTDRTE Nil ZEGYNDTE 4DE DECEUZER ILIL 

Tübydst Enden-italis- l ist-ind- Ist-Is- 

? 
Z 

i PIOIMAFMM, tot-beredet til Mit-ti- WI- 

sdmlpuddumst Lenk- og let-findet tot Wison 
uhools«—— schmiss- "sts.to Miso-tos«. 

ACDIIIOW tot-hindu- til cis lockst-do stets-. 

COMZMAIFZOFLIUUF as Itevoktss 
XVIII-Fittich Orgel, violjn os sing- 

Ood Aal-Mk tot Nykommon til It last-s Insel-L 
tot Kost Isosi og Busoni-W per It- Ussr III. 00 

C. x. AMIW tout-. 
Ich cis-it ay Ist-log. 

skolen i solvang 
tobt-es for ungo damk-amekikmke Mænd og Kvindot 

den Is. Nov. 1911 og IInttos s· April 1912 

Der undervjses baude pas Dunsk og Engelsk i de slmhh 
deligo skolekøg og i Handelns-Zeus og holdes Poredrsg over 

historiske og litteræke Damen Unge fordert-des til Konst- 
mctiotx 

solvnug Egger i den smukke Santa Ynez Dsl og hu et 
admmrket Isij 

6 Doll. om Ugen for Ophold og Undervjsuing. 
B. NORDBNTOPL Port-taucht 

Man henvpuder sig koreløbig til Prok. P. P. Homy!d, 
Los 01jvos, sants Bat-barg Co.. Cal. 
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Opiysniug om 

Florida Land, 
Avling Klima o. s. v. 

i den danske Koloni i Volusia Co., faaes ved at tilstrive 

P. H. Mit-m 
Roger-, via Jzidian Springs, Florida. 

For Mk Hom, Jn. 

Dampskibsbillcttcr 

cunardliniens storahustiseskibs 

IMNISlI I«ls"l"’ls. l«lil,i"l.-. IMMENK- 
IZLAlL EIN- 
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Gar Ifrrrg RAE-Indivi- 
—hos—- 

sp 

eterson-Bondo Co. 
Council Bluffo, Josua. 

Foruden fuldftasndigt Lager af første Klasse-»I- Urteframvarer 

og frisk Kød osv. førcs tillige 

Ei godt Udvalg af 

Dunste Julivøgrt on, zulekost 
Bilder-, Salmcbøgcy osv 

..-. fra — 

Dau. Luth. Publ. Hut-sc, B l a i r, N e b r. 


