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and-g den 21. hemmt-eh 1947. 

Miit- Mast-h 

dorde i skdste Uge havde m« 
hohes-g afProvstPHselveg 
Lassen fta St. sCroix. Bei-get 
var Iun Vort. Han holdt Foreer 
tm Iothdldewe pm de veftindifke 
Her, sterliig om Folkekarakteren, og 
de Unstelighedey denne frembyder 
for et frugtbringende kirkeligt Ar- 

dejdr. Næsten alle er kirkelsigssindede, 
Ism- til en eller anden Denominas 
tison, for de fleftes Vedkommetvde 
uasften uden Spor af fand og vir- 

seljg Krkstendom De er en Stags 
Farksæere fom vanikelsig ladet sig 
overbevise osm personlig Trang til 
m Jst-elfen Der gives dog ogsaa 
glædelige Undtagelfer, hvorpaa 
Provsten fortalte et Par Trcek som 
Elsemplet Det« var Provftens Agt« 
foreljbig i det mindste, ast fortsfcette 
Utbejdet paa Øerne. Fra anden 
Eil-de forstaar »vi, at hcm var sher i 
U. S. for at forhandle samtnen med 
Repræfentanter fra ,,General Conn- 
eil« am Fortsættelsfen af den luthers 
fde Liebes Arbejde paa set-ne 

— Kanspagnen sher for Jndsams 
Ising til Y. M. E. AK Mshjælp 
blev en stortartet Sueoess. Byen 
naaede sit Maal, 82000; Dana 
Callege og Trinity Seminary swd 
ikse tilbage —- 8165 er «sidste Rap- 
port der-fra. Det mdelige Resultat 
fra Countyet foreligger ikke, da 
dette skrives, men shenimod BG,000 
er allerede rappovderet, og der er 

ilere Steder, fom man ikke Hat 
bitt fra endnsu, faa Kampagnens 
Lade-te miethet, at Maalet ikke alene 
er naaet, imen der er Udfigt til, at 

Bidraget fra Washington Co· vil 
naa op til s7,000 i Stedet for 
Maximum-Maalet 86,000. 

—- ijliotekar Mffs McQuarrie 
meddeler, at der en ankommet 23 

Iye danfke Bis-get til Byens of- 
fentlige Bibliotek. Som vi for- 
fdaar, er det »Nebraska Trank-ling 
Library«, der har sendt dem her- 
til, og de vil kun blioe her en tre 
Naanedesrs sTid jøk de vejser an- 

det Steds ben, saa det gcelder om 

at benytte deem hvem der Mker 
at lasse dem. 

Kutqu og Blair. 

Mensigheden i Kennard vil 

holde Reformasttonsfest paa Sønbag 
(25. Nov). med Møder Kl. 10,30- 
M. 2 sog Kl. 7,30. Choral Union 

fta vor Stole vil met-dicke Efter-» 
middagsmødet er dels Dunst belä- 

EngeR Aftenmødet holdes paa 

EngelsL Et Offer vil blisve optagets 
til Biblek og Ny Testamentek till 

vore Soldat-eh Pensene vil Mve 
Isfendt til da amerikanste Bibelseli 
stah. Denkst Læsere hervmkring 
apfordves til at tage Del i Festen, 
shvortil anens Befolkning er shjertes 
lisg «Velkommen. 
Gubsckjenester og Moder i BIa i r: 

Smdcvg den 25. Novemberf Kl. 
9,15 Vørwegusttjeneste; Altersang- 
Skrifwmaal Kl. 10, Gtrdstjeneste 
Kl. 10,30, Aftengudstjeneste Kl. 
7,30. 

Torsdag den 29.: Tapsigelsess 
gudstjeneste Kl. 10,30. Kl. 7,80 
holder vosr Kvindeforening efter 
gammel »Mit Takfigolsesfest med 
Program og Forftiskninger i Kir- 
Xens W. Skolens Befollning 
samt alle Danfke fra Vyen og Eg- 
nen er hjcrtielig velkommm Den 
27. Nov. Ungdomsmsde, ihrvor Pto- 
fesfor Norland vil tale. Alt vil 
Gud. 

I 
Kolonien Daualy ved Mcsita, Colo- 

Det er jso sjælden, man ser no- 

get fra den nye Koloni her i Colo. 
Den gaar dog fremad med stærke 
Skridt Alt det Land, som er solgi 
her i Libet af Sommeken, er de1 

bedste Vidnesbyrd for, at Landel 
er vcerd sin Pris. Man-ge bar le- 
vet her en to a tre Aar. og de 
shar hitdtil forpagtet Land, men nu 

hat de kodi- 
En Mr· »L. O. Cook, som hisdtil 

hat haft en opdyrket Form pao 
1100 Arres, hiar ssolgt alt, Woraf 
Mr. Oscar Holmes hat ksbt 160 

Ams, Mr. J. Jansen 200 Artes og 
Mr. H. Jmtsen 320 Arres. Land- 
Kompagniet hat folgt Land til saa 
mangse Dunste her i Lflbet of Som- 
meren, osg de späte af dem ventes 
herud ssidft -i denne Magnet-. Dei 
er jo ikke alene Danskete, Komp. 
scelger Land til, men ogfaa Ameri- 
Innere. 

Mr. L. O. Eook havde 10 Acres 
of Kurtoflen shvoraf han fik 200 
sSæIke pr. Arke eller 400 Bushels, 
vg« han folgte dem her i Mesita pr. 
Carload for 81,50 pr. hundrede 
Der ventes, at store Arealer vil 
blive bepslantet næste Aar. Colorados 
bedfte »Potato erpert«, Mr Sweet, 
Ihm- udtalt, at dette vil blive det 

bedfte »Potato country« i U. S A 

th ank Ntelfen fra Brufh, Colo. » 

Hagde omtrent det sum-me engang 

ysidste Sommer, da bcm var her og 
se svaa Land Dei sfer jo ogsaa ad, 
som de Danstere der Tom her-til 
ssidfte Forum-, er vel tilfredg da de 

nceften alle agtet at farme mere 

Lan-d næste Aar-. Mr. N. T. Mel- 

fem fom kndtil hat levet paa Id. 
Vondos Form, bar forpagtet »The- 
Detwielet place«, fom er paa 640 

Amtes Mr. Nie-ler fagde ellers 
sidfte Sdmmeh hcm vilde aldrig 

les-we M, og W gis dst 
need Ghris Musdfen og Hat-old Dier- 
fon. De hat formatet den Form, 

Ispm Osm warmes hidtu hat dre- 
vet. Mr. John Christenfem fom 
hisdtil hat levet «i M, hat lejet 

sQAcves og er Nabo til Posit. Man 
:E·n Mr. H. Nielfon sfm Iowa hat 
:lejet H. Von-des Form og ventes 
hertil til Nytaar . Grundct paa Wudhandlen er her 
en Byggolyst uden Lige Mr. J. 

ZJansen opfører et ssyvvarelsers Hus 
og Oscar dolmes est firevckrelsery 
og mangc flere bygch 

Søridag den 4 Nov. var her 
Bamedaab si Kirkem Mr. og Mrs. 

.-Sinamann Hansens fik deres lille 
Dotter Naomie Gebt, og efter Gudsi 
tjenesten var hcle Kolonien budt 

imed Mem til deves dejlige og shygges 

.lige Hjem 1V2 Mil fra Byen.Pastor 
Bention talte nogle faa Ord i An- 

kledningem hvorefter en DU.Sange 
Oblev sunget 

. Pan Taksigelfesdagen bliver her 

sen lille Fest for helc Kolonien, idet 

Ider bliver Fasllesspisning i Kirkm 

.og et Progranc er lovet ved denni 

iLejlighed 
. Medens dette skkives, kommer der 

Brev at en ny Familie kommer 

:,herud en Mr Fesser fta Golden, 

:.Jll Han hat ksbt en 80 Ackes en 

IS Mil fra Byen, og kan venteö her 
den 16. Nov 

Af besogende hat Isher Vævet flere 

.i W af Sommer-en for at bei-ge 

.Slægtninge og Venner 
Den fsrste Smtdag i det nye 

Eil-kennt er det Meningen at stiftc 

lMenigheid her i Mesita, og Isiden 
baæber jog der bliver lagt Plan 
for en ny Kirske Kompagniet bar 
fo lovet 82500 til en m) Dicke 
ber, faa i en nær Fremtid, mar vi 
alle est-beider mod Macht bliver 

sher inart en dansk Kikkr. og til 
Venner rundt omkring, som Lasset 
at leve, bvor der er denkst Kolonsi og 

Idonsk Gudstfeneste hver Ssndag, er 

her iaa god Anlednisng som noget 
Sie-d til at ilzyggse et Hiem Vi 
susker Mcrnd og Minder-, fotn vir- 
kelig bat Interesse for« vor kære 
danfk ltckherske Kirke, til at bo oa 
bygge her iblandt os Her er Rum 
isok Farmere og ligesaa for adfkili 
lige Fortetningsfolc 

Klimaet her i Colorados Bierae 
er uden lige midt i Nov. 

iet- her en Banne, man ikuideT 
tro, det var i August, en rigtigt 
«Jndian Sommer«, Tom kun Colo- . 

rado kan owife «) f 

I 

l 

I 

Dirkfou, Alta, Gnade 

Jgon kan im meddele om dsTlith 
Vur Tom DE un Zur Mr i 
d Um Tid oq Imr Im71 en And- Tjd.s 
Ver .«-m« din» Eidt 11ftad"’: i 

Dosten-J TLO med fkicgn sogv 
til, doq like san nueet ad N: qenJ 
For m. Ls liger Eiden fii csi .:-«1·e-I 

forste Ene, fun lidt dogx den er 

nu saa qodt som met. Llii;«ss er 

storartet qode Lg lwor wlk mo 

rer sig i deres Automobil det 
vil sigly dein der dar en fanden det- 
er iiie faa her omkring.0Hofmrxcgen" 
var for det nieste farbi, før Eneen 
inm. Foii dar nu travlt 
køre lslødning ud ng Ged- 
ning Spreder hat flere nu qsaa 
Hof-un Var doq ikie den b -s1.d her 
i Aar, men heller ikte daarlizx Vi 

rnN at» 

herer jo fra alle Verdens HiernerI 
lignende, faa vi maa iike 
noget swrlig ekjtra. Vi er godt til- 
freds. Vort Foraar iom jo, tmod 
Sædvane, for sent, og de laue Jor- 
der var for blsde at komme paa 
tidlig not. Dog, Grtnfoder fik man- 

ge maget af. Jtie saa faa fik tast- 

fket läge fra Marien i Aar, og spa- 
rede derfor Arbejdet og Tiden med 
at stakie Scedm Meget id- fii Isoli, 
og det var qodt sStrwkninger af 
Gtces fes alle Beque, fom slet ikke 
blev flaaet og end-da var Engene 
Mtez det W fiet site- her 
svar saa uendelig maget as det. 

Mem-u her hat fu«-et m 

Jndbydelle til at komme med til 
Mtd All Wie vg Mis- 

sfionsmsde fra den 25. til den Is. 

Nov-, voret MWMMW, W 
Ptckiterne G. B. WMen, c. 
si. AM- Ji N. Lapi-n es J- 
Magnussen W at deltagez In 
Dei vil nuner Use 

W derme Müde- 

Fisi Fest W her Im soc 

«) Pl ht- det W der Hieb 
W til alle fl- M 

» cui Jens en 
z 

Iente 
l 

i 

Wulst alle Isive neu-nie Prddet til 
at komme ap hos es ag· holde MO- 
fizonsmøde her den 30. Nav. og l. 
og L. Dec. Dei er nok -nmligj, vi 
ikke faar dem alle fire «herop, men 

nogle of dem kan vi da være sikker 
paa, vil komme. De kan jo nu blive 
berstet i Jnnisfail pr. Automobil, 
og den Køretur er jo hurtig —- en 

halvanden Timestid vel. 
Vi bar Gudstjeneste i vor-es Kir- 

ke her hver Sandag Form«iddag, og 

Heil gaar flntigt til Ksirke her. Pa- 

Iswr Andern-n prasdiker de fleste 
Sendagky dog en Gang intellem 
taler oqlaa Past. Gnadesen Past. 
Andersen betjener ogfaa Emanuels 

zMeniahed her Vest for os. 

I Vi hat en nadfaa stor Simdagss 
Hskole Mr. Fred Mersen er For- 
jstander der, Mr. John Peterfen le- 

ider Bibelklasfen for de unge, og 

IPasL Gundesen hat Vibelllasfen 
Hur de ældre ngaa der er godt Be- 

Føa nceften altid. 

« 
Saa hat vi en —Unqdomsfoxening, 

»den taaer Pastor Anderfon jig godt 
Iafz disfe Moder holdes sveckselvis i 

sKirkon og i Pastor Andersens Hiern. 
sMange af de unge er bot-te herfra 
For Tidem og bar været vcel den 

l’bele»S-ommer, lolket sydpaa af den 

Enore Vetaling, der give-s der for 

islrbcjdskraft nu — 60 sDollars om 

IMaaneden med Kost og Logi ibes 

regnet for unge Mle i Alsdeken fca 
m Aar og op. Ja, her i Dickson 

lbar de Former-e, fom hat maattet 

ibyre i denne Sommer, maattet sbei 

itale rundt 3 Dollars om Dagen 

zmed Kost og Ophold, og endda har 

Idet meften ilke været til at opdrive 
Lijle 
. 

Vor Kviniwforetring aridejder 
its-die fremad —- Kvindevne er al- 

sdrig stille —- holdek der-es Møder 

fi de forstelleiqe Gent en Gang om 

;Maaneden. 
? Stolen her i Dicdson hat en 

god Fleck Bsrn for een »Wucher« 
at undewise: jeg trot, den vil have 
ca. 40 si denne Vinter. Vi har en 

»Man-Teacher«, han faar en aats 

lig iLøn af 8950 Jo, vi er et godt 
start Settlement shek nu, og de fle- 
ste gar det temmeldg godt. Zoll 
er gode til at betale deres Stattcm 
vi betaler prompt vor ,,T.eacher« 
kmer enche Manfred 

Flere Fannere hat i Aar faaet 
del-es eget Tærskevcerk, laa de terr- 

sskek deres egen Sæd nu. 

Syv og maaske flere shar Anto- 

mobilcr her. De flefte er Fords. 
En Matrd ved Navn Mørl ihar 

liqe fornylig lebt fig en Form her 
paa ca. 140 Arres, 3 Mil Syd for 
Dickson By. Han oentes her-til i 

diöse Dage med sin Familie i fin 
Ilntomobil 

Vi hat haft »Dttch-Diggck5« bei 
i Dickfon i dette Efteraatz flere 
Grsfter er bleven gtcwetz de er nu 

reist, men ventes her-til igen næfte 
Sommer. De har ladet deres Ma- 

skineri blive her. De tager en god 
Pris for Gravn-isngen, 81.50 pr 
Rod· 

Saa en hjertelig Hiler til »Dan- 
sierens« Redaktør, dens Personale 
og alle dens man-ge lære Laslere. 

Ein-· Ettghauge. 

« 

Rettelir. 
J ,,ka.« ozq ,,Ksbl.« for jidste 

Ilgc under Koittering for Bidrag 
fm Minden, Nebr» til Kirken i Ku- 
rume er paa Grund af utydelig 
Strift Carl Vaycrs Nkwn blevet 
fordre-jet. Fejlen bedes Undfkyldt. 

Otto Hausen· 

Til Salg. 
En werrislet Form her ved 

Brufh faas moget billigt ved straks 
at henvende sig til 

Hans Anderien, 
Brufh, Colo. 

Ost-the »ges- 
En ældve, twende Mnbe Instes 

som Husholderfke for en Endemand 
med nogle Jmaa BIM Ei godt 
Hiern. Nærmeve Oplysnlng ved 

Henvewdelse til undertegnede. 
Rea. J. Magnuslety 

Rt 2, Won, N. Dak. 

virus-ser- 
Som et WOserede l den dau- 

kse vorm-i »Mv« i Sei-Loui- 
balley, cela-, tagt Wie M- 
deliqe Qvlsyinkngeh M at strive 
til uwdertegnedq W er der-til W 
af den Wie Mforettim. 

Amen-am Men, 
Jchn Miste-tim- 

Ma, Mo. 

-s. 
j- 

O 

Ell( Horn Højskole. 
skule for unge Mkrsnd og Kvimler km lstc Dogge-loher til 

lste Marte. VI bar et sakrligt Kutssus for kaommenk 
Eighth Grade ReviewBookkeeping Musik. stmkmstik 

BIBELST U DI U M. 

skriv after Katslog og nærmere (,)k)l)ssning. 
MAX MATTHIBSEN, FsmsstNcimy 

EUO Zion-, I»u'«.. 

For ciberty ans-Es Right- 
TIIB sONG OF THE U. S. ABMYT 

By Carz Neummm 

Ovemmende betegner intet mere eller mindre end 

en als-ele- glimtende Oversættelse ak den bekendte den- 

she Iris-sang »Den Gaste ice time ej sied« ltempet ek- 

tet merk-make For-hold. 
Tot benimod 20,000«Bksemplater et sangen er el- 

Ietede seht, es den vil utvivlsomt blive solgt i Bauch-ed- 
mit-MI- Pot alle Den-he i Amerika W den have , 

sen-is wegen Interesse. 

d Pkis — mees Use-?- 10 Oe. per Ehe. 
» « 

Zskjkiptis opsives pas Perle-Verse 
DM LIJW PUBLISEING ROTHE-, 

—- 
« Mast-, Nebr- 

-.’1 

Vi oyskcr Dei-es Haydel, 
Derfot et äet cs sttid sustpulixseaåe at 

sælgo vors Von-or til Dissens lcvesto Note-ring- 
os wes set ums-te lenke Dem 

ckot deckst-e, der findt-s i Hemde-lon- 
sct De iklte alles-eile en If vote tut- mtaxe Kandel-, äu skalüe set 

sit-de os, om De vil sit-sue os et Des-z 
sAA Vl KAN sTADIÆsTZ HVAD VI HAR 840T. 

sAs Bnos. 

: 
· Ä i 

» « 

T A si- kFookaxAs 
J. For »nu- whoto kamst-n 

IF »Is, «" 

"· 

; sIIOB RBPÄIRINC 

IZMW c; 

skYLIsII-DBPBNDAZLB 

Jnleprogknm 1917 

Jndeholdcr et ordnet Program 
paa 22 Numre for Juletræfester i 

danskslutherfkc Menigheder og Søns 
dagsskoler. Hæftet bringet bl. a. 

»Luthers Vuggefang« med Musik 
Prier 

»Enkelteksemplar .10 
10 til 25 Eks 04· 
25 til 100 Ets. .03 

c 100Eks ogderover .021-2 
i Man tænket fig Programmet 
lbruqt smledes, at hver Deltagek i 

IFesten faar ei Eks. i Hemde 
Dau. Luth. Publ. Houfh 

Bleir, Nebr. 

itzt-sann Håjsßole 
skole ful- ungc Masml ug 

Kvinder. 

Nærmere Oplysninger fmis 
veci Hctnscmlelsc til 

Furstnmlercn 

P. Rasmussem 
count. Mich. 

Naur De er i Ehieago 
wiss-g det kristelige Ung’domshjem. 
1652 North Rockweu Stim, tigc« 
over-for Ebenezek Kike. —- Daan 

JMadlavning —- Nimelige Priser. 
— Godt Seiskab i hyggelige Om- 
givelfer. 

Juliüs Petersm 
Damit Ilerda-are sont-OW, 

nubekaler Sig med alt henhørende 
Dich-, seht-. o 

Sco. chrisiiansen 
UHPMAGFR sc JUVELER 

Fumendcc over alt, Rekaiujonct 
md Umirr- 

Room 402 Rose mag. ., 
Unmlm Si --.lr 

Ej-1:-.::" 21 h J; — 

Th- « M « 

»s- JIU L. 
T .· tztcu z» 

D; « »t. Jensk s- 

Danzk Lage og Kirqu 
Isnsts -:s Jus Ist-Hund sen Hut-un s 

Jdc hin-I A ·««x tin-J A I.«s »Is- 
I7·s’ REMED- Ihn 

Der-sont De snsser den-e- aller Dren 

gedragteh Bcllædningsartikleh Hat, 
TM hell Sekt, Vadfaskke eller Ta- 

Isken Maler det sig at ksbe til billige 

Zog bestemte Priser hob: 

Ed Matthiriets 
Blasi, Nebr. 

or. c- R. Messi- 
Dentisi 

sum- Iu IIIva- stillst-sc 
Ihm W. 

-. S i sie B a gik 
I. I. DIPOMOZY 

Arbeit-let- sjk mod alt beabs- 
wvdo til Bsahtmotnias — M 
Botmmilink oc hemmte Print-. 

C. A. Mk, VII-. 
Mos. M Cuhhn 

M, MER. 

FREESE-net 
I ILUX IIIIJ 
llvede pr. Auch-I NO 
III-. now 50 ils-« Nu 
llsvke — 52 
les-c 
Zy- ..· 

I svin. Top. l7.15 
WITH OIAH4. 

stude. Land comsed « «0 III-I I 
cboice Fee-Ists « N U A 
svin 17 40 17 70 

cischcE 
i Hvekle ....... » nominel 
;Hsvke.vb.Nt-.2 .67—-.l0 
;1I-j-...... .... »k- »t- 
!l(skt0»s-.k..«..»» i.10—-l 0 
: stude. cholce konnte-il ts,c0 
Isvln ........ .... .......l7cp UND 

Hvorior 
state Bauts 

Staten Nein-Mai M- 
rantiiZond Mret enlwet Jud- 
skyder i en »Am Bank« III-d 
Tab. 

Dette Fand Wer Der 
Voller qf Jtrdstud, W- 
Kontm enhvek Fordkinq cr« 
hvilkeu som helft Art pqa en 

faadan Bank. 
Er detjkke vægtiqe WI- 

noktilatfaademttletid 
mtteenfaodanBmä-vor 
Bau-If 

citlzssss slste Bin-· 
, 

sm- Ist-i 

T.·Detmanseu, 
Prcssident 

F. H. Matthieseu, 
Idee-MADE 

Jabe B. Gibspth 
Kaiser-er 

skos Okcs Ob Ob Okckckcsk 

che sank-n lieu-e . Z of Jus-- emk Z 
tz sahns-e »W- 
O lahotpocekss som susshssk »I« s 
Z Gruadkapiui IW,M·A(-. s 
s Tspnskues 25«000 '«--J. . 

o-« Alt til Banksorretning ben- Z 
A, hat-endet udtgre5. Reuter be s 
O titles paa koste ludskucL I 
z Linn-n End-Jng « Jus-ni- EETT Z 
, -«r nikrist umlssr Stute-n Nehmt-I i O« HH Dxiniukkssms . 
I« ZIHlFuHJsp Dis-r, FOU- H 
O I’re jsI sit AUEOIUEc Oxcsdscscssscscscsssssg 

N. c. B R 0 R s c k( 
DANSK MOMIZL 

Nah-, Nsbtn 
Slcriv ps- Dsush 
after bmä Do III-kein 

·- 

mcm chIM 
Wicht-suchst ok vol-Isaria b- 
get It slls sit-i Tini-Ist y 

unterble- Ins 
Mo ko. — chbsk Ills W 
til Dsssm hjissto Pris. 

Zw. RIZL 

,, « erkor-- TM « 

Z enowtu mit-t- 

Tlnue c- kahetsk « 

ssW Mk- W 
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Vsss Its-klits- CI 
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