Folkebladet, Onsdag den 4de

Meget opmnntret.
Bestyrelsen for Barnehjemmet i
Lamberton var meget opmuntret un
der stdsie Bestyrelsesmøde den 27de
Januar,
Alle ved Hjemmet var t bedste Vel
gående og den faste Gjælb var paa
' det allernærmeste betalt.
At Hjemmet er kommet faa bra i ve i
' financiel .henseende skyldes for en
stor Del Formanden, Pastor J. Mor
tensen. Han har ofret ikke faa lidet af
ftit Tid i Hjemmets Interesse og har
oæret meget heldig paa fine Reifer.
Jfolge Kassererens Rapport har
ngfaa mange svaret paa de Cirkulæ
rer. fom sendtes ud straks føre Jul.
Til alle, som har ydet fine Bidrag,
fender vi> herved paa Hjemmets Vegne
»or hjertelige Tak.
Men mange — thj vi sendte ud
mellem 6 a 700 — kostede vift Cirku
lærerne i Papirkurven. Skulde du,
fom læser dette, bære en af dem?
.Jfaafatb havde bu vel dine Grunde
derfor; men tror du. det var gyldige
Er utide?
Mange af "Folebladet"- Læsere fif
vistnok ikke en direkte Anmodning; det
oil Tige fra selve Hjemmet— om at
Huske paa os med en Gabe. Anse der
for diose Linier fom en direkte Hen
vendelse til dig> tjære Ven. Det vil
konerne -ivært vel med netop nu; thi
set jtt ilte nok. at vi.faar lidt Hjælv
rundt Jul. da du skjønner faa vel, at
livoxmeget der skal til fra Dag til Dag
deie A a ret igjen nem, for at de fmaa.
som er anbetroet os. ikke flat lide noy.re Nød.
Og vor eneste Indtægtskilde er Gu
lv: fra Benher rundt omkring blandt
oort Folse
Bi har heller ikke for nærværende
nogen s om reiser for Hjemmet, dc
Pastor Mortensen for Tiden er i an. sen Virksomhed. Men vi har det sikre
Haal), at itaar Bennerne faar vibe vor
virkelige Stilling, faa vil J fra Tid
anden tomme os'ihu med eders Bi7 rag.
'øaa Bestyrelsens Vegne,
M. B. Miehaelsen.
Sekretær.

Farm 08 Alderdomshjem.
Da Korporationen for Barnehjem•netf Lamberfon var samlet til Aars
:1:0de sidste Host, betv det stærkt frem
hæver, hvor ønskeligt det tiinbe være at
anskaffe en Farm for Hjemmet. Dets
oat væsentlig to Ting, der var frem
holdt som Grunde for Anskaffelse af
Farm. For det første vilde Farmen
kaste af sig en betydelig Tesi tilHjem :nets Drift, og dernæst vilde man hade
bedre Anledning til at lære Børnene
at arbeide, faafnart de blir såpas, ar
tan gjøre noget, hvilket er af over
maade ftor Betydning; tbi det gjælder
:: opdrage Børnene stig. at de far,
sarge for sig felv. naar de stal forlade
-Hjemmel og gaa ub i Livet'paa egen
ha and.
J Forbindelse med Farmen blev der
ogfaa talt om Oprettelsen af et Alder
domshjem. og Bestyrelsen syntes se. at
-n foadan Jnstiiution er paakrævet
jlanb7 bortFolf: thi der er ikke faa faa
gamle, der er noksaa enfomme og fov
ladte, og fdkn ikke ved, hvem de skal se
ben til for Pkeie og Hjælp paa fine
gamle Dage.
Og det er it’fe alene
blandt dem, som ingen Midler har;
-ten det er visfeligen ikke faa faa en
dog blandt dem. som har en Det Mib
der. der vil være glade ved at foa til
bringe fine sidste Dage ved et sådant
Hjem. hvor bande Legeme og Sjæl
vilde faa Pleie og Tilsyn.
En Komite, beskaaenbe af Pastor
J. Morrenfen. Hr. Markus Kopper ud
eg Undertegnede blev valgt for at un
der! øge, om noget kan gjøres for at
anskaffe en Farm og faa bygget At1 serVomshjem. Komiteen indser vel
nof Nødvendigheden bande af Farmen
og Alderdomshjemmet; men Spørgs
målet er. om Midler fan skaffes, faa
der blir muligt at gjøre noget dermed.
Som Tiderne nu er. skal der en ikke
kiven Sum til for at kjobe en Farm.
og kostbart er det at bygge. Komiteen
vidste ingen bedre Raad end først og
fremst at lægge Sagen frem for Gud
og siden lægge ben frem for bort
Folke Og om det end fanes os for
stort og uoverkommeligt, faa er bi dog

fuldf forvisset om, at al Barmhjer
tighedens Gjerning er Herren velbe
hagelig og hører med til det kristelige
Lid og det kristelige Arbeide.
Bi hører ikke faa fjelden om, at
Folk gidet betydelige Summer til
saædanne Barmhjertighedsanstatter, i
og det turde være, at nogen, fom har
Midler, kunde finde det ret at gide
noget tigsaa iii denne Sag, naar de
faar tænke det oder.
Der er allerede nogle Gamle, font
har henvendt sig til Bestyrelsen med
Spørgsmål, om vi ikke kunde gjøte
noget for dem, og det er sådanne,
som var istand tit at detale for’ fit
Ophold; men hidindtil har det ikke
været muligt at gide dem noget Løfte,
da vi ikke havde nogen Plads for dem.
Det vat til ganske megen Opmunt
ring for Komiteen, da en Mand un
derrettede os om. at han vilde give
$100 til dette Øiented, og der med
den Bemærkning, at det kunde maaske
blive mere siden, naar Foretagendet
blir fat igang. Senere er det kommet
os for Øre, at to Brodre stal hade
tænkt at gide .$100 hver. Dette vi
ser. at der er flere end Barmhjemmeis
Bestyrelse, som har tænkt paa denne
Sag og fed Nødvendigheden af. at
noget blir gjort; thi dette første Titbud om $100 kom. før Komiteen hav
de begyndt sit ftrbeide.
Det er vor Overbevisning, at man
ge vil finde det rigtigt for sig at støtte
denne Sag enten med meget eller li
det, eftersom de har Rapd og Hjerte
til. Dg vi skulde faa Lov tit at bede
de ensomme Gamle, det kanske for medj
nogen Bekymring henimød fit Livs ^
Aften, om at tænke over denne Sag.
Det vilde være overmaade fjb'rt at
faa høre Venners Mening og Maad
om Sagen.
Foretagendet overlades herded til
vort Folks Overveielse, lag lad os
overveie det under Bøn til Gud om.
at han m,aa vise os Bei. faa stal det
visselig lykkes.
Paa Komiteens Vegne
Johan Mattson.

UWM Gotainr.
Misbrug af Rusdrikke har længe
bæret en Samfundsplage, og Lodgedningen har denbt sig mob den fpr om
muligt æt .skanse ben, skrider “Setorah Poften". Men nu diser det sig
ude i Horisonten en anden Sam
fundsfjende, font et endda dærre,
og fom, lig Brændeoinsdril. begynder
i de høiere Lag for siden at forplante
fig nedover iik dt ladere og forgifte
hele Eamfunbssegemet. Det er Mis
brugen of tn Medicin, der er i ©segl
med Opium og Morfin og paa engelsk
saldes Cocaine, i de nordiske Lande og
Tyskland Kofa-in, el Produkt af Kesapianten. som ookser bild i Peru i
Sydamcria og dyrkes af Befolkningen
i Anbesfjeibene, hvor der i ru Heide
af 2000 tit 5000 Fod over Haprt et
store Bidder, fom bærer ben. Den er et
Dplioelfesmibdel. som i Førstningen
forhøier Kræfterne og frembringer
Livsglæde og Munterhed, men siden
efterlader en Slaphed, eu Smerte og
Livslede, fom er større end den, det
fremkaldes » bed Brugen af Opium,'
"Coratne" fremstilles af Kolapfanlens
Blade og bruges af Lægerne i deres
Praksis, fordi de» borttager al Fbsele
se ligesom Kloroform. Den er uden
Lugt, men har en bitter Smag og op
løses sei i vstlser, derimob fun detals
i Band,
J Ehirago er der i det senere ført
en stamp mod Cocaine, Loden siger,
ni Apottseferne ikke maa fælge denne
Gift uden efter Recept af en eksamine
ret Læge; men her. fom i faa mange
Tilfælde, ltædes Loden under Fød
der, fordi mange af Byens fine Da
mer og Herrer fforuden andre) har
face! Smag paa Giflen, faa Efter
spørgselen er bienen skor og Fortjene
sten ligesom. Til Ehiragos "Mangtlsgaord" (Bridewell) sendes Aar om an
det en Mængde Menneskorag, fom er
bkedne til, hvad de er, ved Brug af
Eocaine. AnskallenB Direktør har
Gang efter Gang gjort opmærksom
paa ben Fare, fom truer, og omsider
har de offentlige Myndigheder troadk
op. Fom Druggiskcr, fom antages at
hade solgt den hsemeforbæroendeGift,
et bsedne fatte under Tiltale aføranbjuryen. og fortsatte undersøgelser er
fak igang. Lægerne siger, ai fint
Folk, fom Bor paa Hoseiler eller i
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Boulevardernes Residenser,
kjøbet
“ben forbudne Frugt" i Smaaflasker
eller i Mfser, hvor Blade af Kolerplanten er nedlagte.
Wilhelm Robeman. fom er Kas
serer for The Stale Board of Phar
macy, vidnede for ©randjuryen, at ef
ter hanå Mening de mange. Ulykken
paa Jernbanerne fan føres tilbage III
Brugen af Cocaine. "Mine Itnbetføgelfer." sagde tjan, "har oderbetiift mig
om, al mange af Jernbanefolkene er
hengivne til Gocaine-Nybelfe. De faar
ilte Eoo til at drikke Øl eller Bræn
devin, og de afholder sig ozsaa fra
disse Ting af Frygt for, af Kuglen
fan røbe dem, faa de bliver affatte.
3aa griber de be tit Cocaine, fom et
uden Lugt, og mange af dem eredfeone rent forfaldne. Giften kan bæres
i en liden. Flaske i Lommen, og ingen
kan skjønne, at de bruger den, før de
er komne faa langt, at Forstanden er
borte. Skam at fortælle, er Goraine
næsken ben eneste Ting, fom Apolhcferne faer kontant Betaling for."
Mr, Rodemann fremlagde for
titanbjuryen en bel Del Breve, fom
Hustruer hor skredel til Apollsefere og
anmode! om, at de ilfe maa lade deres
Mænd faa Eocaine. Lignende Breve
et indsamlede af Statens Farmaciboard oa Statsadvokat Den een.
J et af Sbleagos fashionable Hosen
ler er det en Druggift, fom fælger Co
caine til fine Damer i Nabolaget. Dt
fjøber Giften i Unseflasker og betaler
$10 for hver. Naar de kommer op
pga fine Værelser, oæder de fmaa
Bonrullfsbotter med Giflen og inbaander den. hvorefter de føler fig muntre,
glade og flette. Bemeldte Druggisk
fælger Cocaine for mange hundrede
Dollars om Maaneden.
Paa Halstead ©lr. er det en Drug
gist. fom fælger Eocaine i skort og i
den forløbne Manned omsatte hon for
$500. En Tid par han bange for. at
Farmaciboardet skulde bringe ham for
Reiten, og han solgte derfor Cocaine i
SEjker med Paaskrift "Naturens egel
Middel". Der skod, at et Kompani til
lavede det; men hele Kompaniet be
stod af hans Brd der. Man har opda
get. at andre Druggifter fælger Gif
ten under Navn af "Anfigtåpulder".

forsend og faa? M, hvad følger faa?
Hvo af os fan eller di! forsøgo at be
skrive en evig fortabt Sjæls Jammer?
Evighed! hvor »il du tilbringe
Enigheden? ©var, Medfynder, og
fbat straks. Hvor kan du til
bringe ben, hdis bu ikke omvender dig
og tror paa den Herre Jesus Ktrstul?
I Himmelen er af den menneskelige
Slægt kun de frelste. Ingen Sjæl fan
lomme did paagrund af fin egen For
tjeneste, thi "alle har sstndet og fattes
Gubis Wre" (Rom. 3. 23). Ingen
(an frelse figfefd. Kristus, Guds .Søn
er Synderes eneske Frelse.
Og det,
er han, forbi han er dbb i Bort Sted)
“den retfærdige for de uretfærdige,
paa det han maatte føre øs frem til
Gud." Hver den, fom tror og fortrøfier fig til ham, (tal alkrig forla
des. Han et mægtig tit at frelse. Han
ynkes oder bor Elendighed og vil faa
gfetne. frelse o§ fra de Synder, der
er Roden tit at menneskelig Nød, san
det legemlig fom aondetig. Forsøg
at gaa tit stem. Kald paa ham og
se, ont hon ikke nit svare dig. Han
hae fvaret Millioner, og bit heller ikte
dæte tans tigeoberfor dig. Hør, hvad
han felv siger: "Den, der kommer tit
mig, vil jeg ingenlunde skøde ud"(Joh,
6, 37). Kast dig for hans Fødder.
Befjend dine Synder for ham, Befjenb din hele Brøde, Bed ham at
rense dig fra hans Bcfmifkelfe og be
fri dig fra denå Magi. Den Hellig
ånd nik for Jefu Skyld komme og
tage Bolig i dig og gjenføde dit Hjerte
og Lid. Bot himmelske Fader, fom i
fin skore Kjærfighed sendie fin egen'
kjære Søn til en Forsoning for vore
Shader, vil kage imod dig for hans
Skyld. Og Jesus selv vil glæde fig
over dig fom Lønnen for fin blodige
Sved, fom Frugten af fin Døi> og
Smerte, og-du skal være hos ham,
hvor han er, og for evig dele. skan!
•Herlighed og Glæde.
Men hvis du iffe vil.— hvis Su
fremdeles Isat Synden kjætere end
din Sjæls Frelse, faa besvar dig selo
det fepørglmanle

„Hvor bil du tilbringe Enig
beden?"

At St. Paul “Pioneer Press" er ot
te be andreDaghtabe iNordvesken oderlegen, er hævet over enhver Tvivl. Bed
fin HErlighed og besjælet fom bel er af
den rette Bdrgernond skar Bladet vun
det Jndgang hos de bedste Folknæsten
overall i disse skore Stater, og Læsernes Loyalilet kan ikke svækkes ved alke
de fiffige Cirkulerkionskneb, fom andre
Aviser benytter fig af. Antallet Læsete øges daglig, og intet af vore indPogen et trytt paa bedste Sort Papir og fat med store, nye lyper, fom diet
smigrende Konkurrenters Præmietil
indstøbt fæettg for delte Øiemed. Billederne er nye, forstostede far denne Pog.
bud synes ak kræffe nogen horf. Og
Pogen er derfor et Pragtværk, hvad Udstyr angaar, rigefont Indholdet er leveret
of nogle af Frtlirtens dygtigste Mænd,
det et naturligt. Der er mange Grun
yiogene Pris er nu nedfar til 40 Cents heftet og vakkert indde, hvorfor "Pioneer Press" har det
bunde« i Guldrat« 75 «enes netto. Muligt Doerstnd ved Salget gaar
største Antal betalende Abonnenter af
til Augsburg Seminarium. Faaes ho8
,
noget Morgenblad t Nordvesten, Dens
Andreas
Helland,
Redattionsartifser skrider fig fra MeSeminarium, Minnrapotis, Mimr
sketaandtr. deres Nyheder er letfatteli
ge, alfurale og korrekse, dens Mat
fedsberetninger er ben anerfjendte Auttjorilet i denne Del af Landet, og de,
fom leder .Bindis Interesser, har viet.
fine Lid til Studiet af Folkets politi
ske, hjemlige og industrielle Stræben, S "Folkebladet" vil staffe fine
Det fortæller, hvad det ved, er fandt,
eller ogfan kier del — ingen Løgne og
Pastor
a
ingen Overdrivelser,
Prisen paa
8. Birkeland
dette Blad er hverken mere eller mindre
for omtrent kalv Pris. §
end Prisen paa nogle af de Blade, forn
du undertiden blir ooertatt file af til
Den almindelige Pris for Bogen 1
lade al komme til dit Hus,
@jør
olene er bst.50.
“Pioneer Press" kik en Faijiliernstitution, den hører til der.

(„Bibelbubet.j

"Hkwr vil du tilbringe Evigheden?"
fagde.trr Presk, fom talle i et offent
lig Lokale en Søndag. Netop fom
han udialle disse Ord, kom en Slnsl
ind-, det oar gaaet did af Nysgjerrighed for ai fe, hvad det gik for fig.
Delle nar de forske Ord, han hørte,
og hans pludselig vakte Samvittig
hed svarede øjeblikkelig: "I det ne
derste Helvedese
Hanå Liv havde »æret ført i fræk
Dtyggeskøåhcd1 og næsken ubegreensel
Ugudelighed. Denne Søndag hadde
han, fvm sædvanlig, skenitei om i Ga
derne og føgi fine vanle Fomøielfee;
da han faa. at Folk strømmede ind ad
en aahtn Døt, fulgte han efter. Præ
dikantens Ord synkes ak fæske ham til
Stedet, Han hørte til med en Jnleresse, fom fyldte han: selv med For
undring. Del var, som en ny Ver
ben aabnedc .fig fdr ham, da Guds
Tjener udviklede de nærværende og
enige Følger af et Lio i Synden. En
Tid efter sagde den samme Mand i
en Tale til fine Kammerater: "Jeg
forlod hint Sted fom et forandret
Menneske — faa forandret, ai jeg høj
tidelig forsilrer, at jeg fra den Stund
af har hadet de Ting, jeg engang el
skede. og. prifei nære Gud, elsket de
Ting, jeg engang skadede. I, mine
Kammerater, ved aske, hvad jeg hae
værei, og de fleste af edet kjendet no
get til. hvad jeg nu af Guds Naade
er.\ Han rev den største øg forteste
Brand ud af Ilden, da han frelste
mig. Verden, det betjender jeg frit
for eder alle. et nu intet for mig, og
Sidet har kun Værd for mig, forfaadidi som jeg kern seve til den Frelsers
Wre. der ubgjøb fil dyrebare Blod for
at frelse en faadan Synder fom jeg."
— Nu fan denne Mand oltfaa give ei
andet Sbat paa det Spørgsmaai:
"Hdvr vil du tilbringe Evigheden?"
Men, Læfer. hvisket Svar vil V u
give? Har du tænkt otiet del? Og
hvil iffe, et det da ikke nu paatide?
Store Skarer gerar hver Dag fortabte,
forbi de ikke tænker paa fin Sjæls
Frelse. De opsætter det, indtil det et

"Hdor
den?"

%8? Frohandol.
Gt uforligneligt Tilhob.

t5 flot« 50after ef bedste Slags
Krssorter. værd $8.00, (or blot 50
6<ttts portofrit med Posten. Indsend
Order nu, for denne anledning tommer
l9{tru. Slenge maamebjplge«etzillin• 81 fmbrr følgende Sifteaf toufoka
‘er; Bsktmrr, Golden toar; Rodbeder:
tBIooblurttinr «oot, tidlig og $ommer=
■jen.gtotDutch; Øulrskbbrr,Long Orange;
-.pvGom, Sonania; Bedste Bgurtrr; •
Prize Head; Mufl-Melon, silver
---- netted; Bandmelon.
Cuban Queen: Senen,
Rødløg; Hvidløg: togti
Sukkerærter: Parsnips;
lle; bedsle Reddiker,
atorø: Squofk.Hub .
bord: Spinat; Nodtaat
(Rødder): tirodderh
urter: Dill. Lavendet;
Blomsterfrø: After.

H

tiinclaa sendes frit er
. fin illustreret Katalog.
’ Adresser

Uhemttaithinel
fan helbredes hurtigt og sikkert-Pinslerne i bc angrebne Led og Muskler
I ftllles og de værkende Lemmer faa Hvile ved Brugen af
1

9v. jpehan’s Aririko,
Dette gamle, belprøvede, af Urter tilberedte Lægemiddel driver Urin- l
saren ud as Blodet—Sygdommens Aorsag. Den gjengiver Legemet dets I
Styrte og Lmøtroft.
I
Gr ikke en Apothctermedicin. lian erholdes af Lokalagcuter eller I
dirette fra Fabrikanten,
1

Dr. Peter Fakrney,
112-114 So. Hoyne Avenue

CHICAGO, ILL.

IN DEB LADE
Indvielsen af Augsburg Seminariums
nye BygningUdelivet af »ugoburg Seminariums "atultel, Minneapolis.
Denne Pog Indeholdet lalet ofo. holdt ved Augsburg Seminariums Ind»teste I fte til Stue Jannar 1902. Bogens Indhold er følgende:
I. Tale om „den nye Bygnings Historie-, holdt Nytårsdags Formiddag
af Prof, Sven Oftedal, med Portræt of Prof. Ostedal, Post, O. Paul[on, Otto Hanfon, H. Ehrpstad, Siver Larsen, Olof Host, Past, Andreas
Helland, Prof, H, S. Hendrickson. Prof. I. £. Nydaht og Prof, BitHelm Pettersen.
II. De ved Indvielsen oplæste Sibetnffnit.
III. Indvielsestale af Fritidens Formand, Past. $. P. Harbv, med Talerens
Portræt.
IV. Date Nytårsdags Eftermiddag af Past. G. Oftetal om .Augsburg
og den heilige Skrift', med Talerens Portræt,
V. late af Prof I. H. Blegen om „Augsburg og Lutherdommen", med
Dalerens Portræt.
VI. late of Prof, Georg Sderdtup om „StngJimrg og ben norske Stele i
Norge*, med Talerens Portræt.
VII. Date af Puft. E. 6. Øynttd gm „Augsburg og den norske skirle i Arneriter', med Talerens Portræt,
VIII. Dole af Prof. H. ®, Urfeth om VThe Future ot the Lutheran Church
in America”, med Talerens Portræt.
IX. Prof. 6. Oftedals Resignation og Resolutioner innledning deraf.
X. Jndlcdningsfoteorag af Past, Pi Nisten oder Emnet: .Hvad kan sitre,
stestolen bidrage tit Menighedens Gjenreisning*,med Taterens Portræt
XI. Pestrivetfe of den nye Bygning med tre PtCeder.af Bygningen iJnle,
riører) og tre Tegninger of Bygningen# Grundplan. Ligeledes findes
et Billede af Bygningen foran Titelbladet.

stak jeg tilbringe Eoiglje

Pioneer Press.

...ET TILBUD... i
i
Lysglimt i Møllet" i1
)

Bi tilbyder „Folke-j
blabef for tt Aar ost j
„Lysglimt! Morfcf;
for $2.50.
;

En af de mærkeligste Broer i Ver
den er en, fom findes i Arizona. Den
beftaar af en forstenet Træskomme paa
141 Fods Tykkelse og ca. 40 Fods
Længde, og hvilet over en Klippespal
te. Begge Ender af Stammen ganr
Isammen med Klippedæggen. Denne
af Naturen dannede Bro er mange
Tufen Aar gammelt

Altsari fanes ,,F skebladet" t Birteligheden frit et htkt Aar,

Dødbed kan ilke helbredes
med lokale Midler, ba be tto kan naa ben angrebne
Del ak ivret. Der er kun en Maude at kurere Døvhed,
og bel er ved konstitutionelle Mider. Døvhed foroato
lage« ved en betændt r,stand af Slimhinden- i det
eustachifle Rør. Soar dette Rør bliver inftammt
martet De en rumlende Lyd etter faar en fcaatitg
rolse, og naar ben bitter helt lukket, er Døvhed gflgen
og tneb mindre veirettdelsett kan fjertuI. og dette Rør
giengtvrS fin normale LUstmrd, tril Hørelsen noere øde
tog» så stedse. S« ab af ti Xifslbe frrakaidel ved
SmbtaberB* tel,t 6nbet m “ betændt rustand af
amt trU att* et htmbttbe »onar« for etttwrt Tilkalde
Døvhed Horuarlaøet al tkatarhUmntnetan furmi

mtb HaU*e fatarrh Sure.

etrtD efter Strfttltm ftit

j

Svomlomholft. »en flækket oS 5 ntie
«arbahowwonkox knett Boaen lett.

n
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„Lysglimt i mørketer en uDvtmaaoe
overmande luiereejani
interessant loeretmng
Beretning om en Retfe
Seise rundt
randt f
ci ct
Sotben; fpccielt omhandler den Forholdene
e’—<™^— i1 Indien, fornemmelig i Santalistan,
~
i
\ Den giver os et levendee Billede af ©ontolfolket, famt økretsruds og Børrefens At- \
f deide iblandt dem.
*
Hialp tU at udbrede „Folkebladet". Dertil faa denne fortræffelige Bog.
»
Si detaler Porto paa Bogen.
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