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Landsmcendl 
M vi Danfl-Amserilanete mang- 

let indbhtdeg Sammenhold, hat fot 
lidt at gste med hinanden og soni 
Fslge detaf tun formaat at udtetOe 
lidet af Vet, der kunde udrettes, hvig 
der Var stsøtre Enighed, et noget, di 

hat høtt saa tidt, og det er detfot paa 
Iden, om vi for en Gangs Stle 
kunde enes ——— alle Tom en —— og sta- 
be et Fotetagende, som lunde for- 
hehre vor Neputation baade hos A 
merikanetne og has dem dethjetnrne i 
Donau-et 

Her i Amerika har«vi 3 dansle 
Qttnehjem (et her i Chicago), der 
alle trænget til Stäte og alle hat 
Krav paa von Medfslelse og Hjcelp. 
J de Blat, de hat elsifteret, hat de nd- 

foldet en smul vg velsignelsesrig 
Getning, til Ttods for de smaaMids 
ler, vg de uheldige Fothold, hvotun- 
det de hat athejbet. Navnlig hat 
Vitnehjenttnet het i Chicago fplt 
Savnet al en tidssvatende thningf 

En us de snmkkeste Fesier som si 
Mann-s Minde shat vcevet afhpldt i 

W var den saalaldte »Bor- 
nehjækpödag« s— ben var smul i dobs 
Zelt Vethdning fotdi hele Kobens 
hanms Mollning fynies at væte op-» 
tagen af samme Danke: at staffe IH sere og lylleligete Livsvillaat fot de 

mnge fmaa Staller, der uforslnldt 
lldet og staat Angel-se 

Lan vi Danste het i Amerika enes 
om at lave en .,B-tne·hjcelpgdag«? 
,Bi tan. 

Her i Chicagv arbejdes nu paa 
Kraft fot ,,Bstnehjcelpsdagen«. Ide- 
en hvar flaaet goldt an, vg i Beitagtg 
ning ckf, hvad Hans Christian An- 
detsen, Bienenes Die-ten hat gfvtt 

sioe hisse og den danste Nation, vil 
,,hsrnehieekpsdagen' blive fejtet paa 
100 Zarzdagen for hang Jst-selt- 
daz Syst-bogen den 2ben April 1905. 

Gensigten med ncetvcetende Op- 
tmä ee at gsee ,,Bmtehjeelps'vagen' 
stil en Nationalfest for os Dunste her 

Jutpotterede Blade og Tidss 
ikriftet frtc Damm-L 

Ru er bei paa Tide at afsige be 
Ande, som hol-des fra Danmark. 
Mgelse man naa os inden den 18. 
Dec. 1904. Dersvm Opsigelse ikke 
nwdtagei, vedbliver vi at sende Bla- 
benr. hast, de Maa betales i Forstutx 

De, Tom maatte snste at holde 
Pfade fta Dom-tatk, kan faa dem til 

spigeude Prisci- 
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ÆW 
Kaum Var-listing haus- 
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i Amerika, og det tan den blive, der- 
fcim nsogle varnihjertige Mcend og 
divinder i hvexi danft settlement vil 
iaette sig i Bevægelie og famle Dan- 
fke ded en lokal Mindcsest til Fol- 
kel for ei af vors Danfte Bornehjeim 
shxert Esttlement kan bestcrnme, 
bvilket Børnehjem Jndtægten fiel 
tilfalde. 

En ,,Børnehjælpsdag« til Mache 
em Hans Christian Ansdersem Son- 
dagen den 2den April 1905, vil bliue 
til ftor Velsignelse for Bssrnene og 
til Aste for vor Nation. i Chicago den lste December 1904.l 

Chakles J. Ryberg, 
27 Elston Ave. 

J II- ss 

»Danfteren« betæntcr sig ille pai 
at give denne as Or. Ryberg frem- 
holdie stønne Tanke sin fulde Til- 
flutning og Anbefaling. 

Det er en rigtig gsod Ordning, at 

’Hjcelpen stal gaa til den »Deine- 
»hjcelp«, der alleredse er i Gang, ver-: 

Jdanste Bornehjen -E Chi- 
!cago, i Ell Horn, Jowa og i 

Waupaca, Wis» og saa Foll pac- 
ethvert Sied, Menighed eller Settlei 
ment, lan sende deres Hjælp til dstt 

Barnehjem de selv pnsiein Saa .-: 

Misforstaaelse udeluttet. 
Vel er jo disse Børnehjem hidtil 

tleven opholdt; men de hat not alle 

Ptnvet mere ellet mindre af tranase 
Kaat, faa en saadan eksttsa »Bist-ne- 
hjælpsdag« bis-selig vil komme dem 
vel tilpas. 

Dei er ogsaa en fløn Tante at for- 
lpge at samle vort danste Folt her i 
Amerika om et saa ædelt Fotetagen- 
de. 

Og Pages-, 100-AarOd-agen efter 
H. C. Andersens FsdfeL kuwde need- 
pe have vceret bedre valgt. Slulde 
man snfle, fordi denne Dag i Aar 
er en Sindag at rylte det en Daa 
frem eller tilbage, saa tan det ic. 
let lade sig gsrr. Men Sammen-; 
knntning as de to Ting —- Minde- 
sfeft for Bornenes Ven H. C. An 
derer og saa Bornehjælpen er 

visselig meget passende. 
Det gelber ja saa om, at Mænd 

vg Kvinder. som Tanlen slaat an 

bes, vil tage fat paa hver sit Stro. 
i By eller vaa Land, og faa Botm- 
hjælven ordnet. Der er io avd Tik 
dertil. Men det er oaiaa avdt. at der 
et det. Blvt vi nu ikte stoler for me- 

get paa den Ade Tid og ladet den 
flivpe as nd af sendet-ne- 

»Ist-?- Red. 

En Omveuveliks Historie. ’ 

»Man set ej altid tet Paa Herren-:- 
Dag, 

man glemmer tsdt, at Den stal holdes 
helligk 

tin Starr faret nd i lystigt Lag 
Og Oder, dritter-, banfer, synder Val- 

d·g! 
Paa den man fovet Løtdagstusen Urs, 
saa kwilet man og trot, man tjener 

Gudk 

J Lordags Aftes var der budt til 
Duns, 

bog Mittel Tonder og hans unge 
Mage. 

Man tabte næsien baave Vid og 
Sans. 

Thi man sit Ol i net-erste Etagr. 
Og der var nvk af unge Fore, sont 
med »Lætken« i sin Trijeltnnme 

kom! 

Bed Midnaistid der tmn en Tordens 
sitz- 

Iotn pp fta Vest og gjovde lithlatm 
Man et, naat man et howqu og 

lädt bly, 
via Sitketheden svigtet starke Ann. 
Dei anste, sont holdt sig — stsnt ej 

fund, 
var Spottet-Spros« i de fuldes 

Mund. 

Man wrdnede, meni Tot-denen lom 
op- 

og Lyn i Lyn Vlev himlen fuld af 
Flammen 

Da lId et Brug, og Lystighed gav 
Stop; 

Mbage Var kun Mindest sagte Jam- 
met! 

»O —- hette hjælp os i den svære 
NIVU 

fhi Spillemanden tamies og var dsdk 

Städt-new hvorpaa Spillemanden 
stob- 

var ved ei Tit-, det Tre, sann Lynet 
tun-te; 

de W sank m need wettet 

L 

tun ham det gjalt —- det ellers intel 

sttamteI — l 
han tøktes hjem med samt hanS Vic- l lin. --— 

( 
Der blev beredt Begravelse saa fin! l 

Nu Lystigheden var forvi den Nai, 
og hjem man drog den stille Enndag 

Morgen. 
Nu sov man Rasen ud og faa tog 

fili —« 

med Spillemandeng Slæat at dele 

Sorge-m 
F— Den Tirsdag lom der Folt til 

s Herren-J Hug —- 

m Zangen lød til Orqiets fagte 

la Brus- 

Den leere Ptcest, for Herreng Sag 
libt Darin 

blev til Beqravelsen ldt dann i Ta 
len. 

Foriiatiahed blev bkigvild i hans 
Barm! 

Han nævned siærnenmm sloa liaardi 
til Elallen 

Han tordned’ lag mod Dunst-n on 
txt-d Tritten 

ca ænsed’ ej, ban irriterels Witten- 

Ter er fom Reael i Hsicr «.«·-."-..2T:,L.« 
n faadan KliL iom b r it Jä: til 

stimmen. 
Fra Graden ail man lsvrt ca mais 

var dred 

ca loved Vrcesten baabe Inn — Ha 
Gaum-en 

Ihi Zwillemandeng Fai- var ncget 
lcktd 

og berfot nomittidt var Ietretætk 

Nu blev der spat og lebt oa fundct 
Snavs, 

» Breiten blev tilfmøret, næften 
dckllet, 

csa endelig, saa lom den store May-Z- 
meo et helt Lass, og unbrød balrt fre- 

strastlett 
Zwar tan bog Menigheden —- ha’ — 

en saadan Mand, 
der sinbes ingen Meere ·- vort hele 

Lan-di 
l 
TNu sit man tacht sit Mode, spm sigl 

m l 
on hele Flolten msdte fvem till 

Tinge; l 
selv dem, som aldtig lom til Model for 
var msdt, ist man var sækdia til It 

tinge 
Nu Seltetceten lcefte fin Rappvrt 
cm hvad ved sidfte Malt-e det var 

gjoeil 

Nu tog en Gaarinnand Otdet, sein 
sig bit: 

»Nu, Brot-U alle ved, hvorfot vi 
msdesl 

sDet et jo ufotsiammet som ban gin. 
enhver optigtig Kristen maa jo sto- 

des; 
thi saadan Tale sial ej lindte Niv- 
Han ital ej tale, naat min Sssn et 

bild! 

Nei, vi maa have os en andenPtæit, 
den hec, han taler san-. til Hednings 

Staren 
han ligner os ved baade Grks og 

M- 
og siger, at di neb til Helved latet! 
Vg—ba—ha—-mondereret 

helved til. 
en iaadan Prøst vi ille have vil«! 

Der var bog nogle fromme Siæle 
med, 

sont talte Ptcstens Sag til Her- 
eeni Me, 

det giotde nogei godt -—- men met 

For-trad. 
Alt var jo mit-tut, satn vet stnlde 

vere; 
thi Mitten hat-de ordnet alt, di ded. 
vg scgdt Ptssteu vg bunt lau Be- 

steht 

Man vandt sin Seit-, og stolt man 

bat sin Man-. 
Nu dral man Seitens Staat bot 

Mittel Tini-et- 
Fsmden Wille-stand man gtl til 

Pan-! 
en Iræstovals lom bot de iydfle 

Baudert 
Wen Hirten den M tpsn til liber- 

Baade; 
M altiv stal man lade Mengden 

taadel 

Limaadoghave o- en anden 
Brett- 

det met-the man otn fta alle Kante- 
ved Benevent set Etat-en aller- 
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Naat bare vi tun faa den rette 
Mand, 

som beuge tan sin Gudsfmgt mev 

Fotftand! 

Saa blev der attet til et Myde taldt, 
vg mangt etFoteflag kom og blev for- 

tastet. 
Te Summen som blev lastet, litt 

ulige faldt —- 

lom een for sent, en anden tom for- 
haftet! 

Tilsisdst af Tmthed tom man til ct’ 

Metal, ( 
oa valgte sig en Præst med Navnet 

S l r a a l. 

Ten nye Præsi var Inange glade 
ved, 

tcd Gildetne der hcldt han store Tasj 
Taler. 1 

Hatt drak sin Punch og var i Dante-n 
med 

oa Spillebord som Kunst ban an L 
besaler. 

Han boldt sm Presten slatpt om Lid 
og Tonl, 

; 

spm ingen agted det — det var tun 
SkraaU 

Ja gjk en Tib, og dybt man sank i 

Nod, 
» 

s.:fckdelig, fotdtutten og fordontet 
nsan falte, at med Snndens Strom 

man sied, ; 
Da snsted i fm Nod at blive stanbscttj 

De fromme bad til Himlens Gut-J 
o, stom 

oq ned bin lille Flot og Helligdom! l 
l 

Oft Herren høkie ogfaa deres Bon- 
cg stsnt for dem den hele Sag Voq 

endte. ( Vor Heere got sin Gerning tidt i 
Løn — 

til stot Forundring Ptæsten tig out-» 

vensdteS 1 
— Med ham paa Knæ for Gud en 

State lau, 
m1 Menigheben andre Dage sau! 

Feld Mittel Tondet tom i Spuke- 
nob, 

git til sin Pisa-it og spukgte bam om 

Beim, 
og itote Klavs »und Læsfet« haatdt 

fette-d 
sin usie Fett-, og sagde tidt forlegen: 
Nu vil vi gste godt til Henens Æke 
vg andre vantro Fall til Jesus betet 

Hvis du vil se i Dag en Menighev. 
som seen-wer Lampen under herren- 

Inne, 
saa intet bedre Sieb enkv her jeg ped- 
thi Præst og Menkghed pas sncevre 

Baue 
mvd himlen hastet —- alle frommes 

Maul! 
-—— Nu glcedet sig Gut-s Felt, ved 

Betst-or Straall 
A. K. 

Den bcdstc Juli-gaben 
Ja, Venner, der tun væke san man 

ge forsiellige LIJceninger ow, htmd fu« 

et den bebste Julegave. Et ellek unter 

runde synes at vcrre brugbatt; men 

blandt alle de Ting. man vælget 
imellem, da er en Bog den mest pag. 
sende og behageligfte Gabe, man tun 

vælge at give bott. Da der er saa 
mange scrsiellige Boger til forstellizxc 
Wasser, vil det altid vcete let at sinde 
det, man søger, en passe-me Sie-ne ris« 
en passende Pris. 

Bi bar jo Bøgeh der btuges meget, 
saafom Salmeboger, Sangeken, Bi- 
belen o. l. Der sindes ogsaa Beger 
for de unge, som i Himmets Biblio- 
tet og De unges Mbliotet. For Te 
ckkdske et der et start blng af Pra- 
dikensbsget, husandagtsbtger og an- 

dre sctlig passen-de Bogen 
Dei hat alttd vætet Brugen meke 

ellet mindre at give BIget som Inte- 
gave, men i de feneee Aar er det ble- 
ven endnu merk almindelig. Der-sont 
De et i Tvivc um, hvor De stal heu- 
vende Dem for gode Bogen da et der 
tun eet Sied, book de altfd san viere 

sikfet paa at faa gab og fund Las- 
ning, vg det er i Danish Publifhinq 
Hause. Der sindes altid paa Oplag 
i"den forenede Kirkes Foelagshvs ri- 

gelig as fadanne Bsgety som et bebst 
passende til JulegavC og det vil 

væte ever let at foesitckve noate Bis- 
get til Julen. Det glceder altid vore 

Fortetningsfoll at faa mange Beseit- 
linger, og vi haabexz vote Venner ille 
gfemmer vori Melaqghus nu til Ju- 
len, men bestsillet faa mange Bsger 
til Junge-we at ogfaa vori Foelagss 
has lau soc en glædellg Jul. 

Paul Petetfetu 
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Fadet Tollme z 

Un Nutidsprlrst 

lSlrttning). 
J sz Aar sad hau L Ztoleraadet i 

Portgmcuth og termpcde ivrigt for 
den-re Lotalrr og hojere Len for Lese-l 
rcrne, en Kamp, som han ogsaa 
nmatte taqe op i sine sidfte Aar i 
Vor FrelserH Zoqn i Diclondom 

Zærlig iojnefaldenbe er ogfaa harte 
uovervindelige starlighed til de du-— 
dest faldne. Der var vel ingenKla5- 
fe JllennefteL ljan tritiserede mete 

flarpt end Englands Præfter, og dcg 
findeg der tun faa, der i den Grad 
hat vist sig som den barmhjertiqr 
Samaritan overfor De dybest faldne 
iblandt dem end Dolling. Der fand- 
Iei« altio E hans Hus forhenværende 
Verm-steh Der paa Grund af et daar 

ligt Levned, navulig medDrit, havde 
mistet beres Embede, vg mangfoldige 
er -be, der gennem ham blev oprejste 
til et nyt og bedre Liv. Marterets 
Wller og Sollten-ten løsladte Fan- 
aer, hjemlsse Drenge vg Mond be- 
handlede han som en Feder med al- 

drig fvigtenbe Ømhed. Qg hvad hqn 
var ovetfor Mændene, var hans to 

Sssstre overfot Kvinderne, ligesaa 
rige paa Kerlighed og Opofrelsesi 
trang som han. 

Saat-an svandt Aar og Dage i hans 
tun altfor tokte Liv hen under utros 

lig Flid og Kamp. Hver Morgen stod 
hon op Kl. öz for at vcette sineDren- 
ge og Ssmcend, der still-de paa Ar- 

bejde. Tiden til Kl. 7z, da der blev 

holdt Morgenbsn isi Hirten, heimt- 
tebe Dolling da til at lese vg bede- 
Paa denne Tid begyudte allerede del 

forstellige, ver Instede at tale med 

hom, at tommez Kl. 82 spiste man 

faa Frvtoft i Forening. Jndtil 
Mit-bog Kl. 1 var han travlt optisc- 
get af tirtelige Forretninger, hasse- 
spg, Sygebespg o. s. v. Om Elter- 
mitddagen var han ofte i en anden 
Del afLorrdvn for at predite vg sam- 
le ind til sit Arbejde i Svgnet, meu 

pag-sehe bog at vcere hjemme til The 
Kl. SE. Om Aktenen var der gerne 
Gudgtienefter, Missionsmsder eller 
Klubmsder at holde, Kl. 10z lalles 
des Prestebolksgens Dsrh 

Og bog fandt Dolling ved Silves- 
af sin Præstegerning Tld til at ftls 
ge interesseret med i bead der fere- 
gtt rundt amtring saavel l Politi- 
tens fom i Kunsteuz Mu. hart 
leite ttle san lidt og satte navnlig 
stor Prig paa hear-it JbsensVeerter; 
bavde han en entelt Friaften gil han 
gerne Zi Theatret, hvtltet han ncrede 
stor Tilltd til lom folteopdragende 
Mit-del. Don var en i bevsie For- 
stand moderne Mand, men. plev der- 
foe ingenlunde i den Grab tin-vone- 
ret as Rutidens Tantegang eller Uds 
vitling, at han stulde siaa af paa 
Evangeliets underfulde SCML 
Han satt sin Gernlng lyttez, det bleo 
bans ftvre Lon; men- han hat-de ved 
Siden af state Sorger og Slusselser, 
som blev voldte ham af Mennester, 
ver burde have verbsat ham mere. 

Sit fsrste Sogn maatte Domng for- 
!a«de, fordt Bistoppen af London, Dr. 
I. Temple, Englands nys old-de 
Gewiss-IN Mc UM M, It Dzi- 

itriltet tilev et selxsftirndigt Zoan 
ltont et Zamarbcjde med Zognepeas 
sten var umuliqt ZtDthatba Svan 
niaatte han cpgive, fordi Bislop N. 

Davidion of Lttinxheftein Englands 
nuvckrende tsrledistUx forlangte, ct 

ban slulde iiidrette tin Gudgtjeneste i 

iwje Lsoekensstemrssetfe med den en 

aelste Kirteg Litinirgi Ta Doklini 
ittr timde qaa ind ima dette, fordi 
ban niente, at den Mande, han holdt 
istudstjeneste paa, tjente bang Sognx 
bøtn liebst, maatte tmn sorn sagt pas 
ni) tage fin Affted tft Aats Td var 

han nii ledig og benyttede lda sin Ferse 
til at foeetage en Reise til Amerika 

og til at udgive enVog med sme Erin- 

driniier fra Vlrbejdet i Poetsmucth, 
en Bog, sont i tort Iid udlvin i A 

Opla«».1. J Juli lRW blev ban da tal 
det til sit sidlte (Enit)ede, hvor tmn 
imidlertid itte naaede at san udrettek 

nieget Vandt han saaledes itte 

Paaftønnelse hcs fine foresatte, saa 
blev Foltets Kerl-«qu hain laa nie: 

get meke til Del. Ovemlt bang bang 
Sogneboen ved ham med en wrende 
Kmlighed, som oglaa gav sig Udslau 
deri, at de alletede i hans Diatonaai 
laldte ham med Ravnet »Fab« Dol- 
ling«, en Betegnelte, ban altid feuere 
satte stoe Ptig paa at dare, og dc 
han stiilde otdinekes i St. Pauls 
Kitlen i London, lejede dtsse fattige 
Mennestet ude fra Issilvndson to 
Ostia-hassen der stulde befotdke dem 
til St. Pauls Hirten, for at de doq 
tunde date hos detes take »Fadet« 
den Dag. Da han holdt den fstfte 
Gudstjenelte t St. Aaatba Soku t 
Pottsmoutlp stenede Psbelen dank 
bogstavelig talt, da han loni til Wir- 
ten, en halv Snes Aar senete stoc- 
de tamme Mennestee gradende ved 
hans Kiste og aldeles utktstelige over 

det Tal-, de hat-de lidt. Og disse 
Menneslets Kætligded satte Dolling 
mete Pris paa end paa noget andet. 

Dolling hat-baldig haft et stattt 
Helbted, og i M m sted 
dein alvoeltg syg; han enaatte Mtve 
tin Gekntng, es sttnt Lan Im Hang-, 
gjoede Fort-g paa at pptage den igen, 
rat det dog ugstltgL hing Kraft vai 
beudt. da Totsdagen den lö. Mai var 
der oprigttg Sorg blandt Østlondons 
inange Tusinder, og de tunde ttte sin- 
de bedee Otd til at udttytte detes 
Sorg end dem, lom dekes gamle Ben 
Alle-wen as London. De. U. s. 
Winnington Jngkam udtalte t sin 
betagende Tale ved dere- Pteests oq 
Vens We. 
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