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DAJXINULFHL1'Ulll,.lll)l·slsj, 

Blau, .slel)r. 

Redatton A. M. »Und-eilen 

Alle Vidrag til .?ansl1m«-Z Jiidlluld: 
Ifhandlnlger, Korrespondancer og Art-tin 

c« mlniei Illi, bitt-J alxccfrrrks 
Jl. M Als-denen Blatt Nebr. 

Ente-feil in tue-« Post Ulkice kst Eli-in Nest-» 
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Ädvkklissting Rate- tnmle know-sc ask-n 

Ippliurissik 

,Danskcren« 
bliver findt nl Exzbttrinmen mdlit umin 
kelrg Longelse modrageg at lldgiuerlle, og al 

Gæld er bekan, 1 Lockengstemmelse mcd de 

Forencre Eimer-z Postlow 

Nanr Mir-eine trennend-r läg til F lf del 

aoerteker i VludeL knien ior at lobe hag- dem 

eller rot at can L Istnsznmg our del nost- wede, 

ledes de nlc:: ists-calc, at de san Pliwitikfx 
mermt i oulc Jud set oil vlkre ;:. gen 

fidig Auste. 

,,Tanfkcren«s Kredit. 

Tet var itle Meningen, at »Dan- 
fteren" stulde give Kredit. Reglen er 

jo, at Bladene flal betales i Forstud. 
Men det er nu alligevel gaaet saadan, 
at »Tansieren« hat faaet et helt storl 
Tilgodelsaoende bos sine Holdere. 
Forleden Tag hadde Forretningen ad- 

sireret Regninget til et famlet Be- 
løb af mellem 8,000 og 4,000 Dol- 
lars. »Mange Bette smaa gar en stcr 
Aa«. Tet føler Forretningen. Tlsi 
ten ftore Sum af en 3 a 4 Tusinde 
Dollars maa Forretningen saa laant 

og betale Renter af i Siedet for at 

kunne bruge sine egne Penae, om dore 

Venner var saa venlige at betale os 

vort Tilgodehavende. 
Forstaa nu Sagen ret. Mange, ja 

de flcfte af »Danfteren«s Holdere 
sinlder os intel, de har snarere lidt 

tilgode, idet de hat betalt Bladet til 

Nytaar WOFL Saadant er vi lal- 

nemmelige scr. Men der er saa neg- 
lc Hundrede Holdere, som hat und- 

ladt at detale det ene Aar efter del 

endet-, saa deres Styld til Bladet 
bliver en hel lille Sum. Der er flere. 
sont stylder faa meget fom en 18 a 

19 Dollars. De fleste styldet mindre 
Mcn der er mange, sorn sinlder fra 
f-« til 12 Dcllars, andre 3 til 4.5c 

Dollars. De, der ftylder blot for 
anevcerende Aar, er slet itke med- 

regnede. Del er de andre SammetA 
der tilfarnmen ndgsr melleni 8 og 4 

Tusinde Dollars. — Tilgodehavendel 
for de andre Blade, der udgaat her- 
fra, er flet ikte medregnet. Det er alene 
»Dan-«steren«s gam le Tilgodehaven- 
de lber er Tale orn —- 3 a 4 Tusindel 
Treu-l paa det Venner, som ftylder 
for Bladet. Dei er de smaa Sum- 
mer, alle vore store Udgifter man de- 

strsdes af. Det et ilte saa let for 
Huset foruden en ftor laant Drifts- 
kapital faa at stulle laane nogle Tu- 
sinde Dvllars i Stedet for at faa vorl 
lovlige Tilgodehavende. var megel 
letter-e det dog maa date for den en- 

kelte at betale den lille Geld, enten 
den nu er s, 6. ellet 12 Dollarsl Og 
desuden maa det da vcere langt stin- 
nere for enhver, naar han modtager 
og lckfer et Blad, da at vide, at han 
bar betalt for det, end at det bestan- 
digt ved sine halvngentlige Bei-g sial 
Milde ham orn en usbetalt Skyld. 

Prsv nu paa del, Venner, alle- 
sammen, at faa Bladet betalt til 
Nytaar IM. Er der nagen, sonl 
file kan lbetale, saa lad os det«vidl 
og bed om henstand. Det et en stvi 
Dilfsedzstillelse for os nlene at hart 
fra holde-me vg etfatr. at det like er 

Mitten, der irr-malen Men hast del 
sau, at ,,mange Mc sama gtt er 

staat Aa«, vg lad de mange smac 
Meile siyde tnd i vor Kasse, saa der 
san dringe- tll at svulme op. Fo1 
Tit-en er der M t den« 

Wigst 
s ,,Dansskeren«. 

Phouogmf til Sala. 
En Edison Home Phonvgraf, km 

lidt brugt, san kobes billigt i Danift 
Luth Publ Hause Den er i fuld 
sttzndig gab Orden og lige saa god sen 
en« ny Mastiike Miui hedes tilstrkv 
os om Prisenh 
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En Samfutids-Fare. 
» Erim .-·Etedle:n ai Eloledireltionen 
ligger det mia daa Hierte at iaa sagt 
e. er til alle dort Rittefamfunds 
Rennen « 

Da ddr Brard af Trnfteeiz formt-list: 
Var iamlet ber, scritod jea —- hvads 
jeg og manae med rnia natnrltgsvis irr, 
en Tel vidite for — at di Tom Kirle-I 

lsamfund hat en aanfle betndelig Gæld,« 
Jca den er kleiden betndelia ded, at den 
ler ootfet Aar efter Aar· 

I La bvorfra bidrerer denn-: tskacld 

FeaentligZ Ja, del er det ncevde tnin 

Pliat at gøre Tit-de irr: men vi har 
;den, oa den ital detaleg; det er Ho- 
redfagen Hddrfra den didrører ital 
rette Vedlommende jo not aøre Rede 

»in-r til rette Tid ca daa rette Zted. 
lMen en Tel as den ded kra, hdorfra 
lsidrører, ca det er det jeg vil sige oak 
prøde at hindre, at Zamfnndet ital« 
Vedblive at lobe E Gæld vaa dette Om- 

raade. 
Vi bar i manae Aar hrert Aar, 

faaet for lidt ind til Leererlon desto-Z 
lens Vedliaeboldelse. Terira oa sra’ 

Renter paa Vore Laan bidrører en be-s 
tiidelig Tel as vor Gald i 

Tct aaar fle: ille ai!,! 
Rennen at di iorn stirtcl 
famfund bliver ded meds 

at lobe i llnderbaianceE ; 
Eom en ai dem, der i flere Aar 

bar dæret med til at iatnle ind til» 
Larerlonstassem er det jea føler nsissp 

fcrvligtet til at tale et er. Zarnfunii 
det hat Ret tJl at dente oa fordre asll 
os, der leder Jndiamlinaen, at di ha: 
Klarhed over Ztillina, da at di gørf 
t·aadanne Henitillinaer til Zamiuml 
dets Meniabeder. at der ingen llnderil 
crlance blinkt, bdis dore Henitillin-» 
ger tagte-S til Følae. ! 

Men nu bar vi kidert Aar aior:’ 
vore Bereaninaer saaledcå, at der still- 
de blive O ve r i tu d, da alliaevel er 

rer blevet Undetilud. 
Det gaar slet ilte an 

at blive Ved med det. Vi 
maa finde part Raad deri- 
m o d! 

KæreVenner i alle de MenigliedJr, 
som betienes af Eamiundet, bar J 
tæntt over, hvad Zamiundgaceld ers 

Lige iaa del iom Ztatkgceld er alle 

Borgeres Gæld i dedldmmende Stat, 
saa er Eamfundsgæld alle det ded- 

kommende Samfnndz Medlemmeri 
Geld. Elle-r «- om rzi itle vil se 

paa Geldm, nien daa et Zamfundg 
nedvendige Udgiiter — ingen tan siae 
med mrralsk og triftelig Ret: diese 

Udgiiter dedtommer itle mig! At det 

-:-r en Lidsbetinaelie for et Kirleian:- 
fund at have en Prcesleslole, det ril 

iormodentlig ingen, der tilhsrer Kir- 
len, nagte. Jea slal ille her lornne 
ind paa Vor Etdles andre Ilfdelinser, 
rg det bedenke ncedpe heller. da de: 
netop er den teologifte Afdelina, der 

leitet-. Men enhder Menighed lan da 
let sorstaa, at netop for, at den ded- 
blivende lan have præstelig Betjening, 
naa alle Menigheder i Falles-stat- 
vedligelholde en Præstestolr. Her er 

nemlig ingen anden til at gpre det- 
Staten gør det iklr. Deriom en Me- 
niahed da itle bidraget sin Del — 

eller sig det enlelte Menighedsmedlem 
—, saa lægges Bnrben simpelthen 
over paa andre, eller —- der bliver 
linderskud i Kassen. 

lhar J tænlt over det, Venner, fern 
ille yder eders Bidrag til de notwen- 
dige Udgiftet ved vor Prestestoles 
Opholdelse — kan J beere An- 
svaret for dette aarlige 
U n d e r s k u d ! 

Der er jo ikle den Menighed, svtn 
ikke gerne vil have saa dygtig en 

Præst som muligt. Han stal ssrst vg 
sremtnest være en lebende, ttoende 
Kristen, han flal viere begavet, men 

han stal ogsaa viere vel uhdannei. —- 

Det er tun rimeligt at stille disse For- 
dtinger; men i det samme stiller vi 

Fordringer til den Præstestole, vi selv 
hat oprettet, og som tngen uden os 

selv vil under-holde Sig vet,-Benner, 
enhvet ist-e til sig selbe Dei er 

.min Pligt at Were med es- 

.t-er Evne tilatunderholde 
soorPreesteslolet 

shvor meget hehre vilde det itte 
viere, om vi sit lidt Overskud hart 
Aar, saa det kunde passe pp til at 
betale Gelden med. Saal-tm gte pk 

je som Bergen i Stoledtstttltee og 
andre mindre og stsne Man-net 
Der Males W Aar et W sit-l 
MI- tll Durste-d eser Jus-s 
sent-T sont U kalt-et M. Pan ig- 
Maade betete-«yll der Tustnvee »I- 

MEEÆU PRINT 

fulgte Direitiionens HenstiUinY san 
lede Samfundet faa i det mindste 
lidt at lcegge hen til et »sinting 
fund«. 

Dei var bedre og vilde 

glcede os alle langt mete 

end Understudl 
Saa endnu et Poe Otd til Slut. 

Dei førsie et et venligt Rand. — Vor 
Ligning eller Henftilling til Wenig- 
hedetne hat i de seneke Aar veerei 

40 Cents af hvert lonsitnieret Med- 
lem. Det er 80 Cents, lwor der itle 

er andre konsirmerede Medletnmer i 

Familien end Mond eg Konk, og siden 
lcegger man 40 Cents til for hvert 
tdnsitmeret Medlem i Familien. De: 
er tilsttætieligt til vorStoles Unver- 

kwld. Og det er da itte saa svcer in 

Byrde, er det velt Mon der et re:l 
inange tonsirmerede Medlemmer i; 
Samfundet, som itte med Glæde tan« 
yde dette Bidtag til vor Prcestesisoles 
Underbolds Er nogen for fattig til 
at betale det, saa lad en sandan vcere 

fri. Mon der fiulde være tet mange, 
let itte dil nde dei Bidkng, bvis de 

sorftaak Sagen? Jeg tan nckppe tso 
tei. Men lad vone, at jeg hat for» 
godt Hand i saa Henfcendr. Zaa hat 
jeg en nnden Henftilling, cg det et 

»det venlige Rand«. —- Lad 
rem, der bar Rand, itle nøjes med de 
-ls«,l Cents fkr hver. Ettiv en 

Dollae for hver, 2 Dollaks 
for Mond og Kone. Maasie nagen 
hat Ldst til at give mete. Eller, 
bdem der hat mindre Rand, striv en 

Tollar for Mund og Kone. Mon 
itle ni Ptcefter, om vort Rand end 
itte et faa stott, innre gaa foran i 
tsei Eil-ite? Bi kan paa den Maade 
hjælve til, at der blirer noget til at 
køde med for de manglende eller for 
smaa Bidtag. 

Og det andet Ord, jeg vilde sige, 
er til mine Embedsbrpdtr. 

Jeg greb en Gang mig selv i at 
viere Stnld i, at der itle tom mere 

ind til Leererlon i en Menigshed, end 
der gjctdr. Folt var vill"ge not til 
.:t betale til fleke andre Ting, og jeg 
runde itie forftcia. at de itle var vit- 
de give til nogei san nsddendigt soxn 
en Prasteitoles Underhold. Men san 
i Siedet for at bebtefde dem, gav jeg 
dein en faa god Fortlaring, fokn jeg 
sokiioly gjokde dei indlvsende for dein, 
ni der var ingen anden til at betale 
end dem og deres ligr. Dei hinw. 
Vi et faa udfat for den Fejl. Bro- 

jdrr. at fotudiceite, at vote Menig- 
hedsmedlemmer forltaar den Sag lige 
ina godt sein vi, og hdis de Ztte given 
saa hat det sin Grund i Uvillie. Tet 
et en kneget forkett Antagelfe for 
munges, vistnot for de fleftes Bed- 

ktomknendr. Lad os gsre oö al mu- 

Jlig Uleilighed for at gøre Sagen ind« 
»ltk·fende og klat, hver ifcet for dem, tsi 
trink med at gsre. 

Dei er en stot Fette for 
«Samsundet, oin vi blivee 
ved at lobe i Underbalanee. 
Lad det iite sie mete. Dei behsveg 
io itle. 

Edets i Troen og Tfenefien for- 
-bundne, A. M. Andersem 

ff-- 

i Tit slsrevs-Embcdsmænd. 

T Tet er meaet mere fokretninaåsxiickk- 
ssai Da nemmete at have trytt Strick- 

pavir, Konvoluitek og Blanietiek. 
Teiie faass fra Danifb Luth. Publ. 

Haufe og kostet næsten iiie mere end 

Papir, som iiie er imst. 
Man er altid sikiet paa, at alle 

Breve vil naa ftem iil rette Befrem- 
melfessied eller komme tilbage. 

» 
En Kvitterinasblankei et næsten 

jsuundværllg for Rasse-elen. Vi bar 

iallerede faaei flete Befiillingekz men 

itte alle hat indsendt Ordte endnu 

Vi henvifet til vote Priset paa 
Papir o. lign. andei Sieds i Blut-et 

Maa vi faa Bestillinger snari. 
Ærbsdigst 

Danifh Luth. Publ. Dense, 
Bla?t, Nebr. 

Paul Petersom Bestyret. 

Udtog af et Brei-. 

» Ved at iigge i Fabricius 
Danmatkshiftotie, som jeg modtog i 
god Orden, faar bei mkg til at un- 

tstes wet, ai jeg i saa mange Aar hat 
tunnei undvæte saadani et Bark, cg 
feg trot, mange Landsmænd vilde 
file ligedam hvig de saa Bogen. .« 

Bogan ASCII Dauifh Luth. Publ. 
dense, LDlakiJ Rebt.,osg toskeh godi 
indbundm 84H00 Se itvtigt An- 
tzonce aiidet Stsbsi Mai-eh 

Fl« 

Eu Reise i Not-d og Vkst cE 
Syv og Ost tilbage hiem igeu. 

Den »s. Juli lobte jeg sor min 

Hiustru cg mig selv 2 Excursion- 
Billettek til Udstillingen i Portland, 
Oregon. De lostede 126 Dollars; 
men saa havde vi Lov til at standfe, 
kivor vi vilde, vest for Minneapolis. 
Minncsata, og Denver, Colorado, 
santt rejse gennem Calisornia. 

Lordag den 29. Juli ankern Vi til 

Flartcm North Dakota, bvor vcre 

Born er lsosattr. Om Spndaaem den 

SO. Juli. var vi til Kirleindvielse Vest 

sor Votvbells, hoor den sjette danle 
lutlsersle Kitlc blev indviet as vort 

Samsunds Formand, Pastor G. B. 
Christiansen. — Dei er aladeliat at 

besoae dette danste Settlement i 

Ward Co» N. Tal» sorst sordi Gurs 

Riae bar Fremaana der, oa derncrst 

icrdi der erstimelia Fremslridt rsa 

almindelia Tilsredshcd blandt vor-. 

Landsmann Guds Velsianelse bar 

Verret stor imcd dem E de 8 a 9 Aar, 
der er set-lebet stden Zettlementet 
keavndte, baade i timelia oa aandelix 

Henseende. 
Lin Mandaaen var der Missionss 

made i sammt Ritte, ca am Tirådat 
Ilften var vi tilliaemed Jens Tit-en 

Da Etedeth Pult P. M. Petersen, 
meist til Mode i Kirlen notd for Flat- 
tcn La Zondaa den 6. August m: 

case-a tilliaemed Jens T·xen, 
mlcde nied Vennerne deromlring i 

vni Guts-:- er. lsiud 

Velsiane Det, sig til Ære og es 

Frelie for Jesu Aan Jea Vil meb 

det iaknmc siac Tat til Landemænd 
scr Tet gede, vi nnd tilsanirnen ter. 

Vi reiste saa vibere iaennem Cana- 
da ca Vestoverx oa storattet og slvn 
rat Naturen, da vi tom scrbi Cal: 

garn i Alberta, Canada. Vi tom da 

End i Bjetaene, iom er bevotsede med 

Stdn saa lanat ou, sont Stad- tan 

rotse, aa højete stat da de npgne 
Stentlipper ov, og mange as dein var 

hedattede med Sne endnu i August 
Maaned. Vantet lcm lebende ned 
ad Bietaene, alle Elags Vandsajd, ng 
fyldte af del Vandløb, som Jernbanen 
sulate, med brusende nien dog llart 

Band. Ved Glacier Ztation var Ii 

lun lz Mil sta state Strætninaer ai 

L 

o- 

L. 
sa 
sammt Fiirle 
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Js ca Ene. Lusten var tglia der, 
elleri var det ganstr varmt iaennens 
Canada. 

Lnsskaa sten 9. August lom vi til 
Eeattle i Washington, U. S. Vi 
t-lev der Natten over, ag nasse Tag 
iom di til Potiland, Lre., hvor Past. 
N. Grill venligt tog imod os. Lin 
Fredaaen besaate vi Udstillingen. th 
Ftunsten er stor, saa di Beviser vaJ 

der. Neste Taa tog vi en Tut pr. 
Tamnbaad 70 Mil op ad Columbustss 
Floden til Cascadi Vandiald ca til- 

Lage igen. Naturen er storaktet, CI 
.umbus:;’5loden er 2 a Z Iliil bred ca 
lsar dybt Band alle Zteder oa innen 
Zandbanler. 

Om Spndagen den 153. August var 

cii to Gange samlede med Landsmann 
om Guds er i den nye sniutle 
Kitte, vore Landstnænd i Poktland 
hat bygget. 

Mandag Asten rejste di til Eugene. 
Ore» hvor vi blev venligt modtagct 
as Seien Jensen og Huftru. Neste 
Dag lsrte Pastor Raömussen vs It 
Mil ud paa Landet til sit Hiern, cg 
oi besiegte flete as vore Landsmænd 
terotntring. Dnsdag den 16. August 
var vi til Bryllup i Menigheden, idet 
en Mr. Olsen blev agteviet til Mise- 
Madsen. Vielsen udssrtes as Past. 
Raömussen i Menighedens Ritte. 
Detester var der Festlighed i Brudens 
Hiern, hvcr da Guds Otd blev Salt 
til Lylsnslning for de unge og til 
Paamindelse for as alle. — Om Nat- 
ten eejste di lNasen Eugene, og vi vil 

saa hermed sige Tal til alle de Ven- 
ner, vi var has i Oregon, sor al edeks 

Gaststihed, Tat. 
Den 18. August tom vi til Sau 

Francisco, Cal., hvot Pastvr P. L. 
C. hausen venligt tog imod as vg tag 
os otnlring, saa vi saa Byeng Her- 
lighederx men mest glædede det oö at 
se den stsnne danste luthetste Kirle 
med Præstebolig og Missionshjeen 
under Dpfsrelse der, med gotd Udsigt 
til at blive satdig til Vinteren. 

Vi reiste sea Sau Francisco og los-( 
til Sehne-, Frecno Co» Cal» hvot 
Mr. M. E. Jensen tog imod as ex 
bete as til sit hyggelige hjem en Mit 
fta Byeit Om Sindagen den 20 
August litte vi til den danste Mrke 
nvtd for Byeiy hvpr vi met-te Siedet- 
Ptæst, Pastor P. J. Atti-guts 
Gud veksignede sit Oed sor pl der 
sog ein Eftermlddagen hat-de di M 

t——-. sp——-It 
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Fabricius Danmarkshtstorte. 
En Hnt illustreret Danmarkshistokie for Fall-et- 

En ny Eil-ganz gennemset of RektorV. A. Block l og 
H Dei jndhumlen i est meget solicit og smukt Biml med 
Ecke Hundredc l!lastmtionek, yppekligt udfokte. Bogens 
Storrelso er l(«X7l,-2 og 214 Tomme tyk. 1ndeholder0mtkeot 
1000 sich-V trykt mal latinslw Typetn pkm flnt Papir. Ek- 

Fuktælling us Danmarks Folks skæbne gennem Tjden fr- 

dkin kkjdshz Tjd til wsre Unge, indbefattende christiim lx’ 

lex-gering Furmlt i det mest isten-agents sptog ef Dan- 

makks huktc I««»t«fx1ttcre og 1-Iist()tieskrivekc. 

Bogen fang i 

ldmsisls LIMI. Publ. llotmy Blatt-, Naht-. 
Pris i clegant og start-r sind S4.oo. 
NE. Priswn pkm denne Bug hin- for været i Omslsg 

WILL inklbuudeu 8.2(). 

ägen ved Jenseng Hjem under Zigeu- 
trckerne; og Mandag After var der 

Mode ved Thotnsenå. Der bar man- 

ge Tansle i Fresno Co» og vi besøgtc 
stere af dem. Tette er den siønneste; 
lKlet, vi saa i Caliiornia. Alle Stags 
Frugter og Vindruer rotser her goth 
cg giver god Jndtcrgt, hvor der tan» 

lsan-Z tnnstig Vanding. Pna Vejene 
kcr faavelsorn i Zan Francigco bliokr 
der vtnrt raa Lulolie, faa bliver de 

iafte og gede; der er ellerg paa denne 
terre Tid et tytt Lan Ztev Paa Bei 
ene. Ter er ntange as vore Lande- 
irrasnd deromlring. tre af vore PrcrIfter 
rirler der, on en ira Ten danfle Kir- 
tr. La derer iittert flere troende 
jjlennefter der, ogina af dem sorn er 

indflnttede ira andre Menigbeden 
Enaledegs er M. C. Jenseng her gansle 
Wonne-r i Herren fra S. Tal. Bi ni: 
nn lierred sine bjertelia Tat l·l dem, 
faa vel fern til alle Vcnner Der, for 
-::t det ande, de nicrde as baade i 

Irr-Inn Co. ca i Jan Francisccn 
Vi reiste iaa videre Tirsdag Aftcn 

re tom til Los Anaelos Onsdag 
Morgen. Ter tog di nd til Havct 
red Lona Beurt, 25 Mil, og tog 14 
Mil fnd til Zeoera for at dirs-ge en 

gammel Ven, som oi bog ille fandt. 
Havet er itcrartet at se, hvor Bol- 
gerne ruller ind tnrd Land, og nnge 
da gamle Fall badede sig i Bank-et 

Hvar der er lnnstia Vandina, er der 
frnnlt oq Frnat i Lverflod af alle 

Zlaagz rnen nden Vanding ligner 
Landet mere en Ørlen 

Vi rejfte derfra Lnsdag Alten Ig 
tom til Salt Latr City Fredag Mor- 
gen. Vi befaa Byem der er scrrdeles 
imult og praktist anlaat, samt dct 
irore Tabernatel ag Tempel, scm til- 

lägerned LZ andre Bngninger var ind: 

begnet med en boj Mut oa var practi- 
snldt bygget. Vi var ogsaa ude ved 
Zaltspem G Mil fra Byen, hvor -1 

strrartet Frrlyftelseksfted er bygaet. 
Brinninaen stod engana ude i Vande1; 
rnen nu er Seen torret ind, saa de 
bar nraattet bygge Badehniet langt 
nd frr at tomme til Band-et. 

Lrn Eftermiddagen rejste vi til 
Colorado Springs, lwor vi standsete 
nrale Tinrer, og lom saa tl Denver 
un Llftenen Der bei-are Vi saa den 
dznfte luthersle Kirlr. Epndag den 
ST. August var ri samtnen med Ste- 
rets Præft, Past. J. Møller, og 
Landsmænd cq farnledes to Gange 
ern Guds Ord. 

Lm Mandaaen rejfte bi til Brustr, 
ksvor to af vrre Tistre bor. og hvor 
Paitor J. Mader er Stedets Præit 
samt Stifter as Dialonisiehjem rsg 
Sanatorium for brystlyge. ngaa 
der samledes vi med Landsmænd am 

Guds Ord samt belegte flere. De 
hat« nylig begyndt at bygge en danfl 
Airte der paa Mr. Friiö’ Form. — 

Der er lsbt og betalt 35 Acres Land 
vest for Bygrcenfen til Diatoniöse- 
hie-n og Sanatarium. Det er be- 
plantet med Trceer. En Del Mur- 
sten er tsrt uld paa Landet; dog bli- 
ver der vel itte begyndt at bygge for 
nceste Sommer. Gud velsigne oglaa 
denne Gerning; vg, Venner, lad og 
alle hjælpe med Penge til at bygge et 

Hjem for syge Medmennester og et 

Hjem for triftelige Sygeplejere. Der 
Gar allerede var-et flere syge der, pg 
nu var der 4 iyge der i Pastor Mad- 
lens Hiern, som er lejet i Brule En 
af de fyge er kommen fra California, 
for, sagde han, naak man er syg, faa 
trænger man oglaa aandelig 
Plejr. 

Jeg reiste tilbage til Denver Tor-g- 
dag Morgen, hvor der da begyndteö 
et Missionsmsde, som fortsattes til 
Stube-gen over. Pasioterne Wil- 

;·«helmsen, L. Jensen og N. Peteelen, 
: alle fta Nebraska, hjalp Pastor Mul- 
.ler at Man Gubs Ort-I Std. Gab 
velsignede det til Sie-les stelle. Tal 

! ttl alle Benuetne l Tolorado for det 
» gabe, vt fnsd samtnen meb eher. 
s« Vi reiste saa Judas Eftermlddag 
Leserde es nun vel diente-wag 
EAstrn den 2. September Hemmt 

sktsivspspir 
Konvoluttets 

Danisb Luth. Publ. Hsufe vil 

gerne trnkte Zktivepapir og Londo- 

Inttcr fo: Korrefpcndanch for alle, 
skm maatte snste as bring trykte 
Konvolutter og Sktiveoapir. 

Bote Priser er ri:::eii.«1-J Ha alle 

kafager cg san lass-e, son: noget 
Trnksager og faa billig-e s:-::: De san 

vckte noget Siehs. 
Kl) knssrulntttsr THE-»V- !«!»1«« LLCV 
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Emukt udført Arbejde tu gebt 
Parir og gode Konvoäutter. 

Vær faa Denk-g at fenxe os edets 

Bestillinaer. Vi vil ti! sub-Der Tib 
Tred Frrnøjelfe opgive BUT-r pna 

»a« nnd-It Trnkarbejde. 

i Lvenftaaende Ptifer gxkder for fri 
zTilsenbelse af Ttnkfaqerne. 

Tet vil glckde os at modkage Be- 
iftillinger fm Dem. 

! Danlsh Pudllghlng Konse· 

; : : Blatt.Nebt. : : 

«er bog det kckteftr. BE .«.s: 7·;.-.de. Da 

rii Lande reife ud, oq extnztu -.1:-«1bere, 
ska vi kom hjem· GUD ex- .7—:V-, som 

jkevarer sag Del. Tat D-r7:-: ·: Jer 
ZNavIL 

i Venliq Hiler til alle Wem-Eh 
M. J. Eclwkltxz 
Vern1illi:n, S. Tak. 

! 
! W 

» Sorg. 
! eFra Engelft vcd Il. J. T -.: Z-. ntJ 

Vi Menneffer sog-er Jx::i; Sorg; 
men Zornen feiner di- II di tan itte 
komme uden for dexsis RXLLevidde i 
denne Werden Hvor Osi unr, kil den 

folge baqefeir os-, og for ellex fiden vil 
vi nodeS til at leere de Ums II steten- 

ne Lettier i taolxnodäzj lloiwldenhed, 
iom Sorgen gidee di. Z:t-.1en kom- 
mer ind i note Hinter Or f.:-.:r der- 
inke i Stand et stort carry Der oste 
n Der fis lldssag i Tazees Jg Zum-, 
og Livet fnneH lig en grssejzj Trom. 

) Nonle jjcennefter Unke- at Zor- 

Hm over Vkre tcereg B krszng ved 

Toben er den støkste .-I::: »si-; det et 

Evigfelig Eondhed, a: der er meget 
vianfteliat at blive Insekten af den 

-lag. Steg wit. Men jeg tæntet i 
al Optigxighed, at der e: Sorg, 
seen et Vætre end den, Teoen soweit- 

fagee. For der Heide- Zorer af den 

Stegs der faar sit Lsser til at fple, 
at Livet er itte væed at leoe, og den 

siadigt vedholdende Sorgen-s Zmerte 
frktceree lidt efter lidt Livets Kraf- 
tet. an er der naturlisgvis andre 

Sorger, fom er mindre fmertelige og 
haarde end dem, der link er nannt. 
Der er soete Skyer. der form-riet 
voet Liv for en lort Tid, :g naar 

Hierfetne ek bleven noget ydmygede 
derved, saa forsvknder disfe Styer 
Iang,om2. Sorgenä ftærte Steh Og 
Slag vieler forsndtende paa Menne- 
sienes Liv. Mange as de allerbedsie 
Mennestet her i Verden et just dem, 
der et bleven fttassede og rensede gen- 
nem Sorgen, og som vi set at sptede 
Velsignelse runde omtking, hvor de 

færdes, paa samme Tid som Trak- 
tene i deteö Ansigter vidner om de 
Smertetnes Sting og vedholdende 
SM, der hat gaaet igennem detes 
Hierier. Werden kan itee se faul-an- 
ne Mennestets Sorg. Den er ofte 
skjult under et Dælke af SmiL og de, 
der better den, bersten hvor taalmoi 
digt Jesus Miste-s gsik omtring cg 
hjalp andre, og hvotdan han ttmte 
Sorgeng Berges tige til den bitte 
Bæeme vg saa dsde for Werden Den- 
ne Taufe styrkee dem, og de gaar 
feem i kristelfg Tto ufoesaat gennem 
Sotsd med Omsotg for andre, idet 
de spredee Swil dg Sol’stin«paa de- 
tes Bei. Naat Gub blivet fcedig 

.an at prtve stete Hirn, fest de kom- 
me ftem som Guld? 


