
felkeligt ved DraclJniann, som man 

koni til at holde af. Og siden han 
i 1877 udgav jin bekendte Bog 
,,Derovre fra Grcendsen«, siden da 
lærte Folket ligesoni at se op til 
Drachniann, selv oin end det adskil- 
lige Gange siden nødteis til at vende 
Blikket dort fra yain baade rent 
mcnneskeligt og rent digterisk set. 

Holger Henrik Herholdt Drach- 
mann fødteI i siølienljavn den 9. 
Oktober 1846. Han lilev Student 
18(;5. Den egentlige Bestennnelse 
var, at han sfuldc Viere Zøkadet: 
Inen faadan blev det ikfe; derintod 
lileu lnm diunstneiz ng lmn blev der 
baade sont Maler un sont Sigm-. 
Lg efter et nnget nsmdigt Liv, 
snart i lldlundet sog sinnt i Hieni- 
landet, swg Tmclfnnnnn iig oitiside1· 
md Wn Frauen nieuexn Ziffernc 
Lg lier fund-l lian inn- dcr qudt at 
isten-. Herfra sendle tun sine Takt- 
ter nd i Ver-dem sin inart faade un 
snart Venccsdige Pcieii euer Proim 
Han digtede um »Hika im oni Wit- 
tunc-, mit .«»m-rli;·1hed on um Natu- 
ren. Lg ind i der altsnnnnen fleli 
lud-e Dan siste Ugolin-fis Jlnjfnelser 
pan on sadan :!Icaade. nt enlwer 
enden Tinter nannte iniiknnde hmn 
linncs underline Eine kil nt Umw- 
lmade Politik og Tagtninq paa een 

Gang. 
Nu, lFolger Trailnnnnn er ded, 

giver man hmn Luiulnrrkmnsen, 
iiike for alle de forarqelige Zeil- 
trin, han periodisk limit: men fordi 
ban Var en Tigter, der, naar det 
gjaldt, ikke var bange for at raabe 
et »Vagt i Gevær« nden Hensyn 
til nogen eller noaet: en Digter, 
der, trods en stor. og afgjort Fre- 
drelandskærlighed, ikke viste sig 
blind overfor, hvad der kunde og 
burde være anderledes, Danmark 
til .Gavn, og Folket —- ikke mindit 
dets Proletariatet —- til materiel 
Højnelfe og Lykke. c. 

Barmhjcktiqhed 

Hat lige modtaget det førfte Nr. 
af »Føbe« for 1908. Maa sige, at 
lwad der skrives angaaende et Al- 

« 

fah- 
Forstandak Vil dernæft gøre en!j 
aaben og cerlig Tilstaaelse: Jegs 
har aldrig troet paa Oprettelsen af» 
ei Alderdomshjem, saa som Tals-; 
mand for et saadant er jeg ikke 
ncer saa heldig stillct som sidste 
Talsmand i »Danskeren« med min- 
dre man vil lcegge saa mcget mere 

Vægt paa, at en Onwcndelse til 
det bedre har fundet Sted. Vil 
nu nogcu spørge: Hvad kan vel 
have frembrngt en saa hastig For- 
ondring has en, som af de flestc 
betragtes som ncrsten uforbederlig? 
Tertil vil jeg sourc: Varmhjcrtig- 
l)ed, Barmhjertighed bar gjurt det· 

.Hvor hat dctte Ord tonet med 
cu velsignet Klaan i mit Giotto og 
Ort-, i de maugc Aar (siden 99), 
jeg har haft direkte Omsorg for 
vore trængende Præfteenker. Og 
hvem kan undres over, at Ordet 
Barmhjertighed bliver større for 
hvert Aar, der gcmr, naar man, som 
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Lallet af Enkerne forøges, forøger 
Gar-erne. 

Dog, til seer Sagen. Vil da 

sige: skal vi overhovedet (som Sams. 
betragtet —- og det skulde l)elst, ja 
Inaa blive en SamfundssaO blive 

enige oIn at oprette et Alderdoms- 
hieni, yvor det skal oprettes, hveni 
der skal bestyre det, og hvdrledes 
c. s. v. o· s. v., saa bliver Vi not 
sørsc enige, naar Tekszsten bliver 

Barnnsjertigljed Zum dekendt 
trunner eret ,,Tet«—:st« fra det la- 
ttnsle »Texere«, sotn lietyder at 

Dann-, lJVilket i denne Forbindelse 
nil fixie: Nile Traade i et Bilder- 
duniszsliieni nasueszi sannnen til et 

Felix til Varnihsectiglsed 
»Ja nn lmr sei et dalselt For 

inni: 1) «s«1s.:sie Luni-» lass-s un .il 

JilUsOsi Olil UH Illcll til EDU, sc 
inne paa Tkszkzteik Barmlifertigan 

lindern-(an nedlaget 
is Zu «l(1-a—snsr, af lnxiilke jeg er en, 

kiiznsi lnser dskk LI) Prkissxer give-ji 
ins-ex .J42(), l-«) Prassler giner Unser 
»Hi, og 1« Pia slu lnier SI, Zwil- 
let nil ndgpre en Zum af :;»'2UU(). 
Tonne Sinn er sol·f-."«tds«i, saa snurr 
SEIE euer Prassterne i Dort Zanisnnss 
nur nieddeit Inig paa et P E» at 

nncn nndersmtter og tilsteknnnsr 
Planen 

Dust nn, Brndre, Tekisten er 

Barmhjertianed, og send saa niig et 

P. E» paa hviltet Summen, sum 
nian vil give, lJUisJ discaalet mass-, 
er antydet. 

Lad det ste l)nrtigt, saa den nd- 
insende sioinitö for Hjennnet i Brule 
fun sastte sig i Bevæaelse for at faa 
det antydede HULZ bygget Hund 
l)1:ser enkelt vil give i nys antydedeil 
Retning forbliver en absolut Hem-. 
titcslighed, indtil Maalet er naaet ! 

Naar der ovensor er sagt ,,for-s 
falden«, saa tasnkes der ikke justj 
øjeblikkelig, men t Eks. nogle tilE 

Markts» nogle til 1. April, helft 
inaen senere end til 1. Maj. Bro- 
dre i Kristus, Brødre i Embedet, i 
det Embede, hvis første, sidste ogl 
midterste Tekst er Barmhjertighed, 
lad as en Gang gaa frem baade 
troende og ikke troende i at øve 
Barmhjertighed Lad os bygge 
LMOFMET LMFH 
til, Jat de, som kommer til at bo 
der, vil blive plejet baade timeligt 
og aandeligt. Gid dette maa blive 
taget imod som et Fingerpeg fra 
Herren, al Barmhjertighedens Fa- 
.«-er! Eders i Kristus forb. 

P. P. Thisted, 
Wisnek, Nebr., den 17. Januar 

1908. 

Ja det er ikke ude af Vejen at 
spørge jiialedes; thi det er en farliq 
eg upaalideljg Bei-den- vi lever i. 
Lg Farligheden bestaar iscer deri, 
ni Verden nu ligger i det onde, og 
det onde har fauet sior Magt overi «’ ’enne1tene- Vørn, saa de er heu- I 
faldne til allehaande Jederstyggk l 
ligheder og Ugndelighed. 

Naur saadant chesen tager 
Overhaund, og Menneskene og Na- 
tionerne nwdnes til Ksødets For- 
dcervelse, saa bliver Gud nødt til 
ct skride ind for at afskære det onde. 

Men hvad der viesentlig gav 
Aarsag til disse Tanker, Var en 
Tale, jeg nylig børte, og faa en 

Eiindring om en Artikel i »Don 
steren« for et hath Aarstid siden 
cller niuligviss lidt lcengere tilbage 
Saavidt jeg l)usker, var det en 

Geoloq, en, der studerer Jorde113. 
Stilling oq Bevægelser, fom forud- 
fegen at inden 2 Aar fra den denj Tid (1nnnske en Trediepart ellerI 
licnved Halvdelen af den Tid snarj" 
er forløben) vilde ske en Jordom-— 
vieltning eller Jordbevægelse, som 
vilde have til Følge, at adskilligel Storbyer vilde gaa under og blive 
ødelnqte Han ncevner 3 af de strik- 
ste i Europa. De balde og hele» 
Millionbyer i Amerika, foruden en 

l 

Hvotdan skal det gan? ( 

Del flere, af hvilke her neermest ved 

xnoevnes Des Moines, Omaha, Sioux 
city, Minneapolis og St· Paul, 
Isaa vidt jeg husker. 

l 
Alle disfe Byer vilde blive helt 

» 
cller delvis ødelagte som Følge af 

IT ordskcelv, Jordbevægelser og Jldss 
Ev vaade. 

; Ja, hvorldes skal det gaa? Er 
den amerikanske Nation kommen 
zsin Undergang nær for dens store 
IVederstyggeligheder og Ugudeligheds 
ISkyldF 
« 

Det kan vift ikke nægtes, at Ve- 
derstyggeligheder fom Drukkenskab, 

-ech 
sp 

W kos« qui 1908.-——— 
RUNABOUT cAR, N0.? 

II- 
Mot0r—-D0uble 0p1)osed, I 

5x7, 24 H. P. I 
XVheel l)ase—1()0 in. I 
Tires—32 in.x31,jz in. ; 
Body—Tilting types-. ! 
weight—1.650 Ins. I P 

« 

50 I 
En hurtigckenkz liodn Antomobil 

end clume tilxitg u oxcr lkakkernks 
u- ikke limt ul nnmt 1«irm;l.(let 
byggcr to Jlomr link-s- 

sspASSENGER CAR, 
NO. 12. 

Jl()l()r—l)0uhlc (-I)j)«isc(l, 
.««-x7,241!.l). 

XVIIUsl l)ad(—1(«)in. 
,l«in»s——--2 In x.:-! in. 
li()(l·v- lethg. 
Tunneink —l)etuchul)lc. 
ksttlt ui run- seul insiklc 

Hi uphcslitcrjng-—F)U iu. 
! 

l)tspth—18in. 
l-!csij.-ht—2-k in. ! 
Leugth us lniinunt Anor- 

30 in. 
NOI I- tisp likJiiiu IN. us den-n 

»un- Hl into LFHH sti- 

5-PASSENGER CAR 
NO. 14. 

)l(-t(s1·—l)«ul)le upposctL 
5x7,:3411. l-'. 

ALLE-l l)nsc—1()4 iu. 
These-TM ithsI 2 ju. I 
limlx — letjng. 
1unucim—l)et«1(11«11)lk 
l m sed stecl cuustruc tiun i 

throughout 
Stok ng rummelig; en elcs7a1n! 

bygget X »gu- 

MODEL AUTOMUBILE CO. Peru, Indiana. 

i Enestaxsde af sit Slags nsar det 
komme- an Inia Oksltageligheck lu- 
g--»n stusl ellek ststtslsssek nun Grund 

snf Distimcen m llem Hjulene og 
tie udmærkcde Hedw- 

Y 
s TO 7-PASSENGER 

j cAR, NO. Is. 
Motor- —- 4—cylin(ler, Zxökskz 

i 50 H. P. 
«,l«ri1nsmissiun — silcl j n g 
« 

gear. progressjvc t)"1)e. 
L«111t(·h—33 disk-, met-illi(«. 

with vork- ins-Fort. 
»XX"11(-krlh:18(-—11819in. 
«XYI1(Å(«!8 112 ill. Spqu 
Tires LitijkIg in» regt-; 

stiku in» fr()nt. 
Sjirjng—- Ikronty 42 i11.; reak, 

54 in. 
U"csi«xxltt——2.5)()0 Ihs. 
l »ri(:e—st53.5(jn. 

7-PASSENGER CAR, 
NO. 16. 

Motor 4 -(-)·lin(ler. öxålzy 
:·)U H. P. 

,.l’1«imsmjssimt-—s i 1(l i n g 
gear, scleckive t)"pc. 

clulcii—Multjple disk-. 
XYheel l-us(«--—-- 22j11. 
U luscls 1524 Lu. sp()ke. 
Tires— Reak, Bis-Yle i11..- 

from, 3(5x4 in. 

Spring—b’cout, 42 i11.;1·ear, 
z IH in. 

IXYejgi1t-Z.000. 
I l)ri(.«e—s4,(-«UU. 
l 

Skriv ekter illustkeret list-klug Nr. 
10 ng nævtk st dr- har set Avcrttssk«- 
tueutet i dctlc Blau. 

Mord LFostcrfordrivelfe iudbefattet), 
Beauft, Havesyge med. Pengeafpres- 
ninger og Undertryktelje af de fut- 
tige og flere frygtelige Onder er 

sont Dragehoveder, der slynger sig 
opad den amerikanste Nation og 
truer med at kvæle den- 

O ser de bedste Ji1dividers. 
naar de vil Ucere tro inwd Sand- 

1»ieden, maa vel sige Ined en Daniel: 

,.Vi have syndet«. Zaadant til- 

stod ogsaa Ninive; de omvendte 
sig, og Gud sparede Studen. 

s a Luther en Gang hørte et Var- 
s"eT oIn enf forestaaense TMaarss 
krig, udbrød han: ,,Det skal ikke ske- 
i min Tid«! 

« 

Det vilde han afvende med sine 
Bønner. 

Og den kom jo heller ikke i hans 
Tid 

Flere Eksempler i Historien vids 
ner, at der har vceret varslet om 

lignende Ting, før de er indtrufne. 
sog ocd det dog ikke sikkert med 
Hensyn til Matinique eller San 

Franciscm men for sikkert ved man 

dct Ined Jerusalems Ødelæggelse 
Og Købeuhavn, som brædte 1728, 
det Var forudfagt 8 Aar før af en 

Dr. Dürkop, sum prædikede i St- 
Petri Kirke og advarede imod Guds 
rctfærdige Domme. Jblandt andet 
sngde han, at før ti Aar gik tilende.. 
flulde København blive en Stenhob. 
Dette fagde han to Gange. Mange 
lagde det paa Hierte, andre lo der- 
af, men 1728 brændte København 

Kun ved at give os Gud i Vold 
kan vi sige: »Lad det gaa, som det 
man, Ordet evig skal bestan« Gebr. 
12, 25—29). 

Christen Jensen, 
Audubcm Jowa. 

Korrespondancer 
Mach Valley, Wis. 

Dct11yeAur. 

Im for knn dit Ansigt, kecke 
Dog gladclig hilscr jeg dig, 
Hvad san et«1d du bærer i Fahnen 
Af Muligheder for mig. 

Thi Haabet er grønt og styrkes 
Af Troens bærende Kraft, 
Og KærlighedsStrømmen flydcr 
End med sin lægcnde Saft. 

Ju, nu har vi gennem ,,Danfke- 
ren« taget imod saa mange Ønsker 
om glædeligt Nytaar", at vi syntes« 
vi maatte gøre Gengceld, om dci 
end er lidt sent· Noget egentlig Nnt 
har vi dog ikke at mededle. Vi 
havde Gudstjsenefte Juledag og 
Nytaarsdag, hvilken sidste Dag vi 
tillige havde Juletræ. Pastor Ol- 
sen slogde os færlig paa Sinde i sin 
Nytaarsprædiken Bønnens Vigtiq- 
bed. Som vi beder, faa lever vi, 
sagde han, og det er vift sandt, at 
for et ærligt troende Hierte er den 
daglige Omgang med Gud i Løns 

Ekannnerat ikke alene en Nøduendig-" 
Tlied Inen et unndmerligt »Ein: audi- 
jM saa 1naa vi og vaade ville haoej 

im rkelig tage, hvad Und skæntxis 
som Svar paa Vore Bannen1 i Ved MenighedenL Aaqsmøde 

Iblev Niels Hongaard valgt til For-; ,mani), P Änkersen til Setretien 
IS! Jversen til Kasserer Til Revi- ; forer Valgteis John N ielsen oq J. ! 
Hougaard En Koindeforening erj 
bleven ftiftet med en Afdeling heri 
og en i Kelly Brook Vestyrelfe enj 
er henholdsvis Mrs F D Klyver 
cisnl S. Jversen og Mr. Pi. An- 

d sen. 
Som et lille Svar paa III-fras- 
aalet, der en Gang forekom i 

,,Dansiereri«': Hvor er de 90 af vort 
deinske Folk2 tjener det lille Trcek 
iheh at medens der til Menighedens 
TJulefesi Var samlet omkring tredive 
Bern, saa havde D. B. S. Julefest 
noget over to Hundrede 

Mrs. J. Hongaard, som bar nee- 
ret paa Besøg hos fine Forældre ·i 
Danmark naaede hjem lige til Jule- 
Osten: hun medbragte — foruden 
ncange andre Ting — fin Bruder- 
datter, en una Pige som nu ønfker 
at se sig om her i det fierne Besten. 

Assfisterende Statskasserer H 
Johnsen har købt Ejendom i Modi- 
son og er flnttet dertil. Farmen 
bar har overladt til sin Svigerføn 

Niels Skovgaard toa første Priv- 
mie for Oconto Co. for Sukkerroer 
i Aar — 150 lb. Snkker. 

J. O. Jobnsen har folgt sin Farm 
og flytter til Appleton Familien 
vil savnes iblandt os, de har boet 
her i manae Aar og er afholdte af 
alle. 

Der er en meaet god Farni til 
Sala liae ved Siden af Kirken. Dei 
er godt Land, gode Byaninaer oa 
godt beliggende, saa vi baaher, den 
ncaa købes af en Dansker og helft 
en, fom har Interesse for vor Kirke 

Papirmøllen i« Oconto Falls 
brirndte ned for en kort Tid siden. 
Det er noget nheldiat for hveni, 
som scelger »pnlp«. Det har jo 
vceret oa er til Dels endnu lidt 
tiscrgt med Tømmersalaet i Aar, men 
det er fo ikke den enefte Tina, der 
ei treuen. Dog maa vi ikke klage, 
og Udfigterne er jo og en Del lysere, 
end de Var for en Tid siden. 

Og hermed slntter vi saa denne 
Gang, idet vi ønsker »Danfkeren« 
og alle dens Læsere »glcedeligt 
Nytaar«. 

Audubou, Iowa. 

Det ufcedvanlig milde Vinterveju 
nden Sne og haard Frost, hliver 
fremdeles ved her paa Egnen Man 
bar gerettet paa forskellige Aarsager, 
ggsaa den at et Par Californiafas 
keke, Christen Nielfen og Anton 
Hans en (Brødre), er kommen hertil 
og bor i Audubon By 

Til Foraaret vil de vist nok flytte 

l 

— 

nd pau derei- zur-nah sum vegge liq- 
gcr uær Even-Wer diirke. sa, saa 
uil ui Viioc Iuiudsr huwandeu Fa- 
milie niere, tæuker man maaske, meu 

Icg gættcr uu paa to Fauiilier niere- 

Ved sidslc Menighedsmøde koni 
man til det Resultat, at ui un erf 
iouuuen i ca. 500 Dallars Gile 
sum vor Mit-ke. 

l Ja, det er ikke saadun at l1yggc 
nu out Dage; Ecdartrwerne er tem- 
Iuelig sikkert dyrere nu end paa Kong 
Salomons Tit-. 

Ped. sanime Møde blev HÆ 
Schtuidt genuulgt sum Diakon, Carl 
Peterseu blcv valgt til Kasse-rek, og 
Hans Nielsen puatog sig at passe 
dürfen uch Varme og Reugøriug. 

Eu Del Jldcbesindende, sum Føli 
ge us den Inildc Vintcr konkludent- 
lig, plager adskillige. De fleste 
falder saadan en Hr. Uærbødighed 

»s— for La-Grippe, hvilket vistnok 
ogsna or et mildt Udtryk for saadant 

"c: llmenneskc. 
Anders Sørensen, soui nu i flere 

Aar hnr boet i Vor Midte og taget 
Tel i mcget godt, rejser nu til 

l 

Marts ud til Skoven og Flodlejet 
imellem Audubon og Shelby, Co.’I 
iscd Fisciis. 

Tot vil nok blive Sørenscns Mis- 
sion at vcere TeltpæL og Snorene 
bliver heller ikke afskaarne, selv om 

der bliver ca. o Mil imellem os. 
Korr- 

Racinc, Wis. 

Sau er Heuigdageue ovre tued 
jin Travlheq og Fest. J vore tre 
diirtser var der Gudstjenester og 
Zaucmenkomsier om Træet ,,Ined 
Lyszs i Top«, der saa dejligt minder 
os- um hum, der er det eviggrønne 
Trie, Werden-J Lysisk der sfinner ind 
i Vinteruattens Mørke og giver 
Mennefkebørnene gode Gover, net- 
UP det, Ui turnger til! Mange, rig- 
tiq mange Tllkcunesker strømmede i 
Feftdugene til Guds Hus for der at 
scer den Velsignede Jul. ! 

s— Her er en Del Sygdom for-» 
TidetL Priesterne gaar fra Husrs 
til Huis for at besøge de syge —- 

og det hæuder ikke san sjældent, at 
de staar ved en aaben Grav. Baade 
ungc og gamle, fmaa og store, maa 

Iyde det næstsidste Budskab—- 
stlji det sidste man jo blive paa 
Tommedagenl 

—- Pastor Eckert og Frue —« 

Pastor Eckert er Præst ved den 

engelsk-lu»th. Kirke og er en god og 
nidkær Mund — har i disse Dage 
lmft den Sorg at se Døden hort- 
tage deres enefte Bam, en lille 
Dreng. Herren trøfte sin Tjener 
og hans Huftru med den Trøst, der 
cne kan lasgcs de blødende Saat! 

—- Munge gaar arbejdsløse for 
Øjeblikket — lad os haabe det er 

kun for Øjeblikket — eller arbejde 
kun tre Dage i Ugen. Fabriks- 

støjterne inder ikke over Byen Hint- 
spr sur at talde ad de 8000 zu 
liejdere, der eueris i gode Tidet sm- 
der Beskæstigelse i de Inange W 
store Vcerkstedeu sont her foresindcs 

Trange Tider selesz haardere j e- 

Fadrikcsby end andet Steds. W 
l)aaber, at Herren snart skal hjæipts 
de nmnge arbejdsziløse til Fortse- 
sie igcn Synden og den mens- 

sfelige Gridskhed som en Følge di 
Eynden er det, som er Aarsag W 
«de daarlige Tider.« O, hvilB 

Liegnskab paa den store Dag —- 

ikke føkl »Scriba.' 

Fra Bethania Menigyed, 
Boston, Mass. 

Ved vort sidfte Menighedswtk 
blev det Inig paalagt at heilt 
Danskerenss Laesere en lille Stank 
nnderrettet o1n, hvad der foregmk 
as Betydning her iblandt os. IV 
sfal san ogsaa gøre det bedste ist 
sormaar for Tid ester anden L 

1neddele, hvad jeg mener kan ves- 

as Jnteresksle for Bladets Læsem 
for san vidt sont Redaktøren find-: 
det den Eværte værd, hvormed ds- 
tr1)fke—E-. 

Da det nn er sna lasge siden, di 
lud børe sra os, og vi i det sidsk 
Aarstid har oplevet nIange stos- 
Ting, saa vil det Vcere Iidt M 

steligt at oprette det sorsønrte, m 

sca skal, soin sør cevnet, gøre mit 
sbcdsie 
s -. 

) 
— Pastor A. P. Hausen, vi- 

i sørste Præst, har jo allerede Tink- 
stalt, at Vi nu har- faaet vor ex- 
sKirke, og om den herlige Tib, di 
Ioplevediy da vi hande Kredsmsxiv 
ins Kirkeindvielse her- 

Tette bringet mig til at gen w. 
8 Aar tilbnge i Tiden, da hin-de 
Bethania Menighed ogsaa Kitte- 
indvielse her i Posten» og aldrig 
teil vi glennne, da Samfundetäs 
Formand, Pastor G. B. Christi-w- 
sen, paa Guds og sit hellige END 
let-des Vegne indviede Vutikken til 
at blive et Gnds-Hus; der var 
Jubel og Lovsang i Hierterne, ved 
Tanken om, at der i vort eget III- 
le Guds-Hus, havde vi Lov at 
sumles om Ordet og Sakramentsc- 
ne, naar vi ønskede det. Kløyv 
Folk rystede paa Hovedet og Lin 
medlidende af os syv c·-««·takles:v Ton 
udgjorde hele Menigheden og sma- 
men med vor kære Præst slytttde 
ind i det lille Bethania. Vi var 
uforstandige, det kunde aldrig gu» 
vi skulde snart blive færdige Läg- 
nende Udtalelser -kunde vi mid- 
bver Dag, men Herren gik D 
Gang ud og ind i vort Bett-M 
og han Var den, som selv førte k- 
Sag srem gennem Kamp til Sekt. 
og det vil han fremdeles give 
blot Vi vil lade ham faa Lov til tt 
gøre det. 

(Sluttes Paa S. 8.) 


