
de ældve i Menigheden. Alt stem- 
mer Siedet til tatnemmelig Glæi 
de. Men min Tid er knap. Kvittei 
kluger næste Gang. 

»L. Johnf on, 
7611X2 E. 22· St. 

(Mcerk denne Adrest 

Kotreniouoaucek 
Ebeuezer, Anhalt-im Ja. 

Det er ille altid iaa let at iidde 
paa en toppet Balle og slrive jævnt. 
Dist er næsten ligrsaa vansleligt 
som for Sognefogeden at strive 
Slagelse og samtidig ftave til Kal- 
lundborg. Man lommek derfor ogs 
faa til at tænte mere paa Kvalii 
teten end paa Kvantiteten. Og der- 
for kokt —- dog itte kort for Ho- 
vedet —- for saa hat man ganike 
tobt Eksomem nej, men fort med 
densyn til Kvantiteten. Jeg tunde 
ellers not have Lyst at flrive noget 
om det jævne — staut her er ellers 
ikke meget jævnt ved Audubon, 
derimsod vort Terrain her fortæller 
os, at- 

»Jævn er Ver-den aldkig blcven, 
Hab et Øje paa hvert Fied.« 

Vejene er ilke jævne, det er alt- 
samtnen Bakker og Dale, og for 
den Sags Skyld kan vi derfor vg- 
faa godt lcrre at wage-: 

»Ob« Bierge gennem Dale 
Lad og vandre til hans Bolig 
Hist, til Fredens flsnne Land." 

Vejret her er ikte jeevnt Snart 
er det et dejligt stille Befr, da So- 
len itinner iaa mildt til os oq for- 
tæller os, at saadan smiler et alt- 
ieende Øje til os bag ved Scheme- 
og inart ikjuler Solen iig hag ved 
merke Sinn-. Og Binden tuder 
og farer af Sted, som den skulde 
til Verdens Ende, men iaa pluds 
selig den ncrste Tag kommer den 
fakende lige tilbage igen, rivek og 
flaak i Alting, faa f· Els. en HI- 
stak kommer til at ligne en forij- 
sket lsisjacncton — om det var Bis- 
smarks eller den nylig hjemkomne 
Amerikaners, der git og idelig lsfs 
tede Hatten paa Københavns Gade, 
hat mindre at betyde 

Dei kunde jo vcere not, for jeg 
fätlde jo ogfaa ikynde mig at blive 
færdiq: men der er doq een Ting, 
som im i Styndinqen heller ikke 
kan forbigaa, ielv ocn jeg vilde. 
Nu vidste jeg ilke rigtig, hvordan 
ieq skulde udtrykke det, men saa 
kom der ipaierende en Verslinie 
ellet to, som lyder saaledes: 

»Dage merke, hlide veksle altid 
her- 

Men ved Jeiu Side Glosden evig 
er.« 

Aa, hvor det pasfek godt for os 

her ved Audubon, ielv for dem, fom 
ellers hat faaet en jævn Glæde, ina« 
kan der ogiaa komme nogle merke« 
Dage, hvor manqe Ting ligeiom 
river og ruiker os tolde 

Den nasste Tina, iotn iynes atl 
vckre noget »op og ned« er Sygdom 
og Sundhed Difteritis denne aliud- 
ne og uvelkomnc Gceft, har belegt 

"Makius Nielsiens og Kvindefores 
ningens Fotmand eller Minde, 
Birtha Jenien, traf at være til 
Stede under Bei-get og maatte saa 
blive der. Vi snlker vediommende 
den famme Lytke og Veliignelfe, 
som Paulus blev til Del paa iin 
sidste Streife, samtnen med de 175 

Sickle. Ap. G. 27——24. 
Et Duiin ellek halvandet af vore 

unge hat nylig gjokt en Udflugt 
—i 

til council Bluffö til Ungdomsmss 
det der. 

Sandag den 19. Nov blev Ly- 
dig Jorgeniem Dotter af Christian 
Jørgensem konfirmcret Aar-sagen 
til, at hun faa ene blev konfirmeret, 
var, at Christian Jorgenien med 
Familie i en ganfke nær Frcmtid 
reiser til Florida. 

J Sommer faa dct lidt Engftens 
de usd med .Hecisyn"til «Croppen« 
cller nie-d chfyn til Forsorg for 
Kroppen Vi tænkte ikke rigtigt, at. 
Herren kunde jkabe f,,ec1r«s uden 
Regu, men drt Viste han os, idet vi 
ljar avlet — i Forhold til Tørken 
— rigtiq godt, ja vift langt over 

de flestcs Forveiitning. 
Zorn en lille Slutningsbemærks 

ning ialdt mine Øjne paa Mark- 
t, IM: »Da han (Jcsus) fod i 
Skibet.« Hvilken Rigdom at ro el- 
ler sejle med, tænker man, idet 
di- er vcd at læggc fra Land. Ser 
du det ophøjede, guddommelige Aa- 
fynl Havde vi vkrrct nær, faa kun- 
de der maaike have rørt sig noget 
ligncsnde hos os, sont i Peter, den- 
gang han hng »Byd mig at kom- 
me til dig vaa Vandet.« 

Hvad Nød er der, 
Hvor du er met-, 
O Horte kær, 
Tiq mon jeg mig befale. 

E. J. 

Sakramento Valley, Calif. 

Naat man i Aaareviö hat opholdt- 
iig i den lolde og golde Del af Ne- 
htajfa og ad en Gang gøt Sprin- 
get hernd i den vidundetligste Na- 
tur-, man tan tænke fig, iaa følet« 
man uvillaatlig, at man maa ladel 
sine Medmenneiket vide, detom; this 
hvorfot trælle sit Liv bott under- 
ngnnsiige Naturfothold, naar detl 
endnu er Fremtidshjecn het i Sa-· 
ctamcnto Talen fot faa mange» 
mange Mennesler. Her, hvot i Dam- 
den 25. November, Tretet staat bngsy 
nende fuldt af modne Appeliinet,- 
og hvot man om Jnlen tan aaa nd 
og plukke Appelfinet af Ttæet, het, 
lwms Figcnttæet givet 3 Avlinget, 
het, hvot Cittonet, Appeliinet, Oli- 
ven, Mandlet, Valnøddet og man- 

ge andre Slags Frugtet et ligeiaa 
iilte iom Dollats i Lommenx hetJ 
hvot de fotslellige Slags Palme-i 
ttaset gtor til ubegtibelige III-ideer 
og hvot enten den ene eller den an-; 
den Slags Roiet staat i Blomst he- 
le Aatet, følet man, at man hat 
sdslet og slsiet mcd for en stor 
Pakt af sit fotholdsvis lot-te Forde- 
liv. Jeg et ovetbevist om, der et! 
alt fot mange, der ligeiom jeg trosi 
ede, at Califotnia kun et for den 
käm-· og velhavende —- en Slags 
Lukfns-Tilvætelie, fom man tun kan 
tillade fig, naat man hat rigtig 
mange Penge, mien eftet at have 
reift gennem en itot Del af Sakra- 
mentosDalen og iat mig,ind i For- 
holdene tøt feg dtiftia I«ige, at net 
ou det modsattc ct Tilfctsldet: th- 

fot det førfte et det rigeste Land pan 
tiloden til Sala — ikke alene het. 
men mange andre Siedet i Daten 
fot mindre pr. Akte end i Nebra- 
ska og Iowa Forme. For det andet 
kan man ptoducere hele Aatet, me- 

aet mete end nagen vil tro, det ikke 
hat set: og for det tredie er mange 
Ztedet Landet til Salg paa Bettv- 
geliet, som enhvet, der i det hel- 
taqet vil bestille noget, kan mode 

Jcki kcm godt ie, at Laut-et her 
vil aaa vældigt op i Tiden mellem 
nn og Vetdens Udstillinqen i San 
Frantisco i 1915, faa man ital ikke 
vaste fot længe om at komme i 
Ttæikoenr. 

ch hat tobt Land her ved Biggs, 
s—— J 

en —- hvad Begetation angaar ——·.s" 
tropifk udseende By, som ligger ved 
»Southern Pacific Jernbanen«. ch 
er ganite vist 54 Aar, men Livsmod 
forynges, og det vil Naturen give 
en her. 

Gode Heile og Redfkaber er dyreres 
her end i Jowa og Nebraska, ellerök 
er nassten alt andet billigt, og fomj 
Følge af det dejlige Klima behøveSI 
knn lidt JldebrændfeL let gaar man 

paallasdt, Fragt kan man faa nok 
af, en Familie maa naturligvis have 
lidt at liegt-two med, kncn et løst og 
lediqt Manne-Ein der tun kan gøre 
jin første Betaling paa Landet er 

liaesaa heldigt stedt her som i Østen 
Talen er fra 15 til 60 Mit bred 
og ca. 260 Mil lang, Landevejene 
jævne og lige, et rigtigt Automobils 
Land: fint Drikkevand paa 35 til 
50 Fad. 

Dvor iotn helft, man køber Land 
i Califomia. gør man bedst i at 
komme ind under Fioloniem og hvor 
Fiolonien er »recorded«: thi faa er 

man beflyttet af Statens Land-Lo- 
ve, og de er strenge og tvingerLandi 
kompagnierne til at opfylde dekes 
Forpliatelier. 

Jeg er nu i Gang med at bear-1 
bejde 20 Arres- til Nis, desforuden 
er vi 21 danile ber, Tom ftarter ei 
Andelsforotaqcnde med Syltning af 
Agurker efter danik System. Agat- 
kerne avles mellem Frugttrceerne. 

Nu en venlig Hilfen til »Danske-F 
ren« og dens Læfere. 

CarlJohauAu deksenJ 
Box 218, Biggs, Cal 

Junction City, Ore. 

Der er maaike en eller andeu, 
sont not ønsker at høre lidt her fra 
WillamittesDalen, Oregon. Det er 

nu inart 2 Aar, iiden vi forlod 
Shennington, Wis» for at finde et 
mildere silima her. Vi var 4 Fa- 
milier fra Syenningtom Wis» og 
23 fra Lucc, Wis., som købte 320 
Acres Land her 5 Mil fra Zum-· 
tiun City. Der er omkring 100 danss 
ite Familier i og omkring JunctionT 
City. Daniterne ejer en fmut Kir-» 
ke og Prceftebolig. Vi har 5 Mil til 
den danste forenede Kirke ved Eu- 
gene, fom betjenes af Past. Thore- 
by 

V. P. Bane leber en Mil Ost» 
for os, og nu tommer J. Hill med z 
jin elektriike Baue en Fjerdedel Mil 
fka os, saa vi Lan jo nu ftaa paa: 
Sporvogn lige ved DIren og kare· 
til Portland og bei-ge vor gamlel Ven Pait Scott. Her ligqer flerel 
ftore Forme, iom er til Salg. Des 
can whes fok 80 Douqks pk Acke,I 
men de kan itte indes i Smaastyki 
ker. 

Heniigten med dette Brev er at 

prøve paa at faa Danscere til at 
tøbe dette Land, før det gaar hejerel i Pris. Næste Aar kan det ikte XII-I 
bes for 100 Dollars, og kunde vij 
faa et 1()() danfte Familier iamleti 
her, I·aa kunde vi jo faa en Wenig-· 
hed her mellem Junrtion City ogf 
Eugene Der er vist næppe nogenk 
Blads i Amerika bedre stiktet for 
Wen Heu-I og Fragt. Et Par ensT 

Iligstillede Falk tan godt leve paa« 
in Arles og en lille Familie paa 

20 Arres. 
Her kan iøbes Land mod at be- 

Itale en Trediedel og lang Hen- 
Jstand med Reiten. "« 

Jeg stal med Glcede ivake en-l 
lliver fom ønfker at vide mere oni" 
»Landet her; men læg et Frimærke i 
;Brevet, for jeg tjener ikke en Cent 
Jved det 
« 

Saa til Slut kære Landsmand: ! 
ønfter du en Gaas til Julen, saa 
kom bare til WillamitteiDalen. Hei-l 
maa du ikyde faa mange, du vil.l 
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Venlig Hiler til ,,Danfderen« ogf 
alle dens Læsere 

Min Adresse er: i 

John M. Johnson, 
Junction City, R. 2, Box 536,» 

Lane Co» Oregon. 
—----——« i 

Dwight, Jll. 

Eiter at vi i lang Tid saa at sige 
hat« vceret døde fom en Del af Den 
forotiede Knie-, vil vi nu lade høre 
fra os, da der atter er kommen 
Gang i Menighedsarbcjdet Ded, at 
Postor Simonie-n, tidligere North- 
firld, Minn» har optaget en Ger- 
ning her fom Anneks til Siloams 
Vienthed Chicago, en Gerning fom 
vi haaber flal blive til Velsignelse 
for de af Bethel Menigheds Med- 
llsimncsi«, sum endnu er tilbage: ja,. 
dist er Vi fikkre paa, da Herren har 
jimt: »Mit Ord skal ikke komme 
tomt tilbage.« Vi haaber ogfaa at« 
Arliejdet ital blive til Vclsignelse 
disrved, at MenneTler lommer til at 
ic-, at de trcrnger til at komme ned« 
ved Korsets Fod. Pastor Simoner 
lommer her hveranden Fredag og 
holder Møde Fredag Akten· Løvda-« 
gen benytter han til at gaa om-« 
lrina fra Hus til Hus for at ind-· 
bydcs Folk til »Lam.met Bryllup«.’ 
Qm Smkdagen afhokdes to ModekJ 
iom efter Omitasndighederne er rigss 
tig godt bei-ate. J det hele fer vi 
nicd vor Præst lyft paa Sagen, ja 
det gør ogiaa vor Prceftekone· l 

Hvad Dwight fom By angaayj 
da er det en meget trivelig By, som 
for Jtørftedelen er beboet af »retiredI 
Farmers«, Jernbanemcen—d, Haand-" 
vwrkere oq andre Næringsdriveiide, 
on iblandt alle disfe er Danskerne 
vol reprassenteret Vor danske Sko- 
magcr rejser snart paa Farin, saa 
lnsr or god Andledning for en an- 

den til at tage fat; Fortjeneften er 

rigtig god. En troende Mond vil 
blch vellommen i Bethel Menigs 
bed. Her er ogsaa kun en «Plastrer« 
i Born iom tager Kontrakter, og her 
er meget Arbejde 

Det er glædeligt at se, at »Dan- 
skercn« gør Bemærkning til, at Dr. 
Honius i Chicago er bleven udnævni 
til Kommandør af Dannebrog. Den 
svenfke Negering udgiver Ordener 
til, san-danne fom Dr. Andreen, Au- 

gustona Colle-ge, og andre, som gør 
eller hat gjort et bancbrydende Ar- 
bcide herovre, og ikke til Ølbryggei 
ie. NaakAmerikanerne læser om den 
Slags Ordensuddeling i deres Bla- 
de, da maa de endnu mere bestyrs 
kes i at »all the Danes drink and 
smoke.« En venlig Hiler til »Dan- 
skeren"s Perionale og Læfere sfra s 

Christ Carlsen, » 

Dwight, Jll.7 
—————-———— i 

Brot-few Mont. l 

Or. Redaktsr: 
»Bei er lkrnge iiden« —— det sy- 

nes jo at vcere en almindelig Und- 
fkyldning for at skrive i ,,Danske- 
ren. Men da det er lcenge ii"den, 
her hat værrt noget fra Brorson 
via Sidney, bedes De optage en 

Hiler herfm 
Vintercn synes nu at vasre inde, 

idet den Knlde og Sucheng der 

gik over hele Landet, itke gjorde no- 

gen Undtagelse for denne Egn Ter- 
mometeret innl til omkring ved 20 
Gr. under Zero, og Sneem fomVins 
den nu og da morer fig med at flyts 
te fra et Sted til et andet, bredte 
sit hvide Tmppe en halv Snes Tom- 
mer tykt nd over Jorden Floderne 
er frosiet til oa giver os lidt bedre 
Forbindelie med Omvcrdenen. 

Om Vtsfret var bleven ved at være 

godt, havde Sidney maasie faaet 
Jernbanen endnu i Efteraarotx den 
er ved Savage, omtrent 25 Mil- 
fm Sidney. Det er, for denne Egns 
Bei-kommende i det mindste en Maa- 
ned for tidlig med Vinteren, synes 
vi, da her er mange fom ikke hat 
tæriket endnu, baade af vore Lands- 
masnd oa amerikanfke NaboerL End- 
nn flere fik ikte vløjet, hvad de skuls 
de. 

Lidt mildere Veir i den fidfieTid 
fmr leitet enkelte Tmrskemænd til at 
nrøve at irette Danipcn op igen, og 
um det blot ikke atter bliver for koldt 
ksller vi faar mer-e Sne, ek der Haab 
om at faa tæriket endnu. 

Gesten var ikle faa stor, som den 
kunde have været: men dog bedre 
end det saa ud til en Tid i Som- 
mer, og vi hat da nok baade at bide 
og btænde i Pinter. »Næste Aar 

foar vi en god Bist«, betet man 
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Bibclen i Bsrncnes Haqnd. 

Markus-Evangeliet udlagt i 136 Smaastykker til daglig Bi- 
bellccsning for Børn ved 

Pastor C. AsschenfeldtiHanfen. 
Demn- lille Bog er fremkommcn som en Frugt af Forfati 

tereus Bibellæsning med sine Konfirmander. Stykkerne er korte 
og affattede i et interessantlet-fatteligt Sprog samtidig med, at 
de kristelige Grundfandheder fremholdes klart og med Alvor. 

60 Sider i et tiltalende Omslag med Tegning i Farvetryl 
Pris 20 Cents. 

Danifh Luth. Publ. Hause. 
(- .---.-.-- ,--·--.--- «---.-.--.-.--.-.- Aug-»Iqu 

ZTo smukke Børnebøgerk Z -—- til ualmimlelig billige Prisci- —- 

BARNBSML 

3 Poktællingor kot- 
mindre Bjm 

It 

Frde von Kraut-it 

2 hol-ide- 

kulørte Bjusdsk 

Pris 25 sent-. 
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VII-D sKIPTBNDB : 

ZBLYSNING 
i 

Fortnkllinger for størkeä 
Børn ug unge. 

krit over-seit 

ak 

Pastor J. Inle T 

5 kulørte Billeder 

Pris 40 Conts. 

E Disse 2 Bøgmy dek- lieggo m· af oget For-lag, egnek sig 

E 
kortkinljgt til Gaver for Bist-n bande- i sjindagsskple og Iljem 

DANISII LUTHBRAN PUBLIskIINC ROHR-, 
Klub-, Nebraska- 
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jævnlig, og saa visdt menneskclig 
Visdom qaar i den Retning, er Ub- 

figterne ogsaa goch forudfat vi 

faar lidt Regn til Sommer, da her 
jævnlig i Eftoraarct er falden Regu, 
fcm Jorden or grundig opblødt, hvad 
den ikke hnr vasrcst de fidfte to Ef- 
tcranr. Vi havdcs ftadig Reqn fin- 
Tage i Træk engang i September, 
san hvis nogcsn var kommet her» i de 
Tage-, bnvdc hnn næppe kalkft det 
»a dry country«. 

Vi maa beklage, at vi her ved 
Vrorson hat mistct vor Præft, idet 
Paftor Damfkov har byttet Form 
med Chr. Olfen og selv med Fa- 
milie et flyttet til Sidnem men han 
kommer fo og holder de fædvanlige 

Gudstfeneftek og Moder her. Allis 
igevel ftler vi Sen-net- 
I Mr. J. H. Hausen hat byttet sin 

II 

’Fakm her for Land i Da1en, ost- 
Lhan bor i Sidney, hvor han vistusk 
lfammen med Mr. J. H. Lotsen ag- 
Tter at begyndc en Slagterforretniug, 
; Feuindeforeuingcn holdt sin sak- 

jlige Aktion den 16. Nov. i »beso- 

Imentet« i Pella Kitte; den var me- 

HIUt vcltnkkoh og Genitandene bragte 
ägode Prifer. 
H zllkjssiionm iAuftralien og paa Ne- 
Zealand hat jo været diskuteret wie- 

aet i »Danfkeren«5 Spottes-, og i 
Nr. 88 findes der atter et deraai 
derfmt »Kann over og hjælp os, ei- 
lcr vi forgaar:« Bi kan dog ikke for- 

«svare at lade- dem raabe spqu 
hvis der er nagen Mulighed for, at 
de kon "hfælpe5, lud o- minM Geo- 
rens Ord: »Gewi- ud i Alt-erben os 
gsrer alle Falk ttl mine Dkeiple.· 
?- O. 

« 


