
Salve-r män Sten: 
Fremadl kæmp mandeligt 

:,:Na-rmere, Gut-, til dig, :,: 
Nasrmerc dia! 

Naar pack en solklar Tag 
Frejdigt jeg kan 

Flyve san højt, scm Eij 
Fra Taageftrand, 

Jublcr jcsg frydcligt 
:,:Nærmere, Gub, til dig, :,: 

Nimm-re dsgl 
W 

Om Udvandting. 
Tet er ilfe for ved et Vidrag me- 

re a! øae den til Tider ret livliae 
on ilarve Tebat oin, hvilten Net- 

nina Landsgaere helft bar ilaa ind, 
at disie Linier frenikommer. Det 
er, fordi hek er noaet iærliqt at 

melde am. 

Rundt om i vore Stater sidder 
der Landsmcend fom iaare gerne 
gad eie eaet Stein« Det er io aodt 
not at forpagte en Form, bedre doa 
at vcvre helt iiafhcenaia Eftersom 
nu de feist beboede States bliver 
averbefolfede, 5veider man ndad. 

Da baade im Nord, Veit oa Syd 
findet man Tilbud om billigt Land 

med lette Betingelier for Erhvers 
velie ai Landet Saa vælaer en- 

Oet da, shvad ham wkkes bede 
Dette er godt oq vel og bar iaales 
des vasre Oa da enhver Ean har 
baade aode oa daarlige Sideiz 
kan der io fiaes noaet baade for 
og imod Den, der iaaledes daars 
liat san ndholde en lang oa itrena 
Vinten bar ilke reife nmd Nord. 
on fich, der ifle andt lan kaale Vars 

men. am« vel i itle at draae mod 

Syd« Bette er iaa liaefrem lom 
Fad i Hase Thi ielvfslgelia tan 
der sorekomme riatia kolde Daae 
i Canada oa qanste var-me dEtto i 

Florida 
Nu. her i Statt-n er der fo man- 

gen en aod Anlednina til for den 
mindre bemidlere at danne lia et 

Hiem Jeg ital itke med et Ord 
eller en Tøddel trække fra. lmad tids 
liaere hat- vers-et flisevet cnn andre 
Egne i denne sinke Stat. men tun 
bemerkst-, at blandt de manae »pra- 
poirtionsks«, iea aenneni et Llars Tid 

har nnderiaat, iandt iea Sind-d- 

ninaen her at passe hedlt for mine 
Omiteendghedet The Live Dat, 
Perty and Gulf kliailroad Co» bar 
en iwrlia gunftig Plan for dem- 
"der Mier Land oq stkats boiaets 
tet fig her, Saadanne heb-ver itke 
at afbetale een Cent paa Haben-ni-. 
men, men san give Selstaibet »mort· 
sage« for hele Summen til meaet 
billig Rente oa da anvende deres 
rede Penae til at byaae Has, Geer- 
de, grave Brand, lebe Heite, wr, 
Hans oa saaledess ftraks have en 

Jndtægtstilde Man tan faa fein 
ellek iyv Aars Henitand efter Ønite, 
og i dette Tidsrnni tan traftige 
Arme fo wdde, pløje, iaa og plan- 
te, ubethmret for de almindeliae 
maanedliqe Afbetalitmer. Men 

Kompagniet iniisterer paa, at Ny- 
kommeren inaa have noget Kapital, 
og det med Føje Thi den taabelige 
Drom, mangen Lands-get lulles i 
ved Hin-la af uvederhceftige Kom- 
pagniers ivindletifte Litteratnr: at 

man i en Haandvending kan plutte 
flere Tuiinder af hver uryddet Arke 
Land. er io dog indlyiendse »du the 
face of -t.« —- Ja, det tunde 
vel aaa an for en enlig Mand at 

komme her med bare Hændety idet 

han kunde htigae Elianefvellekj der 
betales med indtil 50 Cents SM- 
ket, samt hugge «cord wovd«, fom 
brasndeö i Lotomotiveme her og be- 
tales med 81.60 pr. »eord«. Men for 
en Mond med Familie er det ubetin- 

get nsdvendigt at komme her med 
ca. 1000 i rede Penae Lidt min- 

— 
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Vl liAlLINTIcRIlT 
im st «·copcnhast-.n" Stius er c-« her Assd l »Hei lutesstkndijz sen. 

Hva Don-s Fortssndler lkks hsr du« «»l 
vi Sei-do Dom dqt r Potltli den sur »F 
ums Pm 5 Gent sksn Inst-l Den-s kor- 
t«-,sdlst last sol. Psimtsfiisr modsscem 

·"copscmsssc« et Vordem bsdsts sinds- 
Tod-k. 
s WIIIAN-IIV·I’0I COIIPANF 

sc Unless Styx-IV Nov YOU-I- 

dre gik maafke ogfaa, hvis man 

ikke ktympede sig ved forskellige 
Savn. — PriTen paa Landet her 
var 15 Donat-I, da jeg købte, men 

er nu fokhsjet til 18 eller 20. 
Jotdsmonnet er, hvad de kalder 
«grm) sandy loam«. Tet er let at be- 
handle, men er seltsfølqeljg ikke cig 
Jord, der gemiem Aaringer kan 
give stoke Afgrøder udcn videke. 
Tor mna Gødning til. Mcn at man 

vcd Hjaslp af de nycre Metoder 
kan tjene merk pr. Arke end Til- 
fældet er med de nordligcsrc Staterss 
riqe Jord, fM nu nok holde Stif. 
At der doq iqen er betydislig Fokfkel 
paa det nordlige og sydlige Florida 
spaa mange Mandel-, indlyser let, 
naar man erindkcr, at Staten er 

sinc gode -150 Mile lang· 
« 

Len mi, wm var Lyst tu at vrere 

om fig, kan for hver 160 Ackes,«;« 
han findet- Køber til, sau« 
40 Acres kvit og fri. Det staar aa-«l 
bent for lhvem som helft, folgelikL 
ogsaa for mig, tun at jeg ikke vil 
have det fjernefte med den Ting at 
bestille, hvorfor jeg henvifer til Sel 
ffabets Landlonmtisfceh John H» 
Mulholland, Live Oas, Fla» som; 
vil besvake alle Spørgsmaah man 

kan ø117le at stille, ltamt sende Be-; 
strivelfe af Landet, som Jernbanes 
kampaanlet udsbyder til Sala. Jeij 
kan bevidne, athan rngenOverdrivelke 
begaae Flompagniet har Kontor il 
ste Dak, hvor man til enhver Tib, 
tun træffe dets Reprcesentanter. g 
Jeg tan oasaa garantere, at alt det; 
Land, jea hat set af dette Selfkasbsh 
»Svldinas«, er højt og godt Ter-! 
ritarimn, slwor Zunme og Overss 
svømmelfer ikle forekommer. Og til- 
lige vil jeg herved udlove en Das-r 
til den, der nagen Sinde kan udfins 
de ug demsle at jeg har faaet saa 
meaet sont een rsd Cent for dettef 
Stoffe sen nasleex- dette, fordi Fri-· 
stellen tll at smøre sine Findre paa 
den Maade naturligvss er for samt-« 
den, og fokdl jeg ilte 5kal have no-» 
get med flig Spekulation at geke. 

Ten, der lan taale Varmen be- 
dre end Kuldeih og lom hat formt-; 
den Kapital, som lcenges efter eaet 
Hjem og hat Mod og Lyft til at- 

rydde Nyland lder ek paa een Gang- 
noget haardt og haaibefuldt deri) lanz 
ikte taae feil ved at komme hertilj 

Towlinq Pakt, Fla» Aug. 31 s12.i 
Jens Ball-a J 
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Daninatks-Bygitinchc ; 
i Sau Francisco 1915.« 

Nogle Spttgomaal befvakedk. 
Eom man kunde deute-, er der: 

lige fide-n DanmarkssBygnrngsiKos« 
mitcens føkste Opkaab til Dunste i» 
Amerika indløbet Brevc i Bunkevis 
fra alle Landets Kante-r med Fore- 
spsrgsler af mongeiidiq Akt. Alle 
disse Forspørgsler har undertegnes 
de, i Egenfkab af Komitcens Zette- 
ta-r, sagt at bcivarc saa udførligt. 
fom man mcd Rimclghcd kundc for- 

ilande dcst i ex Vrev; men da noglc 
af disse Spørgsmaal fikkert hat ver- 
ret fremme andre Stcdm hvor 
man ikfe Var sagt a: indhentc Op- 
lysningms herudc fra, vil on offents 
lig Redegsrelse fra Komiteeus Eide- 
ikke vwre at befragte som overle- 
dig. 

Af de mnnge Spøkgsmaal ital 

jeq bog her tun uddraqe faadanne, 
som hyppigst er frenikontn(-, ou yvis 

«!Iks7vnrcl7c tør lmvcs Krao paa al- 

"mindelig Interesse Skønt noget 
forikellig i Ordlyd kom de meft 
pcrtinente Spsrgsmaal gruppetes i 

,sike Punkter. 
l. Hvud Stags Byguing makes 

der opfjtt ——— uærmeft med Heublik 
pem Akkitektuy Bygniuqsstil o. l. 

«- Fim dcttc Spørgsmaal maa vi 
Tindtil nimer blov Svar ikyldige, da 

kcht til Tom tun har været flygtigt 
kberørt i Kontitem Dei hat ikke 
Norm pkm For-flag, baade fra Dan- 

»nmrk oq fm Dunste her i Landet, 
mcn man vil kunne fokftaa, at den- 
ne Jidcs of Sauen ikke kan behand- 

»les vaa noqet fast Grundlag, til 
der kan haves et nogenlunde klart 

,«Over-blik over, hvilke Midlet. der 
»Um disponokes over. For næwærens 

de fkal det tun siqu at der endnu 
-ikke har været nævnt nagen Arkitekts 

Navn eller været Tale om Tegnins 
jger. Bygningsstil eller noqet i den 

kRetnins 
) SEND astn Leu-im- st site 
met de iudbmue Besse, vers-m 

Tankens Realisqtion ? 

Tettc Zpørgsmaal cr det leiteste 
at befvare af alle, khi der er allere- 
de nu ikkc den mindfte Tvivl um- 

at Tanken vil blivc realiij 
set-et Mcd de Midlcr, KotnitecIH 
i Tag san d.sponere over, kan den; 
ospførc en rrt præ7emabel PavillonJ 
om end ikke et PaladsT EspørgsmaaH 
lot fm tm of or blot, hvor ftor og 
pragkfuld Vygningen skal verre· Og 
dette slwwr holt og holdem pna 
Landmcrndiks Osfscrvilligshcd 

de stulde vife fig utilftrckkkelige tilj 
l 

3. Hund fkal Bngningqn bruges 
til? 

Ved et of iine allerførste Møder 
rosolverech Komiteen, at Danmarkss 
Bygujnapm saa Vin det lod fig 
udfsre, skulde omfatte folgende: 

a. Den danske Udstilljng. 
b. En danTksmnerzkanfk Afdeling. 
c. Et danst Hovedkvarter og Op- 

lysniugsibureau. 
Oin det fersle lan lade sig gen-l 

neinføre, staat endnn, alle andres 
Meddelelser til Trod5, yen i det; 
uvisfe Paa dette Omraade maa 

man selvfølgelig nnderordne Fig sau- 
vel Udstillingskaadets faftiatte Regs- 
ler sont eventuelle Udstilleres Ønskej 
De iaa vidt vedtagne Regler itilleri 
nnasgtelig Hindringer i Vejen for del 
enkelte Landes lldstillings Samling« 
i de nationale Padilloner, ilke mindft 
derved, at de ndftillede Genitande is 
iaa Tilicrlde vilde blive ndelntkede 
fra Prceiniekontnrrencen Men alle- 
kede nn hat denne Ordnina vakt 
san stor Misiornøjelie i inanai 
Lande, at man sittert, og det inden 
nenne tdnimer til at lasmve fig ef- 
ter lldlandenes Tusker, og det er 

derfor endnu ikke udeluktet, at i alt 
Fald en betydelig Del af den danfte 
llditilling v:l tnnne iamles i Lan-« 
mark-Z Jus-. 

Heller ikte tan det for nærvcereni 

de siges, hvillet Omfang den paa- 
«asnt«te danflianteritansle Afdeling 
oil fan; men der vil ganfke fikkert 
finde Veie til at qive et llart Bil- 
lede ai Dan7k-:’lmerikaneres3 Vsrks 
sonihed i det nye Fasdreland, hans 
Ztillnq da Vetydnina i det ftoke 
Eaminnd og hans Llndel i Natio- 
nens lldvikliiiq. 

Alt den tredie Tante i Forsbindels 
fe med TaninarkssBynningen — et 
danit Hovedkvarter og Oplysningss 
sbnrean — vjl blive realiferet, er 

v·elvsaat. Men det er endnn for tid· 
ligt at komme ind paa Detaljer, 
da denne Side af Sagen endnu illei 
hat været Genitand for ncermerel 
Trøftelie i Komiteen Det er don; 
meinst sandsynligt, at Oplysningss’ 
bnreauet vil begynde iin Virksomi 
hed nagen Tid set llditillingens 
Aalniiitg. 

t, Hund agtcr man at gsre med 
Vygningen efter Udftillingeus Stut- 
niest- 

F Bette Spøkggmaal synes mange 
lEteder at have vceret ligefrem 
.l)ra-ndende — og der ljgaek uden 
sTvivl en Tanle bagved —— en Tan- 
;te, ioni jeg her ital føge at fjaerne. 

Det er nu afgjort, at Damnaktss 
’Vygningen vil komme til at ligge i 

i»Amionernes Alle«, fom faar iin 
Genaue-nnd paa det stoke Militceks 
terræn ,,T"l)e Presidio«. Dette Ter- 

» nen tilhører Nationalregerins 
gen da er tnn midlertidigt overladt 

EUdstillingspraadet og Poa den bestem- 

jte Vetingelie at alle de der opferte 
IBygninger fkal fiernes hurtiast mu- 

liat efter llditillinaens Slittning. 
Den naturlige Følge heraf er, at 

EVygninizen bliver af let og midlers 
It.djg zwnftruktiom ng som Tilfasb 
Idct altid or med Vtmninaer af den- 

Ims Art, vjl der —- dog med tilbørs 
IIiAt Hensnn til Ziffer-heben —-—«blivc-» 

zlnqt merk Virgt wo Stil, Jndketnimx 
sog kunstnerisk Udsmykning end paaj 
eqentligZoliditet. Eushversom Lenden 

August til m Tnadan Vygning, vål vi-! 
de, at der ikke stiller store Værdierj 
i Wage-L naar den omsider rivesj 
neb. Meft sandsynligt er dem-, at4 
den mulige Jndtkkgt km denue Kilde 
vil blive taget mcd i BeregninaetH 
over, chvowidt man tsr gaa med- 
Udgistrrne. « 

· 
Det bsk dog fsrft og sidst forsthccTl 

at Sau Franciöcos Danfke vldrig 
hat tiltænkt fig, og under ingen 
Omstændigheder vilde modtage no- 

gen personng Fordel af dette danssks 
amerikawe Nationalforetaqende 

German J. KotelL 
DanmarcssBygningöMomiteens Sek. 

Conltcr, Iowa. E 
s Not Vørncsesh som Var Iovest 
Bømcnc : vor danske Stole, blev 
Hom omtalt sid slc Gang, afholdt ved 

th Beter Hanscns, og jeg stol« 
Ikun figc dems, at Bøtnene fik rig- 

Hignok Stole-findet rystet af fig;l 
om ikte de tunde fa a det paa Jor-- 
den aa funde de i Luftcnz thi enl E»3vinge«. s·rsm de kaldte den, Vor 

riq ig brxnttet af baade Bist-neue og 

»dc unge. Kasse og Kage og Jce; 
JCrcam blcsv sprvisrcst ftit til hele 
Jchxsmnlingen Udgifterne blev betet-: fest vcsd en Kollet-r s 

; zrcnmtedc bar vi ogsaa haft ikkej 
;saa faa af, jasri ig shar Cedar Falls 
»vasrkst reprassenteret. Mr. H. Smiths 
Haar den førfte saa to af hans Sti- 
Hre og Iigeledes to sztre Jepsen og Mr: Horslund To Søstre Hausen 
Hm Fusmont har aflagt Bei-g has 
)Jens Hausen, deres -,Onkel og væs 

Jret bcsr et Par llger. Vi var gladc 
vcd at se oder alle, kom igen, naarl 
Lcsjligbcsd gives. 

Jeg man melde om not en Børs 
nefest: det var Søndagslkolenä Den 
blev afholdt hos Mr. N. Peterien, 
Menighedens Formandz ogsaa der« 
bavde Bornene Frkheo og Tidenl 
gik med loftig Leg og Muntevhed 
Festen blev afholdt en Søgnedag,7 
hvadifteoarsaa heldigt, da en 3—4 
TærflemaTliner var lige i Settles 
memet, lmillet jo afholdt en Meengs 
de Folk fra at komme med, som el- 
leks aerne vilde have deltaget· Bor- 
nene fäl« her fri »Cum Cum« oq 
Vananas, som Windeforeningen 
trakterede dem med.«« Ja, alle vi 
voksne fik os virkelig ogfaa en fri 
Omaanm det var ibegrundet i, at 

Forfamlinaen var san lille. Man 
faar da virlelig noqet for at gaa 
med, og da fcerlig faar man dette 
— at se en glad og fornøjet Vorne- 
slare, lom kan lege og more sig godt, 
men som ogsaa, og Gud fke Tak» 
at de oglaa kan lynge Jesus-Bar- 
nets Prg med klare Tom-r og glade 
Hier-ter, faa man bliver Inart selv 
Born iaen. 

V(’jket —— ja, det bar været galt-! 
sie -.1odt lidt vel mean Regn fors 
lwem der ille er færdig med TcerslU 
ningen af «sl)ol«, og det hat ver-» 
ret meget oarmt. Et Uvejr som 
thdag Aften den 31· August drog 
over Egnem beugte en stcerk Storm" 
med, saa noget af Massen blev slaaet 
neb, oa paa enkelte Steder led«l 
nok noale Udhule ikle faa lidt af 
Ztormen Der var ogsfaa nogle 
Hale med i Rennen, dog ikke faul 

«slemt. Naar saadant Vejr :-".-«r" 
Enden-for, og Gud befkotter ver. On- 

xJe og Wenn da bliver ma« whigesj 

Lvel saa lille over for Gnd .-«.1nagt,j 
on Hiertet fyldes med V «g Tak. s 

I zllliSIionasr Jens Dir «:.jorde en 

lelle Asfftilker her t-. -Loulter og 
talte sidEste Eondau --ten i vor 

xijrke Det var Tau isart at horc- 
den kendte Rost txrn og se den 
lasre Sliklelse ers-tu en Gang. 
Varm og indeng kom Budskabet 
am at lade An krellt-, før Naadens 

Fid udtshsxi « tii Gudsfolket lød 

set kraftiats »Alle Mand paa Dækl« 

iAlle i .’I:Lsejde, Sjæle lkal frelfeca 
mq Nxsdss Børn llal gaa fremad 
Ypaa —’se:liggsrel«lens Vei. Tak kære 
IDirekk at du ikke bliver træt af at 

El .1)nde os del gamle og dog eviae 
» 

Te Evangelium. 

I Hilfe-n til alle med Davids Sal-» 
me 113, 2: »Lovet være Herrens 
Navn fra nu og indtil evig Tid!« 

III 

Otto Funkch Skkiftek 
til meqrt sei-satte Priser. 

Troens Werden, ftr 8130 nu 90 

Den Krijtnei Liv, ftr.81.30, tm .90 

Hfortens Ist-st, fyr 81.80, nu Of 

thenblomfter«,««ftr 81.30, nu But Brod og Svækd, fsr ABC nu Fu 

Glæde, Lidelfe, Arbejde,(sl.30) .90 

Paa Reifefod, ftk 81.30, nu .90 

Fokvandlingetne (Pragtbind) 
spr s1.60, nu 81.1c 

Apostelen Pauluser 81.30, nu .9(«·- 

Husandaqtsboq, ist 82, nu 81.40 
Disse udmærkede og velkendte Bi- 

ger er alle smukt os Iodt indsuIds 
ne i komponeret Bind. Oplsget et 

begtænset 

Don.Luth.Pub1.doai-. 

DANA COLLBCL 

Evottor ikke komme til vor skole cg lade Dom 
ndäatme til Lærsrgetnjngen» Tidssvusevcks Un- 
dervjsnjngssmetodet singe-. »stato Taschen Cor- 
tiücatos« Historie-. skriv after nyt Katalog. 
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Costehte by ehepteke: 

Pest I. 
Ritter-feel sketch of the Religioue Zduoetios of the chris- 
ties Youth. 
The Luther-en Conoeptjon of the sundey-eehool. 
The Um ot the Lutheru sondeyiehoeh 
Reletjou ot the Sandeysehool to the Uhu-eh 
The Retetioh hetweea the Bundey-Iehool end the Festes-. 
The Reletion betweea the Judex-edel etc the lese. 
The Reietioa of the sondey-eehool to the eines-es etc 
the confirmed. 
The Luther-eh sundey-eehool Sapekivtendeat emi ether 
Otlleere 
The Luther-en erded sundey-eehool. 
The General Col-heil erded syste-. 
The lvtermediete end seuiok Depektsieste 

Masse in the sundey-eehool. 
The Ceteehiem in the sundeyseehool. 
speciel Deye end Servioee in the sudeyiehool 
Dieeipline is e Luther-en Suvckeysehool 

M. 
17. 
18. 

Pstt U. 
The Moe nnd sppojntment ot s sucksymäul Tonsp- 
somo Qusliäcstjons of s Luther-m sind-kund Tut-let 
somo Oasljscstioas ok s Latini-s- snsdskuhool Tusker 
womit-noch. 
The Sand-y-sohool Tuch-IR- Wotsk nnd diss- 
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