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IN De værse ssaa god 'imod os, at 
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mmihnsa mmmeatsw NHRWU 
iblasndh Vetmeme her si Kreis-sen er 

ogfaa komm-et vor Skrøbdlckghed til 
Okle Gom det vil -fes af Koitterini 
get i Danskcsren). Vi her i Penn 
AM hu KW MNri mVri mØ i 
Samfundots Missions Arbejde, men 

Kredit-m lyvortil vi hørety bar bog 
trolig været msed ckt bære Satwfuni 
dets Vyrder. 

Vi har -set, at det shar vasret Zkisk 
baade «l)jemme S Dammrk og herovi 
re, at naar man sfkulde sbygge Kirke 

og ier felv var stærkc not, lssaa var 

man ydmygc nok til at bcdc om 

Hjæltu og man er sblwet shjulpeh 
Vor Kirke kommer til at koste 86,000 
nmaske 86,500; mag-et men, end vi 

hat-de tænkt. wastrisbtionen til vor 

Kirle fra vort Falk They er spaa fem 
Aar; den encsde Munde, svi swa os i 

Smnd til at gøre det. Dette g«-r, 
at der Dun Hammer ind omkring vod 

8500 i Aar. En lsignonde Zaun vil 

saa komme iwd hoc-It Aar for 
siw Ihn tilJUMmMm ch PM- 

ter og Gæld. M ihar laarct 83,000, 
blivet vi nødt tiel at laane 81000 
merk, lau Iser vis, Præftefolkene, os 

næMmiMeiSMmdtUatUweMn 
og vi tør endnu mindre gaa her-fra. 

Vom-for har vi da begyndt paa 
sdette wu si disfe haakde Bisher-? Vi 

hat strisdt devfor i fyv Aar, Mode 
htvMckHwWIRUÆ W MmEraH 
liebte vor Tro ind deri. Vi var naaet 

saa langt kspem mcd Forberedelsenl 
vertik, at det mag-ne brwe from-M 
eller tilbage. Derfor beder svi om en 

hjælpcnde Haand; og vi bbisver De- 

res taknemmelige ( 
Liein Larfem 

« . 
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Kan du lade vere? J 
Jeg ved ist«-, hvorledess det erl 

gaaet dig, min irre-de Lasset-, men: 

jeg hat i den fidste «l)alve Znes 

Dage tacht ovenstaaende Heimendels 
se freni for mig selv on lwst det, og 

htviss du ——— og jeg « san ellerLJ san 

lasse inellem Linierne, sna lan vil 

da ogsan lcefe san Inmeh at vi (jeg 
og du) man se at Eijaslpe —- og 

hjaslpe spart 
Hund er det da, der jlal l)jnslpes:i?·i 
WITH det er Vennerne i Penn! 

Ynn, sont beder om en Haaiidsrnsks" 
ning til en in) Kirle « de er baade 

faa usg inma —- nien dissfe faa·og 
smaa dar Øjet opladi for Nødven 

diglyeden as en Kirke Ozi nam- man 

sna lasset uni, at here-I ztirke vil ko- 

ste ca. 6,0()0 Dollaris, og at de har 
maattet lnnne :;,()00 Dollarsiy og 

at det endda vil lnibe, se da inne-Z 
del mig, at del er vor kriisine Pligt 
at give dem en fwandssræk11ing. 

Kan vi give dem saa god en 

Haandsmskning i Japan, ast vi kan 

bygge Kirke baade i Kurnme og i 

Hida —- og det er jo godt ——— fe, 
saa Inaa vi heller ikke glernme vor 

Broder i Penn Yan, der faa ftilfcers 
digt b r om Hjælp. Der er jo ab- 

solut ing Mening i, at man bar 
faa stor Omhu for dem Taa langt 
dorte, hvis man glemmet fine egne. 

Lad os derfor komme Brsdrene i 

Penn Yan til Hjcelp samtidig med- 

at vi ikke glemmer vore Udsendinges 
Bønner Send din Gave —- og send 
den nu lom en Nytaarsgewe til Pa- 
stor Lewis C. Lucien, 

125 Wlton St» 
Petm Yan., N. Y. 

Fresno, Cal» i Deoembet 
E. S. Rosenkberg. 
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satt-disk Eksamem og positisk interes- 
sserot som Ehan var, Glev han en de 
Privatsekretær shos Foldetingsmawd 
»Ehr· Berg. Esster ack have taaet 
Studenwekaksamen ibslev han Birke- 
Ifsuldmcagtig og var- at Var Aar Sag- 
sførersubdmasgtig i Kabsewhamn Man 
da han hast-de abvethusd Isit Hier-te 
bdsbuttSde shan ast ospgsive Jukan for 
att vie allle Isiwe Evner iog Wer 
tiil Herr-eng Tjenesta 

Mad ægte vestjyssk Energi sog i 
Eil-ro tiil Gud gam ban «ng til at stu- 
dere Toobgsi. sog i 1891 tog fhan 
steoslogquk Gmsbøsseksamett med Laut-. 
Summe Aar blev chan pensonsel Ka- 
Polllan i Fanefjord paa Mom, sog to 
Aar cster Sogmpræst ssor Scjserslev 
—chsrsle og Jovdeby Menighedcr 
spart Mars. 

Fra We Enibesde tog Pastor 
Dyekjcer ssin Affde mad Udgangen 
as Olavet 1897 for at overtage des-n 
»den Gang vanfkelsige og amsvarss 
fulsde Stillinig smn Redaktør as 
»Kriistclisgt DagbladC GennemStovm 
og Vramdinig, smcd csn wprøvet Be- 
scrtninig i at mikewdck Fawand, stod 
Ihan swt Oed Rsoret gennem 514 
Aar iwdtskl Sejladsen svar siskrot Da 
gsik han atter tilbaae tisl den Pras- 

sstcgernina thvorstil han stadig falte, 
at Gud IseIO havde skalidet shann 

I J Foraaret 1904 blev Redaktør 

»-Dyekær udmwnt til Sogneprcest Isor 
Faarevejle Menigthod wd Habbcvk 

J Dei var Passwr Dyekjcers Styx-ske, 
at Ihan itwode barnslsgsst og bliwdt 

paa Gut-d og shans Affen devsor 
fandt bang var-me Hier-be afte en 

ackben Ves, der hvor sdse skolde Hier- 
ter Isb Pawden i Sittykdev 

Som Gwd selv ihavvde Xaldet cham 
til Prcest, saaledes Oelsignede shan 
ogisaa i særlig Grad sdenne Gernsinig. 
Pastor Dyekjær blav abdvig Mode- 

prcvst, han var singe-n fremragewde 
Taler-, men overalst, Thvor shan kom, 
aabnødc Hjetcterne sig for Gud og 

hans Ord, der kom Liv i de døde 
Sogne -og Hierterne smeltodes vod 
Aanvdens "Jld. 

Der er mange Lamdet over, ssom 
taskcr Gwd sor, hvaid han sbrugje 
Pastor Dyscskjær t"r1. 

Post-or Dyokjasr troede ogssaa det 
Ord as Jesus, at hans Dirsciplc 
skulsdc væve Jordans Salt, og han 
sorstod det nsu saaledes, at det var 

en Kristens Pligt ester Ean at visscy 
hvorlsodes Gudkdfrmt er nyttig ogs 

saa i de rent jordiske For-hold i 

Zwist-m si Konunsuncm i Organisa- 
tionernih Og ban tog sat paa alle 

disk-se Omraadcn Its-Gange stivli 
lodc shan sig stil Folketingsvalg, mcn 

blev bver Gang boscsjret as de movi- 

prossessioncsllc Politik-re 
J 1899 ssik han stisstet »Kristc- 

ligt danssk Fcellcssorbnnd as Arbesst 
gier og Ilrbcsdcrc« underan rig- 
-tige Vrtragmisng, at skristne Arbesi 
dere sog kristne Arbejdssgswcre ikke 
kan bekcvmpe shveraudre Inod de Mid- 

lcr, sont anvendcs as vantro Orga- 
nisationrtx 

J sit Zogn poedc imn on wtxjig 
nclscisrig Zjwlcfømergcrning, men 

iogsaa Esognets øvrige Zaer hau- 

Idc bank- Jntcrciksfu Han var Med- 
-le:n as Faarcvejle Skynrraad For- 
nmnd for Vasrgcsraudcst, Fornmud for 

iLanInarfszisamfnndet, for Prwftesor 
minan i Holbask Amt og for stri- 

stekigt Missionssudvalg for Ods m. 

fl. Herreden Vikeforwand for Val- 

donsscrmisfionscns daufkcs Afdeling, 
Medlom af Brityrelscsn for »Det nyc 

Misssionshotel« i Købcnhavn og en- 

delig var lmn til sin Død Mcdlem 

af Faarcsvcjsle Højfkolcs Bestyrelse, 
denne Højskolo, sont hatt solv han- 
de tagct Jmätintivet til, folv famlct 
Modlemmer til og som han pur-sat- 
tede med Inogen Kasrlighed, fordi 
han ventode noget ftori af den krist- 
ne sdanfcc Ung«dotn. 

Pastor Dyekjasr gjordc sin Ger- 

ning for Gwds Ansigt, sderfor bar 

sden Maja-at Hans Minsde vil 

sblkve bevor-et i den sdawske Me- 

nigched. 

Wtor Meer havde i længere 
Tid været ret M, det mækckedes 
Eos-US W-MWVOtetPMAt-t 
Wen ihm-de mästet sin ækdstse Sin— 
Heu sled nwget as Asstmch ihbortil 

PdensseneteMdkmnWygePg Juwlewssideustkhantillige MMMV Fwdwg Af- 
ten Us- han i Falckp Umbulance 
ktvt M ngshoWleh men after 
en M Arbede M »den itw 

Diener sk Gent Nat Lob at gaa sind 
M sin W Gliede. 

WM MIWI Weh Wng Aar 
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,,Salige Dsdslejer.« 
Vilsde ifsvært gerne, at Fcklk fkwlsde 

skølbe den Bog, ssom er fanvlet, over- 

fack sog sudi of Past. C. -C. Alslo 
i EllI Horn. Hsvaid senden Mennes 
föer set troonsde, »Wan cller läg-e- 
gyldige, lwsr jeg, sde svsil ihwvse Ub- 
sbytbe Pan dysbeste Omvasasde i beres 
Liv asf at lcrse Bogen. 

Sag-en or: Hvomdan Mennefker 
tskal ·lvve, diest drømmer de «om, Plu- 
ner paa og prøver faa tiel siom be 
sbedft lkan. Liwt tager Mindeer Og 
de lflcste jages af Sted si Tricwbhed 
vg wapasifewhsdd —- We for crt kom- 
Imd til Ewdcn — Macklet, mien xfor 
at luve saa gsodt sog ssasa lænige Tom 
muligt lylsr i Verdien- 

Hvordan Menncsssber sskal idø, icon- 
kies der sfaa lidt paa, og sdevfor er 

der san lidt af Trwvlhied for at gørc 
stlg færdig til at dø. Den er jo faa 
langt «fxorsudse, Tau sdest "l)atstor Me- 
tcrnker »den unge. Den er nok et 

Styfke bot-te ondnm teenkser saa ofte 
den gmnle Den sper jo siskkert nok, 
dest Vod -v"i alle ssaxmmsm Men Ver- 
sdcn er næsth fuld af »Jmorgen- 
Mcnnofkor« Paa del-te Ommade. Og 

fsdog ikommer der sen Time, hvor det 
til slwer rwkelt crf os uden Usdsætsbels 
se slycsdldser »i Dag«. 

Men køb Bogen. Tag en stille 
lDimse og Ofasnk dig si den. Kan verte, 

lden kcm shij dig lidt band-e til 
-crt lwe og til at dø. Osg dot er bel- 

fnaar alt komm-er til alt, hcvad vl 

Mennosker sskulde law-e paa Reisen 
gsenwem Verdm 

Kr. Anker-. 

Korrespondauce 

Schna, Cal» 31X12, ’17· 

Tot un afflusttede Aar shar si al- 
le Hemfeenider været et gotdt Aar 
san vol for Metvisglyeden som i Al- 
mintdclsigshod sfsor de herboende Dan- 

ske, dacde Frugtavlernse sog Rosins 
dyrkerne shar shaft godt Udbytte og 

opnasaot gode Prism htvad Obl. a. 

shar haft viJl sFølge at Lakrdvævdiscrs 
ni- or i uafbrudt Stigning. 

En asf Gnmsdewe til, at ssaa man- 

gc Dawsfie fra Østen søger over Bier- 
qcne til Caliifomias skønne Dolch 
er såkkerlig det hoc-läge Klisma, vi 

hier Lan Mir-de ok- ovcsr ssaa at sigc 
hclie Aar-et rundt. 

Vel fkriver Samfundets For- 
mawd Post. G. B. Christiansen i 

ffssin stdstie Korrespondance, at den 

lij Sommer-Darum psaa 110—12s) 
Gr. kan still-e op mod Østsens Vin- 
tserknldiy upon der er Uist ingcn i 

den lyiftoviske kendtc Tib, der bar 
optlcsvcst en faa høj Zommewarth 

fclsu psaa de warme-sie Tag-e; kde 

skuldcs den en cnkolt Tsag naa de 

110 Gr» faa ihm-er Ui dog aldrsz 
Tale out, at nogen faar Zdlstik, 
fasalrdesxs ssmn manch saiar i sähen- 
sclv under taugt laut-re Temperatur 
—- en ndturLiA Jjølge af, at Zom 

tnserluften lycr er san tør, at Var- 

insvu isktk følcs faa ftcrrkt. 
Tor shar san at fige hole Aaret 

verret ftasrk Tilstrønming hcrtil af 
Danskc saa svcl sra Østcn Tom Im 

andre Eqnsc af Califormäa. 
Vsi bcwde tsidstie Zøndag Optaqclso 

i Meniijcden af We Medlenumm 
i alt 28, ncnrlig: 

» Peter P. Vth Huftru og t 

:Vørn; Atrdrew Petrrssem Huftsru 

Hog 2 Børm Bertel Hausen Schmide 
Lewis Chr. Nelfom Huftru og Baru: 

sOtto Zørensen, Huftrzt og 3 Byer 

ICarl Pettsrssem Huftvu og 3 Vørnx 
»N. Jenseit, Huftru og 2 Vørn. 

) Past. Hmksen sholdt f-» Pkædr 
Fenen en Iille Velkomsttaile i Til- 

’knyttring tisl 2. Kor· 4, 5. 

, Fiowtden de ovenncevnte san as 

tilrejsfewde endvidcrc ncgvnes JOH- 
per Jenssen med Familie fra Oto- 

ander sog Mr· Julius Nidlsen mcd 

Famitlsie fva Audubon. Førstnævnte 
hat ckøbst sen 40 Acres Rauch nogle 
Mist Nord Ifor Selmm sidftncwntc 
bygger fsig for Tisden et Hus i By- 
cic. 

Der hat ogsfaa mret en Del be- 

sføgmde her, bl. a. Phora Awderfens 
Foiældrei spfra Audubon, der hat 
Ifliwaet Wo neb· her for MW. 

TM W havde vi Jules 
træ for sSøndwgstoleng M, dsk 

tøllör ca. et W Most-a 
De Mnsdelåge Læreve hat-de «va- 

Vet bot store istme Juli-Mk pas 

bebst-e Munde, og der var W 
Mangel M W sog OW, oben 

E W blw Idet Vom strMg Gave 

W M Dorn en Mille 

M NUMW Bog: Luther-B 
Mino-me 

s— ——I 

Der blev vebflet med Wer og 
Sang, »bl. a. cfang Børnesne den 
lsklle Sang: Varn Jesus i sen Kkysbs 
be lua« chisl Gadses ssmukbe nven her 
knn lsisdock Oendte Melodi- 

LKVVsinsdefowmängsem sder udfører et 
godt og fsortjewfvfsthdck Arbejde m- 
idcn fort Mewigshieddety hat Ttyliig 
Ihiolstt Amsmødie, hvor der Ifcmtdt 
fsovsskelhige Vaslg Sstsesd og Forde- 
Qingen af Msiidleme ifandt Steh. 

Mrs. Past. Hanser gieme 
til Pirwsidenh ers. H. J. Jawbs 
sson genvaslgtes M Sei-rennst og Mrs. 
P. Womit-n vaslgckes til Kasseren 

De ungc Pigsers Syforensisnsg 
shwldt arti-r ii Aar seit Udsalg wf de 
Haandarbejsdseh dsc ihar wdføsrt is Aa- 
vets Løk Det sfnndt Stod i et størs 
re Loksale si Byen og ihasvsde fundet 
god -TJil«s«lottmsing. Dest sind-bmgte op 
mod 8140, vaomf der blw aisvet et 
Viel-b tisl ’th11skaf8f1elfe af set nyt og 
størrse Bogfkasb til Menighodens 
Vogsamling, der si den jene-re Tid 
shar modtiagct adsfskisllliige Forøgelifer. 

Vor Riefownavionsfeft bekxøver 
jog isöke nasrmcre at iomrckl·e, da 
Swmfundets Fornmnd, som selv del- 
tog si Festen, Ehar gswet et saa for- 
trmffelsigt Referat af den her i 
»Danskrren«. 

H. P. Hausen 

Stætk i Herren. 
Men Damitd sskaede sig «i Herren 

sin Gusd. l Sam. 30, Kap. 6. 
Naar man lcescr Davßds Historie, 

da er der 3 Dydetz man Tægger 
Mærde Okl: l) Hans wbettingede Ly- 
digshed, 2) shans stove Ydmyg«hed og 
Z) Chans Vælsdiige Kraft· 

Asltshd mar Herrenss Ord, eller 
shans Profcter sbød David nsoqesh soa 
gjorde han idet sstmks gCaLd sog gern-e. 
Og han, Heersførevem Kongem var 

ydmyg nsok stil at bede og adfpøkge 
sin Gut-: chrd lskal jeg gMeP Og 
«l)-v«ilke Sejre Ehar hsan skbe vunidet, 
lige frd dengang han som Horde- 
dreng sfældetde en Løve og sen Bjørm 
og til dcsngang Thon som gammel 
Man-d Mkivansdst vsin Vanartsede 
Zøn 

Mm Kildcn til alt dctte ligger i 

ovenanførte Ord: David ftyrklsde sig 
i Herren jin Wid. 

Ze lwillkcii Ein-g sfsor Divid: Jllt 

lhnnss Gods var Mut-h shall-:- Hilfe 
opbrasn«dt,« og salle hans kasre hort- 

ført Hvilkon Fove nur han -ikk-c i, 

Folkist tmcdc med at sit-ne horn. 
Mcn David ovewandt dist altsam 
niscn og vaiidt«eii gliiiircndie Sein 
for-di lian »l)ov«dc styrket sig i Hor- 
ren sin Wild-«- 

Og nn Vennciy »Um-dri- og Zis- 
ilrc, fifal vi suindc Zeer da man vi 

»ich- gloiiune at iføre os« Guds ful- 

lde Rustni11q,a at nirer slcvrkc i Ger- 

jrcn og hang. Bwlch Fliast Ti har 
sjo mi finst »vor csgen gaiiilc Jlsatur 

yat slaat »mod, dist er en flem :-’lnia 

Eliskih ika let nt faa Blut med; der- 

liiæst Werden ndenom os- med alle 
dens Lystcsr og Jckiæringen lwils 
ken »ilislcr liin del ikke wins- Nam« 

saa dirtil kominei den und-: ksjendih 
Djaswlen mod al hausi- Zivildliod 
og Kunst, da lau vi fandelig nol 

lwliøuc at blivsc stinkt-de i Herren for 
at basi re Zisjrcsn life-in, mon san kan 
del ogsaa li)ssis,lkc Nud skc Lov 

Kærc Vuinen J sum ikke keiider 

lKriastrn im Wid, kom ug slcm Isl- 
sge nicd Nuds Folk, tag Del i vore 

IKannspe og Eurgcr, san kan J oigfaa 

Ived wild-IS Hjælp fasa Nackde til at 

Ist-the og san Lov til at virre med i 
Idct storcs «zr1)dekor, der jublcr og 

fi)nger, fordi Jesus vandt sden store 
Scjr for os. Og saa er jo end-da det 

bedstc tislsisdft Werken giver ale del 

bei-sie tilsidsl): evig Frigørelisse fra 
al Synd og salt ondt og ovig Glæq 
de Thjemmc l)-os Gud. 

Evangeliet i Russland 

sDet sfer wd will, at Revolutdonen 

bar bmdt den Ehelliige Synodes Mod- 

ftawd mod evangeliisk Fovkyndelfe og 
wol-net alle Døve wa viissd Gab. 

Mftellgt Dagsblad bar vidligere 
bragt Meddselellfer fra fvmske sog 

cngelsrlle Missioncerers Mission-obw- 
Nu Gorelkigger der vgl-an Gfierretnlns 
get am, at »Frde« Heer« ikyat 
faaeck en betydelllg Vivkimhed si 

Gang under Konnncmdsir Henvy 
M 

Hovedwatterot ier l Botmng 
WiderallevedecharvævetenDell 
Mr. Men der sskal W arbei- 
des il Mostwa og flere andve Ste- 

der. Minder-ne lbliver streckt W- 
vg M blinder wegen Amng 

KØK DIM BN PÄKM NÆR DER-Alls PÄLLS, W. 
Vor udmærkede og vel opdykkede Parm, 8 Mil kra. Perga- Full-, 

Minn., og 6 Mil kra en mindre By, er til salgs obka billigt. Formen 
er pas- 200 Aores — er vel bebygget med godt Beboelseshus, Bam; 
Iloghouse, Chsicken ooop, Granery, udmækket Bkønd og Vindmøllc 

Denne dejlige Form et- nu til salgs for den Inher billige Pris sk 
86500 pr. Acke. Kun 84000.00 kontant. Besten pas-. længere Titl- 
Akbetaling om ønslces — skriv med del-, stimme til Eiern-. 
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Dana College 
08 

Trinitatis Seminarium, 

Stall-, Nebraska. 

skoleaarct 19l7——18 begyndte den 2. Oktober- 

skriv efter Katalog og newmere Oplysningek· 

L. A. LAURSEN, 
Bestyrer. L 

,,The Dragoon««. 
Bn engelslk Udgave ak Past. N. P· Madsens 

bekendte Portælling ,,Po»l«. Oversat ak II. P. 
Trykt med store nye Typer paa godt Papir og 

hæktet i smnkt og stærlct 0mslag. 
Pris 25 Gen-s 

6 Eksemplarer for 81.w. 
I Kommission hos 

DANlSH LUTIL PUBL. HOUSB, 
Blair, Nebr. 

salige Dødslejer. 
Fem ll’01«tællinger fra det virkelige Liv. sam- 

let, oversat og ndgivet af Pastor C. C. Kloth, Elk 

IIorn, Iowa. Samt en Betragtning over anet 

»sallge er de døde, som dø i Herren". 
Fortællingeme er af passende Længde til Op- 

læsnlng ved lcvindemjjder og andre Lejligheden 
Pyis — in(lb. — so Ceøets. 

Paas lios Udgiveren eller i 

DANISH LUTIL PUBL. H()USB, 
Blaik, Nebr. 
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Bilsen Im Danmark 
50 Vrcvkort nusd Pruspestor og Villcdrr fm de forskellige Egne 

i Danmark, dcmf adsfillige sm den just Heda Dcls smufkc Far- 
votryk og dcls fino Fotogmvuror i Zopia Et særdcles godt 
lldvalg. 

Hvert Sast i en net Pakaka fmykkist nkcd dkst danske Flog og 

Vaabcn. 
Pris PLOO — portoftit. 

Dis-se Kerl sælges ogsaa Dusinvis sorterct a Löc· per Dusin. 

Danish Luth. Publ. Hause, 
Blair, Nebr. 
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For ciberty anci Right. 
THE SONG OF THE U. s. Ali-UT 

By Carl Neumamr. 

Ovenstaaende betegner intet meke ellek mindre end 
en eldeles glimrende Oveksættelse at den bekendte dan- 
Ske Krisen-us »Den Gang sey ein-g ej Sied« læmpet ek- 
ter merken-he For-hold. 

Tot benimod 20,000 Dksemplaret at sangen er el- 
letede solgh og den vil ntvivlsomt blive solgt i Hauch-ed- 
tnsindvis. Pot- alle Danske i Amerika man den have 
gen-te sskegen Interesse. 

Pri- — »m- msik — 10 ess. km Diss. 
Pattipkis epgives paa Potlangende 

DANISII LUTIIEBAN PUBLlsBING IIOUSB, 
Blaih Nebr. 
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