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Fkäskisiiijå Dzqu 
Kredsmadet i Poetlanly Oregon- 

Fra det bortilende Togs Vinduer 
tilvinkede vi en lille Flol af Vermu, 
som fulgte os til Banegacxroen, et 
stdste FatveL Der var en dejlig 
Morgen med Solflin og klar Hirn 
mel, hoad der not ellerZ ille si- 
ges om enhver Novembermorgen i 
Oregon. Vi havde ns Anleoning 
til at se den store, frsqtbare Bill-amer- 
tedal, som laa ubbrent foran c; til 
begge Sider. Kl. 22 anlnm vi til 
Engene, book DE vilde standse en Tag 
over for at fe Kolonien Dank-ehe 

Fra Jernbaneftatjonen gil Des ljen 
til en i Nærheden ligqenbe ’P..sp-.-il-s::tei, 
rianklrke, hvor en lille Flot :f De xtls 
den nye Koloni allerede atlcimne· 
Landsmænd ventede paa os; her 
hcvbe vi san endnu et Mode. Fra 
Kicken gik det saa til Pastor Hausen-Z 
Hjem i Udkanten af Byen, book vi 
fandt baade Hierterum og Hitze-Um 
Cftet at have udlwilet og absoer 
kttte vi nceste Morgen efter Ftotost 
ud for at se Kolonien. Jungen laa 
til en Begyndelse lold og tlam over 

Egnen, men snart brpd Solen frem 
pg kasiede Glanz over Lanbflabet, 
som var meget smutt. Dalen er 

mften paa de tre Sider omgivet af 
stovbevoksede Bauer og Vierge, Ian- 
det er siadt, og Jordbunden fer ud 
til at være meget rig. 

Vi fandt de nyankomne Kolonister 
travlt bestæftigede med at opfsre nye 
soliger«eller at istandsaette de gamle. 
Skmdt Tit-en var knap, da vi stulde 
med Tegel lige eftet Mit-dag, bei-gie« 
di bog et Par Familie-, hvor det varql 
velgstende at komme indenfot, fordil 
m sit del Juden-h at Jequ der varj 

»Du-dem den Beilagele der 1o et nob-: 
vendig for at stabe et i Sandhed lyk-; 
sengt pienr. Postpr hausen mste oö 

Hausstandes Siedet- hvot der lautes 

IF at Riesen sial bygges. Da vi 

pså denne Vsj og saa ud over- 

Hm jeg ikkxozx tænke paa: hvor 
,-ik et 

« 

Of vote Lands-J 
W »« W Statt Centrum 

M ki putzt-Esther steil Mve en 
-«— »He « Kiste-, hvok Gut-g 

Hi W m dort Modus-« 
k.v.- 

maul, og jeg tæntte spaa det Vers i 
vor gamle Salme: 

»Von dyrebar er dog din Missund: 
heb Gud, 

hvot Mennestebsrnene bnage, ; 

i Mulm er Kætlighedsvingen bredt nd 
vi stjulet os under denå Etygge«.» 

Ja, Herren velsigne Kolonien Da- 
nebo og de Vennet o Landsmænd 
som der nu og i Fremtt In ital bo og 
Wage- 

Efter ahjave budt Pastor Hausen 
og Familie Farvel gik det sra Eugene 
atter syd paa mod Kaliforniens lyse 
og solrige Egne. Estermiddagen 
spandt, Solen sant ned bag Veitens 

Vierge, Aftenen scknlede sine Singget 
den lange Reise laa foran os, det var 

Tid at taenke paa nyt og gammelt,ok1 
Tantet lom og gil, men en Tanle var 

den overvejende: O- hvor usigelig got- 
Herren et, hvor start at fna til at tro« 
,,enten m levet ellek vi do, er vi hang,« 
»nu er vi Guds Bern, og det et endnv 
itteaabenbaret, hvad vi stulle vorde." 

J saadanne Stunden sorn di jo itte 

stulle bngge paa, men glæde os- over 

som Lysalimt fta det høje, da for-staat 
vi ret »S· -;-et ,,naar du udvidek mit 

Hjette, oa loher jeg dine Buds Veje 
med Glckde.« da Ins-er man: o. git 
dng hele Verden den Sag blot forstcd 
gid det samme Sindelag maatte merk 

vcere i os, sont var i Kristus Jesus, 
det Sind, der ynles over Foltet, der 

as hans Kætlighed deines til at være 

med at tedde de forvildede og spge de 

sortabte, at stytte og gavne vote BLI- 
dre, at lobe med Standhastighed Paa 
den os anviste Banc. 

Festdagene i Portland et svundne, 
vi et hjemme igen ved den daglige 
Dant« men det, sank bragtes med dek- 
fta, er itte svundet, det ital for lang 
Tid hjcelpe til at sige og synge med 

gamle Ringe-: 
,,Snnd og Dpd med Strid og Plage, 
Ebers bitte Ssgnedage, 
Kommer ej min Glæde ved«. 

Saa en tærlig Hiler og Tat til 

Prcestebrpdkene for Samvæteti de 

Dage; Hiler og Tat til Vennetne i- 

Portland for al Venlighed og Gest- 
stibed, ilsen til Vennet og Sam- 
fundsss ende trindt omlting i den 
forenede Ritte. Glem itte at bebe 
for Vestlystmissionem og for os, som 
staat hekude i Arbejdet. Ja, vor stote 
Lvethyrde, vor scelles Heere cg Fiel- 
set, hvem Æte og Tatlen tillisret for 
alle Ting, velsigne os alle sot sit 
Navns Styld. Amen. 

P. Rasmnssem 

Q- 

0 Jakob-Idol 
Et Etsemvel paa, bunt-lede- Beet- 

ltigen un sites 

En enqelit Soldat saf et Højilotte- 
regiment) ftriker Den th. Lticslser tra 
Moor-er Rioer til »Dann News«: 

5« Mænd af Capetnron IJinblaudets 
blev affendt herfra til Jacobgdal un- 

der Anførsel of en Kam-tin on en 

Løjtnant fcsr at bestmte denne Bindi 
Vi havde i Den sidite Tib uafb«tu:-t væi 

ret i Bevægelse og hat-de i de sithe B 
Daqe tun sovet 4 Timeiz faa vi var 

ydetit Unmatteoe. Jacobgdal et en» 
Landsby li Oranjefriftctem pas-i unt-I 
trent 100 Hufe, en Kirte og nagte Ba- 
ratter. Hidtil havde den verret be- 
iimtet as 8 beredne Volitibetjente. 
Ved vor Anlomft indtvarterede Rav- 
tainen os, i Siedet for i Bamtterne, 
i Telte, fom tejites paa Towevladien 
midt i Brun. Tsenne var paa alle 
Sidet otngivet as Hufe. 

Det udmattebe Mitndfteib gis ftralk 
til Ro. Lied Halvierntiden om Mor- 
genen apdagebe Stildmgten et eller 
andet og einstøote et advatenke Raub. 
men i det femme faldt litm til soeben, 
gensiembort of to Qualen Veb Ly- 
Den cis Etxiddenh sprang Vi øjedlitlei 
läg on ci; nie-titscer i femme Tjeblit 
gf en frkxxtelizz Ztive fr-! Hufen-.- pe-: 
Txkrkictzi tre Tit-ein Til ijre og 
Venftke i Teltene faldt Mænbene, bebe 
og sauredr. Fire Mcend forsegte at 
naa Buratterne, snm tun vnr et halvt 
Hundtede Strivt dorte, men de blev 
alle studt neb. Det eneste, vi havde 
at gere, var at kalte oåeflth neb pac- 
Jorden og haabe det bedite. Rundt 
om stsnnede be saurede, og nu og da 
høtte vi en Stemme, lom udbrod: 
»Goodbye, Comrades, J’m hit!« 

Stillingen var frygtelig, sauleves 
fom vi laa der, ude as Stand til at 
udrette noget sont helft og hvert Zie- 
blit ventede den dsdbtingende Kugle. 
At lsfte sit Hoved var ensbetydende 
med Dsden. 

Efter at have udholdt venne Stil-( 
ling en Times Tib, fort-we 5 af oöi 
at naa Hospitcclet. Tre naaede Bng 
ningen, een blev dræbt paa Date-esse- 
len. En Kap-Attillerist forftgte at 
relse en saatet Mand, lvm lau pua 
ladsen. Retop som han bsjede sig 

over sin Kammeraf for at lægge et 
Bind om hans Saat-, blev han tamt af 
to Kuglet og styttede dsd til Jordan 

Stydningen fortsastes til Kl. om 

Esiermiddagen. Jmidlertid sde 
Efterretniaget em, It Byeu var i Bo- 
etaei beenden naaet Movbet River 
og der Eifer-dies Jotstcriningee, an- 

dre 50 Mund oftm- Kcmmerater og 
Z Ryttekes Bel- pisfet Ankunft tro- 
xtie Neu-den gebendqu at det m Zor- 
tropeu til eu. fis-n Wink-O M 
Beerne schlede tut pp og red til Kop- 
Ietae has M. Saaledes blcv vi 

undsatte eftet i omtrent 9 Timet at 
have vætet under Jld. 

Saa samlede vi vore dpde og san-; 
rede sammen og sau, at af os 40 i? 
Teltene« var 11 Mond drckbte og 17; 
faarede, saaledes at tun 12 vat 
nstadte. Tre af de saarede dtdei LI- 
Vet af Ratten. Men det var i det 
bele taget et Vidundek, at nogen af 
es unt-Nap- 

Nceften alle de drcebte var truer of 
elsdlosive Kanten Fjenden fynes 
itte at have anvendt andre. Saatene 
var fkygtelige, nogle saa store, at man 
lunde putte en tnyttet Nceve ind i dem. 
J entelte Tilfælde var Hovedet fuld- 
stændig sprængt bott. 

«» 

Efter at have lamlet voke dsde og 
staat-ede, gennemspgte vi alle Hufenr. 
36 mistæntelige Hule blev btændt af- 
Vi tunde se, at Flvindeknr. sont vi var 
udsendt for at besiytte, havde fotsynet 
dekes Mænd tned Proviant under 

Lumpen 
Vi trat os dereftek tilbage for Nat- 

ten til noqle Forstansninner paa en 

Hof, men ingen of os lunde sovr. 
Neste Morgen vendte vi tilbage til 
Land-Ihnen for at begtave vore stattels 
Kammetater. Vi fit nepve Tid der- 
til, fst Boerne attet i ltote Statet ent- 
tede ftem mod Bnen. Vi maatte 
lege til voke Forstansninger, og ved 
Sdnet heraf fokfvandt Boetne atter. 

Vi brændte saa vote Fotraad af, 
itvang Jndbyggerne til at fotfyne os» 
.med Koretpjet til de saurede og dtog 
tilbage til Modder Rider, hvottil vix 
antom ved Middogstid, sprgtnodige og 
udslidte. 

Siden da hat vi sovet i Stanfetne, 
ventende et Angteb fra det store Beet- 
Kommando, som siges at vcete her i 
Nest-heben 

— En enden Soldat giver oglaa en 

Ztildeing as Assæren ved JacobsdaL 
Han fremhaeveh at Boetne het,' som 
ved saa mange andre tidligere Lejlig- 
bedet»bennttet Etsplosivluglen End- 
videre betlager han sig over den Ran- 
bed, Boetne udviste ved at sinde Auglet 
ind i de dsdes Legemer. Den vom- 
for omtalte Soldat, der vilde hjælpe 
sm Kamtnerat, blev gennembotet af« 
20 Kugler, af hvite de fleste kamte, 
efter at Manden var ltyttet dpd til 
Jotden. 

—Denne Korrespondance om et 
Sammenftsd, er et EtLempel i Ste- 
det for mange paa den ftygtelige 
Maade, bvorpaa Boertrigen spres, 

seftet at den regelmæssige Krigssptelle 
for Manneder ssden ertlæret for en- 
gelst Roloni. men det synes ille at« 
hjælpe stott. 

Tcn sionncstc Tod. 

Fptnnkin HEFT-: Professor i END-. 
gi Heim i »s;..:icl; et Fcredrag om de 

spielten sum en nedfmrtende Vierg- 
bestiget san bxde i fme sidfte Lin-Zofe- 
liktr. Foreornqet er qenaivet i det 

kfor nnkig udtomne Heer af «Psdchis- 
zche Etudiew D; give: blandt andet 
folgende Lplyäsningen 

Efter Professor Heims Mening 
er de sitestelige Forestillinger, fom 
mn forhinder med en Nedfmetning fra» 
Bimgene, itte betettigede Man nie-» 
net fcedvanlig, at de nedsmttende bes; 
findet sig i den største Fortvivlelse oq« 
maa udbolde de fknnteligste anertetH 
og man trot, at Ansiqtgtteettene paa 
den fokulyttede maa være fordrejede af 
den udstaaede Angest. Men de Men- 
nesferz Erfgringet, fom have oplevet 
send-In et Utnttecstilfælde og med Nod 
vaatteksr. Fplelserne has forulyktes 
de. som ere dode paa Siedet, og fra 
hdem man akting ingeu Efterketninger 
jun fas, man dog stemme overeng ined 
den-; i de Titsckzde, bvoe der tun ind- 
tkcsarste Bedidstløgbed 

Te daazxnede op som fra de døde 
eg hinne fcsrtcelle, hvorledeg Toben 
Wes ded et plusfeligt Ulnttestilfældr. 
Ooe der store Flertal af nedtyrtede 
frcmsxikZeS det ens, tun ganste entelte 
have o:-f:t!et de! nnderledeg. 

Den Tiistand, fom med Dsden for 
Lje indtkæder ved pludselige Unwes- 
tilfcklde, on fom altsaa for de flestes 
Vedkomnxende er ens, et ganske ander- 
ledez end ved mindre Pludselig indust- 
dende nggaarfaget. Fplgende Hv- 
oedtendetegn er fremttædende: 

Der føles ingen Smerte, lige faa 
kidt sont den lammende Straf, der 
indirekt-er ved Udbkuddet of en J!de- 
beend. Jntet Spur as Angest, For- 
tdivlelse eller Pine er til Siede. Der- 
itnod kaader rolig Alvoxz dnb Resigna- 
tion, aandelig Sikkethed og hurtigt 
Tantesiifte. Hos alle er Tantevikt- 
virksomhden overordentlig stot, for- 
hsjt ved den hundredefoldige hurtig- 
hed eller Kraftudfoldelse. For-holdem 
og Enkelthederne ved Ulyktestilfcelde 
overstues klare og bestemtz ingen For- 
viking indirekt-u- Tiden synes meget 
sorlæ « 

III vverlcgger vg hand- 
let lyn net-. 

Ofte paafslger for den fotulyllede 
et fuldstænlngt Tilbageblit over bansl 
hele Liv. Telsidst hfret den nedstyesi »tende en vidundetlig Musik, sg det 

Hsynez fein faldt han ind i en heilig 
himme meb rosenfatvede Styet. Der- 
.paa tabes Bevidstheden uden Smetter, 
ksoedanligvis i femme Dieblik som 
VStanviningen ster, hvillet hist hsres 
kpg im me me- med Sinne-. As 
ISan eene Dabeö sandsynligvij Hinl- 
..fxn Oft. i Amme-m- ein-in ver sagt-ap- 
;faldt ned sta« Toppen as Karpfstockes 
Li Kanten Glas-us, fortalte til Profes- 
sor heim, at han under Faldet var 

oed den suldeste Bevidsthed, men des- 
uagtet itke pintes of Angestfslelserx 
han havde derimod snarere en For-Mil- 
ling orn at blive baten ned ester i en 

behagelig Sorte-en Han oversaa sin 
Stilling og sin Fomilies Fremtid med 
en Hurtighed, som ellers vilde vcre 

umulig. —- Om Aandenod, som Folt 
oste paastaar indirekt-er, var der slet 
ikte Tale, og sorsi det starke Stsd mod 
den snedcekte Jord sratog mig streute- 
los Bevidsiheden. De Strammer paa 
Hovedet og Lemmerne, jeg i Forvejen 
sit mod Klippemuren, solte jeg iste. 
Jeg kunde iIke tcrnke mig en lettere og 
slpnnre Dod. Min Genopvaognen 
dragte imidlertid andre Folelser. 

Ogsaa sine egne Ersaringer om Fo- 
lelserne ved Nedstyrtningen meddeler 
Professor Heim. Summen med en 

as gode Biergvandrere besteg han ved 
Sæntis Fealpen. Der laa endnu me- 

gen Sne, og Opstigningen blev farlig,. 
da de oven over Fealpen paa omtrent 
1800 Meters Højde stsdte pan en stejl 
Snemart· Professor Heim git soron 
men gled strafs staaende ned ester. 
Han sortes med Vindens Hurtighed 
bed mod et Klippehooed poa venstre 
Eide. stodte mod Klippekanten, gled 
derpaa videre paa Nyggen med Hode- 
det ned efter og saidt til sidst omtrent 
20 Meter frit gennem Lasten, indtil 
han blev liggende poa Sneronden un- 

der Verggen. Han tendte hvert Ofe- 
blik nsje forud Stsdet, som vilde spl- 
ge, og sorssgte at bremse, hvorved han 
sourede sine Fingrex han harte hobe- 
dets Slag mod Klippen og ligeledes 
Legemetö dumpe Feld, men Smerter 
folte han sprst en Time ester. Alle de 
foran stildrede Kendetegn var ogsaa 
tilstede hos hom: den sammenhængeni 
de tlare og raste Tænken og Jndtrytket 
as den ophojede No og den herlige 
Mnsit. 

Heim oervejede sor Eksetnpel usi- 
agtig under Faldt, at han itkc tunde 
holde sin bebudede Tiltrædelsessore- 
lcegning som PrivatdocenL 

Da Professor Heim stodte imod 
Klippen, syntes han, at en sort Gen- 
itand saldt ned over horn, og at han 
as alle Rræster raubte tre eller sire 
Gange ester hinandem »Da har jo 
slet itke gjort mig noget.« 

Men Sagen er, at han sra det Ofe- 
blit, da han stsdte imod Klippen, har 
ocrret bevidstløs, thi kort ester, at han 
baode raabt disse Ord, var Profes- 
sorens Ledsogere, hnqgende sig videre 
Trin sor Trin, allerede naaede ned til 
darn, og de sortalte ham til hans For- 
b.wselse, at han i en hold Time intet 
Evat hovde given Deras indsoa 
bar-» at han ved Stodet havde tobt 

Beoidstheden. 
Efter Professor Heims Mening er- 

Dpden ved Nedsmrtning tun nruf111d,1f 
naar Toben itte stratg paasslger. i 

Professor Heim hat modtaget en; 
Mengde Strivelser fra sorulyktede, 
der stadscrste hans Fremstilling. 

W— 

Barueti Sternum 

Dei siokmed pss Hum- Et Skcb vaki 

Not-, 
Dei blos tamlet, rullet og vugget, 
Blasieth Bande mod Mantel-ne but-, 
kunnte Stier del-abide Tit-, 
Og Stier-m og Zyk set flackeL 

Der sind en Flok Ilege, foktvivlede 
Wand 

J qandelss Spending paa Taffet, 
De osds1e, del bar tmod Dsdm heu, 
Dg au, da de tun beide Turm Igen, 
Bat en htgende Ltoslyst kakch 

Nun Sitze-mahnt- Ssn var slet tkke tæd 
—- En Gut pag en hqlg Sirt-Tranke ——; 

Heu stob, som om Guts-n Hub- mcv 

Horn stotter- sang soc pag et fandng 
Sied, 

Eom Apis-n ej magsed at spüka 
De Umkng hoc-for han ei eilte Gru, 
Stint Boden dem folgte i Steigt; 
Mea Gauen imneo med undrmde Hu: 
»Duka ikutde jeg pack bange nu, 

Mist Einer staat jo ad Neuri- 
. 

. 
s 

Ja, hem, nagt Botger og Sturm og 
Stett 

Var trat-de Dsd mig societ, 
Sau gw mig m Tto sum Bat-setz her, 
Da lyser det aus i Lampe-O Fett-: 
Mia Feder staat je nd Rom! 

——-—..--— 

Den klogc Mandatin. 

En kineiist Ecnbedsmaab bat-de ved 

kyveu miftet del Segl, iom var ble- 

oen ham betkoet af Nieren. Saa- 
fmm dem bleo opdaget, var han fikkek 
poa It blcve halshugget. has hinnendte 
fis besser til en hsjtfiaaeude Maul-arm 

sg knsede sta Nod for hom. 
»Du du en sicut-h hoc-n du lan mis- 

tenke for Zwecke«-« spurgtezMaadai 
kinen. 

---- --.--- ,,- ---.---,»., ---«--.-,«- 
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