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(Jnoiendr as Liie Isieisem WebiteH 
LILinnJ 

BE Venxede itle netop ncget elfma- 

1srdincert Den Zøndag, og bog var Der 

just Vette« oi fil. Tet var en Darm 

Sondag i Juni El,l2aaned, og den 

aarlige Præditen med Kollelt til 

Hedningemisfwnens Fremme fandt 

netop Eted den Dag. Men dette var 

jo iaa almindelsgn at vi endog rsed 

flere saadanne Jlnleeninger bavde SI- 

get DE en Lur baade under Mission-j- 
prædikenen og endog, medens Kollek- 
ten optogeå. Tei var heller ille Prac- 
ditenen, som bragte es ud saf der 

Vanlige; men Zagen var, a! den 

Gang flog Prceditenen vaa en eisen- 
dommelig Mache ned i en af Diale- 
nernes Sind. Zaa vidt jeg kan bu- 

ske, talte Prceften over det kendze 

Vers: ,,Gaar ud i al Verden og Dus- 

diker Evangeliet for al Slabningen«. 
Kun syntes vi, der var lid: beiynkexs 
ligt, at kan dvcelede faa lange ved «- 

to fsrfte er : Telftem ,,G«ai:: u:«. 

ch gjorde os— Dvmærliomme var-» t.i 

der intet iiod i Tekften cm at cike 

eller ontage en Kellekcx nten c: der 
sind nogent og bestemtt Gnar Js- 
ud! Og Herren vilde ille flaa If Ott: 

sin Befaling og lod sig ille Winds- 
stille med noget mindre end derje: 

Gaar ud! 

Han bemærlede derbes, at vore 

Oer og Kollelter ilte var af nogen 
synderlig Betndning for Missionenå 
Fremme. Te var nnlelig smaa. Lg 
hver en saadnn Lsserdag bragte ham 

.den «garnle Historie om Drengen cg 
hans Hund i Tonle. Drengen hav- 
de lagt noget ai det lækreste st ril 
Side for sin Hund; men da hans Mo- 
der forsin derje, overtalte hun ham 
til at fpife det selv og famle Levnin- 

gerne fra alle Tallerkenerne for Hun- 
den efter Maaltidei. Han gjorde 
fau; men da han bragte de smaa 
Styller til Hunden, saa han denne 
saa vemodigt ind i Øjnene og nd- 
brsdt «Jeg havde teenlt at bringe 
dig et Ofen Fide; men jeg har ikle 
andet end en Hatte-Jndfamling«. 

Nil pel, dette rusiede lidt op i os; 
Thi de fleste af os havde itle taget 
spart dybt i Lomrnen paa Osserda- 
gru; — just lagt san meget, at det 

««..T Inlde se npgenlunde respektabelt ud.· 
" 

J Wen Prcesten holde pas med sit: »F 
— man gaa nd, wd til Wingerne med 

Adel-« Ord, og del gcldet edet alle, 
hver endelt af edet«. 

Jeg hcvde ckltid trer at en, som 
stille m nd, muckte have et sætlkilt 
Osld Mde fes End pq Menmfdet og 
III-I W Rudeng beteil. 

M M essen dettek men til- 

,MWi,atdöiMstodiVibe-l 
M M lht M Alle faul seic- 

·- 

dor Ennd on :Ited, nret er cit: 

Maske zu Frek Erd en f:r·«.··r::: wink, 
jnlit Oxfle ."!! BIWhvrelfe jucken 

-::5.eis·en: Ernnd In i::: 
«ed:r i Worten inret Herab 
Jhsd fer ri- felv elle: frr 

dcre trire Ende Tet Var new-) 

Hedningernes strcettelige Titftand, 
og di durde erindre dekre, naar ri 
nn brante dcre Girren 

Enadad ban en tdrt, men rarm 

Ben. Korer sang itte den Tug,; 
men Lrnnniften fpiklede et Etytke,s 
da Kolletten ftulde ovtages. Gamle 
Tiaton Jakob begnndte ar bære Bis-Is- 
sen rundt dem den ene Eide i Kirten 
Hirn var faa afboldt og unter, fern 
bnn var nammei. Hirn var onle 
keiftanende. barsde en Farer raa 200 
Arke-Fu Alle TUEedlernrner if den ann- 
ite ftere Familie dar TUIedlemmer Hi 

sLsZenigbedm Hean fenrede Formen, 
Jobn dar nett-: i Bersreö rned nt gar 
til en Hejftcle en XVI-sen frnderede ik 
Toronto Hofdirat til Ennedleierfie« 
Tlltoderen dar Des-»Ja en tendt on ei 
holde Ftpinde 

Ten .«.rnle Ticton var qunndt it 
blide rne re: tnnc rrbe ia i den Tenere 
Tid, bedrfor ban altid iad dar-. den« 
ferne Bereit i Rittern 

L
- 

is- N
 

ern sank Lkr eeditene«·. fir, 
N 

Ä 

CI cf ins beim den T.I« o; det i 

u"nd eere Munde end eller:. tlxi bgn 
ied nieset t«rntef::«'kr, nekiten fein 

kenrvkr, snekens Vræfren kalte ver d-:» 
bcn ftnide HJCI rzindt med Bisse-m 
reanndre den r«: t.:!e rned Tit feer In 
der bessere es tiefere-, indtil alle k: « 

de børe det. Men jekr nnrnsger Ted-! 
beben i «korbinde!s·e kned det tante 

tun-ne Eind- qurde, at han itte blen- 
det v r fe« r. 

Tet blev nanite stille i Hirten, tlriz 
endop- Lrnelet forstnrnnrede —- LIC« 
nn tunke di nanfte tndeliq Tiere natan 
Jakob inatte med frei feld. Jep« itle 

forføge at genqive det nieste: 

»Ja ina, det vil altfcra Ene, at pi 
alle steil gaa ud! Lg dem-, frsm fes 
holder i min Hannd, er Herrerzi 
Besse, ca der di lcenaer ber. ital be- 

ftemme, brcd di er verrd ,id-.t vi nn 

ofeer Penne, ifredetfor or grau nd ril 

Hedninnerne felrn Li: kwcd vi læk 

ger. vi! ogfaa nahend-are bvkr me 

get di eifter Herren on bvrr bøjt ri 
veerdsoetrer de Ziele, for brilte Jesus 
dede.« 

Nu var ban tornnten ned til den 

barrerfte Brent. Ternede End i UT- 

mindeligbed en bel Flot unsre Fee-ex 
Medenås de vdsede dereå BETr-:q, ice-:- 
fntte qumle Jakob: 

»Jen! on tnre Cent; iro. Chrierx 
Min teere Gut du er dda rnere dcrrd 

Herrenk TM end 25 Cent-. Ti 
Cents frei Sie-ders: fern Cents irr 
Wilh-: intet Fra d!n. ALS ert Ar- 
Gud bjcelpe os! Bckr re 40 Centk Ora 

fire unge Mocnd, da alle tunde »ed« 
ud«. De er Verrr over MU- brer i 
sit Hieen o·a bar-e 40 Gean tixiamrnen 
for Gud i Himmelen!« 

,,Jesus dode for din Huftru dine 
Born dgsaa, Elias, og det er befvns 
derligt, at itte dn bar noqet at qire.« 

J ncefte Bcent fad Handelsmnnd 
Sanders med Huftru en to ftafelifze 
Dstrr. Den garnle fortfatte: 

»An Gabe. J ber bringet Herren, 
vitde ikte opveje et of eders rige M d- 

dagsmaaltider eller vere not til at 
betale for de Handfter, J bruger ornk 
Sondagen J bruger mange flete 
Penge til at tøbe »Ja Cream" ng 
»Candn« for, end det, J spger at 

frelse Mennesiesjcele med,« 

Former Lunis lagde en fammenrnH 
let Papitsedel i Bissen, vg hang. 
Husiru en do» lille Som og ligeledes 
lille Ssster Anna lagde hver sin Mon- 
volut fyldt smed Smaapenge, som» 
de havde fpaket samtnenon endog til- 
le »Baby« Nuth holdt Daanden frem: 
med en blank Sslmllat mellem de: 
smaa Finste. Garnle Jakob san pp 
med taavovcedede Muse og uvthd: 
»Gut- velstgne denn- Farnilitz de ore 

rat-d de sman!« I 
Dei var blepet III-Mille i Mu, 

og ingen btk Wllg at vi alle fisk· 
at opfange hart Ord fta Mater-ent- 
Leeber. Alltgepel turde insen as et 

vende stq one i senken for at se, 
M der fousitz men siW et det, 
atmugeafosvntslabeover it 
Mc WleJcbsdetMthMb 
W ok- W U fsv 
W gis-m sei v- sein Im 
W WHMMH 
II W Mc IYW 
Ist-Winds- — --. l 

tsasz se rdaar lig t samtnen min Treng,« 
Lob Det til klang Eim, Hartvig. »Lg 
Du, Ida, Iworledek keines du don, 
Der tager iig ub. naar en Haand sont 
bin med Guldringe paa, iom er Vætd 

325 -, slittpek ti Gent-I i vor Herres 
Boiz ie. « 

Eai led Dei vide!e, lidt meke fort 

Da aibrtd:, men liae fnttdiai: 
Jllindre i Aar end i Fior, Bre- 

der Latvfon, ca bog bar Herren ver- 

tet liae iaa god mod dig i Aar sont 
for. La iaa du, Lsmund, sotn bat 
cvført et stott« nnt Hits for dig og dis- 

ne, — du inness vel et gamell Elut 
et acdt ncsl for Sind og bans Vidner. 
Guts velssane dia, Mrs. Thoinpfon, 
sctn opbolder dig og dine ved Basl, 
ca endda lan akve en saadan Gabe til 
Miksionenl La le ber: Ncaet fra 
lille Hanna oaiaak Ia fra dia,· 
lille Bliteisotte med! Guts velssane eket 

riaelig alle tre! 
Fern Da balvfierås, :rs:dive, ti, lreds 

seitens-De fern ca tnre Eritis-! — —- 

Llh, en f dine K ffekaa leitet dokt- 
l«e.: sa-: kreact sont bette, Mis. New- 
:::«-.!t. En itslittter nn Tollarleddl 

ps. zibbrekt over balde Bis-Sinn JJirs. 
Ists-sitt sea er sama-: fer, de fif, 

ifcnti If de lm er ais-set linke fnr Lt 

ciire rniet af LI.liettti-:fler. En Libekl 
ist« »kr. Lian, jea ointe, Dei blev en 

drasti-; en; ils-i list! airer altid ci: 

Tietrkek el til Herren La laa 353 
ira Dir, Hei-krit: bei var faatreti 
tarric Tal tilde as de Sind Tom rei- 
Tte bin Halten ev nafr ke: liaatde Sr- 
zteieie Erste Dimen« 

,,;Uci7-:- Hanna Vatiabem denne 
F ilscd ller bar ille kostet Dia» en 

Tanie. —- Eaa bar tsi to Centsz fra 
Mtii ifmma Veeriom — in for en 

dar-if Du innre »aaa ud« og ov- 

lclke Pia feer nied. — John Lvetn 
clfter Di ilte de arme Hebninaer 
svasrt :tteaet. Ee der, aamle Mii. 
B«.ti!ets, de: menet meget for dia; 
maa Gud noli-leide Da Velsiane bist 
ca sasnle Dia oa dine kjemme has fta 
ca tin lasse Mand, som at did i Fer- 
:eien. —- La ica Miig Joiesine Eati 
Zen, fea bei-Hinten at Votherre vil 
nettes-Je Zitbitititt iGaoer i Perio- 
t-«ni- Etedl fra dia; du lunke meaet 
pbt ,,a.:a tm'« sein« Og del iatntne 
alter Dia, Zeretine. —- Jntet sta 

dia. sllndtew Inseln-? Jlke interes- 
ieret, antaaeziavi5. Hevningek nol 
hinunte: tanfle du felv et en af dein.« 

»Fei» Gent-, Canute. Jeg tolo- 
Ler ;«saa, am Du vilb e lagae faa tin 
·e en Gase til Msftonen i Jeiul 
Haa. tx, txt-. lian ftod bek i fnnliaSlibs 
tell-. La Vu, Martin, hat ille Randi 
tkl were bellet« l 

ZU Var Ti alon Jalob naaet frezxij 
til tin eaen Bank, hvcr bans Hultruj 
oa Born lad, alle med boiede Hase-i 
Der bitittuen laare en Konvolutj 
mer« en anielia Gave i Bøsien Ja- l 
lob faa vaa bende oa Udbrod bevceael: 

» Nin leere Helene, jea er bange for 
ihar hol di paa at ltjcele fra vorl 

Herre alle vore Levedage. Vi maa 

till oasaa ofre vote to Bern, John 
ua LI.Iiatt), paa Guds Alter« og det tr- 

itle fcrmeaet.« Jdet John lagde sin 
Gabe, grwv aamle Jakob heftigt vg- 
itanimedet ,«,Min ioere San, du er« 
mirs mere end deite i din Frelserz 
Ljne.« 

Saa satte han Possen ned og sittl- 
de ofte ielv. Forli tog han neb i 
Veftlotnmen, men udbrsd, idet han 
tog en Guldtnynt stein: »Det et alt- 
fot lidt for dig, min leere Jesus, du; 
sont bat væket faa inderlig god imodi 
mig; du stal have mere end deite.«l 
Saa tog hatt en Lommebog frem, vg» 
idet han siod baa Knee ved Bauten 
med Bessen fvran fig« lagde han den 
ene vcetdssulde Papitseddel eftet den 
andeu, idet han fortlatte: ,,Jeg er» 
laa bebt-net, Herde Jesus, at jeg; 
ilke hat fonltaaet det fie, at du vildel 
have mig tsik at ,,gaa ud«. Nu et ieg 
sammel, og vi maa vel holde hanc 
hfemme paa Formen oglaaz men 

John og Muth stal du fau, begge lex 
Dilgiv mig, at jeg hol-de Muth til- 
bage i Rot-, da hatt meet-, at hnn 
stulde enste at »so-a ud«. 

Sau satte han stg ned og stjulte 
Unstgtet i begge stne hander. Der 
blev et Øjeblils MIMIHW i Arten. 
Men Stillst-en gibt-des, ldet Dia- 
Ivu Zweit-sen reiste stg pg med en 

Mut-w k dskltu W- 
»He-e W Wolke-, di hat ilke 

shiizxmsligtzmod sub-Iden- 
II; WITH ti M M Um 

ter sig og sagde: ,,·Kære Venner, je; 
inaa med dyb Slain ertensde bande 

for Gnd og eder, at jeg heller ilte hat 
gjort, hood jeg lande. Jeg vil give 
mere næfte Sondag, og vor Herre 
sial fac: min Ssn med.« 

Saa sang vi en Stutningsfalmez 
men den lob san helt andreledes den 
Dag, end den havde lydt spr: 

) 
i 

»sechs tng mit arme Hiern, 
tag det, dan- det, sont du vil, 
se med al din Nod og Smerte 
Hører jeg dig evigt til. 

Organisten ytrede efter Moden at 
det hortes, som orn baade Zangen 

iog Lrgeltonetne gil ret op gennem 
;Taget. Og jeg antager vor Herre 
ftænlte ligedan den Dag. 

Gan-le Jakob blev noget altereret, 
da ban blev gjort opmærlsom paa, 
lworledes ban havde taget Kolletten 
pp den Dag, og hvad ban havde sagt 

»til brcr iicrr. Jn, der var mange, 
fom følte sig faarede efter dei Mis- 
sionsmodex men de vidfte, at det var 

Zandlsedem som bnvde kamt dem i 

Hierreme Refultatet var en elimin- 

relig Væltelse, iscrr til fornnet Miss- 
sicnkians. Den Ding gav det sprfte 
stcrrtk Ztød til Missionsarbejde i- 
blandt os, og dette hat været holdt 
oppe til denne Tag. 

Tiatonens Zon, Jolsn, blev ergie- 
viet til Lrganisten, og de arbejder 
nu blandt Kineserne til stor Belisa- 
nelie. Hans Dotter-, Mart) blev giit 
med Præstens Son, og de bar nu i 
flere Aar arbejdet i Evangelietg Tie- 
nefte vaa IJiadagastar. Gamle Jakob 
er gaaet ind tEl Hvilen. Gid vi hav- 
de mange saadanne som hainl Hans 
cg hans gamle Mor er paa Formen 
endnu. Hun er nu gammel og span; 
nien Missionen er hendes Livsfag 
fremdeles. 

Bette var hele Historien. Jeg ir. 

glad ded, at jeg sit den sortalt. SeiH 
er jeg neinlig en af dem, som fra den1 
nævnte S-ndag i Kirten hat verei« 

lzojlig interesseret i Guds Riges store 
Sag, isasr Hedningeniisfionkm To 
af mine Sienner er »gaaet ud«, og den; 
tredie vil reife om tvrt Tib. Spsrsger 
du tanste, hvad jeg hedet? Cum-te 
Du smilerL Dei er mit Navn eilig-.- 
rel. Jeg et not den Person« sont 
lapde bare 5 Cenis i Bpssen hinSsm 
dag. on til hveni gamle Jakob ytte-- 
des »Jeg tvivler paa, om du vilde 
lass-ge saa lidt i Jesu Haand, om han 
ietv stod her i synlig Siittelse«. Dei 
var netop disse Ord, fotn flog mig 
on blev Midlet til min Vatielfe. Men 
red Guds Naade haaber jeg at tunne 

give Missionen en Søn eller Dotter 
for hver af de 5 Cents. Mine to 

yngste Bsrn hsars nemlig begyndt at 

tale om at »gaa ud«. Du ser, Her- 
rens Befaliing lyder enlel og klar: 

»Gaar nd i al Verden og prcediler 
Evangeliet for al Stabningen«. »Gr- 
MI« 

Derfor er vi alle bestemte til at 

»Aus ud«. Lev del- 

Naar rn udvist Sonderjydc 
fkal mode sont Vidnk. 

—- 
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J den faa opqutgoællende Netz- 

siU ved Landgretxen i Kiel den 24. 
f. M. om Lptantloveriet var den 

udcsifte NielS Finnemann tilfaat fokn 
Llidnr. Lm Politietg Bestrabelfer 
for at forbkndre ham i at mode og 
den dramatier Scene ved bang wen- 

tede Fremtræden i Reiten samt Po- 
litiets senere Dptrceden overfor ham 
givet »Flensbokg Apis-« folgende 
Beretning: 

»Der var stævnet tretten Bidner, 
dekiblandt Finnemann den yngke. 
Denne er ssom belendt udvist og et 

et Par Gange vendt tilbage over 

Gtænsen for at blive anllaget for 
ulovlig Tilbagevenden og faa sm 
Sag genaptaget, men et hver Gang 
bleven trsouiportetet til Kongetiget 
igen. 

Til denne Fothandling var han 
»ille stets-net paa Rettens Vegne, 
mkn Nun af den anklasdes 

lFee-sparen Sagftter Spiegel af 
lKieL Politiet var aubenlbatt under- 
tettet herum vg rede til at fsre ham 
tillbage over Gransen- Paa deekto 
Stqtion blev en aasbenraasl Reisen- 
de, der siukde med et Morgentog, 
fputgt, com han var Jännemanm csg 

Politiet msnsttede alle de reisende- 
Det samme var Tilfcldel i Flenss 
botg og Sledvig. Alletede i Ssndags 
Astes blev der spgt i Flusson 

Finnemaem var invidlettid lese- 

,men til Mel Degen i Forvejem Det- 

lmed var bog ilte alle Ztcer tlarebr. 

!Ved og i Retsbygningen i Kiel var 

Idee i Mandags mødt et Par Rosen- 
Idinge fta det hemmelige Politi. Ill« 
Venten var dcg forgckves, Finne-« 
mann lom ikle, og endnu da vedl 
Fothandlingens Begyndelse Vidnw 
nes Navne blev raubte op, var han 
ilte at fe. 

Men senere, lott efter at hans Tut 
Var kommen »F selve Vidnefothsket,l 
duttede han pludselig op i en Deut 
der sprer ud til en Gang, sont soc- 
bindet Edfoornevetssalen med Iangs- 
let. Selv Rettens Foll tunde ilte for- 
staa, hvorledes han var kommen den 

Vej. Kost eftek blev han faa afltysrti 
og forblev i Salen, hvor der ogsaaI 
fad en Kriminalbetjent, indtil For-« 
handltngen var sluttet. 

Paa Gangen blev kein saa an- 

holdt. Han blev fort til Politiprwsj 
ssdiet, hvot der blev meddelt hom, ntl 
han sttats vilde blive fort ud af? 
Landen Detimvd blev han ille, sont 

fdet heddet i den tntle Retspleje, »an-l 
svarlig forhøkt", hvad der tan tyke 

Ima, at man end sitke i dette Tit-! 
Ifceldc hvor Finnemcmn er optraadt 
jcssentligt som Bidne ved en Netz- 

«,forhandling, vil tejfe Anklage into-d- 
nam. 

s Jovrigt blev Finnemann høflikth bekandlet i Mel. Han udtalte Lan- 
flet om at tale need en Sagspren 
Den vaagceldenke Politiembedsmand 
fvarede imidlertid, at lnm maatte 

undftylde, det tnnde ikte lade sig 
gere, da de havde Lebte fra Oder- 
prcksidenten til ftrats at bringe hasn 
over Grænsem 

Dette flete ogfaa. Summe Akten 
blev Finnemann under Ledsagelse 
as en Betjent Eivil bragt til Flenss 
barg og derfra med Ratte-get til 
Vamdrup.« 

i 
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I 
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K drre f h b ndlsifk c i- 

Pottland, Oregon. 

Jn, oi bar llkiiillinq fcr Tiden, 
cszj N: er vi nieset place red; thi vi 

inmi, der nie-er Ylnfeeiin vi iorme 

liq renncr DE i Etoriicrdernek Eli-kl- 
le. —— Lin Det er innth Ja, del 
er en anden Zan, sein ille her stle 
Hinweg-; nien del er i alle Tilfcrlce 
ban, Ict nnrrler rii k·:—er Tan. 

Tcn Isl. Juli lmrkse Zlaiisbiimvers 
ne der-II Inn pas llditill n·c:e-n, ccz det 

rnr en iiieget frrnøjelin Micer — 

In fillen en Masse Etandinaverk M 

lineirem rrimlcde as Dem: man in«1de, 
rcr Var ins-klein ?- oq s; Julian Dir 
klev holdt to Meter, et o:n Einmis- 
kmijen Ul. 2.-«'-« on e: km Mienen 
Fil. R. Tet førise flnlhe lqldes 
ilandinanifl Follefeit, on ket Troste 
diito Konteri. 

Pastor Fir. Anker tnlte paa Tan- 
fkskinei Venne on innre et Var l)jerte- 
instit-: Erd ocn Dort kninle Fædreland 
In merk-du blnndt anbet, at del dan- 
ste Zimmer-its hat tnange dngtiqe 
Immer, som godt lunde du til at« 
vasre Kenner, hoc-r rei flal verre, om 

npnrn dar lediqe Troner til dem. — 

Tet smnnte ille Evenslernex men del 
fortnilrsede dem, da bon tilføjede, at 
de lmvre en svenst Prinfegfe til Mo- 
der. 

Betania Kirleg Sanglor sang om 

Uftenen et Vor dansle Nationalsange, 
dansl Konful Eifens Dotter fang en 

Solo, og Fri. F. Hausen, Tacoma, 
Wash» spillede paa Fortepiano. 

Dei var den danfte Pakt af Pto- 
graniniet. Svensletnes og Nordrncn 

;denes Xschl ille her nævnes, men de 

shavde ellers udmaerlede Amster. Ja, 
spaa selve Dagen git del ret gebt, 
Hmen for Tiden havde det vætet fvcttt 
jat holde Nordmasnd og Spenstere 

Flammen; det revnede da ogsaa, idet 

ien Del Nordrnænd, vift nærmesi af 
Synosdenö Fell og Tilhængete, traf 
sig tilbage, under mange Solvet i« 
Form af Avisatiitler, for at holde« 
dereö egen Sangerfest i Slutningen 
as August Dei var næwetz at Kri- 
gen mellem Norge og Soertig havde 
begynvt i —- Pottland5 men del flete 
bog Me. — 

Dagen estu den slandinaviste Dag- 
altsaa den 30. Juli, som var en Stu- 
dag, havde alle de lutherste Kisten 
undiagen Synoden mturligvis, sam- 
lek sig for, at lplde et stott lutherst 
Felleimjbt M hie-v M i 
Byens state Material. — Dei hats 
en fand babylonist Mtinz M 
set blev Mk og sung-i paa Engelsl, 
Tim- Dcmlh Rossi es Smfb — 

Ogssaa her kalte Mr Anker-, «rd« 
pfta 1 Sam-. 7, 12, og Vetania Sang-» 
tot sang »Aus et serv-M —- pa- 

stor Anker prkrditede endoäoere for 
es forleden Esndag Aste-n. :g efter 
at have belegt Tacoma on ·Eeattle, 
t!L’-nsh., reiste imn i Mandaqs Llftes, 
den P- Juli, til Sau Frimcisco for 
terfra videre over Salt Lake City at 

vende tilbage til Blair, Nebr. 
Tat tot Bei-get! — Ertle paa 

Reisen! 
— Den 27. August stal vor Kirie 

indvies. Den hat ellersxi itazet fert- 
dig lcrnge on ogsaa været drugt lern- 

ge. ircesten et belt Aar, fass. d-: bnrde 

have virret indviet for lirnie siden; 
men det er in ikle faadan folge 
littelin Lin-d oa Stil iasi langt as 
Led· Eamfnndets Felix-»wes kan 

nol heller ilte lomme a: usiu den; 
nun saa bar vor Kredsioerrs.:s.k. Pa- 
ftor A. H. Jensen, paathct Rg det. 

— C. J. Danielsen ozi Hilftru 
Jutta blev optnget i UJIZIJEsvrsssTen for 
en Tid siden, ca Miis Katrine Rohr- 
icn on Miss Marike iskhriiteksskn bar 
fornnlig meldt sig til cis-Eis- Tsc Tiet 
qlakcr os, ncmr flere vg «-.-:«: iluttet 

sla «.1·mnen med os for I« :.«Je Kir- 
lenss Orden 

-— Jens Haufen fra ()"s:-::kx, Jn» 
ailaxide oe et Beim fors-«Js-:: Hi blev 
den flandinavifte Don da L -:s--rksa,1:«n 
o:e:. Don fii Lpolild bi-: .-t. klink- 
mnifengs von Eelmccd Erz-« Tel var 

rist iile saa ilde for Mr. .-s.·:7nien, for 
de to gamle vautog siq :::k im be- 

resdvillizit at oiie lmm alle «ld:rtlands 
Seværdigl«eder, on dem er Der mini- 

ge af frr Tiden 
—- Miis Echmidt VI Brit-er fra 

Frei-no, l.fal., bar ligeledex Orient os 

for at se lldiiillinqetn Puitor Grill 
hjolv dem not til Logi bzz Mis. A. 

Fritz paa 14. Gabe. 
—- Paitcr Grill, som ja er Zetania 

Meniigheds Priest, hat vix-set ing den 
ssdste Tid of Halsinae iTonsiliti-:«), 
bvorfor dan ille lunde prkdite fir- 
fte Sondag, men sil er: rsorit Leg- 
mand til at tale i Siedet for fig. — 

Tet er dcg at anste, at Perris-In inart 
maa tomme No Benene ijen og iaa 
Halien i Orden. 

— Ja, der var mer-let at fortcelle 
her im Portiond, men net er not 

nodvendigt at slutte, ist ,«Lt-iien« bli- 
ver for lang og tager for megen 
Plads i ,,Dansleren«. 

— Dust m: vor Kirseå Jndvielse 
den 27 August og Mission-wettet de 

folgende Tage. 
Korn cis i Hu her me Ha den 

anden Side of ,,de høje Fig-DR alle 
»Danfteren«s bedende Læse:e. 

Med Hilienk C
I 

t
-
 

Bazile Millv, Nebr. 

Vi et ganfte vist ille iaa faa Dan- 
ile her i Knor Eo» men itte mange, 
som arbejder for det littel·ge. Des- 
uagtet hat vi bestemt et Missionss 
mode til i Oktober, vg vi haaber, at 
de ærede Prcester, iom Paitor Mag- 
nusen hat anmodet, vil komme til 
Anox Co» da det er fttite Gang, vi 
proper paa dette. 

Den 12. September er der 8 Aar 
siden, at Past. Hillerup Jorgensen 
kalte i ver »gnove«, vg han Var den 

fsrite danste Ptæst i Knox Co. 

Mange var misfornssjet den Gang, 
som nu siger, det var godt, at vi fis 
begnadi, og de opfordrer mig til at 

appellere til »Dansteren«s Lesen, 
om der ille stulde være en eller enden, 
ssorn bar Lyit til at komme og flaa 
Bv Her iblandt os. Lan-bei er gvdt. 
Men Knox Co. er jo sum andre RE- 
ver - Gounties —- baltet. Prisen er 

meget forflellig, meftendels 830—s40 
pr. Akte. Om der er nogen, der In- 
ster at se Egnen her, san tom her-op, 
om itte ist saa til «Missionömsde, 
fom er bestemt til den 12. Mit-km 
Jeg vil just sige, at Landet et ligt det 
ved Bleir, Mör. og i Shelby Co» 
Ja. M hat en megei gvd M of alle 
Steigt Ieg har. ver-et bedte fornsjet 
her end i Emmet Co. 

Siluttelig svcete Behalt-ten sos 
,,Vst.«s Lesen hilset i vor Derse- 
Jesu Nava. P. Rygaatd 

Te Lan alm- vctke mu· nsmk 
Te bot ktl Nessus-illa of 

Romas Myosin-Am cum 

txt-set Ist snutlwsams 
I- dei Dem sub 52 into 
wisset w vka and-sinks- 
Labokatsmtm H slukkm 
»Willst dü« bullvn Inn 
at were Dotionmmcsq s- 
ICMIT Musik«-»- ;. 1 K« 
etwa-— I0Iilhtslr Zwk 
mktl tm eher ruhn-· Inm- 

Ie Shiv I Zog 
TIE- —I. If Wsssst »I, Mkl s- 

Cnpw sank 
«c«7lsss«»!ka« .n,«1s M »« 


