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stc Individu. Qvorfor bedvmmer du 
alle Tidet de store Byet som de 
daarligste Sieders Fordi dör sindek 
den største Elendighed. Döt sindes 
maafle ogsaa de stsnneste Dyder« 
men du bedømmet tun eftet det la- 

veste, der sindes. Hvotledes lan vi 
Rristne nu væte Jordens Salt uden 
at drage disse dybl faldne op? 

Ze paa Jesu Folge, da han dan- 

drede paa Jord. Toldere, Syndere· 
Storlevnetr. ,,Denne« han er Sim- 
deres Ven.« Hans Livsgerning er 

at kreise. Er din Livsgerning al 

ftelseZ Hvis ikte, er du da selv 
ftelftZ Hat du fet, at du er en 

Sonder? Hat du fet, at Jesus lau 

frelfe digY Er du stellt, da siger Je- 
sus: »Følg mig.« Slut dig til Rott- 
lerne. Slut dig til »Bei blaa 
Kors«. Bliv Afholdsmand. Du vil 
selv erfare Velsignelfen. Vckr ilke 
bange for Spotten. Hust paa em, 
som ikle alene blev spottet, men vg- 
faa hudslrøget og saaret for vore 

Sonder. For dine Sonder. J ,,Det 
blaa Kors« arbejdet vi sammen, vi 
hfcklper hinanden, at om een skulde 
falde, vi da ilke ftp-der ham bott, 
som i de verdslige Afholdsforenin- 
ger, men hjælper bam eller hende 
ovad. Og vori Maul er Sjælenes 
Frelsr. Vi hat af Erfaring set, at 

Evangeliel meqet letiere forlyndes 
for og forstaaes af crdru Mennesler. 
Detfor forsøger vi ved Kerlighed 
al drage Dranlere til os og gøre dem 
aser Men vi trænger til Hjcelp. 
Rom du og hiælp os. Kom og se, 
of hvad Aand vi er. Korn og vcet 

med. Kom! 
Cbicago, R. Juni 1906. 

.—-——.--—-———— 

Svar til N. Andetscu. 
Her Redattøri 

Da jeg i deres cetede Blad ser, 
at Mr. Anderfen har spgt at trost- 
tc min Dotter og mig frem for 
Lffentligheden, faa tillad mig at sige 
nogle faa Ord i den Anledning. 
Min Dotter Jnga er født i Garner, 
Hancoct Co» Jowa, den 20 Nov. 
Jsstt Hun tom til Mr. Andersens, 
da hnn var en t; Maaneder gammel, 
for der at hlive opdraget. De to 

sprer Aar hetalte ieg 860 aarlig, 
det ttedie Aar betalte ieg 85 Dollar, 
og det fjetde Aar betalte jeg 15 Dol- 
lar; men faa betalte jeg for hendeg 
Tof, hvad hun beugte i disfe fire 
Aar-. Men da jeg nu btev gift an- 

den Gang, saa var det min Hensigt 
at taae hende hjem. Men faa sagde 
Mr. Andersem Derfom vt kan be- 

holde hende, til hun er tonfirmeret, 
saa stal du itte betale en Cent mete, 
end vi hat faaet. Attorden blev 
da, at jeg ftutde have min Datter, 
naak hun var tonsirmeret og det 
var jo ogsaa Andetsens Menina, 
da de havde tobt baade Kussert og 
Haandtasie og havde alt hendes Tøj 
tattet, faa hun blev itte uforbe- 
Iedt revet bott tra hendeö Hiern. 

At jeg tom efter hende, var jo 
min Pligt, da Andersens itte lan- 
gere Var vligtig til at beholde hende. 

Andersen siget: tit not er der pro- 
tset at faa hende bort fra hendes 
Hiern. Eenenefte Gang strev jeg 
til Mr. Anderfen og bad dem om 

at faa hende. Tet var en tre Aars 
Tid for Tiden. Og jeg stren, at jeg 
vidste, det var itte efter Akkorden, 
men ieg bad dem om at have Med- 
Iidenhed med mig, da min Huftru 
var nieget syg. Aldtig hat jeg hvecs 
ten med Ord ellek ved Breve ssgt 
at dtage Jnga fra dem, som de 
gsr nu i de 2 Aar, jeg efter Loven 
hat Lov at beholde min Dattet. 
Den Glcede tunde de dog gerne have 
ladet mig beholde i Ro. Men nej, 
det tunde der itte viere Tale om. 

Dog lovede de mig, at jeg efter hea- 
ded Konsitmation stulde faa hende, 
og da stulde jeg not faa Gliede as 
hende, og glad var jeg, da jeg tejste 
hjekn med min eneste Dattet. Og 
alt gtk vel hele Sommeten, selv 
Andersent fortalte, at Jnga var 
aodt ttlfreds, ·og at hun ikte engang 
havde strevet, at hun lcengtes; det 
et der mange der tan bevidnr. Men 
san tom Mr. Andersen, uden hou- 
ten Jnga ellet ieg vtdfte et Ord der- 
oin, og fortanste Pigen need hjem, 
pg da ieg neegtede det saa sagssgte 
han mtg for 82200. ttwenth two» 
hundred dollars) just for at hævne 
sig paa mig, ttte tot at faa Ptgen, 
men for spendet Opdtagelse, Moder 
pg Stalegang. Dette var Mittagen 
til, at min Svoger m·dte, t Orest- 
ttnjger. Ja» tot at« Ovid-eh hmledes 
Alt-eben pas-; denn- Ikss lpd han 
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dog falde. Og vi tan io not tcenke 

los- hvorfor — — Men nu kom der 

en forgelig Tid for mig. Andersens 
hat jo hele Tiden strevet det ene 

staminelige Brev efter det andet 
til Jnga. 
: —- Den 4. April tom Anderfen 
igen til Datota, denne Gang med 
en Attorney ira Jowa og 2 Atm- 
nies inere hhrede han her i North 

UDakota Jeg var netop i" Bowbells 
den Dag« da Mr Andersen og hans 

JAttotney tom her til Bombells, og 
jeg blev itte saa lidt overrasket ved 

Jat se Anderfen igen paa Ktigsfod 
:caa reiste Mr. Andeksen til Minoi 
sog tog ud «a Weite of Haben-Z- Cor- 
ruf-". Nu var det Pigen, han vilde 

lhave. Men Pigen vidnede jo i Ret- 
·ten, -« jeg altid havde vceret god ved 

;hende, og at hun aldrig havde mang- 

zlet noget. Det gaar jo ikte saa let 
«nu til Dags ved Lov at tage en 

IMands Datter, og derfor maatte 
.’Jiils Anderien ogsaa gaa hjem med 

uforrettet Saa. J Standinaven 

siger Anderscnx Vi maa jo undftylde 
dem en hel Del, for de er jo meget 
fattige.« Jeg hat en Avis hvor de 

lalder Anderfen den rige Mand fra 
Jowa. 

Nu ja, jeg knurrer itte heller over, 
at N. Anderien talder mig den sat- 
tige, men jeg Innes nu dog, at han, 
den rige, flulde lade mig, den sat- 
tige, i Fred, saalænge jeg hat aldria 
gjort ham nogen Fortrced. Jeg hat 
itte Benge, saa jeg tan hyre 3 At- 
tornies. Rigtignot har jeg ikte kun- 
net give min Datter Gulduhr eller 

Ipaa anden Maade spgt at lotke hende 
bort fra hendeg Plejeforældrhi den 

Tid, hun flulde vcere der, men stden 
hun er kommen hertil, hat jeg, saa 
aodt jeg har tunnet, spgt at glcedc 
hcnde, hvor for jeg har ogsaa tobt 
et Orgel, da jeg vidste, at hun tun- 
de spille ret godt. Ja, Gud give, at 

jcg havde taget mit Barn, da hun 
var 5 Aar ganiniei. For hvormegen 
Sorg ieg hat over hende, saa er 

hun dog mit Barn, og jeg vil altid 
elste hende. Og nu maa Dansteren 
ilte misforftaa mig; jeg hat itte 
strevet dette, fordi jeg stulde vnste 
at yvpe Strid i deres cerede Blad l 

Men jeg vilde blot forsvare inigj 
lige over for en Mand, der spger 
vaade ved Ord og Handling at geke« 
os saa megen Fortræd, han tan» 
As den Grund, He. Redattør, har 
ieg taget til Genmælr. E 

Alle siandinavisie Avifer bedes 
renlig optage. 

J. R. Stdn-, » 

Box 267. Botvbells, N. D.’ 
.- ..· .- J 

Det er itte mere, end Retfærdighed 
lræver, at vi optager He. Skows 
Svar til Hr. N. Andersen. Men det 
havde sittert været klogere af begge 
om de havde holdt den Sag ude uf 
de ossentliae Aviser. Der er intet 
daarligere Forum at spre ilige Sager 
fretn paa, og ingen er daarligere 
siikket til at dsnime i dem end Of- 
fentligheden. Dei bedste er at have 
en god Samvittighed. Saa kan man 

godt have Raad til at lade en Mod- 
stander buldre en Del, saa længe han 
hat tht. Sligt faar ogsaa en 

IEnde — bare lidt ,,Taaleniod«. 
Red. 

l Korrespondanccr 
quo Atti Couuty Ja. 

Kun sjældent meddeles der noget 
herfra til ,,T«c1nfteren«, dog vilde dct 

vist interessere en Del af Danstetens 
Læfeke at here lidt ogsaa herfra nu 

og da. Her lever itte saa faa af 
vore Landsmænd paa disse Ema-, 
og de fleste er vel ftillede i jotdist 
Henfeendr. 
— Mrs. G. P. Thomer, Ruthven, 

bar veret paa Syqeliften en Tib, 
og derved fokhindret t at komme til 
Kitte. 

— Mts· Engholm mcd Born hat 
i sidfte Uge aflagt gamle Venner en 

ltlle Visit. Engholms hat je boet 
bet sotn Ptættetolt i syv Aar. 

—- Mr. Hemmingfen reiste den 
5. Juni til Dakota, for at bespge 
sin Ssn som sidste Foraar tesste tit 
Wtlliams Co» hvok han tog »He-me- 
siead«. Hemmingfen tæntte samt- 
dtg at ovetvcere Aatsmsdet i Ken« 
mate. 

— Vor Mast Past. Ktogh ref- 
ste tkte ttl Aatsmtdet t Aar; det 
havde ellets hele Ttden vceret hans 
Agt at reise, men at visfe Grunde 
blev han hjemme. Det var not 

zPengenh det kneb med, og samttdtg 
- 
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.Frt)gt sor at vlive hindret i ctt over-s- 

voere hele Moden Her Var nemlig 
en ung Mand, sottt laa betættkelig 
syn, og efter Lægerttes Ertlærinn 
oilde Døden indtræffe i dette Tistfl 
tutn. Det slog heller itte fejl,: 
han døde den 15. Juni. Ja, dei 

pagser san ofte, hvad en Digter har- 
sctgt: »Wenn rntles ltort sra For-« 

iceldre o Leg, Ynglittgen ligger der. 
.dod». —- Her var det Leon Suss, 
;Søn af J. A. Suss, der blev bott- 

laldt i sin unge, lraftige Alder —- 
lun 19 Aar gantnteL Eygdontmen 

·tog stn virtsonttne Begyndelse i Mid- 
ten as Februar, da begyndie hctn at 
saa en Stags Tlagtilscelde uden no- 

gen Anelfe otn, bvad Qlarsagen kun- 
de merk Da disse blev hnvpigere og 
stcerlere, ioztte hon Lctsgen Don-sit 
9.liedicinet, der dog itte bittlp meget. 
Omsider ltlev han ttde ctf Stand til 
at tale fnldtotnntent og blev santti—: 
dig delvis lanttttet i højre Side- 
Han rejste da sammen tned sin Lerne- 
og Feder til Clticago sor at lade sixxx 
ttndersttkte Hatt blev lagt ind paa« 

Ye- engelst luthersk HospitaL hvor en 

dttqtig Liege undersøgte l)am. Den-« 

ljne erlloerede, at Znndontnten hande- 
Lsin Aarsag i en Vcelst ved Hiernens 
(bmin:tutnar), sotn vilde foranrsage 

lDeden i Lobet as to Maatteder. 
En Operation var det eneste Mid 

»de! at anvende, ttten i ei saa von- 

»s:eligt Tilscelde vilde Lægett ille net- 

trantere noget, dog var der en Mu- 

lliqhed sor, at det lunde srelse hant. 
Faderen besalede Zagen i Gutsl 
Haand ozt ooergav Sonnen til La- 
gens Behandlinkt. Ved Operationen« 
oiste det stg at være, sottt Lagers- 

,forud l)avde sagt, nten noget very 
"Vætsten, fotn itte pcta Forhaand 
»lunde siges, viste, at en tilsredsstil 
lende Lpercttion ilte lttnde ttdføreg. 
Vætsten havde en doltbelt Form, og 
tun den yderste Del lunde sjærnc5,« 
tnedeng den indre var i sact ncer Be- 

røring nted Hjærnem at det oilde lte 

tyde ejebliltelig Tod, ont Forsøg 
blev gjort for at fjerne den. Dog 
vor der en Mulighed, at Vcelsten ved 

denne Bestcerelse lunde hindre-Z i itt 

gro oidere. Men Lægen havde lidet 

Haalx De forste Par llger efter 
Operationen var den fyge nol saa 
vel efter Ontstcendighederne, tnen saa 
blev det værre igen. Vætsien give- 
de sretndeles, og den-Z Tryl tnod 

Hjærnen soraarsagede Lammelse i· 

ltojre Side. J denne lritiste Til- 
stand tom han hjem; men Legen 
havde sagt, at det vilde virke Død» 
i Lobet as et Par Uger eller lidt 
mere. Dette flog ogscta til, tun en 

4 Dage over de to Uger. Den syg.- 
var hele Tiden ved suld Bevidsthed, 
og saa tlar i sin Tæntning sont no- 

gen Sinde, men hpjre Side var del- 
vis lantmet, og Evtten til at tale 

havde han ntistet. Alt, yan tlart 
runde sige, var ja og nej. Men hatt 
var taalmodig i sin Lidelse og glao 
ved Tanten otn III-den« Da han 
en Dag bleo spuegt, ottt han teoede, 
hatt stulde do, sntilede han og pegede 
mod Hitnlen. Der var dog ingen, 
der tcentte, at Doden stulde totnnte 

saa pludselig, thi han var ofie oppe 
og syntes at befinde stg helt vel, og 
selv en Lcege udtalte, at han meta- 

ste lunde ligge paa denne Maade 
sor Maaneder. Dagett for han dsde 
cstn Ratten, var han oppe og gle- 
dcde sig ved Sang og Guitarspil, 
og en Kvinde, hos hvent han sont 
Dreng havde gaaet i Sondagsstole 
udtalte, at hun troede itte, hatt 
stulde do, hatt saa jo helt feist og 
sund ud. Men Kl. 11 santnte Af- 
ten lotn Lammelsen i Venstte Side 
og da var han beredet al Evne. TM 
eneste Livstegm indtil hatt ded-« W 
en Bevægelse af den ene Hao,»’»»«-Lid 
esier lidt udbuendte Lyset,«-»»g spa« Gar det sluli. Dei vari«kunak sp sFaderen at miste hatn,:, han hapd 
meet hatn san tro og« lydzg alle Ti« 

lder. Men bei var Isalspm i Sww 
rat lunne tro, hcm Var sum M » 
bedke HWL CPTO det Beiden lau 
bydr. ,« 

Dei VI kangck Psu Bogen, da 
.dm Wind-Ek- Ssster tænkte at gaa End vg, give Leon nogle Kirsebeety 
hUU«koregaaende Asten havde plut- 
lm M hCMJ men hullende tnugede 
Hngeren hende til sit Bkyst, meng 
than stammede: Leon is gone io Ma- 
MA· For 5 Aar siden dsde netnltg deres Moder, i en sorholdsvis sung 
Alber; httn var en elskeiig expend- 
Kvinde, som med underlig Tkyghed 
paa Dsdsleiet ovetgav sine 7 Bsm 

ivg Mund til Guds Nandes Ware-s 
«teegt. 

Stube-g den 17. Juni blev Lenkt 
z, 
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lscgravet paa den norske MenighedR 
Kitkegaard Pastor Krole af hve1n« 
l;an var konfirnieret, forrettede og 
talte ved Begravelsen. Det var en« 
fior Stare, som havde givet Mode 
den Dag, baade Danske, Vorste, J:-. landete og Anierikanere, fra Omegn 
og ncerliggende Byer. Dei lange! 
Bindevcerk for Heste ved Kirer Varl 
allerede optaget før Ligftaren, derl 
fulgte fra Hiennnet, naaede did, ogt 
den udgjorde en Strcekning paa ZU« 
IHlkil Dei var det størsie Ligfølge,· 
man hat set her endnu. Pastor Kroah gav først en Bestrivelse vaa Engelsk 
af den afdødes Liv, sidste Tid scec- l 
lig, hvorefter han talte paa Dunst 
over Es. 55, 8—9 og Jer.29,11i 
om Fredstanterne, som Gud har- 
med os, og hvorledes vi saa daarlikJ 
forftnat de Handleinckader, som Gud! 
benytter sig as for at kunne virkelig-. 
gøre de Fredstanker, han har med 
os· Guds Tanker med os er klarti 
fremsat i hans Ord, fcm vi tan Lendel 
dem, om vi vil, men hans ospandlcki 
maade ined os er os ofte en Gnade! 

En til Stede kommen Prcest fra 
Einmetsburg kalte derefter paa En-« 
gelst en lille Stund. Han fremhcevede Nødvendigheden as at leve rigtig for 
at kunne dø rigtig. Manne er bange. 
for Dødem men Grunden er den, at 
de itke lever ret — de lever ikie« 
Kristus, og Døden er dem derfoH 
ingen Vinding. I Du unge eller gamle, som lot-fei-ll 
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dette, er du fcerdig til at do? er 

DIE-den for dig Tab, om den lom nu 

i den unge Alder eller i Dag, ellerj 
er den Vinding? Leder du tun for 
Bei-den« saa er Døden Tab, naar den« 
iommer; men lever du for Kristus,· 
da er den Vinding, selv om du er; 
ung, rig og havde en god Fremtids-« 
udsigt her. s 
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Diakonisskakbcide paa i St. Stein ; 
c. tzortsat fra Side U 

Dialonigfestiftelsen, .«ev GENUle i 
aabnet 1:-I. December 1904, og fdeJI 
da hak det taget fig af ca. 80 BiømL 
hvoraf det uden Tvivl hat freltt en ; 
stor Del fra at dø i den spcede Llldek. s 
En ung Kvinde er blevet oplcert til « 

at tunne lede den sprste Lüftdfkati9’!-"« 
som vil blive aabnet, og en ny Elev«l 
hat begyndt Arbejdet i Vorm For-J 
udenfat føre Hus i Hiemmek harzt 
m af Sestrene begyndt at aflægget 
Bespg i Byen og paa Plantageknessl 
i de sidste Z Maaneder har hun gloklzs 
over 400 Veføg af denne Flugs-, ogf 
hun er altid blevet venlig modtaget.«— 

T Hviltet udholdende Arbejde det? 
Itcm koste at faa de fmaa snrte Born» 
»ti! at trives, set man af folgende 
Etsempel i et Brev fra den Gestehl 
som er Plejemoder i Børnehiemmet: » 

»ein 1iue Pige, Thekese, sit jeg, da’ 
hun var 9 Maanedm da vej-'M 
hun 6 Pd., oa det blev hun ved,« med- til hun var 15 Maanedersp J al den Tid var hun det natura-» man 
tunde se, suld af Bylder r » a a .e mu lige Elendtgheder. NU- Hat hun i 
Ieisidstr 3 Maamy «- taget henved J Bd. paa og er Wir M spr» jeg 
Lettder et Fotogxyttsi af hende i heu- les tmvcerende zuband 3 amw 
hat 1eg haft i et Halm zlarZ Tid 
mkn de y- MDIU itte begyndt a 

xblwe bw re; det mgek Tis, men de 
stal M Jk Ioml«««k. Men sendet Mal dem 

hjem, f-« de er fuldstcendig rast 
I« hat las-et iidi Modsmndskkq3, c 

.oet hele Vorgaka og de faldjf strat 
tilbage J« 

Mszdens Negtene endnu ikte ha 
tutmet ovetvjnde detes Strckl fo 
»Hospitalet«, bringet de gerne dere- 
fmaa til »Bøtnettjemmet«, hvis ud 

sssendte Ssster ogsaa, fom ovenfor 
blev sagt, bliver venlig modtaget 
hvor hun. kommen 

,,Mangen Dest, sor for blev slaaet 
i for Nasen af os, aabner sig nu 
paa vid Gab, og itte alene det, men 
Negrene tommer saa trygt til og 
og spger Raad og Hjælp i alle Ting· Med ETOVU (k Bornepleie) og Pi- 
get gaar det udmættet godt; vi hat 
stadkg de samme, de er flinte og vit- 

e lige til alle Ting; vi lever alle fom 
Ittlhørende een Familie.« Det Ar- 

beide, som man itke tan faa de for- 
t dums Slaver til ved haatd Behand- 
: ling vtser det sig, at man san faa 
» dem til at gøre med Syst, naat de 

bltver godt behandledY og detes 
Hetsiab gaar for-an i Arbejdet. 

Dette ftadfassteg ogsaa af Pastpk 
Westeegaard der kom til Fredertts 
steh Hätte Efteraar, men dot- uystz 
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Virtfomhed fit en lang Afbrydetse 
eed en heftig Tyfus, hvoraf han 
laa fra 7. November til ind i Fe- 
bruar, for en stor Del under Sp- 
nrenes Pleje »Det har formet sig 
saadan, at Diatonisserne mere er 

kssleone os til Hjcelp og Støtte end 
vi dein, særlig i den sidste Tid, der 
var saa svcer for os....Diatonissernes 
Arbejde for Børnesagen er ogsaa lyk- 
tedeszi langt over min Forventning. 
De hat forftaaet at vinde de far- 
vedes Tillid. Paa Bornehjemtnet 
bar de tnnnet faa mange flere Børn, 
end det lunde rumtne. Foraeldrene 
bringet dem frivilligt, tnedens de nee- 

ften itke et til at toinge til at bringe 
dem paa Hospitalet. 

On saa snart en af Søstrene viser « 

siq paa en Plantage, flolkes baade 
noli-ne og Born om dem for at 
saa Hjcelp og Raad.« 

Pastor Westeraaard tilleegger der- ; 
for Bestrenes Forbliven netop i den 

» 

nnveerende Ordning, med fast Tit- 
tnntning til Bornehjemmet, en over- 

ordentlig stor Betydning, ja han ser j 
det sont en afgjort Betingelse for 
lziete Bnrnefagens Udvikling. Og heri 
nmatte han vel lunne finde Stotte 
i de ansprte Udtalelser af Guyet-. 
nøren. 

Eclvsplgclig hat det ikkc, manglet 
paa Jndvendinger imod Spstkenes 
Arbede Man hat uran at det var 
ka dykk at hofft-e Bornehjemmet 
Oppe· Dei hak- dog, saa vidt jeg 
hat fvtstaaekk tun kostet 4000 Francs 
Ellkk 2800 Kr. i et Aar. Diatonisse- 
siiftelspp kræver intet Vederlag for 
We W Søstre, hvis Løn ellers efter 
M- ritanste Forbold maatte blive en 

Unget lignende Sum. Men for disse- 
Penge er der blevet underholdt tog 
kselvis lønnet) 5—6 votsne Menne- 
fler og ca. 20 Bis-rn. Regner man 

2 Born paa 1« Hoffen, bliver det knap 
50 LI» dagkig for hvert Mennesie 
til 'dee, Brendseh Lys og del-sk- 
yckaeder og LIM fOk Udksx sinds andre 
Ildgiftsk M III fafde i et saadant 

«Hjem Hvem km gpre det billigere? 
En anden Sag er det, at Mødteve 

Heller endnu snarere, om man kunde 

Kfinde dem, Fædrene burde yde tt 

-«ordenligt Bidrag til deres Boan 

E·Underhold. Men derpaa er der vel 

dau. » nee e at tænke en 
« 

fl »F get andcn Jndvendmgc wm tdäk .jvist tillægges ikke saa lIlle Båetzxeg .nina er at Søstrene, twnt if:- F(«5er«ning stulde værc ,,111.:rton;:n r sioncl« qør Propaganda lTor war « W un k tlu«1etske Ktrke, som 11 
« 

I entzowedcn Brøk af erdetikftcdg T; e folkuinq. Herimod sorslvkner Zu r stsene fiq dog paa det krasthtes »for- 5 at vi sihlde gøre Forsfel pk1alsemig- .stelliqe Konfessioner, er al: eetninqcn -rjtigt.«hvad jo ogsaa- thidstikr — bar r —- fe den følgende Sa 
J vi at hjælpe, « T det hele spger 

« 

G BFM J 
««-n. Saaledes kejste ! Celle Mich-Läcle Frm nisten ved den angi- 

L » -—,« bavde Fugen M kansie Kirsc, o « 
A s en NCSCV son- nt spille Orgelet m en» spjlle lidt f 

havde leert sig selv a. 
s O 

. kund- ·et Harmonium Hat. . no ,.« ,holde Tasten, og Pedale1. ; MS og hamrede væk paa alde« VI XVI ,Vejret. Nogle Damer beklagssös «- res Organist-d for mig, dks » H tilbød dem at undetvise Organssås dersom han snsiede det. Det; de meget glade for og vilde « 
det til- detes Ptæst, how-FITNE- sandt, der var nogen E »s- AM« 
men bei vilde de nu, vg. P ?- da, at jeg nu hat my fem Maaneder. Da sc 

«»« set en kin- Tid, kpkz «- « 

Dag og beklagedegkssp ille kunde fcta·u-Hil 
Athe) Orgele 

Dage derefter fandt jeg en frygtelig 
snavset og laset 12 Aars Dreng ude 
i Byen. Jeg tom i Snat med ham 
og spurgte ham, hvad Kirte haa 
ljørte fil; han hørte til den ungli- 
tanste. Jeg spurgte, om han gik i 

Zøndaggstole Nei, det gjorde hatt 
itle, for han havde ingen Klæder. 
Eaa fit jeg ham anbragt som »Or- 
gelpumper« i sin egen Kitte, og for 
det faar ban Penge til at købe Tsj 
san han kan komme i sin Sondagzg 
stole. J Fald dette er at arbejde 
imod de andre Konfessioner, ved jeg 
ilte, hvorledes vi sial bære os ad; 
og dette er dog kun eet Tilfælde 
imellem saa mange. At arbejde pas- 
at faa Folk til at gaa fra deres egen 
Blirle over til vor, duer ikkr. Her 
er det saa almindeligt, at man for-- 
ladet den ene Kirle for at gaa over 

til den anden; her er mange, det 
hat tilhørt alle Konfessioner, men de 
JJcennesier er der ikke meget ded- 
Vore Syfkoler florerek paa det kraf- 
kigfte, og der bliver aldrig spurgt, 
hvillen Kirke Pigerne tilhører. Her 
paa Børnehjemmet hat jeg f. T. 19 
Vern, hvoraf de 9 tilhører den ang- 
likanste, 6 den katholste, 2 Bis-dre- 
menigheden og 2 den lutherfle Käf-. 

Lad mig tilføje, at Søsirene ded, 
hvem de stal give Æren for, hvad 
Lnlle, de har haft ideres Gerning: 
»Bor kære Herre hat ver-et os umdr- 
lig god!« 

VEW HOMES IN TllE WEle 
shoslwne Regen-stinkt to be opeaetl to 

settlement. 

cllchüO s- NOKTllslllEsTElkN ky 
Announces Round Tkip Excuniou Kote- 

to All Points July l2 to 29x 
Less lhim one kare for the found Ikip 

to shoshonL Wyoming, the kosokvatioki 
bot-den 

The only nll kail koutstothdkmks 
wrion 

« 

Dzres of rogistration July lsth to Bist 

at slmshonj and Landes« Rein-heil only 
by this link-. 

Write for pamphlots tolljng how to 

riske np one ok these attmotive items— 

stets-als 
lnkornmti0n, rnaps aml patapdlots 

free- on request to W. B. Kunkel-m P. - 
»T. )1., chjoagsk lll. 

sTORARTSDS MlDTSOUICI 

EXKURSIMEPHT 
MLD DEN CAML Z PAÄLIDZIJU -2, 

OWMIJ l-"" 
f) n- ote-set 184045 

tu Izu-It- ksssjk 

5 USE- 1 TIIED 
l’il skamäinavien CI 

De nimm-stund hu f 

OAKMU 
vol stünde Tut-Il« 

OAKCQ 
670 kosts- 

2,-,.« k- . 

fg 
B j 

X 
.- 

LUS- 

T «F0110w the Flag« ·U «Follow the Flag» 

Specials 
Canadian Pomts 

Sold 

Daily-lon3 limits. 

Äsk 

U««XB-XSII ClTY OFFICE 
1091 Fisrninn 

(«)r Addnnsrs 

Hiser E. Munrcs 
(i. Ä. l'. l). 

Onmhih Nebr- 

——————-——- 

Low Rates 
New England Points 

sold 

Daily in June, July Is, 
Aug. 8 and 22, 

sepi. 5 and st) 
Ask 

XYAIZASH ClTY UFFICE 
1691 Farnitm 

Ur Athlrksss 

llnrry E. Jl(«;n-s. 
(;. A. l'. l). 

(.)nmh;1,X(-hr. 


