
Don Carlos. 
Enden paa ct Pttrsidentskab. 

Eiter Hnndrede Aar-: Uainp for 
En Trane opginer Ton Carlo-:s’e1·ne 
derei- :)iettial)eder. Den fidiie Ton 
Carlos søger Forlig med dem, der 
hersker ilJanszs Fcedreland »Ja den 
spansthe dwngefamilie stal hanc la- 
det Prætendenten vide, at alt ital 
raste gletnt, Landet jtaa llani selo 
aalient da Navnet sont Jnfant af 
Spanien blive tilkendt hans Søn, 
eni han, Don Carlin-» edelia for sia 
eg sin Slægt vil fraskrioe sig al Rel 
til Spanien-J Trone 

Uden at det er bleven mødt af 
noget Deinenti. berettes det officiøst, 
at Don Carlos har givet sin Unders 
skrift. En lang og trykkende Epoke 
af et aainmelt Land-J Historie er en- 

delia forbi. 
En Aften saa jeg Don Carlos. 
Naar Inan i Venedig sejler fra» 

Fisketorvet op mod Santa Maria 
della Zalnta, forbi »Det tyske Pak- 
l)us«, ser Inan paa højre Side af 
«Canalse grande« to monnmentalse 
og deiliae Palmen J det ene døde 
Richard Wagner, i det andet bor 
Ton Carlos-. Uden paa Mitten thu- 
ger Spaniens Vaaben Da Vaabnet 

« nied de bonrlmnske Lillier. For sad 
der en Mangel-inne over det spanske 
Vaabeih men den italienfke Reac- 
rina tvana Ton Carlos til at taki-e 
baade Kronen oa Konaeflaaet ind. 
Hver Gang jeg kein forl1i. saa jea 
op mod disse Vaaben, niod de høje 
bnede Vinduer, mod den lnkkede 
Port, foran bvilken et Par sortlake- 
rede Gondoler, laa bundne til Cul- 
røde Pcele — Spaniens Faver — 

og skvalpede i Vandet, og jeg tcenkte 
paa bvem det var, der boede derinde: 
en Mand, som havde haft alle Chan- 
cer for at naa sit Maal, fcsm bavde 
set tyve Tusinder flokkes om sin- 
begejstrede da kampivrige, som bavde 
haft bele det mægtige spanske Prce- 
sieskab paa fin Side, som fik lKöjæliy 
i Penge oq i Vaaben, af en Verden, 
som bavde det gnnstigst mnlige Hie- 
blik for sig, som saa sine Tilhængere 
udfmse bundrede fZeltebedrifter om 

Tsaam — og sont ielv laa sovende, 
deinen indelent i Stellng lod 

Wo sin sijeve Gang, ltil alt var TökT 
bi, og hans Mir-nd var døde, hans 
Parti havde forblødt fig, og hans 
fidste Tilhængere trnede ham med 
Bøsfepiberne under Raubet: »Mitte- 
tal Carlos! Mueral 

En Sommernat faa jeg bam ftaa 
xxaa Trappen, der fra hans Hus gaar 
ned i Kanalens forte, arønslimede 
Band. Det var en af disse vidun- 

derlige, venetianske Sommerncetter, 
hvor der liager en fidste Stribe gult 
Lys ovre paa Himmelen mod Land, 
hvor Gondolernes Lanterner slaar 
Stierner i det dybe Band, hvor 
Rialto spænder sin mørke tnnae Bue 

gennem Lasten, hvor den favse Stad 
synes endnu tavsere dg. mere tnft, 
bvor kun Vandets Gurglen mellem 
de blaaftribede Pæle høres fammen 

inked Osdndolierens monotone Raubl 
Wut »seia preini —- sta li 4 de lon- 

gu« og Anrean niesten tyste Gliden 
i Banden Ton Carlos- Palre Var 

stinnende af Lny Dei var i de Aar. 
da liangs ferin- Hnsrrn var ded, ug 
da lmn ved at aifte sia med en Da- 
nn· ai de franer :liol)an«ers Fliegt 
rar fdnunen nd af det Faltigdom- 
Wen-: FaanseL i livilket han saa 
lnsnae lnwde siddet. Han lmvde 
stasvnet Venedig-J Notabler til Fest, 
da Wondnl efxer Osdndol aled ind 
niod Busen-:- knlorte L1)gte1«. Jeg 
laa inde i ntin Nondul og saa til. 
Ajkidt paa Brer stod Ton Carlos 
da toa iniod sine Gesten Ved bank- 
Side stod fire xZellebardister i spæt- 
tede Dragter fia siejseri Karls Tid 
Zelu var lian i Kniebulsen Enke- 
frrøniper, Silkeiakke, Spwndefko oa 
med baskisk Hin-. J Lvatelyfet var 

liansss Ansiat — dette sowie, plus-- 
fede, tnnae Ansigt —- ault, on man 

san, at bans ftore Zkæg var blevet 
araat forlænaft. Men naar ban 
lsøjede sig let mod en Dame, naar 

ban rakte sin Haand nd, naar han 
vendte sig nied et eneste befalende 
Ord mod en Tjener, da san man, at 
der over denne Mond var d en store 
Stil, den vidnnderlige Järandezzm 
Sikkerhed og Myndighed der paa 
sannne Tid nimmer den nendeliae 
Takt, den ftore Selvbevidftbed og 
den alle omfattende Geflighed som 
Inn skabes gennem Generationers 
Arn Alle en Monds aode Egen- 
slaber knnde man tiltro hani, der 
stod derinde paa Baadebroem — alle 
nndtaaen den ene, der bedder Ener- 
gi. Til at der skulde bo Energi 
bag det, var hans Ansigt for flat- 
tent, ault, plus-set 

Siden kom jeg en Aften til i 
Barcelona at tale med-In gammel 
Spanier, jeg ofte havde truffet i 
Paris. san var gamniel Carlist, 
oc-. naar ban talte om ham. om Don 
Carlos, trak han paa Skuldrene 
»Valgame diag Senor«, sagde ban, 
»der har aldrig vceret sløvere LEsel 
til end han. Han var ikke til at faa 
vækket med et Spark. Ak, De Ful- 
de have set de Folk, der floges for 
hans Sag. Fyrretyve Tusinde 
Mand havde shan med«sig,. da vi be- 

« 

ilbao,. fyrr ve nde 

gav og ikke tog Pardon, der tog 
mod al Elendighed og Sult oa 
Kulde med et Smil og aik i Døden 
med et HyL gamle Veteraner, unae 
Kæmper, forklædte Fruentimmer, al- 
le troede paa, at Don Carlos’ Sag 
rsar Gnds Sag. Vi bavde io over 

fvv Hundrede Preester mellem os. 
De fortalte os det hver Tan, na de 
velsianede oss to Sinne-e om Daaen 
De sknlde have set Markien af Wal- 
des-pian eller Sinne-Jana eller El- 
liot. Eller De sknlde lmve set den 
anmle.Santa Entz. Ja, belliae 
Kors hed ·ban, oq bvilken Ravaae 

«lavede ban ikke med fine balvandet 
Snndrede Mand, naar ban var nde 
paa fin Guerillakria De sknlde 
have fet bam komme ind i en By — 

l- 

il .....-l)ana Zollege.-.—· 
smukt beliggende »l( URSUS 
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og da lJaode oi jo Tiiepnbliken i ZPAJ 
nieu —- og drage op til Alkudelhs 
Vorznuesteren Z Løoet af to Ti- 
mer stal jeg have ljaloandet Hutt- 
dkcdk kniixiwk Brod, sied, Grott- 
iaaer og Tuhatp samt fire Tonder 
Bin og Tusinde Pesetasks. Hof-J jeki 
itte faar dorte, blioer Te og site Of 
Bin-ni- Voraere stndt og Vom stuf- 
tet i Brand. Han fik det, tl)i Inan 

oids1e, lmn holdt Ord. Hatt Var 

arnsotn, han sind tidt ooer Maolet, 
Inen lioilfen Enerin boeoe der ikte 
i denne lille Mand, del aik paa to 
tot-te Etoloeoen og baode den basi- 
tiste One ned i Jjnene? Hoer Re- 

milslifa1ier, der faldti liansz Hirn-— 
der, lvleo ntnirnthjertia findt, Inen 

da Zauta Crnz lniode tneret Prieft 
for, alentte han ikle at aioe bam Vol- 
simtelfen, for ban sfød l)anI. Ni- 
stal lmn leoe soin Mnnk ovre i et 
Kloster i Mexiko Og af saadanne 
Folf var Don Carlos oniaioet. Om- 
aioet, nei, ieg mene1«, saadanne Folk 
tjente blindt hatt-Z Sag, nieniks ban 
selv sainmen med sine Yndlinae og 
sine Kvinder laa oaa Villa Estella, 
sie-o ligegyldig, ørkesløs, og mens- 

Martinez Campos lod ndraabe en 

ny Konge i Madrid oa derpaa qav 
sia til at oinringe os. Ja, ja, De 
skulde bade set den sidste Dag, da 
vore sidste Soldater gik ind over den 
franske ernfkh og da de koin for- 

»l1i Don Carlos Izu-T lDon sov 
«c-1idnn, — oa pludfelia ftemte Trom- 

lpeterne I med et skinarende Hol. Han 

)kom forfcerdet til Vinduet, med bo- 
lvent oplmldnet Ansiat Da i bar 

Skiorte Soldaterne Var faa be- 

;klemte oq saa fortvivlede, at de end 
ikke fik Øje paa det latterliae 1 den- 

Ine »Konan« Situation Knorren- 

de af Vrede oa Forbitrelie drog de 
sforbi da der pludselig løftede fia fra 

dem det Skrigt 
.Muera! Carlos! Mueral 

I 
l 
l 

Don Carlos slog skrækslagen Nul- 
legardinet ned. Og jeg tror nok, 

tat dette Rullegardin for evigt skilte 
hamlfra hans .Trone, hans »und og 
hanszs trofaste Soldater, der. havde 
ofret alt for ha m, — der selv holdt 
sig ncermeft ved den frelsende Gram- 
se Per gracia, Senor, tal ikke til 
niig om Don Carlos « 

« 

-«»th;t1kke1 o 

syno: det spanfke Folk forlængft at 
liave trenkt. Den sponske Regering 
bar forstaaet det. Don Carlos bar 
indset sin Sag-Z Haabløshed Og 
man er gaaet paa et Forlig, der 
aøf det af med et af de Tvistepunk- 
ter, der noale Gange bar ladet Bor- 
aerkriaen briende los i Spanien, og 
med en of denkest roniantiske Entsp- 
der i Europas IHistorie Don Car- 
los! Det Navn, der i Hundrede 
Aar bar fanget tre Slcegtleds Øren 
oq Interesse er ikke lcengere Man 
sfal ikke boppiaere flaas i Nordspa- 
nien oni Prwtendentens Navn Den 
Saaa, som man troede slnlde endes 
med et Blodbad, er ude med en Un- 
derskrift oa en Titel oa en Pension. 

V. F i »Jyllp.« 
-·0-——— 

Absolut Musik. 
kAf en Spillemand.) 

J den ljøjere Kritik tales der i 
Zorhold til Digtning om ,,absolut 
skoesi«. Og i Lighed dermed kan 

»1nan ogsaa tale out absolut Musik. 
s Poesien og Musikken er i Birke- 
ligheden Tvillingsøstre. 

; Absolut Poesi er, siger en Kender, 
«det mcnneskelige Sinds konkrete og 
kunstneriske Udtryk i sanserørende og 
rhytinisk Form. 

Og nøjagtig det samme gaelder 
cm Musik as den rette Art, om ab- 
solut Musik. 

Hei-J nu nogen ikke kan indrø1n- 
me denne Paastands Gyldighed«, lad 
o-:s bruge en Lignelse, som alle kanl forstaa. 

Naar Salmedigteren sigert ,,J 
Lsten stiger Solen op«, da er dette 
knn simpel, relativ Sandhed. Det 
absolut sande er, at Jordklo- 
den dreier sin Morgenside mod Øst 

—- For kort Tid siden ankom her 
til en Ven af mig fra det gamle 
Land. Det tog mig ikke lcenae at 
faa Rede paa, at han havde musikalsk 
Temperament »Hm du nagen Sin- 
de hørt rigtig Musik2« spurgte jeg 
hatn — »Hm, rigtig Musik? er al 
Musik ikke rigtig?« —- .,Naa, jeg 
mener, om du hat hørt den højere 
Slags Tonekunst?« — »Ref, det 
tror jeg da ikke, saadan.« 

»Godt! Saa skal du høre noget 
i Morgen Formiddag.« »Ja, hvors 

jor ikke i Dag? Spil nqu et Styl- 
ke«. — »We« nien nt fna følsce 
dllanez Musik« ei nennnele sngt end 
gjort. Jmidleltid hin- jeq en god 
Ben, sont er xbliliediilinind for et 

Orkester. lInn hold-re Luelie c Mut-I 
gen. Ter ganr lii du hen ug hin-erl 
Iil.« 

l Ean lnngr, san godt. Jeg lind 

;fcrnd min Ven mn at l)nit"e godt ef- 
ter de Tunker, der under Zoredlus 
get freinfnldteszs i ljnnszs Eind. Tet 
lcvede han. 

Jeg valgte nied Flid en ’XlL1d—:«, 
hour Vi kunde lieu-, Inen iffe se 
kllkniikerne 

Med tre sfnrpe Trotnmeslag kolb- 
tess der: ,,FLerdig!« 

Sau hrnsre klioszisiniLs meegtige 
Olivertnre af Wilhelm Tell« nd i 

Nummer 
Etraksi den sidfte Lyd Var l)en- 

døet, tug jeq min Wen-:- Amt, oq vi 
fc rlod Konsernntoriet 

Hnn lnwde fnnet snndnn et be- 
klaut liefnlnret lldtmk over An- 
stgtet 

,,Nnn, Kriitinth nn sknl vi flink- 
ke oni Musik. Zeni dn jo nok be- 
nscerkede dannedeszs dette Ztnkke nf 
tre Affnit eller Fresser-. and 
tænkte· du under det førile Parti?« 

»Ok-—ja!«, inkkede han, »blot jeg 
Un knnde sine, hvad jeg følte.« 

»Ja — ja, det Vnr jo som een 

kunde børe Træerne i en Skov ink- 
ke og svaje, ncmr Stormen rnsker 
i deres Kronen og Grene brndes af.« 

»Ti! Punkt on P1«ikke! Dette 
indledende Parti er netop en Sturm- 
scene. Og anaen Ined sine Tone- 
rcekkers vilde Jagen og Klagen skal 
just ndtrykke den T«ing. — Men 
iaa det iMidten?« 

»Au, du! det, iynes jen, lød nnd- 
sigelig skønt. Da itod jeg ene, nan- 
ske ene, i den store Stdn og Luf- 
ten var mild og stille oq der varan- 
le, der kvidrede og pippede i .Trceer- 
ne. Og jeg syntes oginn, ieg kund-: 
høre Sang af Mennesker ind imel- 
lem. Men især var der Skovduens 
tungsindige, vedmodsfuldc Klnkken, 
det fik en til at føle —- ja, jeg ved 
ikke hvordan —iom bar man paa en 

Sorg, der aldrig ikulde faa Ende, 
m man ilet ikke vilde af med. 

M- JD » 
OFVC —— YOU-- ·«Wsck 

»Da hvad22 Sig mig nu iicer dine 
Tanker ved den bratte Afbrtjdelse.« 

Han sagde mig sine Trinken dog 
kan jeg ikke meddele dem, men knn 
bemærke, at de gik noget i Retning 

hvad Meir Goldschmidt fortcel- 
ler, han følte, da han for førfte 
Gang hos en Slcegtning i England 
hørte den iødiike, ritnellc Zhofar- 
Vlæsning pan Bukkehornet. 

—- Den yndige del afbrydesis 
overordenlig bmt med schrpe, for- 
skkkkkkcnde Trompetstød; der blasses« 
til Angreb, og man hører Zimmer-» 
neLT hurtige March Derefter det« 
veldfomme Angreb, de sauredes bøie 
Klageskrig, de sejrendes rnngende 
Fryderaab Ined Finale: Det er 

Ouverturen Det er Musik, der er 

lsasrd at tale om, absolut Musik. 
Opernen »Guillanme Tell« blev 

fctnponeret Aar 1829« Rossini døde 
i 1868. 

Han var en af de ftore Meine 
-——-Ok— ——.—- —- 

Fka Pacifcc Kreds. 

L Pacific Kreds as Den for. danskc 
,c-v..-luth Kirke afholdt sit Aarsmø 
Lde i »Vor Frelfcr:« Menighed, 
Ferndale, Cal. Dagene fra 12—- 
15. November. Mødet aabnedess 
med Højmessegudstjeneste Torsdag 
Formiddag Kl. 10. Pastor A. H 
Jensem Vor Kredsfornmnd og Mgh’s 
Præft, tjente ved Alte-ret, og Pastor 
P. L. E. Hausen prædikede over 

Davids 80. Salme. 
Dct blev betont-t, at Tilstandm 

som denne Salmc skildrer for os, er 

en Nødens Tid Gasrdet omkring 
Herrens Vingcmrd var nedrevet. 
Alle, som gik forbi, plukkede i det. 
Svinene fra Skoven rodede om det., 
oq Fjenderne spottede Herrcns Folk, 
kun i Nøden vender de sig i ydmyg 
Bøn til Pagtens Gnd, den Herrc 
gebaoth og bedert »ijlp os op« 
igen og lad dit Anfigt lyfe saa bli-; 
Ver vi fress« i 

Ogsaa for os er det en Nødenss 
Tid —- «Naar vi fe ud over vort 

Folk ——— Hvor faa det dog er — 

forboldsvis, der vil have nogct mod 

Herren og hans Kirke at gøre. Be- 

bøver vi ikke oasaa at bede: »Her- 
ke, Gud Zebaothl lad dit Anfigt 

,— 

P 

lleC ful« est-« ju 11isselig: nien pri- 
set Viere bind, vi tun liede nied fnld 
F·k’«l«tl«.ostiii1ig, nunr Ui iu« lien til 
bund Herren i Runde ljur isidrdt sur 
VI fur- 

Jgennetn sein-:- Rristich lod Hei-- 
ren sit Tilnsiqt lyje for os-. Jnlenar 
qufredag og Pnuskeinotxsen strau- 
lede Unset frd Herren-J Jlnsikst nd i 
TWVUYJL Us( fol« chll Bindi-. UH Ipdz. 
Etnld eil lnin onsua viere os- nim- 

di,1 tin lnde sit Ilnsixit lnse sur ost- 

Terefter erklierede Niedsfornmizi 
den Tlliødet unlinet i den treenige 
Niidz Nimn on Isin Forinxnlinqn 
lieitelixs «-selt·dinnien til Medet 

Lin kllkiddaqen iniste vi i zweites-k- 
stdls i Lutnlet lniq ved Mitten 

Lin Efterniiddinsen liegnndte di 
Ul. Z ined Zkriftlasgning og Bon» 
litmrester vi tdg fut pan Vore For- 
retninqianeit Fornmnden oplrei 
ste sin Jndlietetninkr lnmri der nur 

1nek1et, sont Di nied and Grund glas- 
dede ost- ved og immtte sine Herren 
Taf fur. 

Alle Lilieniqlieder i Kredsen bavde 
nn prwsteliq Betje11i11q, oq Arbejdet 
kiik godt, idet Herrens Velsignelse 
linilede over det. Tre Prcester Var 
tilflnttet sas te Finld i Kie-« sen i An- 
tets Løb nemlig: Pasiur J. Scott 
til Pnrtlnnd, Oregon. Paftor P. 
P. Tliorelin til Euqene, Oregon og 
xiafter N. S. Nielsen til Selma 
Cal. Endvideie vm to nne Pladser 
blwen beseit: neinliq Oaklcmd, Cal» 
ltivor Paftor X. J. Østerqaard bavde 
inodtaqet Kald fra, og Fresno, Cal» 
lwor Pastnr H Hanan bar begyndt 
et Arbejde Maa Herren i sin Nan- 
de riqelig velsiqne disse sine Tjenere 
on deres Jirksombed til ijcelesZ 
Frelse og sit Navn til Mrel 

To nne Kirker var bleven bygqet 
oq indviet genuem Aaret, nemliq i 
Selma og Del Ren, Cal. o·q Kirken 
i Enston, Cal. havde faaet en Til- 
bygninx1, saa den er nu onitrent dokt- 
lielt saa stor som før. Menigheden 

Portland, Ore. har faaet Kirke- 
trnpten snt i Staqnd og indviet til 
belligt Brug, ogB sor Frelsers Me- 
nigbed i Oakland, bar faaet opført 
et prasgtigt Hus med Kirkesal under- 
neden og Prcestebolig oven paa. 
Herren viere takket derfor. Hen- 
sitzten med-—det—alt kscnmnen er sk-— ins 
Herrens Navn maa blive forherliget 
Ved Sjceles Frelfe og hans Folks 
Helliggørelfe 

Før Eftermiddagssesfionen Hutte- 
de blev Kredfens Emne: »Skriftens 
Leere om Frelsen« indledet af under- 
tegnede 

zyredag Formiddag fortsattesF or- 

retningssmødet Da Beslntninger ta- 
uet ved vore Kredsmøder io ikke kom- 
mer frem for Offentligbeden faule- 
desks som Anrsmøde-Beslutninqer 
iqennem Aarsberetninqen, blev det 
paalagt Sekretcieren at sørge for, at 
inndmnie Bestenimelser, soni maatte 
lnnie Vetydninq for Meniabederne i 
Kredsen i Almindelighed, blev ind- 
7endt til ,,Danst«·.eien« 

As imidnnne blev følgende Ded- 
tciqet som bedes bemcerkett 

Da der nu er flere Virksom- 
heder i Kredsen, der skal støtteszs af 
Kredseng Rasse med store, maaned- 
ljge Bidrag, tilskynder Kredsmødet 
Menighederne til at tage kraftigere 
fnt pua at indsamle Mission-sind- 
ler — enten ved Subskription, 
klliissionsofre eller paa anden Maas- 
de. 

2. Kredsmødet tilskynder Wenig- 
hederne til oftere at bolde Mis- 
sionsmøder, da det har vist sig at 
saadanne Møder medfører stdr Bel- 
signelse baade for de Menigheder, 
lwor de afl)oldes, saa vel sont for 
Kredien i sin Helhed 

Z. Krebs-meidet beder baade Præ- 
ster oq Menigbederi Kredsen om at 
gøre alt, de formaar, for saadanne 
Steder, hvor der findes større el- 
ler mindre Flokke af Vore Lands- 
masnd uden kirkelig Betjening, som 
bnrde betjenes fra vor Kirke. 

4. J Tilknytning til Kredsregler- 
ne § 4, som bl. a. henlcegger til 

Kreder, ser at kalde sine Mis 
sionspræster, udtaler Kredfen Ønske-l liqheden af, at Prcefter i Samfnwz 
det, som maatte ønske at ovtage et 
Arbeide her pack Kvsten, derom for- 
lscmdler med Kredsbestyrelfen 

J. Kiedsk niødet anmoder paa det 
indstrendiqste Meniabederne om at 
sende Delegat til Kredsens Ams- 
møde « 

Ved Valg af Embedsmænd blev 
Pnftor A. H. Jensen aenvalgt til 
Formand og Mr. Chr. Pileannrd 

»- 

Fort-lebe Rufes-et pas en Das 
Tsk WATXVZ BRONU guigine Tib- 

leis Apothekettte keins-derer SICH-setze- hvis set like takes-en IV I 
ll et ps- hm Ist-. 

txt-Un qeikualgt til Rassen-II Ton-f- 
Ier gis nj over til Dreerle af Ent- 
1:er, sont Var indledet Tagen i For- 
tscjen klskange gode Ord hleu nd- 
talt onI Efriftenis Leere om F1«else, 
made til Beliering og til Lohng- 
nelse 

«Efter at oi Var bleoen forsunet 
med de leaemtine Forunde-Meder 
sont Tllienjalwdens mnnder saa riaei 
lin on berednilliq lmode ;»k11«getfor, 
faxnledeszs oi atter for at drøfte Me- 
njulnsdenii E1nne: ,,3mcdens Sold 
er Jeden: men Gndss Nandeqave er 

et eviat Lio i Kristus Jesus vor Her- 
re« Rom li, R. Paftor S. IMM- 
fm indledede, hvorefter flere talte. 
on det syntes, fotn Tiden løb alt 
for hurtig Herren gav es en del- 
smnet Eftermiddag oq Naadegaven 
fra Gud Var fikkert bleoen større 
og berligere for noale af os, on en 

inderlig Tak steg vist op til Herren 
den Tag fra nmnat et Lisette-, for 
band nudsiqeliqe Gave 

Lørdag boldt vi Priestemnde om 

Fnrmiddaqen on om Eftermiddagen 
mødte Mr. F W Andreasen oq Mr. 
J Lund med deies Antomobiler og 

’to;1 o: nd for at bese Ferndale 
tdenne skønne og dejlige DaL der 
iliqqer faa idyllisk ind imellem Bier- 
jaene og nd irnod Stilhavet Her bar 
mange uf Vore Landsmcrnd fundet 
dem et Hjem og bar det —- ikke 
biet, lwad man kalder jwvnt godt, 
men mange af dem er naaet freut til 
Velstand, ja nogle endog i dobbelt 
Betndning, idet de ikke blot bar mod- 
taget de timelige Gaver sra Her- 
ren men ogfaa: Rande-gaben et 
evigt Liv iKriftus Jean vor lHer- 
re. Turen Lørdag Eftermiddag var 

interessant, hvorfor vi, der var med, 
siger Tak! 

Saa kom Søndagen, Herrens- 
Tag, forn ogfaa her blev den store 
Højtidsdag. En stor Skare satnle- 
des om Herrens Bord. Underteg- 
nede holdt Skriftetalen og tjente ved 
Alteretog Past. P. P. Thoreby prcei 
dikede over Matth 25, 31—46. om 

det sidste ftore Mødse, da Herren skal 
stille Folkeskaren ad, og Faarene og 
Bukkene gaar hver til sit Sted, diss- 
se til evigt Mørke og hine til evig 
Salighed og Glcede. Det var en 

Alvorsstund Herren gav os i sit 
Hus. 

Saa var det Middag; men den 
Tag var Lokalet bag Kirken for 
lille, Vi maatte ben i en større Sal, 
bvor Bordene ftod dækkede og ventede 
paa os. Om Eftermiddaqen havde 
vi Ungdomsmøde Paftor J· Scott 
talte førft paa Engelsk og underteg- 
nede paa Dunst 

sOm Aftenen prcedikede Paftor H. 
Hausen og derefter talte bver af 
Prcefterne et lille Ord til Afsked. 

Det var nogle skønne og velsig- 
nede Tage Vi havde tilbragt sam- 
men. Herren være takket derfor! 
Men J kære deroppe i Ferndale, 
Prcestefamilie og Menighed fkal vg- 
scm have Tak for al udvift Gæstfrii 
lxsed og Kcerliahed Herren velsigne 
eder og os alle for Jesu Skyld. 

M. C. Jenseit-Eng,holm, 
Kredssekretær. 

Brev fka Jcns Dixen. 
Mell1ourne, Viktoria i Dec. 1908. 
»Land, Land, Land: hør Herrens 

Ord!« Saaledes Iød Profcten Jem- 
min-5’ klugende og formancndc Røst 
til sit frafaldne og i Fungenskabet 
bortførte Folk. Det samtne kunde 
med Rette udraabes til dotte Land 
c-g til den størfte Del af Dort skans 
dinaviske Folk her. 

Tenno Del af Landet er 

det sua mcget eftertragtede Gnlddii 
strikt. Her var det, at der i Hold- 
tredsaarene fandtes Guld. Eventy- 
wrie fra alle Lande strømmede hid 
for at komme i Besiddelse af det 
Eule Metal, noale fandt jo ogsaa 
lidt: men de flefte intet af Bew- 
dcnhcsd Ogsaa afSkandinnver strøm- 
mede en hel Del hid, og af disse var 

Tanskerne iFlertal, af bvilke igen 
Txordslesvigerne var de fleshe. Efter 
at vcrre skuffedse eller udtrættet neds 
satte en Del af Vore Landsmænd sig 
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tote hvekt Tut-Ue If Use-nie ssynllse. 
blsdenüe ollet trennt-Monds liæmotkhok 
der pas sti114 Dsce ellet Panz-ne kein-- 
denele 500 


