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Unter-ed at Malt i ostoktjoe so second 

Its-s matten 

Ackvsrtjsimk Rats-- somit- tmmm upon 

Ippltostiow 

K Tilfclbe af Urkgelmcssiqbeber ved 
sodttgelsen bedes man klagt til det siedlige 
III-Ofen Sknlds det ikke Helde, bebes 

Im tun-ens- sia til » T s n s toten « I 

sum-. l- 
Qsår Lesesne henvenbek sia til Falk, setz 

uekteretislsbet enten tot at ksbe bss dem ! 

slek tm- cn tu Oslysning sm set nettes-ede, i 
sei-s De Iltth tratst-. It De sa- Avertilses « 

sei-tot i dette Bist-. Det vil vers til gen-: 
hig Rotte 

For nogle Tage siden meddelte 
Passi. Thisted os, at en af vore Prces 
steenker, Mrs. N. Thomsem Nemah, 
Wis» Lag for Dpden Nu fer vi Of 
»Dannev.«, at ihun er død Tirsdag 
den 23. ds. 73 Aar gammeL Past. 
R, Dhomsen ivar en af de fsrste 
danske luth Prwfter i Amerika, flere 
Aar Prwst i Neenah. Han døde for 
en Snes Aar sidsen i Gemen, Mich. 
To af MS. Muse-IS Smmer bot 
i Nemah, Wis» een i Cedar Falls, 
Iowa 

Eiter hvsad der asd privat Vej er 

meddelt os, hat Post. M. C. Jener 
Engl-obw, Oleander (eller Ecston), 
Ea1"if., opfagst fin Gerning der og 
M M Kalb fra Menigheden i. 
Portlarrd, Oregon. 

Jfølge Meddelelse i sidste Jcr. af 
»T. I. :Z?Bl." er Pth M Matthic- 
sen, der for et Aars Tid fiden ntuati 
te nedlægge sin Gerning i Penn 
Ya.k,: Tc ; ., og reiste til sit Oft-m 
Sønderjylland, atter Tau mik, at 

Jan er pag Vej til-Enge til Amerika 
for atter at optage en Pkæstegw 
ning ibiansdt os. Han er kaldet til 

Mensgheden i New Denmarå Mis. 
og man Deiner-, him Lager into-) 
dem Kind Past. J. II. Sense-m 
Tom for en Tid fide-n cpkagde sin 
Getning der, lim- taget imin Kalb 
Hm Wenig-Wen ved Standard, Alta, 
hvok han ved Sden af jin Brit-ste- 
getning ofoan skol holde engelsk 
Skole 

ne .kfi:«. ..«-"L :— j « ;«: 

U 
kefirfx«;):«:ki : F; T ixsssmi 
Ermit- Ukngzxn i« » sssJ 

Pru«7exlt«3:!k-:-r !;T’«.:-7tss:« Jg .-.«;is.«.«: 
ter) beim-Etext soc-: szk .’«.'c.;-:.-: .—: 

fkal Ucrtc binden-Hi- Fusx M-. UND-« 
ne, Fr.kirkez1ri1u«ipk«et Imme s. at 

Misnighedcspne bar Rot til m nn- 

tage eller forkaste Aarssnøscts Ve- 

slutninger.« Vi mindes, at det en 

Gang blw giort gældende i et Aatsi 
III-de at Menighederne havde Rest 
M at sige nej til Aarsmsdets Be- 

flutninger. Da reiste Prof· G. Evets 
dmp siq og gjotde gældende, at; 
Menighedemes Frished desto-d i, ast« 
de havde Net til at sitze: »ja, det« 
vil vi« over for Aqrsmsdetg Be-« 
statt-ringen Deri formes de to Prin-! 
ebpet M en stsn M. Maus 
unter, Menighederne vil sige ja til; 
Os, betet Werts-unter besticht-: 
Ist det et W im langt, fom 
M W kan We. 

WMMWMW 
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Minneaposlis den 4. Juli. Hirn-dre- 
der af Tollats værd af Guldsager: 
biev givet af Kvinder. som ikke. 
havde Penge med fig. Bistoppen 
sbod om HjæLp til Missionen paa 
Miklippinerne Ti unge Kvinder og 
Masnd meldte sig til Missionens 
Tjeneite, og tyve tilde-d at lade 
sig uddianne til Præster, Tiakoniss 
set og Arbejsdere i Jndremi-."«—sionense 
Tjeneste ; 

= ! 
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Bønnen i Søndagsstolem ,,Vi sam- 
ler Børnene i Sendagsskolen Me· 
blo: om Ordet, men ogfaa om VIII-: 
nen,« fkriper et Bytteblad »Ist-n-v 
nen i SondagsfkoleM er et Kapitel 
i Sønsdagsfkolens Lærebog af ikke 
mindre Betydning end det, fvml 
handler om, hvorledes man ffal tale 
med Bornene Bannen er ikfe blot 
den vigtigste Forudfasming for en 

rigtjg og sopsbyggelig lldlæggelse af 
Tefstem men Vønnen fylder vore 

Hjecter nie-d Herrens Kærligshed til 
de Mao, og Kristj Kerlighed er 

selve Trivkraften i Søndagsskolens 
Arbejsdq Sjælen i den-s Virksoms 
bed-« 

Mersk Virksomhed i Alaska. J 
en Aarsberetning fra Douglas, Ala- 
ska, til Augustana Smwdens Sw- 
relfe læses sb1. a.: »Bed Aarsskiftet 
sorsøgte jeg at stifte Menscheder 
belade Dienste og finste. Tre Moder 
Holdtes i den Hetksigt at stifte en 

fedequ Menighed, men tun 9 Per- 
-fvner sluttede sig Summen. Flere 
splte ingen Trang til at here til 
Meniahed, naar de tilhørte saakalds 
te hemmelige Foreninger. Mange 
andre er aldeles ligegyldige for Kri- 
stensdommen og andre rent fjendti 
lfge. 

.Noget bedre lykkedes det med 
Stiftelsen asf den finfke wahrhafte 
Verhle Menigbed. 18 »Kom- 
muniksauter og disk-fes 20 Bist-n for- 
enede fig med Menigheden Af dis- 

se er to Kommunikanter seitere flyts 
tet fm Pladfen, msen vi haabc dsog 
eMaatrden at øge Medlemstallet.« 

Lutherfk Kirke i Rom. Om denne 

Sag, fom vi for hor omtalt, striver 
»Augxkstiana«: »Es-et Inder besonder- 
ligt, men en faadan skal mrfelig 
W. endog en meget jtorartet 
Kitte. Og Midlerne til den isr kam-. 
Ict of .,L!snftas ANYle Fraucnnors 
cin«. Zaa Ykai PRka mz setzk 

Maadc Jammin om fix ti: zvckmkn 
Tom Inn mjixdsr esp« ailis III-en -.-;: 
Tom nuer csnd unzw- 

end-»Ist Idxkr -:- III-»Ja :.J·s.-: 

og Aufruf Zwian 4--,: 

lcmssc siksirxz Inn Ersr indij 
fl i Fie: SEND-Eis It 

Use-s- «J?x«rts«·’-ss- Zspz 1 » zi-» 

lmn ksl est 78 ; 

pkscs zsvaiixspkh 
dier anzksn E Pages : : 
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Roms-Ins Ejiikszkg , 

j Ekigxgksundxt 
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Z.-J:,I.-nm.wI-:s Juki-H i »das-: -)..s- 

lkii te uzq Idol-gis »Er-Nr Hi Juki-.- 
irrmfnnmic mcsd ei Lin Turm-« ist« 

efiek viort egei Skøn moo kunnt- bi- 

drage en Smule til oi oriciiierc Los- 
ferne over for Sidørgsmaalei om 

Fivindens Stillng i Somfundet og 
iærlig hendes Stemmerei. 

Forsi et Vor Jndrømmelset 
Vi indrømmer, at de engelstr Sus-« 

frogeiiers Korsiog imod Puiiksvins 
duerne ofgiver ei doorligt Bevis for 
Kvindens Skikieiihed til oi deltage i 
Somfmvdeis Styrelse. 

Ligefao into-Immer vi, ai Monden 
pg Kvinden oldrig vil blive ligesiil- 
lade i Smefundet De hat osi Sko- 
beren foqet forstellig Bestanmelle 
Dei offenilige Livö Sfme og Vir- 
kefeldi vil Motive væieniliq at væi 
re M, bei Wisse oq hjems 
liqe des-M W, dg W 
met-e M siges om W oq 
W Ideskelliched i II- 
W- 
Rusticucci-stossw- 

IU, es It sin- III-is- 
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maal er i Grunden —- ja det er 

De: — hvor Gtænfen skal dra- 
ges mellem Lighcden og Forjkelligs« 
beden. " 

De er begge skabte i Guds Bille-« 
de; Kvinden kaldes i StabelTeshiis 
storien Monden-S Läge; beggq er fald-« 
ne i Syst-d: men begge er ogfaa am- 

fattede i Ekel-jen; begge er sde ikke 
alenc Jn—divider, men de er Verse-J 
nett degge kan de xænke, takes, ræsonsl 
nete o.f.v. 

Men naar vi iaa tager heade« 
Läg-heben og Forsfelligheden i VesI 
trugtning, hvilken Forskel gør det- 
faa i Santfitndsstillingen2 : 

Jo, der er noget, som ligger klarte 
nok i Tagen «- 

J Familien man (ellek bør) Man- 
dens Stilling altid fortrinsvis blive« 
at være Familien-s Not-sorgen cller,« 
som de paa Engelfk kaldek detJ 
»bkeaidwinner« Kvndens derimods 
sont Moder fortrinsvis at tage flg as 
Bot-items og skaffe Hygge i Hieni- 
met. « 

Men uden for Familien ian vis 
fkke ie, at der er det mindfte tiis 
Sinder for, at Kvinden felvsftænsdigE 
nasses sig Echvew i alle de Sturm-! 
ger i Somsfundæ hvor W iiae san; 
aodt kan gsre Fyldeft fom Monden. l 

J Staten er der ogsaa manges 
Stimmen fom Manden altisd natur-- 

Eint fortrinsvis visl komme til at fVl-« 
de, Men naar del kommet til; 
Swrgsmckalet otn Stemmeret elleri 
Reiten til at væte mesd at vælge 
disk-imper til cit beklwde de for-fiel-? 
liqe Emboder i Stadt-n, saa indser’ 
vi flie, itvorfor Lake-den her iike 
lige faa fnart Fiuldts basvdes 7om 

Foriielligsliedem iwoxior Grim- 
ien skal droges 7milech:-. of Its-sen- 
meretten bliver paa Forkkilliqshes 
dens on ikie pasa Liwhedeus Side. 

Tet er da en af Statsembedss 
mændenes viatigstc Opgaver at vceri 

ne om Siemntene lan iaa ikle Kvins 
den, der ier Sagen og Stillingcn imi 
Hiermnets Innspunit, vcrre liac ists-a- 
fkillet til at laite en Stein-tun sont 
Monden, der Tor Zagen more fm 
For Ast-Miiqu ZiinstivimktP 

Os Tom-kommst det, snm dct var 

naturiiqit og derfor bediy mn beg- 
is Eimzouniter ist Jndilvdelic paa« 
Is- slcsste ai Valgene ; 

For Imigt iror vi ifka at sie-til- 

tatet Vil blive meget foriielligy oms 
sipxnsdskii Zur -Zzem1neket, eller hun; 

gskir dist. ? Zweit Fald tror vi« 
Eis-mitn- Viildis san lia- 

I ) : i zi Eisidslisschsä 
Og hoursox Ein tiægxe bcxide Not 

tTl at kais-I Ums-! Du rfor lle Ziel- 
skkss Wort-? 
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Einr- eti Ei asl ei frei-Ti- 
-«:-::T isnsui U äiui kmr 

iit Personltge ilnfva 
I Esptr tx- Etslftiit tgen Tom al- 

Tz bist-s Monds-III Ahin 
llcikzis Folgte Mir-»O til 

irg-: Im- ksst sein«-Eli It. Liz- 
r al lsiks LIlive ski- kfur bist 

giscnriqje isitisikiäi ;.-,1 IstresmbeX 
szrftixs I.·-:«!«s«ing:- sikvinxisisgi Elle at 

Fuss-r is Find-Les sit vidne og lik- 
fsznde og arbejdsts for Guds Riqis gi- 
tkr sitt Natur« 

Ascesi imm- det kommt-r til It flullc 
fgrhsagidle Om Mensghtsdcns interss 
esfer og kalte en Siemmks i Mesiiixtij 
Ziehens Aniiggknder. Taa Erim-Z des 
os, som det er Lighedem der her 
bit være den irgnherstende Hvorsg 
for Wie Winden-« Aniedninq til 
at lwgge sin Interesse i disie dyreik 
bareste Anliggendet for Degen? Ja,; 
hvovfor We lieu-de det? Himrsprs 
Ek- Gassen Ver heilen viie dende del-; 
Brei ; 
Zmuler fm Bkorson, N. Dak» 

sxm n« or sna Jlarrnmbist Ded· 
Qcmmare jgen bagved, U de 1.dste- 
synlige Nester of T«il«-·till?nq(-n er i 

Tag forsvundno. Vj var grade vedz 
Bewean Komme berop til det 
kolde Hist-ne -—- tasnkos, at de ikke· 
fandt det saa koldt endda. Men vi: 
var ogfaa glade, at J reiste igen.! 
Aarsmødet bmgte et godt Oder-Z 
sind til Menisghedens Kasse, takket, 
viere den gode Administration og 
Nabomeniqkhedemes Hjælp og Bi- 
stand. Der blas paa Menigshedsmss 
det vedtaget at sende en Iscerlig Tat 
M de unge for ydet Bistmrd ved 
Mein BE fiqer W og 

var der jo Me, men en Gusds 
Aand besjælede Mode-me og For- 
handlingkrne, og Nedfkriveren var 

glad ved de Smuler, han fik samle 
op, undtagen Mandag Eftermiddag; 
da var det mindre fmageligt for 
mig, der hører til den gsamle Skole 
og er en Puder af god og solid 
Kost. 

Visi:·sks:«l)oldeue hnr i den senere 
Bd vasret rigtig gunstige heroppe 
for Avlingen. J Begyndelsen af 
Juli fik vi en velgørensde Regu, og 
fiden hat Vejket været ksljgt og 
bmgt Moden del frem. Usdsigterne 
for Fremtidcn og Haabet er Mete, 
ensd drt bar været i de sidste Aar. 
Dctte vil sikkert glasde Vennerne 
ud over Lands-i at hine; ja, Gud 
er ged. ogsoa jinod os her-oppo, 
hans Mikkundhed varcr evindelig. 

Tor holdes for Nwrværende danfk 
Religionsffolc vaa 3 forskelligc Ste- 
der hsr i Trinitatis Menigshcd med 
Thenhoxdsvis 24, 22 og 18 Etwa 
Det er fo temmclig godt, Ton selv 
dm der er reist en Del, sna er vi 
ikke iaa faa ensdnu. — Vor Ven 
Peter Jenscn, Zwis Wem i de Teue- 
re Aar hat været i Califvrnia, var 

her i Bessg en Tid før Aarsmødet 
og blcv her til for fort Tid siden; 
sda brde han pludselig op for after 
at gaa til Stillehavskystem han 
blev vist bange for, at di fkulde 
have overtalt ham til at bljve. Pe- 
ter Melken, ligeledes fra Califors 
ni-a, Telegat fm Eelma Menighed, 
et her enan vi siger Tat for Be- 

søget 
Taf til Mm Beil Past. J. Ac. 

Hansen for Pamnindelsen om Rejss 
Dingen as Trandbergs Mindestver- 
ke. Jeg føler igen, idet er en Stagn- 
ast vi dar ventet Eaa lustige. Jeg 
shavdc rasnkt at faaet det kejst og af- 
sltret i Aar ester Aarsmødetx der 
Xom dog Hindringer i Veer for- 
at dem kunde lade iig Spre. Nccste 
Anr. 1913 den 25. Juni, er M 
25 Aar, siidm Trandberg offentlig 
udtraadte as Statstirken ved en 

ftvr Forsamling Paa Bornholm, jeg 
7yncs, at der Vilde vcere passen-de 
at faa den reist og asslsret den 
Dag. jeg tænker bog, at det väl 
blive i Minnccwotis, da Fru Brand- 
dbrg ikke vi! tilladcn at han flyttes 
fra Kirkegaardm VI kan sltytte den 
zum Elirkegaardcsm men Mc derfm 
Tor vil sJuer høres net-kniete —- 

Vi. der var Dank til at Te og høre 
dank paa vore Rats-MAY vi hat- 
snvnet Dam, hans ædle Skitkelse, 
det venlige Smil og fremfor alt 
band gljdende Rand, der virkcde 
:,k«nissez::::. zisäincsnde sag neusten-de 
Irr-.- Mask-:«o·. fnwr imn fich, isdet 
Lan ndbredte Zirästi Visllugt Wo Pt- 

Imcrt Steh, book dem kom- 

Jens Lin-n 
JOSE- 

En iutkisesjikigt 4dis Juki-. 
Roger-T Isla. 

zcr Cis-m, fvm hak- iejret ibi- 

T-,:slt jcsm cis Jliiu dcjkkxag misc- 

Lang igJ THE-L musi- icg, aj der 

Exixligvixxi '«m;:79 »zu- m Junius-se 
ists.is, lwuriist nut- Eka Juli Zurlfb her non i Leu dajlfke dolo- 

ui ved Roger-s. 
Jnden jeg btsgyndcr at form-Ue 

Texng Forli-Eb- vjl Ic: vix-re neid- 
Vendigj at fremkmnmc mkd nogle 
Oplysniiiger; jeg skal gsxe dct gan- 
Ffe kost· « 

Ca. l Nil »g. w: 

UNDER-, k! Of -.« ! ruhn-; 
tinfckngsjslcsr, fu«-. chole .1«-" tut-cr- 

esierede Burgemeian TM But-jus- 
mænd leer pas vjsse Betick1017isr 
dgmte Furbrudcrv as Ztaten og nd- 

nuttcr dem ovd Arbede med at 

tin-Ue Terz«-titng of Trasemkn 

Ejeme or existvarlims for, at ins 

gen undslipper, betaler en Dis-Zum 

um Tagen til Statt-n for hver Fan- 
ch de hat leist, og holder Zange- 
voqteke mcsd Paabud om ot nedfky-» 
de enhver. fom forspger at undslipH 
pe. 

J deres Fritispd lukfes Faugernej 
ind i et folid Fængfeh hvor dekx 
holdes Vogt Dag og Nat over dem! 
med starptadte Wer. « 

Wir hat Konwagniet en Del 
Blodhunde, som ensdnu meve umn- 

ligsr M Forfsg paq at und- 
supp- 

Du W Forbwdere af mhvet 
Ist i dMe Fcngflet lige fra den 

W M, sum Itjæler « M 
tid M for at We Ein M, CI 
II iic den rot- Rorder. M losb- 

blodjg drasbcr sit Offer for Penge;· 
alle arbejder under komme For-hode 
og holdes insdespasrkede i sammel 
Num. I 

For at give disfe stakkels Men- 

nesset en lille Oplivejse i ·deres dagsI 
lng Iwcmearbcjde og for at komsj 
me til at betragte dem og Omgis 
voljcr zum nasrmere Hold, besluts 
tedc vi at anføge om Tilladelse til 
at holde 4· Jqu mellism die-Te Fon- 
gek. 

Paswr Sørensen tilbød at vildc 
holde Foredrag over 4. Juli og dens 
Vetydmng, og vi vilde oplive dem 
med fokskellige Sange. 

Vi f.k virkelig Tilladelfe af Kap- 
tajnen til at holde Mødeh og da 
vi ankom til Fængslet 4. Juli, blev 
vi strafs lukket insd i Zangernes 
stelle-I Zwei-um« for Resten det 
cneste Rum, de hat at apholde sig i. 

Dei cr imcd en underlig Følelke 
af Nodtrykrhed, at man, selv svm 
frie Monat-steh tmsder ind i et 
Taadant Sted. Alt visdner om Wang, 
Jemstcrnqernc for Vinduerne og 
Vogtcrnes Revolverc og Riflcr 
klar-get bestemt, at der er et Fængs 
sel, man befindet sig i. 

Der var Olcvcn bekendtgsost for 
Ianzscsrstm at vi vildcs iudfinde os, 
og Pan den«-: Ansigter syntes seg 
at kundc læse, at det var med 
Werde-, at di- havdc modtnqet Ny- 
Lhedem de snd hver Paa sin Sense- 
kant og ventede med synlia Inte- 
resse paa, hvod der 7kulsde sie. 

« 

De fleste vilde vel ligcsom jeg 
have visntct at finde disse Fan- 
qrrszi Udsisonde lig det, man i sin 
Fantasi ssorestiller fig at karaktisere 
en Forbrydernatum men seg maa 

dog bemasrke, at dette langrfra var 

Tilsælde. Her var Fangcr med et 
Adre, bag Tyvilket man umuligt 
vilde shave tasnkt sig, at der bot-de 

"(-n voldsom Morde-known genas-m- 
gaaendc syntcs deres Udseende at 
vwrc sont Falk-Z i Almindelsighed. 

Este-r at Pastor Zørensen havde 
meddelt Junge-me at Hensigten 

mcd dort Mode var estcr bei-sie 
Evnc a: sisr7sge at oplivc dem i 
bonI-J tristh Ztillittg, beayndte han 
sit Foredrag med Bim. 

Jeg ital jkfe her give twget nd- 
sørligt Nest-rat as Pastor Spren- 
sens Tale, der hovedsagelig dtejede 
sig imt den historsfe Zestdag, kun 
ins-de jeg ljde at gewsortcclle en 

lilxcs Tilsøjclse eller Oplysiting, 
som Postor Zisrcnstsn srcsmsom med 
i Zlntnsngcn as sit Fort-dreig- Ved 
Dmtalen as det amerikanTe Bem- 
ncr bisnyttcdcs Pastor Zørcusen 
samtidäg Lejciqfscdcn tkl at umtale 
M stnsts sog sinnt-Die amtrcnt som 
Eskscrt ...lIk’a.s.-"ks: cugåe of kssser Lzar 
!·-«":": : sei-It Um set iijåxs Limka svtn 
NOTICE-« T«-..1.-i::!k:k:jf, bist er Don Fäch- 
.««1!), Fsst ci- sgt Crit Inn-I Turmes 

-- «s.««« » 
·-. -.!.!-.«:s.-. 

Ti-..i-:-.k’ Osak- i.·«:»mnz1 ist FIDTt 
LIM, i-»-,Tmsx-r2c1niusrne drog i Tätig, 
Wiss-sit Zi- Ikiisficxx nltxd Zeit og Hirs- 

« Js Eise Esizzszssg THI: 
...:::«i1-r:!r rl Essai-Hund og cftcr en 

.n::-,1. Imarks Hemms, Eis-steck dot, sit-m 
Takzskismcs Mino »san«-J jkuidcs kin 

« 

« «·:x:;" ;I-««;1)ns:ti- at Hygie, 
quzsir sinsaas sur at Dikre tobt 

«- ·«k::!«.-"(s!ig, sont nd as sinkst-m 
tots: ei Donner dalende ned til den 
dinsifks Fast Tiet var en rød Lug 
.s "-: tax-zu mst »Du-N- be- 
tnder kicrrlighcsd ozs det lxvidc Ren-- 
Esel-« Ton danske Hækskare ansaa’ 
Fette som et Tegn fra Himmelenz 
og gis vaa chsndekne med et san-s 
dont Mod, at disse maatte sly, og 
Donskerne vondt en stsok Sest. Ef- 
ter dette Slag optvg Danskerne den- 
ne Tug som- sderes Banner; det var 
det Wie Banner i Ver-den; siden 
den Tid er Der tommen mansyl wen det danstse er soc mig Idet ha- 
nefte; -dog, det Merstansce ital al- 
stidsvige hiszt Ei dette Land, oq leg 
cMer svm sdegtte Lands Und-W 
Oel amerikanske Most, men leg pri- 
ver at elske den does-A 1 

Vi var saa heldige at have et« 

dansk Flag, isom vi hcwde taget, 
med og fwitet op lidt lavere end; 
det amerikanfke, og ester Msdetl 
syntes Fangetne ikke at tunne blive 
trwtte af at befragte det. 

Dei er tilladt Fangerne at ksbe 
fsorskelliae Fiorfriikninger. faafremt 
de hat Penge, og efter Modet ser- 
verede de med Eskolde ,,Lemonade«- 
og vi havde Santtaler med de fleste 
asf dem. 

De W alle at me glade 
vsd Usdet oq bad of indtrmqewde’ 

at komme igen, og ReTultalest blem 
at Positur Ssørcnseu fkal prædike 
for »dem fokftellige Eøndage. 

Enkeltc syntes at være sky og til- 
«bagsl)olsdne· J det eue Hjsrue af 
Nummer sad en ung Man-d med 
indsbunden Hals; vi fik jener-e at vi- 
de, at fmnme unge Mund i fin 
de hapde været Tangcvogtek for 
de samme Immer, Von nu led s 
me« med: tmn var kommen ind 
for faa llger fiden For sammen med 
to Brødre at have dræbt en Mond 
og plyndrot boun: han syntes at 
være meget forwivlet over Ein-Stil- 
ling og havde en Das under Arbei- 
det bedt en af Vogtcrnc laane hmn 
sin Kniv til at reparere lng Skv 
med; saa snakt han fik Kniven, 
lTor kmn sig selv 8 Znit i Men 
og faldt bevidstløs om. Kniven That 
sdog ikke vcrret ffarp nok til, at han 
kunde opnaa sin Densigh han er 

nu mähen ruft igem men maaske 
er Stillingen og7aa cndnu mere 

fortdivlet for ham end for de an- 

dre. 
Eftcr at have tilbragt ca. 2 Ti- 

mer sammcn med Fangerne, traasdte 
vi attcsr ud under Guds frie Him- 
mel, oa bvor er det usigelig godt 

»at vcrre fri, og hvor fkisnnsr man 

Ema det efter at have været stillst 
Ansigt til Ansigt med disfe staf- 
lMS Menncfken 
T Moder biev ihokdt om Fort-Ma- 
hom om Eftmniddagen var Kolos 

Iniens Medlemmer Tamlet til en vels 
ilykkcst Picnic i Skovetr 
! ch bar prisvet at stildre vor 4. 

Huld for-di sog fandt den forfkeljig 
jng merk interessanf cnsd de emsde 
Im bar edlem-t, og «hvis jeg hat 
Ekunnet interesse-re nogle as Lækekne 
Hdcrmpd bar sog ommaot min Hen- 
sigt, og flutter med Tat for Dota- 
gelsem og Lilien 

« Wilhelm Lotsen. 
— s—-—-OQ...- »s- 
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s Moder »Stra«sburger Post« 
fokctom nyljg et Digt as en Tr. 
Emil Wondling, der paa Tat-asteri- 
stisk Maade udtrykker baade Mk 
Nationalitolxhed over Fortids Diaad 
Vg hevidst Tko paa cndnu starre 
DonoaeFCr ved Folkeaandcns Kraft 
og Snille Digtet gengives her- 
Tet er et Bei-g as Grev Zeppelin 
i et of Eine incrgtjge Luftsfibe, der 
fkrives om. 

JHamborg den l. Juni, 1912. 
Mcrrk dig nøfe Tagen, min Drum, 
Hun- den-J Umsc- og Esaus, 
Lg m- ikm cis-OEme lud dcsns Glid 
III-ne diq Sind osg Sand. 

Wust-, du atm- Brxmgdiiztcläoog 
lIIcn Pius-Jes« uq Zier 
,c"iwmpcfulecsn e::««-Jm gieb- 
?:u:lc-5 ad Muth vix LU- 

.!7—fc-s"t ji«-h mGt i Bann-m lim 
Isittc fom stsstns Tropen 
Und-sendi- nmn uml) soc-, 
«-.«-Eifzc im komd og Neu-L 

».«. : pur wol 
THI, 

in IN »s. »k- oer »Ist- sm. 
Eis :!;-:U.« :s.s—»:.k Blum 

Ein-Luzif- fmnjsisr Zion til Ihn-LI, 
Ovcstqam Etormenåi Lea, 
Ifusw-De Milp i esett Nat 
En Wtc Evnberstrm! 

Tantpmp ikcr rostløsks from 
On. Hlmao Ehin i Flug: 
At bog den wmmIo fra Fried- 

r i c h s r u if 
Hemde ovlevet denne Dag! 

Du bar esi kensdt ham Jeg fulgte 
hanc 

Bande ved Seine oq Rhin —- 

A-b, shvilken Gruppe: second i Haand 
Bis-states og Zeppelinl 

. . . 

J katwautee, en By, der sont he- 
kendt er bleven her-Im ved pt hist 
spopulckrt Produkt, fiel der W 
en Familie, hvis For-how er faa ene- 
staamde Wede, at de W 
but-de kunne time ttl Ist am M 
W. 

Der er en Obige-indess oq M 
ihne, es Die-W oq san- 


