
Fäudekfglland 
Dei et Strassen. 

J Vladet »Der Tag« ommler 
Den kendtc tnskc Professor Hans 
Delbrilck i en Artikel om For- 
holdenc i Elsas og Lothringen oglna 
N o r d 7 l c- —:- V i q. Prnkosrsform i 

msdegaar Tanken om at ussum m 

kelte Tcle af Rigslcxndme og Mr- 

dcr, at man ikkc skal lade sig ledlcdc 
af, at Folkcmaalet i bis-sc Egnc or 

uforstaaeligt for Full fra andre In 

ste Provinser. J denne Forbmdels 
le strivcr Professor Delbrljckz 

»Der er rigtiguok desvcrrrc sandt- 
Ct vi ielv paa dette Omraade Var 
Ijort os styldige i noget ljgnende 
Iom Franskmændene, idet vj crtlass 
rede oversor Nordflesvigerne, at de 

flet ikke talte Dansk, men blot en 

haust Dialekt, hvorefter vi i Hen- 
hold dertil fratog dem det danskls 
Stolesptog og paatvang dem dct 

tystcn Som Straf for faadannc 
Sofisteriet bar vi nu opnaaet Mord- 
slesvig at faa fuldftændig utaalelige 
Tilstcmde der bar skabt oS et dank- 
ligt Ry over bele Verdm Tot cr 

ikke blot indenfor den tnlke oa don- 
ste Nationaliteh men formodcntlig 
has Alvetdens Falte-flog at der 
udenfor det fælles Dannelsess og 
Skristsprog gives Dialekter, fom of- 
te et lau vidt fjernede fra bvcrandre 
at Personen-. som tun taler disk-se 

»Folkemaal, bar meget vanfkcliat ved 
at gtre sig forstaaelige indbyrdes.« 

—- Denne Udtalelle vil interesse- 
re baade Tr. Halm on Professor 
Schaden menet ,,Mm.« 

Syst-g Borste-nd 
Fslgende lille ngt, der er fores 

kommet i ..Modetsmaalet«, vijer i 
wogen Grad, hvad Folk tæuter om 

den gamle indre Mission i Slesvig. 

Spjrg Ptæstetne, hvad hat dog 
gjort 

De Ordets Forkyudere, som viftes 
bott 

Fra »De: gamle Budskab«s Spaltu? 
Nun de ej tjenet den famme Gud 
Og betet dct samme Budstab ud 
Og saget det samme Alter«-) 

Spjtg Præsterne, hvor det Bruder- 
find, 

Svtn Herren hat plantet i Hieriet 
ind. 

St blwet i vore Dage? 
St san det, at hvem der siger Nej 
til mangt og megct, kan gaa fin Vej 
Vg helft blive helt tilbage? 

Smg Præftetne. om deres Præstes 
skrud 

Er met-e behageligt for vor Gud 
End andre fædvanlige Dragtet2 
qud et en Taler-, en PrædikestoL 
Ruck tun he«n i Nacdens varmc Sol 
pkqn Sjasle at fsre tragterP 

spjtg Prassterna hvot den Smerte 
Sk- 

Com Paulus falte, der havde fast-F 
Sit Folk paa de vilde Befe. 
sah Hytden kun fslge det tabtcs Paar 
Og fsge det op, ibvor det end gam-, 
It det kan faa Guds erd i Efe. 

Syst-g Ptæsterne, am de kon bave 
No 

deri, at tage fta Folk al Tro 
Lan en Wing, fom inadant nd- 
«""s met-. 
M et endnu i vort Land en Floh 
Com i vor gamle Jndre Mission 

hat nok, 
Og dens Sendebud gerne vi hører 

Gans Obbekjer 
k "«. 

Ilsdiutk Jotdefætd. Lordaq 
den 9. Aug. jordedes Gaardcjor An- 
toni Jensen i Mejlbn Vejrcst nat 

ftnnkt en Byge havde dæmpcst Sto- 
vet, og Solen Mnnedc Kisten var 

W i Haven under et Kasus-tie- 
trke, dækket af en Væld af Blum- 
strer, deriblandt flete Kann-edeme 
fe, sauledes fra Ackerepræfentanb 
stabet og fra Sparekasfm J Hiern- 
inet talte Paftot Lytta Hcm min- 
W Antoni Jenfen fom en MandJ 
set hsvde kendt Glæden ved Natu- 
ren os Glceden ved Arbeit-et og til- 
fldst fundet Fred og Hvile i Rud« 
Anlage Gram, Kjbenboved, braq-" 
te sin qfdsde Von en sidfte Hilfe-n va! 
tot for be gode IM, han bavde 
nehmet i bang Die-n von en Tit-. 
in set her-siehe aqndeligt Dsdvemde 
m sauer-. 
W frembar den afdsdes 

M Sin, Gasthojer P. Jener- 
Wsmd, Familiens Tat til 

, iom hque vist hanc Fader den 

W Wen fortettede 
« — os lalle bereitet i 

fundet en Erlig fortjent og haarbt 
tilttwngt Hvile. 

Kristiausfelt. Ver-set paq Stin- 
nctnr. En borufet Person havdcs 
Lordaq Akten den 9. Aug. kokt før 
det sidsto Zog vcd Midnatstide an- 

kommt-r vertil, legt fia mellcm Evcli 
lerne indcnfur et Epocskifte eller var 

faldcn omkuld der og bleven liggem 
de Tu. der Uaagasldende Vispspor 
Hauer nogct assidcs og ikke er up- 
lnst, lagdc hncrkcn Stationspersonw 
let cller Tjenestemændene paa det 
ankonnnende Tog Mastke til Man- 
den. Fsrst da Toget holdt, horte 
Personalet en sagte Stsnnem der 
lød fra et Ztcd inde under Lokomo- 
tivet. Der blev naturligvis straks 
soretaqct en UnderTøgelseh og man 

fandt en Mond liggcnde vcd den cne 

Zide af Spottet Lokomotivth for- 
refte Hjul var gaaet hen over hans 
bøfre Ben lige nedenfot Knæet og 
havde fkilt det fra Kroppm 

Den over-bitte der endnu bavde 
en halv Flafke Btcendevin i Frat- 
kelommen, var dadrukkm Dr. Ja- 
kober her fra Byen blev tilkaldt oa 
forbandt den forulykkede, bvvrcfter 
ban i et Automobil ksttes til Krebs- 
snaehufet i Hader-Blen. 

Det er oplyft, at den overksrte et 

Karlen Martin Rasmusfm fsdt i 
Konqeriget, som i to Dage havde at- 

beidet paa Andrupgaard, men vor 

bleven asskediget ncevnte Lsrdag. 
Pan Kredssygehuset blev Benet am- 

vuteret ovenfor Knæet 

Hat-ersten Uro i Brit-et Son- 
dagen den 10. Aug. begnndtc med 
ftraalende Solfkinsvejrz men fnart 
trat truende, msrke Skyer op, og 
Tot-denen begyndte at huldre. Fra 
Tid til anden faldt der nagen Regn. 
og med visfe Mellernruni lsd der 
Tordenbrag. Men den Vædcn vi 

;ttcenger saa haardt til, kam ikke 
lDet regnede rigtignok en Del ved 
Midnatstid; men det var ille til- 
ftrcekkeligt. 

’ Fra Halt meddeles, at der faldt 
ret store Sogl. Fta Toftlund stri- 
ves til »Modersinaalet«, at der to 

Gange trak et Tordenvejr ben over 

Byenx men Ncgnen faldt tun drau- 
bevis. 

segeln-d Estermtrlr. For nogs 
le Dage fiden jordfeeftedes paa Bed- 
sted Kitlegaard Liget as Arbede- 
mand Peter Johansen Uldal. Et 
anseligt Fslge fulgte den old-de til 
han sidfte Hvilefted Den gib-de 
der var fsdt i Arnitlund, yavde i 
25 Aar tjcnt hos Ganrdejer P. 
Uldall og var en god og ordentlig 
Karl, der i alle Maader varetog fin 
Husbonds Interessen Han efterla- 
der sig Huftru og en ftor Binnewa 

Som noget sjældent kan ncrvnes, 
at den afdsde blev baaret til Graven 
af fine 6 Sonnen 

Studer Bilsmm Basis-r Jeser 
tager til l. Oktober sin Afikcd J 
Hamburger Nachrichten« faar han 
folgende Omtale: »Don herer til de 
Prcester i Nordflesoig, sum lraftigt 
bar viktet til Frennne for Tyskheden 
Gentagne Gange bar han holdt Fest- 
talen ved den tyfke Follesest paa 
Knivsbjetg.« 

Det er nætmeft en Bjsrnetjenefte 
at give en Prcrst en saadan Anbefas 
ling, mener ,,Mm.« 

Aal-entna. Drukaet i en Baljc 
Band. Listde Akten den U. Ang. 
dtufnedcs en lille 3 Aar gammcsl Pi- 
ais vcsd Zøndcrport i en Balje Band. 
Moder-Im Arbejdsmand Svesnnefms 
Huftru, bavde vasket og var i Fast-d 
med at basnge Posten ud. J et 

ubevogtet Øjeblik kom den lille Piac 
for nasr til Baljen, saa bun tobte- 
Overvckgten og styrtede paa Hode- 
det i Vandet. Da Modeten et Lie- 
blik efter kom til, var den lille Pige 
dad, og alle Oplivningsforspg viste 
sig desværre sorge-ves. 

Bat-matt Atti lsbfk med Damp- 
twrfkeværket· Guid-) Da Ganrdejer 
Mathæus Maag Lørdag den 9. Aug. 
vilde Isre Damptærskeværket ud of 
Zkucet, blev Heftene iky og lsb l-bik, 
sksnt der var tre am at holde dem. 
Det gik i fusende Fort gennem By- 
en, indtil Dmnptærftevmket tsrnci 
de imod en Stab i Hegnet og blev 

staaende. Kot-leit, fom ille havde 
kunnet faa Heftene stand-seh var sort 
fotinden spruan af, da han var 

bange for, at Dmnptækskeværket 
skulde væltr. 

Bed Smmnenstsdet knækkede en 

Fort-se paa Damptærskevcekket, der 

itvkigt ille blev videke bestadiget. 
Ei Held var det, at der ingen Kne- 
tsier var paa Beim 

Wiss-. Ists-MU. 
Neubeg, den is. IM, M ists. 

nu væket holst i Haderslev i om- 

trent 63 Aar. Han sortckllet selv 
folgende om, hvordan det gis til, at 
nan kom herop: 

J dct urolige Aar 1848 arbcidede 
im i Berlin. Men im var den 

Hang Reichsst, im havdc ticnt ved 
Pionerernc, san ieg skuldc not hol- 
de mig bortc sta llroliahcdcrne. To 
saa Revolutionen var walt, faa kom 
Folget-ne alligcsvcl til at gaa nd 
over skyldigc og usit)ldige. chm 
der ikke var fsdt i Berlin, blcv uds 
dist. 

ch flakkede nu flcke Maanedet 
omkring i Tyflland uden at finde 
Llrbcide Paa den Maadc kom im 
til Hamburg, hvor icg arbcidcdc en 

kort Tid. Sidcn arbcidcde icg i 
Neumünftet og chsvig. Det var 

nu min Meninq at gaa lasngerc 
Nord paa, indtil icg com til Købcns 
bann, der· stod for mig som min Rei- 
ses Maul. 

Men det blev alle-rede fat for mig 
i Haderslw Da jeg lom her til 
Vyen og her fandt Atbejde, fandt 
ieg ogiaa spart min tilkommcndc 
Livsledsagekinde, en baderslevst Pi- 
av, der satte fin Lid til mig og nu i 
m Aar hat delt ondt og godt med 
mig. 

Summe Dog. som im kom til Oa- 
dcriJlev Sud sm, kom Fodgardcn 
Nord fra. Te starr stovte Karte mcd 
de vældige Visrnrskinäslmet impones 
rede mig i bøi Grad. 

Tot gik im for Neste-n flct illc lag 

let for mig at lese Voracrbrcsir ZU 
var jo indmndrct. m Mnndialiedcrs 
ne liisr krasncsdcn at im skuldc flaiics 
et Hirmftcdsbpvis im min Fabeln 
men dct mmtede de tolle Mnndiglics- 
der at give mig. Im reiste til Ber- 
lin til Ministean for at ikofics Be- 
viiet tilveje, men sorgcrvcs. Det er 

for Reiten min ein-sic- ftørre Reife- 
min Fedebn bar jcg iltc fet, fide-n 
im reiste dort dem-u iom ung Mond. 

Enden blw, at iea mamte lsfe mit 
Undetlaatsforhold til den preussiike 
Etat og saa iik im Vorgekket bot i 
Vom. De danske Myndigbcder gier- 
de ingen Vanlkeliqlvcder for den un- 

qcs, itenimede, ira Preussen indvcms 
dredc Haandvasrkct Te ltævedcs en 

Kaution, i Fald hon skulde falde 
Landet til Byrde 

Nsnt han kun bavde tjcnt on lille 
Lan om Ugen, liavde han dog spa- 
ret fig 300 til 350 Mk. til over-s i de 
31X2 Aar, han havde orbcjdet fom 
Evend her i Byen. Te com ham til 
gode ved Kautioncm fom ban fkulde 
stille 

Or. Mai maatte begynde sin For- 
ketning med fuldftmidig bnre Hern- 
der. og del-til kam faa Vanskcsliahcs 
del-ne med Sprosse-t- Men det lyks 
kedes for hom. Hcm var en flittig 
Mand, og han havde en god Stsxte 
i Hain-new He. Mai atbeidede med 
den tunge Smedehammer, til han var 

ov imod de 80. Nu hat det gamle 
Ægtepat boet en bald Stieg Aar 
vaa Kathrinchjeinmei, og begge er 

de trodg deres nie-get bsje Alber, lmn 
est 91. lnm 89 Aal-, ovekotdentliqt 
aandsfrifke, ligeiom de valaa er lie-i 
aemligt sunde vg raste. T 

Korrespoudancet 
—--«..—- 

Ausbu, Ja. 

Man iiger, at Audubon var Nav- 
net paa en fransk :Ii’aturforstek, sum 
uiiboldt sig her poa Egmsih og Ovar- 
ira Byen sit Naim 

Audubon er nu m trivelig lille 
Lin paa hcnimod 2,0()0 Jndb., af 
lwilke vismof omkcing lfz or dunste- 
J Vyen sindes en danft lutb. Me- 
nigbed, for hvillen Paslok J. P. 
Eliristianfen et Prasse. Menighcden 
bar egen Kirkc og Prasstrbolig, qodt 
beliggende omtrent midt i Byeih og 

Folk hat sauledes en yppeklig Anledi 
ning til at htre Lichts Okd og naa 

deres hsjefte Bestemmelle ---— at 
blive selige. 

J de tte fidste Dage af Aug. 
boldtes Missionsmjde, thr Pras- 
fterne Elias Prsveufem J. A. Lar- 
ien, James Peterer, P. Rast-ius- 
fen og et Var Præstet more var til 
Stede for at udfaa Livets Ord. 

J det dejlige Vejr vor en lim- 
Folkesque mjdt baade fra Vy og 
Land og fka de osmliggende Siedet 
og Menigheder. 

Ordet lsd fuldtonende om Synd 
oq Rande, og det er at haabe, at 
mange beredte lig til Kris. 

To unge troende Mænd, sont 
vistnok begge tilhsrte Mmigheden. 
er unlig gaaet ind i Eviqhedew P- 
H. Pauliem sont var Smed i Byen 
og var en Broder til Past. Paul- 
len, Räson- Mlnn» dtde efter en 

Operation i Tonneil Blufft, kund 
80 Nat genan Tn enden ung 
Maul-. Peter Pein-fah dlev for- 
staudt oq djde efter spare Gme- 
ket M W i Utlcntie tust 

med at have til Raben-, saadanne 
fom Kirkehistokie af Aschenfcldt 
Hausen og »Im Guldgrubcn« of 
summe og ligncnde. Tissc to havdc 
ifke for tidlig begyndt at ssgc Freli 
sc i Lammets Blei-, havdc ikke for 
tidlig sagt ind paa »Liv—:-vcjcn«, sum 
fører opad, for at undgaa Todszsp 
riget ncdadtiL Ordsp 15—21. Te 
bavde vist lasrt at sige som Efrasds 
deren, dengang hatt as Herredsfogci 
den blcv Tpurgh hvad ban figtede 
cfter svarcde: »Im figtcr at blivc 
falig.« Obfcroer. 

Vi bar dettne Gang faaet to Ind- 
iendelfer fta 7ainme Blatt-I, lworior 
vi i det eitekiølgende udtsladen lmad 
der er skrevet om ovenfor. Red. 

Vor Meniglied i Andttlmn er 

jriistttak ille ret meget tetidt i Einn- 
ituidet. og itke uden Grund, da den 

ltun er et Var-n paa 3 n t Aar: i 
»den Alder er man ikte ret tnegct 
itendtx ittaatte vi bare tntsre ertendt 

J Jeg tasnler at der er nogle i 

Zamfmtdeh 'om kunde have Luft til 
at him- lidt ira Auduboti, der-for 

Hlmr feg taget iat paa Nennen ior 
Hat itrive lidt, livad im lan ballt-, 
unt Llrlsejdet i Gang i Audubott 
For over 25 Aar fiden lmn Pttstok 
Falk til Audubon og talte Mude er 
til Landstneend i et Stole Husz i 
»Um-n. Det var trange Tider for 

Vaitot Falt. Httset var trangt og 
Staren ltlle, og jeg t.t-ttler, lmn 
sttklede i sit Hierte: Hei-re lad det 
lnlteis Falk sont var deckan Pia-it 
i Lat HilL og der liat tii.1aile onst-et 
ilere Priester nu og d.1, der dar 
ismsdike thids Ord i Attdttbon Zaa 
ein-r ilere Aar-s Forlsb sont Vkede 
Johann-in sont var Pisa-it i Vetlmii 
ttia Meniglted, Kimballtom Jenan 
til Aitdubon oq forkondte Guds er 
ior danfte Mcend og sie-indes Oa- 
iaa hatt hat bedet til Herren, at 
Merningen maatte lykkess, at der ved 

tAftenstid maatte blive lust. En Tid 
Eefter tog Paitor Weisnmnih Præst 
for Ebenezee Meniglted, ind til illa-» 
dubon oa prcedikede Sud-J Okd i dei 
Laub, at naar man kaster sit Vede 
paa Vandet, lkal man finde det ef-; 
tek lange Tiber-. Gerningen blevi 
saa taget opvaf Past. G. B· Christ 
itiansen, og i Aaret 1905 var derz 
bleven Trang i nogle Masnds vgl 
Kvinders Hinter til at danne Me-» 
nighed i Audubon Der var tre 

Familien-, oa paa en forunderlig 
Maade var en Familie og jeg, sont 
boede lanat ira Andubom til Ste- 
de og er i Daa Medletnmet ai Mal 

Jniabeden i Audubon Bi var saales 
des fern til Stede paa M-de, og Her- 
ren var med. Det iaa ud til, at vi 
alle havde eet Maal iar Lic- — et 

tiluds Hus ior vort Falt. Oa Her- 
ren aav Rand, itle alt-ne med Kitte, 
men eaiaa nted Prwsiebolig og iaa 
Meniglied i Siedet ior Fokenina 
Alt blev iaa at fige sont med eet 

Hier-te, eiter at det blev claret for 
Rock, faa gav Herren villiqe Hier- 
tet til at nde til denne Sag. Vi 
byaaede itte, vi lebte en Vaptisti 
tirte vaa en god Plads i Audubon. 
og Preitebolig lige ved Kirlen Det 
er itet af Herren, og det er under- 
ligt for vore sØjnr. og deriot iiger 
vi Herren Tat og beder at hatt vil 
blive ved at gaa sin Gang iblandt 
os, Sjasle til Falte 

Paa dette grundlag kunde vi sont 
dansl lutherst Meniqlied i Audubon 
balde Missionsmsde med Tat til 
Gad, at han bar last« alle Ting til 
Rette for os. Vi figer lau Tat til 
alle, fom fette ellet talte Ordet, og 
Tat til Venner næt og fierm ogfaa 
en Tat til vore Minder. Dei vat 

en ftor Matthagerning, de qiorde, 
bespilte 100 paa een Das. Herren 
give os alle Bestandiahed i det gode 
og niere af Tienersindet. 

Heere lad det lnkkes. 
J. C. A. 

j 

Pellq, Del Ruh Calif. 

Zred Petctseu og Familie, sont 
var haft den-s Die-m i Skalen Wash. 
ington, cr ilmtct her-ich vi isnfter 
dem velkonmten iblandt os. Wir-T 
Peter-sen og Dauer teika en Tut til 
Iowa pao et Pat Maus-der Tid 
for at bei-ge deres Fokældke og 
Vcdfteforwldre 

Mr. oq Mrs. Acker glasder sig 
over en Zøns Anforqu den 7. Juli: 
de er nu hjemkommen fra en Tut 
nd til Stillehavåskyftm hvot de hat 
tilbragt et Stylle Tib. 

Pastor Nielfen og Huftru hat vg- 
faa tilbragt en Fetie eller Hvicetid 
ude ved Kosten nu i den varme 
Tib. 

Atter igen man vi melde am et 
Dsdsfald nemlig Mk. Wir Gre- 
gersen. som est-r lausere Tib- 
Svaghed og Sygdom cing ved Di- 
des oq blev begravet fra vor Arke. 

Nel- Bedmod modtos U Unber- 
ketntns fra vor den M WIN- 
a m- custka m U. M 
n W its-» W tu M 

til Danmark. Wiss-. Thomfen hat 
uok ifke værct rast, siden hun kom 
til Danmarb mcn det kom dog 
fom en chrrastelfe, da vi harte, 
at lnm var fyg til Dsdem og da 

Haa Budskabct kom, at hun var dad, 
Tunde vi ikkc andct end Incd Vcds 
Imin tasnkc tilbagc paa den Tib, da 
tmn fasrdcdcssz iblnndt ois Hun bar 
i mmmc Aar vcrtct en svag Kvinde; 
i de Innere Aar smstes dct dog at 
væte tin-get bedro. Mr. leomscn og 
Hufttu var noglc af de fsrfte Tun- 
skcre her pcm diese Egne og hat 
altid virkct med i dct Menigbcdsi 
arbeij Tom ones iblandt os. Son- 
dag den Lit. August blcv der i vor 

Kirke asboldt Spramnddtjmeste til 
Mindc om Miss. Tlmmfen, book Pa- 
stor Nie-lieu talte nnncstkcndende Drd 
um den ofdsde 

Anders- Niclscn, sont i Sommer 
bar ver-rot Laster i Daniksskolcm or 

i denn-.- Tid i Bei-g i Los Angeles. 
L. W. Rofcnbom et Meniqhedcns 

Teleqat til vvrt Kredsmsde iscfafton 
til Eftcraaret 

Th« Peter-Im og Mutw, sum I 

Sommer bar vckket lwtudc i Beisa- 
csr nu rcjst tilbagc til South-n Ja. 
De tcjscr dog illcs direkte Wan 
sum stoppek maaflc flms Etrdcty 
bl. a. i Sau Brand-Im ou Brusts- 
Eolo. Vi Var gladc lusd drrccs Vl- 

føgx lmabck at de mua lich kamst 
lldbmtc af Reisen 

Juan chl udm llndtagclsrt 
Tot lan vi ogsan sigc licrndefra Vt 
tun note de ældkc Gebot-re herum- 

gcmftc jotlmne med at fpømc om 

dettc ellisr hint, hoc-d Bein-: ungaar. 
For dkst ssrstc var der nasstcn innen 
Regn i Blum-, Incn Frosc, og dog 
lmr der iltis til Dato Dust-et en Mem- 
ncd, uchi dct lmr regnet. Vlasst plcjct 
her ilke at mer Ins-act af, i Am- 
lmr vi lmst ganske meaet detaf. 
Var-Im er vi vant til at have det, 
mm ille nogen tryllendc Banne-: 
men i Sommer bar vi haft iske Taa 
lidt dems. Zolstik er jo uhsrt ber- 
ude, men forlcdcn lass-c vi i enCounm 
Avis, at der hat Vætet et Tilsasldc 
deraf i Fressna Disse Ting og lia- 
nende holder de cvldro Calisornietc 
ille of, at man holder from for 
dem, som anget, de hat sagt, der ikke 
Bunde ske. J Sommer lmk dct ow- 

ket votmere end paa ils-ro Aar-. Vi 
hat jo del state og stille Havs Kost 
tast ved og Bjetgene vcd den an- 

den Side, lau man kan io teile vkkt 

oq blive kslet af. J Sommer bar 
det vist været meget uroligt i Viert- 
aene: det hat lot kner oq tkuendc 
nd mange Gange deroppe 

J. W. 

Lidt fka cui-Ihn- 

Nu da dcst varwe cht er for det 
meste constant-h saa txt-files der-. at 

Arbejdet paa ,,Pella« daan ov.-lutl). 
Kirle vil gaa hurtigeke end spr- Vj 
hat da faaet Prasstcboligm lau vidt, 
at »Mein-ersti« akhcjder paa Kraft, 
og Rejsningen as Kjrlen ct bcgyndt. 
Hammer-flache hsres Degen lana: 
det vilde vaw sksnt at høtc del fid- 
ste Hammer-flog snart, faa vi kundi- 
faa vort cget GudssHus igenl 

As Sogdom fynes der oqlaa at 
ver-te lidt, naat man hsrer fra Ho- 
spitalerne. ch for-stach at vor 

danssc Maler Groothoss hat haft fin 
Del i Sommer-. Han hat gaaet sog 
lidt as en Stegs Maveonde, lom 
udviklede sig derben, at han maatte 
nndergaa en Operation. Lttdag 
Eftetmiddag den 29· Aug. blev en 

ondaktet Svulft tuget nd- 
Vi haabet pag god Bedting spukt. 

En Schone-at 

Un ZOWWM I 
PUBLIC 

IM,M Artik- Ststsldsck tU lsve lstiset 
sc Ast-I Bot-Ilan. Pol-holde matt 
llemya til Juniwa Rllms Mik- 
ksel et- lslpsle. Its Ufer-tur- ofExil-law 

Ist-V d. Milcde 
Zeus lmmiststjoa costs-indess- 

DM. N· sm- cspitox st. kaut, lia- 

Icnhvesz som Ina, but-is 

Wo ksxmmc tm og lesb- bit-d 
. i do cito-Its Kalt-nist- i 

kertile VIII-y, Dir-wills es Was-by 
Twnship i Divide Gaum-, N. l)-l(. Nik- 
vkd Ban ng lsndkt » smlnu Im til 
M pes- Acsttn Rom stmlts alle-I- sitt-In 
til Its-n Ausseer 

Forme, N. Dah. 

Laut-s sit 
Dann Eolleqe oq IW Semi- 
narium EIN-ists et fctdis is 
fass ved denveydelle til 

prof. c. X. dankt 
! 

ss nssvcvu « streut-users 
l sYD DAIOTA ZI sKAslilllAVcI 
De »Ist Vordem bedun- MAJS og AL-; 
FÄLFÄ CII Pfä- Ior Icqu, liest-J 
Nu os kur, os MJVER sum-L 
Vor Bord or most-E dazu-eh man Do 
Is- oodaa Ijbc den M tue Prim- 
Vsktllss vll sotckobles i kam An. Do 
ht- lsdbusts saklsttsmiiss eitles-site 
Stils-W Ut, feel at skkive pss 
M Mc Ue Miste-tot of III- 
IIIM Ihn-, I. hast-. 

DANA c0LLEGE 
Ittsnantemxinea bog-Inder den so. ssptsmbotn 

Tilkpydvr Wink-winning j folgende-« Kur-sug: 

PRO skJM.: Piresurigt »F sicheres-let- til Adgpmg til Trisitstis 
seminarjum 

NORMAl-: Ilsr Rest til st udstede Nat- (’s«rtjficstes. Pjrst nnd 
second Grade-. 

ACADBMye Kissen-sitzt Puld Anerkendelse kot- Akbejdot gi- 
vtss Ist-d bwjeke skoletx 

FORKBTNING: Bogførjng ng stenogrsfl fcregsk system If 

stenogrssii 
Wsllc: Klang Gast-L Wulst-. sang. 

Bot-Uns i Ponkuii p» Tercnjn. For Mterssrstekminen 

9 Ug» M.50. skriv After Inst Kntslug til 

DANA Sol-LICE, 
ZLÄIL NZKZASU. 

l «( )l·"l’ l)I"I’ ll()8"lsll) 

TOLV UNCDOMSTALER 
U 

ANDZKS cKKlsTstZN 
l. Mc disk-nickt. 

2 Den tust-Ists- skat 
I. EI- Modts Ins-d Und 

(. Don unnilnssklikss 
s. List Jit Hund 

C. Ell Splfhjoikkflss 
7. heisses-dicker 

s. Ruf-ist« 
9 Und- IItIstmkte Rund 

10.l·1t bølstjbt Liv 
ll Um at si s- Und III-Isl. 

12 Den bog-te Ven. 

104 siset i omslsc Pcis 40 costs 

VAIISH LUTUTRAI Pllsuslllllc Aollsc, 
Uns-, seht 

ØnskerDe et Piano? 
Lasset-ne vil have tagt Mckktc til, at der i lckngeke Tid hat 

stqaet et Avertisiement for »The P. A. States Piano Ca« i Bla- 
det. Dette Avertissement bat vi paa saadqnne Betinqellek, at vort 
Ildbytte er afhængigt af, om vi kan aftoge m ellet ileke as Fit- 
maets Instrumentes-. Samtidiqt er det fanden, at vi et i Stand 
til at spare en eventucl Kober m rot bcwdrlig Del of den almins 
delige lldfalqspris, entrn faa dct ck vcd content Ktb ellet pas 
Afbetaling. 

Firmaet et fuldftasndig paalideliat, og dets Jnstrumentet et 

bekendte baqde for Elmcmcc Udsmr og Fortkinlished i Tonekvalii 
tei. Katalogprisrn konseka fka 8300 til sl()00. Derfom De hat 
i Sindc at ksbe et godt Piano, faa tillad os at site Dem et 
Tillmd Das-ist« Lust-. Publ. Duft- 

Mqir. Nebe. 

Den danfke Koloni 
Standort-, Ilbettm 

Stute Fordele bydes Dunste i deute Koloni. M Mete, 
hauste Raben-. Land lælges paa 20 Rats Ifbetalius Jude 
et si den bebst- i Campa. 

Om Were Onlysninq tilstriv 

J. R. D. Mystik 
Standort-, Ilio» Tau-da 

Dunst Repræfentant for Campis-n Pacifie IM. 
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