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For at bevare god Forsmaclfc 
skal oi her Mwa at oj i Don iidstc 

Tid dar vceret overiassöset med Jud- 
fendclscr, færlig zkfcioriginalQ op, 

naar saadant er Tilsasideh giver vi 

det, som bar Ruhms-Interesse For- 
trin og ladet Artiklcr, fom er läge 
godis til enboer Iid, ocnm indräl 
der biiver Plads. 

Tagen, som vi www a: Ist-ZU tcl 

Mindc om den lutkmrikc Neiornmss 
tions Beat1ndolfe, normer fig. Maa 
vi Vaa den ikkc alt-m- minch den 

Velfignelfe, fom Nud qav As gen- 
ncm denn: Reformatiom misn tilli,1—« 
under Seit-provole betet-Mc om DE 
er ægte Born og Arvtagere as den 
lutherske Reformation. 

Meibodiwpiskopackikas Dei-J 
sion i Indien kan islg. ,,T)lug.« glas- 
de fig over ftore aandeiige Rørelfer( 
vvaa fin Arbejdsmark. J AareiT 
1912 kunde den dsbe 30,000 Jnds 
fsdte. og i 1913 blev 40,000 lagt til 
den kristne Menighed· Og i inde- 
vætende Aar kunde Antallet blivc 
endnu hsjete, om der vlot fandtes 
Kræftet not til at tage sig af og un- 

dervife de Rates-, som vil vende fig 
fta de stumme Afguder til den le- 
vetkde Gub. 

Mormonerne aktive j Missiouri. 
Mist Eottez K. Swam, en reifen- 
de Sekten-et for Utah »Missiouory 
Soriettsp strivet for kort Tid fiden 
iflg· »An Luth.«3 at Utah Mormos 
net flyttet tilboge til Weidean 
Missouri, hvor de hat Mbleret et 

Covedkvqtter med bofidsdenpe Em- 
bedsmænd og de bar eu Fotlagsfov 
teming i Gang. De hat nylig kibt 
40 Arre- Lcmd, og den Dag, Wiss 
Swattz beftgte Jndependence, hav- 
de de begyndt at fcklde Træet for» 
Tenwelbygningm Der hat fra Be- 
grmdellen været deres Plan at »ew- 
blere Zion i Judependence.« 

»Scnndinavian Clasfic6«« Use 
AmericansScandinavian Foundation 
som den danske Jernfadrikant Nie-lä- 
Voulfew der dsde i Brooklnn, N 
J.. for noqle Aar fide-n, grundlaade 
oq skænkede over en ltsalcs Million 
Dollars til, hat besluttct at udgioks 
i engelbeversættelse en Rekkke as 
dankte-, norske og spenske klassiske 
Versen De ftrste to Bind, Hol- 
bergs Komediek og en Samling af 
den spenste Forfattor Tegnets Dig- 
te, forftaar vi, vil udkomme allerede 
i denn- Naausd. halbergs Bækk 
er overfqt af Prof. O. J. Campbell ! 

Ir» ved sikconsin Univetsitet of 
Nr. Irederiek Schenek ved Harvard 
Unw. Weis Digte er Lang- 
fellosss Dis-Helle af »Ehe Thit- 
dkm of the Lotikt Gnaden« 

Side modtogue Nr, as ,,Ungdom- 
mens Ben« indcholder en Artikel, 
»st! By uden Sols-mer« af Bven 
Mpxd III-, Messer- HM W 

«"" ..»-;W Iktillen bemden 
Print-: edu en BrMUsen 

qt Frei-ind. Vi riggek imidtektidI 
Me og fover ifredelig Lyksalighed 
over den vundne Seit-C Artitlen 
flatter: »Ti! Ststte For en »m-« 
Rockford staat der en mandig, dygs 
tig Politistab med en dygtig, famvits 
ttghedssfuld Politimester i Spidscn. 
Bag dem igen staat tte dygtige M 
holdsmænd, som udgst »Damit of 
Police and Fire Contmissioners«, 
og bng alt dette igen staat der en 

oelskfkket, frygtlss, kampberedt Stute 
Attorney«. 

Det norfte Missionsselffah As 
dem Missionsselskabs sidste Aarsbei 
retning fremgaat, at Missionsarbejs 
det hat haft en glcedelia Fremgang 
paa de fovfkellige Steder —- i Syd- 
aftika, paa Madaqafkar og i Kim1. 
Jfke mindre end 5,359 er i Aarets 
Lob ved Daab ovmqet c den kkifme 
Menighed. As dette Tal falder 711 
vaa Entwirkte-, 4,550 vaa Mode-ga- 
ffen-, ocj 198 paa Kinm Fra Mis- 
sionens Beanndelfe til Ildgangen of 
Aar-et 1911 er der nennem den-Z 
Virkfombed optaget 150,000 Men- 
nefker i den kristne Menigbed, et 

Vidnesbvrd am, at Herren rigelig 
bar veTfignet de norsie Missionss 
Donners Arbeitse- 

Katolfk Protest Den amerikan- 
fke Fodemtion of »Entbolic Soriei 
ties« bar proteftetet inwd. at Uni- 
ted States Regel-ins onerkvnchr no- 

qen Regel-im i Morico. som ikkc 

give-r Forsikring om Religionsfris 
bed. Denne Protest er rimeliqvis 
fremkaldt ded, at General Villa og 

et Var andre of Konstitutionalssts 
partic-Es Generolrr Morde det til 
Regel at bortvife fta de Existe, de 
indtoa, alle katolsie Ptæfter. fom 
ikke boldt sia udenfor Politikkcsn oa 

passe-de Siæleforgen. Maaske Pto- 
testen oasaa kan komme andre til 
aode 

Brev im Rissiomtr 
Joh. Wis. 

:1. t-. ?ors, M. Sept. MU. 
Kære Vennet2 

Laane bar det været cnin Tanlc 
at fqa fendt et Vrev til et of Bla- 
dcnc i SamfundeL men det skulde 
fo da vcete fm Kinn, Vrevet kom: nu 

hat imidlertid For-holdem medfskt, 
at vor Udreilr. d. rette Hjemresse til 

Kinn, et udlat, og faa synes jeg il- 
ke, der er neigen Grund til Ikengeke 
at udscette Brevskriveriet, men vil 

benytte en ledig Stand til det nu. 

Ftrst bar jeg en ftor Tat at bringe 
mange Bennet blandt Guds Falk i 
de dankte Mensglseder i Amerika 

kHvot var« det doa en rig Jid paa 
lVelfignelse for msg. den Tid jeg fil 
-Lov at se ind til saa mangen en 

»Menighed. Hvor mtdte feg wegen 

«Kætligbed: jeg, der dog lom sum 
den fremmedel 

J san paa mig fom Ven, J for- 
ftod min Gewim, og mange gav en 

god Sie-w til den Gerning. jeg im- 
lig onst-alte Ja enkelte gav en Ica- 
te kig og god Gast-e For alt-bei et 

feg taknemligl 
J sknl side det, Vennetx at denns 

eders Keerqubed bar ikke vasret for- 

qceves. Pan Grund as dcnnc edeksrs 
chrligfied oq fskgcsnde Krerligbeds3- 
gaoe kmr Zkolen nmet i Stand til 

trnds iner ’J3anskeligkwder oq 

Modstand —— at gan sitt Gang indtil 
nu. Dei er mig en fix-r Zotg. at 

jeg ikke kan gaa i Enkeltbeder an- 

Unaende Stolen: men jeg Var jo nee- 

ret bot-te sra den nu fide-n 11. Au- 
gust sidste Aar, oq sksnt jeg site bar 
saaet Vrm faa er der alligevel in- 

gen Muligbed for at følge med Sko- 
lens dagliqe Fort-old Kun ved jeg, 
at der nu kun er 14 Exever tilbage 
of de gamle fder var opkindelig 20), 
men fekv 14 er jo ikke at formte. 
Snart vil de ftaa ved den afsluttens 
de Eksamem og faa er det jo min 
kære Tause, at dog en Del as dem 
vi( melde sig til Optagelse vaa Evan- 
gelist-fielen Er der ille Venner 
her og det. fom vil væte med til at 
bede Herren udtage de rette unge 
Mcend nd as de 14, at der lau blive 

gjort en god Wie msd Evan- 
»gelistskolen. Tankeu var jo faa at 

lbegrmde i Februa- eller Worts nee- 

ste Aar: men er ieg faa tilbage ved 
den Did? Ja, ingen kan spare pag 
det, Krisen san maner tmtke lern- 

ge nd endnux men felv her es der 

tcknkt paa en Udvej, uemlig at Nil-· 
steuer Linide vil begzwde Stolen, 
whikteertillnieveddentid 
W de 14 Amte cis-et er der 
kommen 7 we äl, sc det er mit 
M, at der sites net-W et uyt 

værdig Grad og bliver det heller 
Me, fsr jeg fer kommst tilbage og 
tager Haaud med i Haufen. 

Her hat Benners Kæklighedsgas 
oe været of uvurdcklig Vetydning, 
imskolen havdesiklert moattet luks 
ke for længe siden, hvade den ikke 
haft denne Gave at ty til i den 
trange Tib. J Tkal vide det, Ven- 
ner, J har været med til at bevor-c 
og fremhjælpe den for vor Kinn- 
missions chsmtids aller betydeligste 
Gerning — Uddannelsen of voke 

Medarbcjdere i Fremtidsen og Awes 
tagen i Arbejdett Nu PS dctte sum 
aldrig spr. Nu er maafke den Tid 
for Haandem da Kineseknc fom al- 
drig fsr fkal stem i forresle Nackte 
da vil der met-e end nagen Sinde 
vasre Brug for saadanne ungeMænd, 
der er vante til at txt-time og ar- 

bejde sig Vejcn freut-ad og ikke baro 
fasttek ssin Lid til udenlcmdstr Pen- 
sk. 

Tiden er inde, da Kina utaa be- 
rede fig paa at skabe felvundets 
lzoldende og fett-missio- 
uervndes Menigbedek, og er det 

rigtigt, faa er filtert ogfaa Tiden 
kommen, lmor zzer man freutelfkes 
unge Mænd til Leder-e for disfc Me- 

nigdeden tin-ge Masnd opøoet til 
Zelvftckndiqlwd gcnnem Uddimnclse 
i Haimdens og Aaudcns Arbejde i 

Forening.« Lg dct er just det, vi 
dar halt og fremdeles bar for Ich 
mcd Elolen derovris i Antung oxj 

mesd Evangelistfkolen. der vifl 
Gud —- kommer sont en katfasttcli 
sc qf dennc aller-ne ti: mrstc For- 
aar. J min Von bar Zog afto be- 

det om Gudägrige Vesiianelfe over 

de gladc Eidam im medte paa min 
Bei iblandt edrrx un csr dex iaa min 
Von til eder og mange andre Ven- 

ner, at J vil mindcs Skolcn — 

alle de nnge der oa Laster-ne i edel-s 
Bin« Jeg et Tarni-Esel onus at den 
Skoch more end nogcst endet Arbeitn- 
i færlig Ger er udsat for Bitt-ve- 
lens snedige Angreh der re da Vrug 
for sætlig Forli-m at Gerningen 
mac- ylkkes. Hvor vil dct owns mig 
en Glædo Im sog da at meddclc om 

fmaa Fremd-T og komme-: der mu- 

tig Meddelelser om Weder-law ja da 
man de jo bebst-es med sotnvct For- 
bsm 

« 

Med kærlig Billeu 
Ebers i Hei-ten for-banden- 

J.Vyff. 
Abt-J 21 Notgesmindeoej. 

Hellinge, Don-start 
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Tit m ma- zsa i Stimm- 
I — 

Tor cr usw«-- klugen Lrauft Mund 

icllscr Rinde two-Iris sum iktc i dun- 

ne Tid er stirrtt eptogcst as den Jst-ist« 
fotn fsres i Europa Tor ck sittert 
endnu fix-kre, udcsn at de med Ve- 
mod trrnker paa. at m Tkl af« Dort 

eget FOU, som vi bar Moden-mon! 
m; Folkemindet tjlfalloss med. nom- 

lig den Tel of voke Landsmcrnd 
fom lever syd for Kotig«.1:r11, de 
dansse Zauber-wären of Omsmsndiqs 
Siedet-ne er bleven tvungnc til at vcks 

te med i dette blodige Ztcvvnc 
Som tvfke Statsbomrkc hat di- 

altid beendet, at de vilde gske den-s 
Pliat. oa de bar gjort den. 
ogsaa nu, da faa mang: et Hjcm bar 
moattc fende ern cller tlekc of den-Z 
kære til den tyske Hærs Raskkctri 
Men oi for-staat fiftert alle nogct af- 
tmad dette Offer bar kostet dem, 
der kun nødtvunqen tillwrcsr det 
Land, fom de nu maa tmnpe tot-, og 
som bar taqet lidet eller intet Hen- 
fnn til deres helligr Ret fom en 

Del as det danfke Falt. 
Mcgen Sorg oq Nod et frem- 

taldt t mangt et Hieni, twor Fort-r- 
gerne ek Yaldt under Fasten, oq 

mange of dem vil itte vende tilbage. 
»Vi tun ikke give nagen as de Hjem 
jderes kære taldne paa Stagmarten 
itillmge, men vi kan, om m vit, rceks 
te dem en hjælpende Haond til Lin- 
sdting af den timelige Neb, og denne 
Ojælp vil famtidik blive dem en 

Trost j Sorgen, idet den vil viere 

dem et Vidnesbyrd am vor Deltas 
gelte for og med dem. 

Detettllatværemedtilatyde 
en fanden Hielt-, vi hetved opfors 
dtek voke Landsmcmd i Amerika 
Vi staat jo ellets ofte alt for splitte- 
de i Flotte og Boote; det er sjæls 
deut. at met er i Stand til at 

M es til tells Davids-G meet 

he- ee en Sag-Um heissen dep; Mc 
tau- vcre delie Ren-take W 
Me. III-ver denkt Und ele- 
M M de W til den se esee 

fLad as tillige betet-ate, at den-te 
Opqave paa sanfte Mag Munde et 

last hen til og DausksscmerikaneteJ 
fom boet herovre i Fted og gede! 
Kam-, medens vort gamle Moder- 
land maa bringe store Oft-e for at 
være rede til at vastge sit Liv til det 
ydetste, om detstrstaaen fom et felvs 
ftckndigt Rige og Foll flulde trues 

Imed Tilintetgirelsc, og derfor hat 

inok at gsre mcd sine cgnc Brit-den 
» 

Med Hensyn til Fordelingen as 

Hdet indkonme Vol-b, da vil denne 

Her eftek Sonn-and med Sonderjys 
Jdernes Tillidgmwnd og finde Steh 
»von den Monden fom de findet ket- 
test og bebst 

For alle indkomne Vidrag vil der 
blivc kvitteret i de Binde, der velvils 
ligst hat paataget sig at modtage 
Bidkag. Bidkag modtagcs ogfaa of 
enbver of undertmnede Jndbydere') 

Hr. S. T. Corndon, 2048 
Humboldt Mod» Ehicago, Jll., hat 
paataget iig at vasre Hovedkasfercr. 
og til ham indsendes alle de ind- 
konnte Bibl-IF kmn vil i Bladene 
give en fomlet Kvittcring for alt disk 
indkomnr. 

Rev. A. ’M» Anderixsm Redaktør 
as »Danskeren". Makr, Nebr. 

Chr. Vøtken Redaktkr of »New- 
en«, 2639 W. North Ave» Clyicaga 
Jll. 

Nev. G. V. Christiansem Fokmond 
for Tkn fokeukde hauste .v.-l«tb« Kit- 
te i Amerika N. 5 Andubom Ja 

Z. T. Eorndom 2048 Humboldt 
AND-, CHORle Ja 

Neu. N. P. lssmvengaarT For- 
mand for Ton danfke ov.-1utl). Kikkc 
i Amerika. Fdrotiborg, Mokauettcs 
P« O, Nebr. 

O. C. Hauses-L 3210 Brigas Ave« 
AlmnedT Cal, 

Z. F. Nedlc. Nedaigøk af ,,’Lcni 
Tanskc Pjoucser«, Ema-Ja, Nebr. ; 

K Matbiaspk, Verunst, N. J ! 
Jobn Z. Mnkthm·, Lockurwsidcm 

for Te Sannnensl. Tonik- Rot-emin-l 
aisr i Amerika. KTL Damian Exr 

Tonnkil Musik-. Ja. 
FrWNamksufdh l:5««-««k—s---7;k. Enc. 

verklmt. how York. 
T. P. Niclfrm Lzsksrxsræsjdmt for 

Tanfk Breitersmnsnnd i Amerika 
HB7----13. »Am-. Eo« Ecatzlu Wah. 

E. Dspfscm Redaktøk as »Komm 
sct«, 132 Rossen Et» New Port 
Eim. 

Eist. Nasnmescm Redaktka as 

,.Ug«.«bladet«. 7204721 So. Eth 

Str.. Minncavolis, Minn.. 
Fotrvtninqsudvalg: 

Nev. K. E. Vodboldt. 816 Union 
Str» Mariae-, Wis. 

Nev. H. Hausen, Stand Vicw 

Sta., Des MoimM Ja- 
M» Helft, Nedaktsk af «Tannc 

virkc«, Cedar Falls, Iowa. 
—- 
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Lidtfm Kredsmsdet 
i Poy Symb- 

Af wudmund Grill. 

Ist er itlc noqct tilgst-rat Im 
lmk tusmliig Mc noch-: nie-d dct at 

Mko m ital derior mech- Ille at 

tmsmus um ind i fromme-d Postil- 
ling, sur faa vildc det sonnodents 
liat acm mjg galt, og der wilde jo 
iklc vasrc faa nun-samt Tot er al- 

drig merke-un at iaa »zum Butsu-ts- 
ret. 

Tot er heller innen Bedemmelse 
Tet er IJ nu om Don- blcocn mo- 

denus at levete en Vedsmmelle as 
boade Raum-der ou Kredsmsdeh 
vedlmnkn m heb-tm uiisjlbmslia 
Kritik us baade godts og daarlige 
Siden biet vooet jea mig heller 
iklcs ved. Ak nejl Det flal der ster- 
re og nuer fuldlonme Blaude til. 

Det er tun et Par Jndtkyt ch 
geil-er dem i Flænq, ligefocn de 
kommcsr for Tanlen. 

I. 
« Pop Sippi et tun en Landst: 
men det er faa fomsjeligt, for dem 
er der iaa faa qf i Amerika. Der er 

et Par Butillet med alt muligt i 
s- lige fra et Postkort til enStrtms 
pe, —- et Var Millez et Bat LE- 
gek, en danst oq en tyst, en Sinc- 
die og et Hotel med en fern-selig 
Jrlasnder tii M, os lau en Bar- 
ber. fom ilke vil bat-bete om Aste- 
nen, heller ikke Ltkdqq Ufteih Hist 
og her imellem Troer-ne stiller et 
Kirketaarn op, oq her og der liqget 
et Has. Fort-w et der ille meqet 
af, der er lasen Jernbane til at 
formaer Byens vile Fabre, in- 
sen Telegrafz vg Telefonem fom 
fes hele fern Sange feel-sie at 
Immethnulmlomlmzmeuals 
lisevel et bei ei MI- Wust-Sieb 
rede i eu M W ei Mid- 
votlede Glie. Qq lau kalt-de Eilet- 
Meis Furt-W cyldeu M 

mærkelige Tlng i Pay Sippi. —? 
Den ene er Navnet paa Byen. Dei 
er ei merkteligt Neun, i alle Faldis 
for hauste Ører; men jeg er Mel 
inde i, hvad det betydek, og hvok’ 
dei siammer fra. uden det skulde 
stumme fra en ellcr enden indiansk 
Bewmihed ligefom de Ueste of By 
ucwnene paa disle Gans som not i 
iin Tid — fsr de hvidc kom og for- 
andtede bei —- har thei et rig- 
tigt indianst Eldotada Team-Wen 
er Pkæstetks Filosofgang. Dei er( 
den yndigste Spadleregang naer 
Træer og Kkat paa bque Fäden 
laa iasi, at man et fuldstcendcg 
lkjult for Ltnverdcnen. Den Saat-! 
fra Prcrftehuset og beu ad Kircenj 
iil Her er et ideelt Sied for Pasiorj 
Jenfcn at nyde fin Morgmpibe ogj 
ligeledes Hin Afiencjgar Her et No 
og Und til at filosmere ou spekn » 

lms og ausget. meget merk ; 
Sau er her da oglaa en rat lilleJ 

daan Kärlcy lwor vi holdt Krebs 
mode-, og mange flinke Dunst-n foml 
smilcdc mk saa fornsjet til os, oa 
sont aiotdis des-es Bcdste for os unss 
der Model. Jo, Fo, Pon Ejppi er 

iklc til at kimse ad- 

lI. 

ch hat oftc ersatct, at stille-s 
og n:ødei.«i«er sinkst-S Gatng men- 

det ovcrrasfct mig acligevel,«hvcr 
Gang jcg rigtig oplcsver det. Der 
com en kraftigszarmermand den 
til tnig og sagch »Go) Tag! Ken- 
dcsr Te mig ikkc«.-« sog Udedc i 
miu Krumkisuh mcn jeg fandt its-c 
um«-: Viilcdsch jcg synth kiguede 
»Ka» De ikke hast-H at jeg bei-de 
samtnen med Lotsen los-J Mrs. Mel- 
lek paa llpshut Etroet i Nord 
PoktlandP Mit Navu er Ase-II« 
Nu var jcg med. Nim, saa dct var 

Qlfcus Meu hvcm kunde dog karn- 

fc, at en Mond kunde fokvildcs sig 
Hm Portiand til Pay Sippi. Des 
Milde de him- vide i Poktland. Lig 
saa fløj Tand-rni- ud over de ine- 
okrftc Bier-ge til minc fsrstc Tage 
i Pomand i 1W3. OF saa sit vi 
Eis-: Tjd til at tale om gamle Tage 
Jcrrtdcs da Rmcrkirkcn brkmdte, og 

; Lsisgxmtkc at bnggc Essen, um Mts. 
Holle fon- doda osg Mrs. Mel- 
.-r. Tom Umwde til Engelw: om 

»in-Ists m Mucor-kund Hansens: 
om Hagcnfens og VII-sc Fritz: om 

Sprine Jenseit og gamle Rosmuskss 
sen og alle de andre bekendte im 

haust Kirkeliv i Port-Tand Qg vi 

»Mir om Sangkoret, sont vi sled 
med, om Eies-kost, som sang Bas. 

sog Schmidt og Lassen, fom sang 
Tonar- om Ean Oliem fom spilles 
do, oq Peter Mitter, Tom pumpede 
Orgclct. 

Ja, det var i de Dage· Og faa 
hilste jeg paa Olscsns Kone og san 
dete- lillc Bam, og saa Initede sog 
dem i mit stille Sind « tilligcmcd 
ollc dem, vi talte oim —- kigtig mei 

gen Lvtke baadc i Hjcm og Kitte- 
under Herrens Vingers Skygw og 

Salighseden i hans Raadriami. 
Dei var et hell ratt Wide, syn- 

tes jeg, og ftukde Olien treffe at 

lasse dem, lau feudes hanc og hans 
en kætlig Gitter-, og Kaido-named 
of de gamle Bennet i Posthnd Mes- 
fe at se det, Iaa kan de da se, at 

vi ikke hat glemt dem, ielv am de 
möafke itskeff merk tasnker hvetken 
paa Olien eller mig. 

Ill. 

Tot lau lmnch at act uofsiciellc 
likwsom naur duboft Tot lmsndtsu 
mig her Ved Mode-L Lct var den 

csue Aste-h noqu Ernst-er vaadc un- 

ge og gamlc fad sammcn. Forli be- 
gmtdce oi ntcd lidt Vittigilesdcr 
der liqefom indledede: san gis vj 

over ul at fyktgc om Jesus s-— dct 

trifft-de Lg saa lsd dlsn one Sang 
Eiter den andeu. Tot er rart at 

have en SangbogJ Baglommen 
med Sange om Jesus i; thi den 
san altid komme til Zuwahl-Ue 
Dei kan not noglc af Follene im 
Racine tale med one. Dei er ulige 
beser end baade Cigarcr og To- 
daksvibet, fom ellets Lomnusknc et 

fulde af, og iom ogssa til Tiber an- 

vendes not san flinng Og saa iluts 
ledc vi mcd at tale om Livet i Fa- 
dcrhulet med de mange Boliger. 
two-til Guds Bsrn stundede og ital 
væke hjemmc, og Past. Vondo ledcs 
fde os i Bin. Hvor er del godt for 
Denkens helligc at sidde fauledes 
lammen, der er lau mange T« er, 

vi ital Mc san ene og fors ins 
ckf las fas. Dei var meiden Glänz- 
punktet i Msmsdet for mig. 

IV. 

W Morgen begyndte med 
Nisundelse og Vildändesieg. Dei 
var mku Matt M besc- De- 
le. da- mtdte Il. 7 for Dir-u met 
Allen oq hope We til mig 
til Wams l baut Lasts. Dei 

Mc a Ws Frei-M 

FAMI- do da hart hnte Stunden 
til mit Haswæth og than ikke var 
budt med, holdt hgu eishel Prep- 
diken for mig am at ipæge Kideh 
Dei kunde jcg nu nok tmuge til; 
men den virkcde alligevcl itke syn- 
detligt, enten paa Grund af min 
Uforbedekligbed eller ogiaa, fordi 
feg antog Motivet for at være sicut 
og pur Mismidelsa Mcn Misundels 
fcnss Andcfteq blivct oqsaa Wit. oq 
denne Gang smagte den endda godt. 
og det skal Værtindeu have baade 
Ære og Tat for. 

v 
Fsk Gtsdstjeuesten Kl. IU todt 

der 10 Autotyobiler fra War-vom 
mod Gasster til Msdet, og der kon- 
mange mcd famme Flugs Wust-i 
fra andre Enden saa dct blcv der- 
for jkke faa lille en Forfamliug,der 
somit-des si Kiesen, hvor Ordet lsd 
til as om at iidde til Bokds i Guts-i- 

ijun Tor faldt mange ist-korn- 
blot de maattc fcm Log til at fpikc 
oa uokfc og ikke blive nedckaadt of 
»Man med Heftehoven«. bund jo 
vol nok san mange got, ou derfor 
ostks ask det san ventodigt at pras- 
dif.-. Jeg favnede Alteraangm Den» 
var esllers bleven boldt oni’Lørda-» 
geki, og det var mcmskc nok klogtH 
Zins-n mcn im favnedc den allwo-I 
not. im snntcs, man ligeiom üaoch 
biswvct Osjmcsscn sin Prgd.—- Tet( 
er so heller illcs mmct unt at geri« 
dem-. del ask man jo altid ved 
Anrsmpdcrnm yet csr Tun-manch 
naswn altid fqu et Mitteiij i en 

Oirwskartmxskx London sum-de man» 

aldria kijmnmcn da im var der. sor» 
Time-Mission var an altid MS- 
dctes Maus-punkt. —- Selv om dist 
imidlcktid var et Sonn, iaa for- 
iiindrcsde det inia ikko im at Camic- 
mit Sind ior Herren-: Plusia-. og 
dist var jea »Und ord. La san kmvdc 
ni til Erstarrung Liicmmmm Dei 
er iiøitidciigt m deiliqt at arm i 

Flut til Herren-:- Altcr og lcmgc 
iin Gavi- til hast-. disk iiddrr Mit 
over Zw, nie-n sont alliaeuel vil 
Doij sig ins dum, at inn oil widm- 
gc min kinqc Iakkcgaoe. Tot link 
im altid inntcs, og del tanlus im 
oaiaa von Krisdsmsdet Im Lan 

ikic foksma de Hierin-. for iwem 
Mc draus Del as oor Kikkcå Ends- 
ticnesitc » en .dsjtid, dct man da 

væte meget ktdelige dies-ten ch 
var glad ved, at jeg var med, og 

jcg bod Herren ons, at hatt vildc 
irrte mia bcdtc at give, at icg kun- 

dcs smaqe more as Saligbedem sum 
er den-ed. 

Om Eftekmiddagen holdt Paftor 
Jersild Fowdrag om sin Europa- 
teife. Her iik vott gamce Fædkeland, 
som ellets iaa oftk hat faaet en ildis 

Mcdfart blandt sine udvandrede 
Born baade 1 Tale og Zkkiff —- 

til delt iin fortienie Ros — oaiaa 
lettcde de fleste im Was-vom An- 
ker og vendtc Stwvnrn biet-mir 

Da vi var kommen udcn for 
Mien, gav Mk. Madien Wiens Ap- 
parat et Par ekstta Taster oq sag- 
dc: »Am ior da mtrkt hast« Malt 
blev der nu Me. men der blw en 

vceldiq Stwism og en lille Time es- 
tek var vi hienmæ i Wanpaca, og 

san bitte Mut-bei Mrkehiitocieus 
Bei-den til, 

ffw 

Danmakks « Komspoudanck 
Vor Hattdeleflandr. 

Formen-:- smnfnskc Departement 
lmr Umfer himr manch Handel-J- 
ihm-, der pr. Nimmst IUH fein-« 
de under dansk Flog. M Lug-rel- 
fen its-J det. at dist- i de officielle 
donfke Zkibszrmiftre w Ektbcssuri 
tmmslscr vor indtcgnet MZ Damp- 
sfibe mod en Netwtommgc paa 421 

460 R. T» 941 Motorstjve med 29 
Zva R. T. og 1 970 chlsfjbe 
med 89 880 R. T» altsua Minut- 
mcn S 553 Skibe med 5-«) 944 
R» T. Netto. Om Furt-ice under 
4 Pettoregiftektons finde-v der itce 
snldsukndig cognelfc iom Fifteris 
satt-fee er registreret 14 300 Van- 
de under nævnte Sitte-lieu bvilkct 
Tal er sieget rast gennem de fidstc 
Aar. 

Foend for 1912 haode den dan- 
fke Handeksslaade sin itsrste Inn- 
naqc i Aar-et 1907 med i alt 523 
200 R. T. Undrrdc daarliquragts 
forhold i de der-pac- Mgende Am- 
gik Sejlfkibdflaaden Misan og sclv 
om beste cpveiedes ved nntilkomne 
Damvssibe, var bisseö reaiftrercdc 
Ionnage dog mindre end Tonnaqen 
for de nettes-e Seilsiibe· Ftrst i 
1912 sont der en kendeliq For-gel- 
fe, san at den nominelle connage 
blev 522 100 R. T. End-m finst- 
kete blev timean i 1913. idet 
den udgiorde 18 M R. T. oq med 
den her-ed opnanede Nunme, kalt 
541,000 It· T» er den danste can- 
decsflmde hmm Wks stift- 
end sc ils-et ttdllqete Ini· 

Sp- qf konnt-sen k be to 

tunc san-e Wesen- m 

Man-Mist Aniallet af Dennpr 
har holdt sig omtrent usorandret i 
en start-Ette, newlig paa ca. 640z 
detimod er Tonnagen pas Sejlskihe 
faa godt fom uden Undtagelfe bleven 
fortnindsket i stockt af de sidfte 20 
Aar. 

As den famlcde Tonnagc var ca- 

72 pEt. hjemmehsrende i Kalten- 
lmun; 15«»-;-- bitte hjemme i Spend- 
borg, Mnkstal og Esbjerg. Tilbage 
for Oele det innige Danmakk bliver 
alt-sac- knn 13 pcct. as den famled·e 
Reasstertonnage. J Max-ital og 
Socndbom balder Sejlfkibsslaaden 
fig mcd mmfaldcnde Stnrke under 
den Tilbagckmng, fom cllers one-kalt 
Im vwkct Zeilskibssartcns Lod: 
knu i enfeltc Horte forbigaaende 
Periode bar disse- to Bock haft 
en lidt stam- Seilfkibstonnage end 
den Halm-»Mir 

Den tussiste Orange-Bes. 
Eiter at Iyslland og England 

lnwde udsendt den-s sank-übte ..Hvid- 
Baaer«, omshandlende de zoreteels 
let paa det diplomatifle Olnraade, 
der gil fotnd for den ioriasrdelige 
Europakrig, hat Russland nn ogiaa 
ndgivel sit Bidrag vertil, en ina- 
laldet ,,-Orange-Bog«, sont vi bar 
niodtaaet til Annieldelse jra den 
leiserlige rnsfiskc Legalion i KI- 
beiiliami« 

Bogen indebolder isn Zamlinq 
ni diploniatifle Toklniietncr, ndvekss 
lede tnellein del rusfifle Ums-mas- 
miniilerimn ag de russtfle Gesand- 
tet i lldlaiidet. Telmrannner mel- 
lein Esaus-i an Seel-jene Kroimriiis. 
nagte leiser-läge Manisester am Kri- 
aen samt en Gcnaivelle ai de: lnitdi 
riile Mode i Niasdninaen den 8 
August, lwor Siege-ringen iif Til- 
llntning im alle Panier i Zalm 
og Forbandliimerne endte med, at 

Inle Forsainlinaen lang National- 
lnnnnen· 

Kkiaens Llariag --- Literrigsflkav 
til Zerbien og den 48 Timers Frist- 
der naives til dem-s L-niyld-i:lie — 

lnslmndlrs lelvislgelia fasrliqe ind- 
naaende, oa man kan ils-e lau-ge lin 
inod den Tand-, at Liwrtigsås For- 
lanaende liavde en besonderlig Ka- 
rakter. og at det er noget nfoksmaes 
lind two-im- Øiterisiasllngarn ille 
wildes sdrlcrnae denne Frist, idet Du- 
inldellen af Dvbbeltkiaets Man nøds 
vendiggjorde —- lom Kronpkins 
Alexander telegkaierede til -Czaketi 
—-- ,.en Forandting i den ietbille 

TLovgivning«: lwad jo doq ikke kun- 
Ide lke paa 48 Taan liaefom In- 
Hklandd Uvillie mod at tiltkasde den 

fokeilaaede Stormagtskenierence til 

Kkiaens frcdelige Okdning vieler 
mistænkella 

Hvet as Stonnagtetne hat ja pro- 
eedetet dradeligt for .at ital-page 
iig Anspaket for Krisen, hvad der 

io inlet er at sige til: men ldm 
sagt, man san like frigtte lig for 
det Jndtryk, at vi kunde dass-e sor- 
lkaanede lot den state Mig, dersom 
der fka tust og titerri it Side var 

laat dlai en lille Sinn e one-klomme- 
lia gad Villie for Dimen. 

Maasse et dette Jndtryl galt- 
inen er det korrekt. da maa Be- 
vidstheden hecpm for de paagældens 
de. der var III-klagen til Krisen- 
vaste fotsærdelig at bitte. 

Edwakd Spore. 

Rein-Ist 
J Nest-must km Fes«cd-Jst!.sdet 1 

:Ikortlv5ield. Mitm» sm 3.--s·;. Zept. 
er der indløbct m jllkiisforsmaclfc 
Im wann Summen, der jndkout 
Eøndaq Est. til Sehniswsnnzsjonem 
lidt over Istle mm sorglccnw at 

ovgims Inmitten af Essen-L der 

indfom zwd Furtnäddaxjgsmthtfeuc- 
sten til nor Jitdnssdlshssimk eccsulia 
sit-IT Dem- til Lukas-und 1 desw- 

Saa for at afværgc Missorfmaclsc 
iKredfm V. M. Piterfen 

Rest-ist« 
J mit Stricke i »Musik«-reist for 

7. LU. out asdsde Mr. Hans Peter 
Modiqu staat-. at Ema kam til Ameri- 
ka MAR, statt-e owns- Wiii Linie- 
lodes staat dek. at bau bleu begra- 
vrt Tiksdnaen den 23. September-, 
Milde vascc Tiksoagen den 22 
Sept. A. J. Dahin- 

Nrimtisser. 
Oct. 1(i——-1914. 

Pan Taan MiejcunsSeMabs 
Vesan feudes herved Mütter-ins oq 
bienetig Tat til ftlsende Meniabes 
der for Vidtaq til Klitmnissionem 
Vase-nd cal. ..812.55. 
Sau Frau-idem Tal, IMM. 
Del »M« cal» Bis. 

« 

Tasten, Tal» föl.00. 
Selmm cal» 816.90. 
Stumm Nest-, IRWC 
Dampfm. Nebr» QWJT 
Moral-, sieht-« USE-O- 
stens-at- Nebr» ORCC 
OW, Kehr» MAD. 
Dann-pros, M..».M.Os 
M, Reh-» MIC- 
Urt I. CIW HO- 

N. stopft-h W» 
« 


