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Mdalene Hausble as Krbenyamh 
h eftet Bei-g has jin Moder 1 

Icftlund den lu. Aqu bleu ar- 

kjteret ved Humoan form Jan 
Ge havde kaaet fix Pasz paategnct 
qfaa as Zlmxsforjtmrderem vlev 

MS den tu Sept. ocd Erim-D 
barg Landsret idmm l Dagii zusag- 
DL der dog verragxedes jom aij 
set ved VateræthiængjeL 

For Forspmmelsen aj denne »Dau- 

hqning hoc Frøcetæn alttcm maul- 

U btde med et 6 Ugerö extraorms 
Urt Qphold i Tof:lund, youras 
jun tilbragte U Lage i Varetngsi 
Meft for sag at sli.ppe uo ndeaus 

timh 
Der er betegnende for prcussjisf 

Justiz-s for Tiden ,jtkjoek »R:dc 
Stiftsfh at der fom Regel med- 

Iaar 5——6 Ugcr, føk Dommen sak- 

Iet for Forfeelser, begaaet as Falk 
km Kongekiget eller jro Erneust-di- 
jtkikteme, og ssom til Tiber hm »m- 

kager een Tag-J Zængself 
—- Ved Landsretten i Flcnisborg 

sorhandledcs Fredag dort IS, Ecm 

igfaa en Sag mod Renticr Hans- 
snudsen og Haser Mottc Marxe 

Laudfen fra Etyding, der var an 

Ungede for Opertrædclfe af Bele; 
Kngsloven Te anklagede nur Even 

holdswis 81 og 62 Aar Te var 

brt fra Ztnding til Kestruu for at 

its-ge deres Dotter uden at vaer 

iBefiddelse as et Pass, Ketten ioømi 
te dem ifl ..Fslensborg ARE-« den 

Tkindste i Loven tilladte Straf paa 

Oper een Dags Fængsel og heuftili 
Iede til dem at Tøge Benaadning. 
s-— NU er jeg 81 Aar og bar aldrig 
met strafo spr! udbrsd Kritik-few 
Da Tollen meddelte ham Dommen 

M der beuer for Me. He- 
Mdler P. Madsen i Grau-steckt 
hr sifl .,Flensborg Apis« folgt to 

fseste til Ksbmand Botyfen Nackt-ap- 
Ien for 6800 Markt 

Im Met ikke er i crdeih Zor- 
sdat kam Henrik Denkens Ente fra 
III til Ovidding Syd fra efter 
s M bei-St five to Dttre, hvis 
M er i tyfk Mititærtjeneste 
M var dmne Gang ast naa 

Ijem til Nil-, men heudes Pas var 

Ist, fern det fkulde være, hvorfor 
U isfl. »Eij. AU« unholdtes of 
Des M Grænsevagt og sendtes til 
Mit i Tastlnnd, kwor kum nu 

M. Sol-U sidder. 

send stellen 17 og 45 Aar. 
Der er fwet Rygter ud fra Tny- 
Isssd em, at der skulde være udstedt 
M mod, at Mænd mellem 17 

I- 45 Aar forlader Tyfkland. Det- 
ie strmmer ill. »Kom. Art-« med 
Du Kendsgerning, at et Selfkab 
nydeh der forleden vilde 
M over Grænfen, blev vift til- 
Zoge af den tnfke Grcerrlevagt til 
M for, at der-es Pag var i for- 
Iriftsmæsfig Orden. Dei bed fig- 
tt Albagevissningen stete ifl en 

ng Ordn. 

Straffet KysferL Denk-stoqu 
Anna Pole-Zion Im Tsrur III-u: 
btl i Angel stod forlrdon Eer Nie-IF 
korg Land-steh anklage: for at Tmsj 
U MM m kussiff Krthkmac «l 
sit-et hat« Umkrertcr Brandwu- 
katen androg ifl .,Flensb.« Av.« 
paa tre Manne-vers angselx met-. 

Reiten Tod bende flipvc need trks 

Uger. 
·- Oftlpet Koueu at flygtr. Txmes 
Matt Mels Peterer fra Danmart 
et ifl. ,,Flensb. Ao.« bleven jdsmt 
tke Maoneders Zængfel for at Haue 
djulpet en Kone ved Navn Jakob- 
fn, lwem hakt tjente samtnen med, 
til at« flygte over Grener Konen 

davde ikke bedkevet noget særligt; 
sen hmdes Mand, der var wit 
Golde-t, havde set Lejlighed til at 

Mode over Geer-May og Retten 
sent-, at Meld Peterfen nok ogfaa 
M hittlpet ham med Flugtm 

Q- fsss Tit-· Generallommans 
i M that Oftedt Forbud 
at send- Moger og andre 

W- Dis Jndhold san give 
W W vm de Ikonos 
M III-VIII I W, til Mk 
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laanse de Kirkerne tilhsrendeGrundi 
ejendomme, for at de kan blive i 
Stand til at tegne Pengse til del 
tyske Statslaan. 

Nedgus i Krethslden J An- 
ledning of en Meddelelle i det so- 
cialdemokratiske Blad »Volkszeitung« 
i zlensborg onl, at der ingen Mæll 
er at Faa nie-re am Aftenen i Da- 
dekslev, hat Mejeriejet C. M. Nis- 
sen, Eenttalmejetjet i Hader-Neu 
givet Bladet folgende OplysningedJ 

Centralmejetiet plejer hvert Aar 
til l. Oktober at hsre op med m 

bringe Meelk ud i Byen om Afte- 
nen. J Aar kmr Vognene maattei 
stanle med Aftenlstslen alleredc 
for en 14 Tage fidem fordi Cen( 

Itralmejeriet ikke faar tilstrækkelig 
-Mælk fra sine Levekandtret pas 

jLandet og altsaa ikke bar noget at 

Here med. Desuden vil det helle! 

Fikke vare længe, fsr der heller ikkc 
blfvcsr Mælk at faa hver Dag. 
Landmwndenc lælgek deres Kset 
as Frysgt for ikke at kunne fac 
Kroftfoder til Vinteren. Ksernes 
Mcrlkendelle er oftagende, og man- 

ge Landsmænd vil til Vinteren kut- 
bolde balvt laa mange Kter. 

Daqu Arbeit-straft tun viere dy- 
Fra Eønderjylland strives til »Ri 
be Stiftst.«: 

Under de for mange Hjcm yderf1 
von-trüge Forbold, hvorundek der 
nu arbejdes, ikke mindft mod »den 
syn til Triften as Landejendomme- 
ne, er man heraan yderst takncmi 
melig, naar der tilbyder fig dygtigc 
og omgængelige Kerle fra Konge 
rigex. Ly dem et der da beldigviix 
en Del as. Men det hænder ogsaa. 
at der tilbyder fig Falk, som Dur 

derer der-es Arbejde saa ·h-j«t, at de- 
kes Hjælp vilde viere hineiij som 
f. Ets. naar en Karl foclanget 606 
Kr. for 4 Mauneders III-beide og 
desuden 14 Pttvedage a 2 Kr. 
50 Øte um Dagen mod sceriig For- 
dring om en god Forplejning! En 
Gaardmand, der var i stok For-le- 
gen-heb for Arbejdskraft, tilbtd en 

saodan Karl 100 Kr. om Maaneden, 
men dette Tilbud blev pure asslaaet. 
Saadanne Eksempler virker ille til- 
talende. 

Murmeln Fra en Balplads i 
Frankrig hat ,,Mm." modtagetssli 
gendn 

Onsdagen den i. September hat 
di miftet en af vore brave Kamme- 
rater, Carl Heifel fra Hader-Am 

Vor Ven faldt, kamt i dovedet of 
Du Ungle, om Aftenen Kl. 9, da 
han frod pcm Forpost i Miso- 

.vcn. Heifel var fra Aal-entom men 

lbiosiddende i Hodetslem Binders 
zgaatdene Nr. 25. fidst sysfelsat ho§ 
JJernbaneekspeditsr Toft. Hcm var 

en god Kammer-n og afholdt af os 

alle,«Vi vil stede mindes hqm med 
Taf for godt Diamant-Rad Gud 
trtsie hans Enke, hans Form-ihre 
og Stdskendel 

Hans Kammer-Mc 

Listen- Te fidfte Tage-J -.s«.»—d-i- LIM- 
fkräves d r 7 Zent. dar riatu M 
Paris i :r.m1 Virtsombesd Te Elksstc 
Ztcder i Damm-s Sogn er dssr nu 

ovknsswt, im med findt-ringen zuni- 
det nu mit Hm öaondenr nmnqe 
Zreder er Twrfkemafkinerne tm i 

Gang Da give-r est qodt Resultat 
isask da Vriferne er hsjck 

Kreatur-et dichte If Lin-et- -«,«51. 
Avss Fredag Aften den 4. Sep: 
traf et ftckrkt Tordenvejt hen over 

Tingleu Hos Ebr. Hausen vaatinxp 
lev Mark blev to Kreaturer Og bog 
N. Paulsen i Gast-deer en Heft 
drei-be as« Lynet. 

Guldbtyllup. Onsdagen den 15. 

September kunde Urbejdsmcmd 
Christian Holst og Huftrm Anne, 
ftdt Gckesthede, i Nest-up fejte de- 
res Gnldbryllup. Monden er 83 
og Atmen 76 Aar gammel; men 

trods den htjk Uldet qaat det end- 
nu nogenlunde med de staates le- 
Semlige pro-steh Monden et noget 
Melis, og Lotsen lider of Gat: 
men de kan bog klare sig uden frem- 
med Hin-la Det agtværdige Guld- 
bmdepar hat 2 M, en Dotter- 
som er gift med Atle 
Falk i Austritt-, og en Sin, der et 

reist til Amerika. 

Christian Docst et Man fra 
Wen 1864 og W kam ina- 
dau den dankte statt Winde 
M 00 s
 Z 

« 

Rigle Judltyk fra 
en Reife i Besteu- 

Af P. S. Vig. 

(Fortsctt.) 
Fra Essen til, Sau zuweist-. 
Jeg havde haabet, at Toget ’ikke 

paa en Stndag fkulde væte over- 

jyldt. Men da jesg pas Stationen 
l Eugene set-langte Billet til Tu- 
rtst-Zovevogncn, sandt jeg ud, at 

leg heri havde taget feil. Jeg kun- 
de nemlig tun faa en Mike Syl- 
de, upper betth, lom man kalder 
det, alle dc nederste Hyldek var 

altfaa fubde, kunde jeg vide. Her- 
ved var selvfslgclig intet at gnä· 
Jeg kunde kun mgre mig over, 
at jeg var saa its-Wende at jeg ikke 

vidfte, at der gældek hverlen Son- 
dag eller Mandag i den store Zern- 
banetrafik, lau lidt fom i andre 
state Foketagendc Rei, her gasls 
der kun Dollokksn og lyvem der kan 
san de flefte, og faa det meite for 
dem, man har. Ja, ja, der er san 
alllgevel nogcsd der get-Ida Noa, 
Toget kom da outside-n og des-: var 

baade longt og stott. Da ieg fandt 
der Hul, jeg hande bestalt for, fondt 
jeg nd, at jeg var londet midt i et 
Ekuelvillerfellkab, Tom var paa en 

Ugcs Fisrictcisc t:l San ZranciscC 
Naa da, Skuekoillcre er vi jo alle 
til en Dis Grad, de flefte as os man- 

ske alt for mech, og alle tagt-r vi 
jo Del i Lioetgs state Demut-, ind- 
til nckste og sidfte Akt kommst-. —- 

Nu, det udelukker jo :fke, at nag- 
le et Skueipillcre i Særdelcshcd og 
a-f Profesfioir Og des skulde unsre 

Bilfceldet med im ftok Del of dej 
Neffeselfkab, jeg var i. Det væte 

nu Tom det vil, Kortfpillere var de 
i hvekt Feld, baade de Hotdse og de 
Sorte, de fort-kam nemlig i begge 
Kultrey endog med ftastkere og 

·mindke stcekke Afsiygningeh baade i 
Han- og Hanf-n for Reiten, og i 
meget forstclligt Omfmig, Ewad det 
fynlige mit A: jeg filte mig am- 

trent sont en Hund i et Spil Kegler 
er at bruge et miidt Udtkyl Men 
naar man et paa Reise, maa man 

Lage det wkke med det tynde, fom 
det kan falde fig. Og de Rede-Zitte- 
og Kortspsillere tog Sagen nok faa 
gemytligt, at fige, åask de vandt, 
maaske mindre gemytligt, naar de 

todte, — ligespm andre Falk for 
Reiten-— Dm han hjkte til Sel- 
fkabet, ved jeg Me, men der fad 
en ældte Fyt i Siedet bog mit, 
sont havde meget as Wunden og som 
de andre, der bitte til Zelftabet, 
undertiden hetwendtc Beut-mittin- 
ger til, sum todt-de paa, at de tend- 
te ham tkmmelig ask-. Hvad han 
bei-, ved jeg ikte detinpod husket 
jeg, at Inn var usje fokbundsen med 
en, han kaldte Jack, og fom de an- 

dre spumte til. Zidcn fondt jeg led, 
at Jacf var hverken mer eller min- 
dre end m Abe, som gjorde RejTen 
til Sau Fr. i Boggagwognem Zwar 
dens Halvbrodet og Eier-wand un- 

dektiden befigte den· Jacks Eier- 
mand var Englændet, det Lande 
man spart htre sig til. —- Nam meu 
min Leser spitget maaskr. hvorfot 
jeg interesferet mig faa meget for 
Skuespillerel Dei hat fieke Grun- 
de. For det istftc er det Falk, jeg 
fjælden faar med at Aste, de pro- 
fessionelle da. Dewæst hat de Ju- 
teresse for mig, fordi de blas-di des 

store Flertal as damit-de Nutidsmeni 
neifcsr er dienen Prasstemcsz Nil-!- 
fere sJiu om Tagi- fmdck Tusindc 
Vej til Thieme kwor fmw Him- 
drede findet Beten til Kikfem og 
disk udgiydeg mange sit-re Tom-er i 
Team-: end i Kisten Bladene Var 
more Ros— for Teatret i deres Zool- 
tet end Kritik of Hirten, og af den 
sidfte hat de ikke Ioo lidt, maaste 
indirekte, men Tau oikter den maasfe 
saa ins-get bedro. Og meqet af det, 
der praktifetes nu«om Doge as Gal- 
skab, hat dets Udmke iaaet Ideen 
til i Mieter Det betaler fig gan- 
fke audetledes, iinonciät talt, at 
vcere Skuefpilcer nu om Dage end 
at væte Pisa-st, og de Pkæster. fom 
ligner Skuefpillekne mest, er mest 
paa Moden, ladet det til. — Ei 
fort Medlem ai den Trup, jeg 
var pas W samtnen med, paa- 

ftod, at dem hat-de 1200 i Lin om 

MaonedeM Jeg trot- end- 
da, han fogde am Wenn Han var 

natur-lässt oqfau Wller. da 
hcm fort-alle miß den. —- Det for- 
siod jeg not. Ren selv am man 

dividetet Mc MM Ugeltn 
msd 4, W M M M M lllle 
Hin M da W en fin, dannet 

Det faa ud til. at han filte sig Eises 
faa fremmed i det kortspillende 
Scuefpilfelskab Tom jeg. Da vi M- 
de sovet, han pao den nedetste, jeg 
paa den svekfte Hylde og var kom- 
met et godt Stykke fkem paa den 
nasste Dag, fandt jeg ud, at bcm var 

Englændek og Congrcsgational 
Prasst i Los AageleT Califoknia. 
Hart kom nu fra Oregon, lwok han 
Inn-de tilbragt sin Sommer-fette 
samtnen uted sin Familie-, og skuldse 
til Sau Erweise-» hvortii et Te- 
legram fra en asf hart-I Venner i 
Los Auge-les havde kaldist ham for 
at smntale med ham om en Zag, 
der var af Betydning for dein beg- 
gc. Hvad bei var for en Zag- 
Vcwde Pressteu ikke man Anelscs 
am. Desværte var jeg allerode Lock 
træt, da jeg Wage-da Odem min 
Reisefælle var, at jeg äkko sit det 

lcdbytte ud as hast-Z Eclstaly soin 
jeg kundi- have faaet, om III-Ida- 
aolscn var bleven gjort tidligere 
Jtnidkettid var det mig m Trst 
at ieg bavde fanden en Nisfekomz 
1ncrat, Tom ikke var Skucspjllcr by 
vrosesfiosL Die prokcsssioncllks blessi- 
nemlig efterbaanden tcsmmclig twi 
fu, Ums of dem batde knmat vag; 
strecke Mode Van- en TM merk-; 
end godt vat. Dezeer gis des 
bvide Medlemmer af Sislshbct der 
as med Prispn Dei fcm nd fis, in 

alt af den Slags kundc san s Im- 

bord, blot Negeren sik godc Trif- 
kevengex del var nemlig dann der 
skasfede Vatisme i Form as band-c 
Øl og Whika s- Mcn nu not, 
more end not om det. J Enge-sc 
plcsjede man« sortasllcs der, at faa 
en ftor Regn ligge omtking ved og 
tidt paa selve den 4. Juii. Der Tom 
dog ingen fanden i Aar, mens jeg 
var i Byetr Wen da vi fom et 
Stykke opad mod Morgens attei- 
tbe Gestades reynede det noseh 

Cis Tider ikke few lidt opad, ki- 
-get jeg: del gis nemlig jasvnt opad 

fra Eugmr. der tun ligget 450 
Find over Havfladem til den lille 
By Wie-ed i calisornia, lwot vi var 

3466 Fod over Hader og Bissen- 
11 Mil fra Verd, book vi naaede 
bsjest ad nemlig 3554 Fad. Det- 
fka gis det faa temmelig stærkt neb« 
ad, til Reh Blatt Tal-. lwor vi 
Inn var 304 Fod over Havet 

Regnen bleo iktc til ret me- 

grt, men saa com Zungen, fom var 

vor ftadige Gast til vi naaode ned 
i Sackamento-Dalen. Som Zslge 
del-Cl kunde vi ikle Te Mount Zbas 
sta, Tom man elleks jkal tunne se 
fra Tegel i hele 5 Time-r paa Neffen 
ita da til Sau Franrisco m Paris 
land. —- Vi maatte nsies med at 

se psaa Papiret og i Sonnenipzols 
deks am alle de Herlighcdep law 
Taagen skjulte for os og faa sma- 
ge paa SodaiVandct i Zhassta 
Springs, book Tom-l holdt længe 
nat til. at alle kunde faa en Drik 
og fylde Lungekne med den frika 
stærke Bis-kamst Det var om Mor- 
genen Motten 9, vi var det. Og vi 
fis da at how, at vi am Ratten 
havde været megei net ved at kom- 
me med t en Jernbaneilllykke, idet 
to Tosg bat-de stsdt sammt-n psaa et 

Stett, som vi bar-de passe-et 5 Mi- 
nutter Jst-. Sau oidt fog ded, var 

det ved Ashland, en as de säde 
Von i Oregon, at Sammenstsdet 
stete. Worten-m fon- fortalte as det- 
saade tätige-, at del sit vi aldrig 
nagt-! at vidis om i Holla-ne- det 

Tollde ntmlig stade Tkasikken alt for 
s 

Unecht, —- og del flog not til. Jem- 
imnofonmnamorne og den kathoxike 
Kjrfcs føracsr neinlig for den HERR-k- 
ä- ; Amerika male-des, at de blivcr 

Ist-w 7ri set It hske det, fom Mc- 
Jer til der-es Jst-del, og det maa vi 
mndrp chmsglk san pænt nsjes med, 
Zog det et vi ollerede saa vante til, 
Tat Bauen et blevea den enden Na- 
.tur. — —-- — Fra dem. fom kensdte 
sdcsn Vef, et im Dis pas-, at der fteg 
Hm Tastebtn ov til den Gub, spm 
Tanledes bavde holdt sin siærmeade 
Bacmd over os, mens vi lau i den 

hohe-ftp Stdn —- vi passen-de Asd- 
«land M 3 om W. Andre be- 
anndte den nne Dog, iom de bavde 

»endt den formaaende 
Jo længete vi fom ned ad sthas 

sta Springs mod Reddeg, desto me- 

re ade blev Biergene Alle Træet 
var d-de, alt Gtæs visnet, tun de 
rsdligr. nsgne Bjetge faa vi til 
beuge Side. M var nu inde i et 
meget rigt Mittedsfttist, Mnlig paa 
Jetn oq Kobber. Fee Wag, Tom 
er Dovedstoden i Wo Tounty, 
kan man fe Monat Lassen, der ttl· 
lige med Lesen M, Lassen 
Pas- osv. minder un vor gamle 
hauste Laut-Mich Peter Lassen- 
fotn Us- myrdet i sit eget Das i 
Umt ist-a staunt Lassen, der 
We hat das-et aus« for en nd; 
M W, M M stide satt- 

btud. — »- J Ried Muts faa vi 
den ftrste Stationdbygning i den 
i California Tini Me, Mkaldte 
Mission ftyle« —- med tykte Ler 
ellek ärcnmuke med soc Binde og 
langt udhiengende Tage og en Ve- 
randa foran den egentlige Bygning, 
en Mitingsnfaade der fknldes de 
spanfke Mnnkei Missionwrer eg en 

scrrdeles passende for et Hinz-tw- 
pifk Nimm fom des jo finde-k- i Cali- 
Mnin At vi nu var kommen ind 
i des semjtropiske, kunde oafna mast- 

kess derma, at vi i Red Blu« Haa 
de ist-sie Palme-, hvoraf et nieset 
start Eiseniplor stad läge foran Sta- 
rionåbygningen og var pna samme 
Heide som denne. J Ned Blttff 
var Vi ned Sackamento-Floden, 
sont er sejlbar herstn til dens Mun- 
ding, sag nu gis nor Vej ned gen- 
netn den brede Sakramente-Tal med 
den-s nmnge Bver. deniås man-ge og 
stoke Frugti og Hnedenmkker,sljvils 
se fidste loa fulde as fnldte Hvedci 
Terkkiy Vanke ektek Vunke ud ones 

Matten J Calisoknio bester og 

tirtskser man nemlig Hvedc pan en 

Gan-g, og i Ztedet for at nmn i 
MellemsZtaterne i Visiten-J Tsd fee 
Essai-Ferne fulde as Noshobc set 
man her fyldte anfekwbe Regn 
er man nemlig ifsc bange kor, das 
der er taugt fka Hssten til Regu-! 
tidksn i Oktober-. —- Derior set 
Markeme nu ogsaa temmelig ede 
ud, undtagen naturlignis, hvot man 

brugek Ovetkisling. — Der sind- 
en Mirngde stoke Hat-er i denne 
Tel as Ztotem de sackkaldte Jack- 
rabdits. Vt san den ene lang-rede 
Marien efter den Enden pile of 
Sied, sit-eint of Toged ind over 

Marter-ne Vi soa ogsaa en Meinig- 
de Menneiker ou »Beste arbejde vaa 

den stere Automodil—Vej, som, faa 

vidt Leg ded, scal gao genaem hexe 
Seit-den« og sont vjl kofte nmnge 
Millionen at fuldjske Men Cali- 
sornia et jo Guldsetö Lan-d. Jeq 
tænkte paa de mangse Landsknasnd 
sont i sin Tid var med i den state 
Sttsn of Guldfsgekh der fmdedes 
ogfaa gennem de Syste, book di nu 

Urte, og wo den store Memgde 
of troqute Situderjydet, der nu hat 
der-es Hiem ä Colifoknii1,s medens 
den-s Lands-de og Slægtninge 
nn er nied at kmnpe for lldvidelken 
of dei ftore Fasdkeland, som Mk er 

deres ——, der langt, taugt bot-te 
bog Bier-; og Hat-. 

Sol-o var jeg nu nred i den store- 
brogede Tukiftstrim sont havde 
Byen vsd den goldne Port til Maul, 
kommende fta alle Eider destil- 
Paa Grund If denue Ztksms Stor- 
kclle var alle Jembanetog lot-jin- 
kede, Man det, jcsg Var med. 

Det er alnd tkasttende at like 
med et Tog der et soc-sinken det 
er ogsaa tkæncnde at strive tet me- 

gec demn. Besuch blev det eitel-- 
haanden iaa mittl, at vl ikke tun- 
de se tet meget udenfor. og da en 

Dpregnjnz as Nonne äke tcm in« 

Messe-re Lasseken rel meget stal 
jog endnu tun tjlssje, at vi efter 
at have lørt længe i en stor Spamv, 
blev fange-de over Sakramenw-Zloi 
den im Benicia nl Pol-to Costa-, 
25 Mil «ka Dakland. Zusammen 
til Holland, sie-g vi ud as Toget 
og qjk paa den state Fastgiy lmn 
satte os over til Sau Francxscm 
hvok et start elektrisi oplyst Team 
vinlede os i Milde med sine Tusins 
der of Ier fra den state Ferme- 
ftkjtion pag Sprechens Pacific ved 
Boden as del i Sau Franks-see saa 
bekendte Markt Hättest 

Lin end m Lim- surjenL landedc 
ist fault-des omsidek 1 Jan Fran- 
ciszco, Zwar den stoer Maiin as Tu- 
rxsusr snakt Opløstcci og Sursrunsst tli 
alle Zidksr Im Cum-m- kmude Im 
tun-est ooa Toqet i godt 29 Linn-k- 
ssr jrg kom til den store By ned 
den qnldne Port, lmngcre fra Hieni- 
mcst end nogm Sinde fsk und den- 
ncs Reife-. (Meke.) 

so Arke-, b sll lks Sonne-. Mist-. 
od ·10ks1. lc Ackss til-ist« OTHER IUJO 
out-tm Kosten psu locts Wut-sh- 160 

Ame-, ö Mit Mk By. 25 Arn-s Nase-L 
Busen les-»Um Ton-li- Im li- mindre 
list-nagst IIkis WANT Izm kontsnh 
Rost-« ps- loms Muts-L sit-is est-m- 
ancer hocmmh Ul: W Uns s 
EW » W. p: ist-. 

Einda- i Blait til Salz. 
Af facitellige gode Grunde in- 

fkkt im at Iælge den me af mine 
to Eimtmnme i Mai-. Den ene 

et et 6 Beweises Hut beliggensde i 
en of Wut-Liebste Wswars 
tem. Den Enden er et fvrholdsvig 
nyk 7 Mfes Hut msd W Irre 
Jow ille lang-L ftu den W Kik- 
Ir. FOW qunstiqe Billaar 
Im ew, com Mel san ske 
M set W. Mwsier of c- 
Wu W W til W 
Its-. o. st-» Ins-Hm 

Japan-situierten- 
Fsr wirket-. je Kot. gek. 40 ...................... 8243297 
Sidney, Mut» Jmmanuels Mgkfs Ungddmsf ........ 1000 
HCMMOM Nebr» Mindesorcningen» .............. 10.00 

Mai-It Mem Wis» mindcsokeniugca .............. 520 
LMI VII N P. Dätlefscn im Huftru .............. U« 
Cushing, Wis, P. O Veto-sen ................... 100 

Cordovm Reh-» ved Mrssionær Melan Msde ........ 12.7s’o 

BRun Nein-» ved MiMonasr Wellen-: XII-de ........ 650 
Name Eo» Nebr» »Es unge i Bethlehems Mgh ...... 10.00 

Stoplehurit, Nebr» ved Mission-k- Niemins Mssde».. 35.18 
Ord, Reis-« en nun-vat, vcd Missiomrr Nie-liean Mode» 3.00 

Hutchinkom Minn» Hedningemissionsf ............ 2500 

Tilsannnm. .32553.1 l 

Judignenauiiosem 
Jst bitter-ed se Mil. Nr. 40 ........................ 857Ii.89 
Hamptom Nebr» Kvindeforeningen» ................ 15.00 

Maple Vallm Wis» KIITUdeforeningen .............. 5,00 
Masse-T S. Dak» Mks A. P. Wen ............ 5.00 
Royal, vam Verdieme Mah» Jst-neues Ofscr ved 

Missiongmsdet til Kostskolen i Oaks .............. 17.40 

Tilsammen.».8619.29 
Jndremissionem 

Fsr kommt, se KU Nr. 40 .................... 8769.65 
Hatt-hinsan, Mem-, Mindissorcningen .............. 10.00 
Verrsford, S. Dak» Mes. A. P. Pistol-irrt .......... 5.00 
Royal, Iowa, Bethlehems Mah. kif- nf ovcrsfudet ved 

Missionsmsdet .. .............................. 7,44 
Minnefota Meds ved P. Etat-sen .................... 4141 

Tilfommen. .s833.50 

Motmonsaissicnem 
Jst kvittetet, se Mil. Nr. im- ................. ,......88.32.29 
Hamvwm Nebr-, falle MrsJ L. Elle-Held Nie-is Peter-few 

Damm Helm, C. Jodnsem H. Lassen, L. Haufen. O 
Velling, Hans Madsm S. Peters, Jobn Lotsen, Ma- 
tie Men, Carl Peteksm L. Madsem Elle Mad- 
sen Jen- Erikfem Ola Anders-h C. Sinn-taufen. 
A. Th. Schultz bver 81.00, Mrs Peter Hausen 82.00 20.00 

Tilfammen. .8872.29 

Samfuadsqæld: 
Fsk kommt se M. Nr. km ........................ z 49.50 
Zpencetz Iowa, en unrwnt ........................ 2.50 

; 85200 
Bleir, Nebr. den 8. Okt. 1915. 

Wkakmosdtoqett Otto Haufen, 
M. for Jota for-. danste malt-th- M i III-E 

tritt-ringen 

Tit l). sur-. tlntsske W. lud-. Kirkcss lscimehjem 
For Institer for 872752 Lack, Wis» st. 

Paul-z bist-« Kri. Sä« Pop sippi, Wis» Bot-- 
vehjemstoke 8450 Nichttun-, 1s., löst-neus- 
Ofkek ved Mission-unweit 815.05. Tracht-U 
Mit-b» St. Thomas bish. sondegsskoleu 8443 
Rot-kin, X--br., »I. (’. Christian-m 82 spen· 
get-, Wis., Rast-im- lAursev Pl. (-’0. Bluts-, 
1s., Jst-S Jcsnsea H5. Elle-uqu Mit-m Ell-stup- 
BØM stä. Hain-eng Nein-» Bisthsnia MZIU 
San(lngsk»l(s 82.85. Eben-BUT (-«olo.. dir-. 
P. skari llnnsm s10. W(:stbk«olt, Me., XVI 
NO. Amt-um la., J. l'. -I. Hase-m BL. (,Junhink. 
Wis.. Don d. c- l. Mgkk 88 og dir-. Anders 
Jenas-n IN. Vertainjism s. nah C. Notar-a 810 
Wozu-roch bit-» kl. k. m-. luttL Meh. 819151 
Potter Nein-» Klplniu Lohn-on O2.30. Festste. 
N. Vol-» en ums-wir Sö. Gremvillth Mich» St. 
Petier Mglrs Kvt Sö. Bun, Mitm» symbo- 
skolen LIUFL llutebiazom Kinn» Anker o- 
Pmnch Fiel-sen HEFT-Cl Muple Wilqu Wis,, 
Kri» Ps. Drin-, la., Ofkpr km Sond-gsskc)leg 
8151 nimmt-Im Nein-» Ist OW. l alt QSSSDL 

.10km Und-eu, Ku- 

«l’il »denn-je light" Kond. 

Eugcmz 0re., billig-I Mikkelyisu s1.25. 
Ost-Ris, Mino-, scimlsgiskolen 81.90. Chiosgm 
Ill., Guts-th- Mgbs søadwkole Os. Aathom 
Is., »I. P. .1. klug-w Q2. I alt Aals- 

Wsupsos, Wis., den Z. Okt., 1915. 
Mod voalig Nil-en os Tak. 

I: :-- 

Vcd Lygtcns Stin. 

Ell Bog Am LIH «;’-i·1’ m E(«r«·n ,w«s«"::·«t-»t’ BRAULA-F- 
fom udgivcss of Wirst-tm Aksrcntng sur sxnxr M:«s":..;1 : Daumen-L 
Judeholder sms surslellizke som- Fortsisllkxxxcr sum Exil-gen Vedstes 
mode-s thun En Ztcsdsuktmsdsk Hauskan Mk- JHcls lcrste Da- 
vids Sohnes En Historie Jnc isn FO.,-:c.,«-J.;:tcr, To Sohn-, Im det 
dybk, Ei Vottldomsvcnssob Prk «1:Js«-I!n:1d(-1, 80 Contck 

J 
tu

 

Daaish Luft-. Publiitiiuq Haufe, Maik, Rest 

W 

Nvglc Uyc Smaasttister. 
Giveg der et 70cinlt Evangelium? Il- rfkicsvakdt 

Thotnsen,»12r(v·"t msd Tsscqhnmme Kikkc i Ksbenhavn tut Si 
det, i Omflaq ........ Priss M Conts 

Bote lutbershs Bekeudtslfcsfkrifter Li: Mut as 
Lic theol Al risd Th Isrgensen 55 Tiber i leag, Mc. 

Don en Kräften naaiKri12 En Vasumuix nig: Dokt- 
vejelspr As Kund Hee Anderlem Sscsf or O » U. M. i 
Ksbcsnbnvn 28 Sidet Fritz m Emu 

Rande As Caseilie Peter-sen Ovetsat as Post : P, Mal-few 18 Sider i fmukt Dinle -------- -· Pkib 10 Senkt 
Ase 4 Meister illimitie- 75 Gent-, Port-M 

Dssisi Luthems sahns-sitt MIC- 
Blair. Rest 

( 


