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Senk--ivslextdkäx 
Dmädskartoflek. Gaardejer Hans 

sen i Langskær ved Hader-Hm kom;« 
sorleden Tag insd poa »Danneuiris 
le«—:- Kontor med en mærlclig Kur-s 
toffelstamme, som han sollte-J for-i 
tjente at komme i Aussen THI. 
drei-We fig om en særlig Zlagsi 
Kot-tollen sont ban ikke ved Navn 

paa, men Tom sandte-Z blandt Zum-Z 

ngigelsartofler i Amt Der anleg- 
ifke blot en Mængde —- Ta. 40 
— Knrwfler i Jorden, men ogssaa 
ved bvert Led paa Stamm-en belt 
on i Topoen Irdviskler der sig en 

Kartoffel. Arten er meget wire- 
dnatig ou fcvrdeless velsmagendc. 

Tsdksfald Befmrseren Cur »Im 
riskassen Tor Zunsdeved og Omegn«, 
Jensz thmidt er død i en Alder 
as kkmp 60 Am. Afdøide var mal-l 
ge .,F·lsb. Av.« Tillidsmand for! 
Vælgerforeningen osg Sprogforensiuis 
gen og Stedfortræder i Vælgerforks umgean Tilsynsraad. 

Den wenn-stetige Ondfkab ogs 
Misnudelse vifer ksig igen i den 

sidste T1d, skrives der i »Dann-:- 
virke«, ved, at der atter til Gene- 
mlkomsmandoen indgaar anonyme 
Breve eller Skrsivelser med falsk 
sIlnderskrifL hvori sder gutes op- 
mæriksom paa mislige Fovhiold el- 
ler deswkses Dil, at den eller den 
etisdnu gaar shjefnme og helft but- 
-de iwdkaldes eller sendes i Felten, 
Grunden er i sReglen Heer-n, Mis- 
undelse og Familiewist. Hosem som 
mensr at have Grund til Klage, bsr 
roligt bienvende sig til den ftedfori 
trædende Generalkontmando, som 
strengt fagligt og upaktisk oil un- 

derføge Sagen. Forudsætningen er 

rigtignoch at Brevskriverne lcegi 
ger deres rette Nnvn til og ände- 
smar for Rigtigreden. 

H Hist Zyil og dyte Bistnr. Un- 
der Liverfkvjften »Gebt-nehm Ti- 
denii Tenn« skrioes fra Tender til 
,,3c«bleswiger Nachrichten« den 22 
September: 

Paa Heslemarkederne her jpiller 
Pengene ingen Rolle, tyvad der liges 
frem Finder et flassisk Udtryk oed 
Konsij Endnu ingen Sinde er 

der i ssksennemsnit blevet spillet saa 
hsjt som nu paa disse Esteraarsi 
markeder, naa bvilke de tidligere 
Taa solide og vasgtjge ,,Blaa« fini- 
pelthen nsu regnes tkil Zmaapenge 
Vaa sidfre Marked fkal en Handels- 
mand have tobt hetwed15,000 Mark 
: KortsoiL og deraf hat en Epiller 
alene windet 9,000 Mark. 

Prisen for en Rug taxeres til 
mindft 100 Mark, «bvilket kae er 

faa nnderligt, da enkelte Værter 
Iaaer 4 Mark Tor en Toddy 

En Blase af Krauseflsjfer. Bi- 
siddserrotten i Heide rar idømt en 
Ene 3 Ugers Fængfel for at have 
stjaalet Zløjfer fra»KTanfene paa 
Na.:d:::..:.;: chiølermanns Gran og 
dercsi svet sisg en Blase 

Belgiens Kowni. 

Oplevelfer i Konso. 

Affkeden var stemningsfuld og 
seftljg, Zwek Gang en af de ftore 
fnxukke Kongodsampere før Krigens 
Regyndelie gIed nd fra Bolvcexket 
i Antweroens Hann. Havnefortet 
fkød Salu1, Militærnrwsiken spillede 
'92ationalmelodie11, Flagene gis til 
fMjrsAog Tusinder af Mennesket 
sinke-de lev vel og spaa Genstm 
Fern Dage seitere var Passagererne 
sned Teneriffa Ei Treppenin Tro- 
penatut —- —- «- 

Saaledes sitksleder en dansk Kon- 
gofarer, Kammerjunker, Maja 
N. Fuglede en Bog, fom shan hat ad- 
sendt i dissfe Dage. Og Ordene verk- 
ket Minder iikie alme hoc den, der 
M her Mist SW Æventyrs 
land, sagt hoc Mer, der bar set 
en Modus-per glide nd as Int- 

kcer en Landstrinnnel mod Eyd in 
Losklandsss Vold, da lwis tnfk Mast : 

par-de rakt saa langt, wilde denk. 
selatske Koloni have Oceret stillerji 
vraa famme Munde-. il 

Kaptain Fuglede Var brnat fi ;- 
Ie Ljne i de Aar, lmn bar gjortkj 
Zjeneste i Kongo. Han furtæller« 
Tasngslende on undevholdende um« 

"ine dagelange Reiser Hnndreder as 
Kilometer op ad de sture Floder 
Ja gennekn dybe Urskove med en 

Vegetation og et Dnrelslv ssaa riat 
Jg sjceldent sont maaste intet an- 

det Sted paa Klo-den, og han stil- 
drer den indfsdte Betolkning, saa 
dan som kun den tan gøre det, fom 

bar levet samtnen med de sorte Ilar 

efter Aar og hat knnnet scette sig 
ind i Kotiqoszlkegernes Tankegattg, 
Zæder on Zkilke Den danifke Of- 
·ficer har været en god Jagttagen 
og det er en Foruøjelse at Folge 
darn, nu han beretter ont sine Op: 
levelfer i Konga 

Jævnt og besksedent sortceller den 

danske Officer om sine Oplevelser 
blandt Attila-is Sorte. um farefnli 
de Expeditioner til det Jndre af 

sendet og um Daalsigljsvetiz araa 

Ensformnwed for den botde Mand. 

Man faar Besked om Land on Falk 
og først og frommen am den bel- 

giscke Kolonisatton og Kongos ri- 

ge Aretntidsmuligbedet Te belaiske 

Rædsler i Kongo var jo i sin Tid 

en staaende Overskrift l den tyske 

lPresse Kaptajn Fnalede giver et 

lganske andet Billede af den Birk- 

Hornihed som Belgierne med Kong 
iLseopold i Evidsen har udfoldet i 

det Jndre af Asfrika Og n n for- 

staar man, b v o r f o r Tyskerne hav- 

)de faa travl med at kritifere Kong 
Leopold-I Styre «i Konga De vilde 

selv have Fingre i den rige Koloni 
for at kunne danne et vældjgt Ko- 

lonirige i Afrika. 
i As Kaptajn Fugledes Zkildring3 
Efaar man det Jndtrnt, at det ba- 
sgisske Styre j Kongo er mildt og 

jforstandigt KvngoiNeaeren er kom- 

rmen til at leve under ordnede Zor- 
Iihold, og Civilisationen breder sig ud’ 
ever det vcelsdige Rige Kolonien 
hat ogfaa faaet en national HærJ 
der nu tæller 25,000 Mund med! 
en sstor veluddannet Reserve »Der· 
er Zoldaterstof i diese Mennesker, 
det set iman straks, naar man gaar 
ned langs Fronten af Konrpagniet.( 
Høje, flanle, fenekraftige Falk, tote-I 
verede med Stammens Mærte paa; 
Pan«de, Kinder eller Hage, med Ar; 
saf Pileskud og Lanseslød eller med; 
Tænderne filede spidse sorn et Nov-; 
der; men det vilde Udtryt for-z 
Minder-, naar Øoelserne begyndem 
Zaa stram, ensartet og vel disclpbii 
neret Ererclts kan belgiske ellerT 
sfranfke Soldatek i Europa ikke old-; 
Vise. Marthen er sprenstsig og let« 
Holdningen ged. Qg selv um den: 
forte Soldat itte til Fnlde kan op-l 
satste den europætske FelttjenestesI 
mange asg indviklede Læresætningeyl 
har han en medfødt TerrænsanäI 
som ingen europasifk Soldat can 
tilegne fig. Zaa Indløst som en Kat 
skan han snige sig frem i det tætte, 
hsje Græs, han tan sno «fig gen- 
nem den samtnenfiltrede Zion fin- 
de Vej ovemlt og benytte Floderne 
og Heiderne i Terrænset saaledes, 
som knn Naturmennestet kan, i 

Kraft af det Jcegeti og Spejderins 
stinckhsxder er nedlagt og ndvikleti 
ihos de vilde Folk.« i Det er en Prsoe paa, hvad Kon- l 
goNeqeten tan drwe det til som« 
So.ldat Og den Roger-, der er enj 

god Soldat, har W BettngelsJ 
err for at faa Del i det, vi talder« 

chilisatcionens Gaben Han Lan felvl 
chere med til at bygge Staten op,1 
den vceldige Køloni. for Ewig Ubvikil 
Fing det lille Belaien allewde hats 

lsgjkoct en meset sbetydeliig Jndjatsu 
Sinn Kapan Fuglede Eises-: EenJ 
Ding Tau man aldtig sage fra Bel- 
gten, nsmlig Æren for at have 
brast Wunden-nun sog Tivilisas 
tnmen til Malt-fah Det er hel- 
Ier like val em, at Bänken vtl 
Efeu Binnen. W havde haabct 
W denne M at kanns ew- 

s belgtsi Donau es en Det mer-.-L 
Zf 

» 

Wen M bltvsr 

W , der fis-et list Atti-J 

l 

maul, de faar oed Hjemtejfen, kan 
de være bekendt. Han regnet med, 
at Kongo efter Krisen vil fna en 

mægtig Ildvikliiug, og at der oil 
blive Plads for mange Masnd —- 

« 

ogsaa energiske, uuge Dunste Og 
derbimr hsan sikkert Ret. 

»Hvide og Sorte« fortjener at 
blive lwst i vide Kredsse Bogen er 

lisgcsaa belærendc sont wider-holden- 
de. Og det merke Asfrikæ som Kup- 
tafn Zuglede fortæller om, vil kom- 
me til at spillc en betydelig Rolle« 
ved Fredsisforhandlsiuigserne, for iks 
ke at tale um Aarene derefter. 

»Jyll. Pstf 

Amerika vil yjælpc Inmi- 
grantctim 

Oplysningsbureauer vil blive op- 
tettede i Viper, der hat en stor 

Fremmedbesolkuing, for at de- 
skntte dc Jndvandtcdr. 

Onkel Zank er nu i Færd med at 

oprette Lolnksuingisbnreaner sor si- 
ne Newer og Nie-seit 

Ticsse Buremier Uil E ierste Nil-k- 
ke blioe im· de udopterede Reuter 
Ja tlcieceiy tkii det er Lilieningen at 

gøre dein til et Led i den itore tilan 
for Ainerikaiiiseri1m, der tzui er im 

der lldarlxeidelse ior de Fremineds 
sødte i Amerika, idet de skal nde 
Jmmigranterne den forste Hscelp i 

de mangc sorskellige Vanskeligheder, 
de kan komme i, i et ssremsmed Land- 

Det er ulieldigvis sandt, at der 
i Fortiden i sviste Klasse-r herskede 
den Opsattelse, at Jsminsigranterne 
udelukkendsen var til ior at lilive 

udnyttede og bedmgne Den blandt 

ansdvandrede saa alniindelige llvii 

denshed om amerikanske Forkiold de- 
res Tilbøjligbed til at stole paa u- 

kendte Meiinesker, oq Vondefanges 
re, der altjd staar pnrckte til at ilaa 
dem — alt dette i Forming gar des 
res Ekcebne alt misdet end behage- 
lig, indtil de dar gennemgaaet en 

lang og kostbar Leeretid 
Nogle ai« Jnnnigmnterne dar 

Zlasgtninger i Amerika, og de ile- 
sie as dem bar sandiyiiligois Ven- 
ner .lierovre: et itort Ilntal saar 
Hjcelp ai saadanne Organisationer 
sum tiie Hebrew Zinsltering Ilid 
Association og andre Foreninger 
med ligneride Forinaal Men trods 
alt, hvad Venner og Velgørenhed 
kan gere, bar Ismmigranteme til 
Tider hait lmarde Vilkaak i Ameri- 
ka, og det er for at irelse dem for, 
nogle as dereiss pinlige og kostbare 
Erfaringer,· at de Forenede Ita: 
ters Regering nii over Ziele Landet 

opretter Sinkt-aner, lwor de kan fin- 
de Hjcelv For de vcrrite ai der-es 

Vanskeligheder. 
J mange Butikker med et haar- 

«ligt Nygte Pan iig er det olmindes 
liqt at iorlange ioråiøiede Weiser 
as Jmmiqranterne Engisrere a7 

ILomgneDrokumtoeTyer aikiwver 
dem ovekdreoent høie Gebyrer for 
«1iden eller ingen Tsenefte, og »rein- 

ners« udnntter dem, Hvorsomkielst 
det er muligt Zaakaldte » Bankie- 
rer« cmbner ssiontorer i Fremmeds 
warteten hvor de tilbyder at sen- 
de Penge bjem til Familie-r af 
Masnd, der arbejder lierovre Nogle 
as dem sendet overbovedet aldrig 
Peugene hjem til Mændenes Fami- 
lier, og et stort Anteil for-langer ira 

jto til ti Gange Esaa meget for at 
sende Pengene, som det vilde koste 
Jmmigrantem iwig han vidite, kivor 
han Kulde shenvende fig. 

Selv i Tilsælde as Sygdoin og 
Død bliver Jmmigranten udnyttet, 
hvis kmn er im uheldiq at sknde 
en samuittighedsløs Lcege eller Be- 
gravelsesbessrger. Dei er altsor os- 
te Lilie-Weh et mdfsdte Borsiere 
skcenker Junnigranternes Ønsker og 
Fornsdenheder altsor lidt Opmætb 
somhed, og Islgen er, at shan tidt 
islee sig iskuffet over Hin Kartiere i 
Amerika l At made Bad pqa hele denne 
Situation er, hvad the Commis- 
iioner of Naturalizatiom hvis Bu- 
vemi er en Oel af the Departmenti 
of Labor, stræbe eftet. At vise Ame-( tika detes Anspak over-for de 
Jesnmwfsdtr. og at— vise Jmmis 
gis-interne dvorledes de san Give 
Amerikanerr. ille blot somä men 

W, at de dllver sum-with 
WMMMMUM 

set mä den WIIWQ Ist 
»s- W soc »d- W sy- 
W, W W- Oas- 

sem W M M, W 
W M ten tm W 
Pu- M Ris- W) s tW 

«- 

Sprosg facwisl som paa Engele vil 
Esan blicvk belært om, at de For-ene- 
de Stater øtlsskcr at hjælpe -l)am. 
og at dan kun bebt-ver at sigc til 
for at faa Hierw- 

Qolysningsikontorerne vil Vjælspe 
Jmicwigranterue med at bringe de- 
reiJ Familier tin Amerika, gcnvini 
dcs Benge, sont de paa bedragerift 
Maade er blevet bemvede, og pag 
andcn Maadc hfaslpe dein mod at 

gørc Livet i Amerika bohageligt og 
fordelagtigt Jmmjgkanterne vil bli- 
oc opmuntrede tl at rette Spørgsss 
man-l, noarfonchelst de er i Tvivl 
angamnde, bvordan de skal fortwi- 
de sig og i scerlige Nodgtilsfældse 

De sankede Ema-. 

Ovct 400 biet-gede. 
Krigen og dcns mangeartede 

Skibsulykkcr bar gisvct Ztødvt til 
en botydolig Udviklinq as Vierg- 
nknggsoirksomiwden og deus Msidlet 
Distte bar ncwnlig været Tilfældet 
i Ettglak13, lwor Ifdmiraslitetct km 
tagcst Sagen op. 

For Krisen brød ud, ejede den 

cngelste Marinc ingcn Bjcsrgningss 
damperc, og alt oedrørendc Vierg- 
ning af Zkibe var ovexladt til det 

Iprivate Initiativ. De mange Zænks 
ningcr, saavel af Krigsi sfom af 
Handelsskibc, gjorde det imidlertid 
notwendig at tage alvorlig fat paa 
Zagen, og ved Assistancc as de pri- 
vate Biergningsfelskaber dannedes 
alleredr faa Maanedet efter Krigens 
Udbrud »Um Admiralty Salvagh 
Section« Ledelsen heraf bleo over-4 
dmget tiT Ksaptajn Young, sum i 

mangc Aar hat staaet i Epider 
for Biergningsfelskabet i Liverpooli 

Der er forctaget en Mængdc mer-i 
difnlde Bjcrgmänger a-? KTigsfkibse,s 
tnen Virksombcden bar i det fisdstes 
Par Aar dog særlig bestaact i 

Viergning as sunkne Hunde-lässtbe 
Mange af de torpederedc eller mi- 

msszprwngtc SkiTBe er kamt i Nærc 
heben as Kkyfterne, og det er lyttes 
des en Masngde Skjbe at naa ind 
paa grundt Band, tmdcsn de sank. 
Adfkillige af dissis Skiby indcsholdtl 
vwrdifuldv Bad-ringen sont i lcensi 
get-is Tid kunde modstcm VandetS 
Jndflydrlse, oa da Tonnagen efterJ 
baanden formindfkedeki, fik det nyi 
datmede Viergningskorps nok at bes- 

stille. l 

Tot nun-di- la-n«ac, Eør man fik! 

nJgot at DEde mn de nor-e cnqelskeÅ 
Lljergningssnrbejdcxz on der er førft 
nnlig tilslndt Proöfen en Tcl inte- 
ressante Lplnsninger. Der nnsddclcs 
i Jsølgcs »Um-sen« fault-des at der 
nidtjl er ätjergset 107 ZkidC as Zwil- 
fc de flcfte isr over 1200 Brutto« 
Ton-J: alle dissc Zkide er repareret 
ua attcsr tnact i Brug. Bjcmningerne 
hat ikko alone fundcl Zted ocd de 
drittka og Eranske Kosten mcn ogs 
Inn i Middisllmvel 

En Tcsl nf Viergningstsslaaden be- 
fmar af asldrks Kanonbaade, som 
or oindanncst og udstyret med de 

lmstigsns Plumpen Dis-se Zlide dar 
alle-rede indbragt den Zinn, fom 
den-S Omdnnnelscs bar kostet adkkils 

läge Hundrcde Manch 
Vicsmningen sorlødcr ikle altid 

sredcsljg. Dct basnder sauledes, at 
en llndewandsbaad plndselig dul- 
lcr op dg forlnndrer Ali-beider Der 
can ogsaa være Miner i Fnrvans 
del, hom- dcsr arbejdes, men den 

værste Fare er dog den giftiqc Gas, 

sont strømmer nd fm de samman 
de Ladningcr ·- Lasusrne paa de 

jnnkne Zkibe. Der er da ogfaa 
drcrbl adfkillige Meintest-er ai dis- 
ic Gassrter. 

« 

Ali nycs ietniskcs Hjælpemidler, 
sum dennc olnfattendc Biergningss 
Virksmshed hat W l Anvendels 
se, san ncwnes en Motorpnmpkc 
smn kan lasnkoss ncd i Rummet paa 
et Zkibvzmder Vandet, og fom dri- 
ves ved Hjælp asf elektrist Strøm 
lfrn Bjemninggikibet En Jaadan 
Pumpe ital kunnc pnmpe jndtil 
350 Tons Vand i Dimen. 

Eis Jana til Leie. 

Paa Grund af ulyktelige For- 
hold’i Familien er en Maus Is- 
hat en Form paa 150 Arres, vit- 

listilatventeudpaabllllseos 
qodc schwellen oq hart vil hellt 
rent- ttl en qu haust M 
Vahcnssefdnerhexpaasanem 
km- mu W si« ut Leim-sc 
Art-samst- W, U. p. 
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l 
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Ritters-set 

Japanmissionem 
For Witten-D se Fkbl Nr. 44 .. « .............. BAUER 
Rom-, Ja» Kof. .. .. .. .. .................... mou 

Denntarl Wir-» en nnasvnt .. .. .. .............. Um 

Atthbon, Ja» en nnævnt ...................... 1().W 

Ell Horn, Ja» Lanretcs chtersen ................ IWU 

Sattt Helean Ore., Cottrad Lanritsen .. .. ........ 5.()U 

Ogdettsbttrg, Wis» Mexi. Tritte Jensett ............ 4.0() 

Tilsatnmen 8279858 
Udbetalt til Dato.... 5089.U« 

Undersfud ........ 8229042 
Jndiattermissionetn 

For witteret se Kbl 44 .. ...................... «7:i:3.:3» 

Sant Helengs, Oregon, Cottrad Lanritsen .. .. ...... sum 

Ogdettsdttrg, Wiss» Uler Tritte Jensett .. .......... ZWU 

Tilsatttmen 8741.30 
Udbetalt til Dato Mit-Ah 

Underskudk ..... 8219158 
Jndremissionem 

Zur lvitteret se Kbl Nr. 44 .. ................... Männle 
Sant Heletts;«s, Oregon, Lauritsen .. .. ............ 5.UU 

Ogdensbnrg, Wis» Mer Tritte Jenseit .. .......... :-3.()0 

Tilsannnetk 813911315 
Udbetalt til Dato .. Häuf- 
Oversknd Overskud XVIII 

Utahmissiosiexn 
For kvitteret se Kbl Nr. « .. .................. Roms-) 
Rolse, Ja» Kvs .. .. .. .................... 5.0» 

Sant HelensT Oregon, Conrad Lauritsen .«. ........ Hm 

Ogdensbukg, th., Mr:. Tritte Jenseit .. .......... 3.00 

Tilsatnmen 871360 
Underskud ........ 8117348 

Stolen-sen- 
« Fit- kvitteret, se Kbl Nr. 44 .. .. .............. 879860 

Milwaukee, Wis» Niels Nielsen, Poetshow, V. Peter-sen- 
George Bedeckt-Zu Robert Hausen, Frits Christiansen, 
Past. Mattltiesett, George Petersett og Huftrth Mrs. 

Fted Weinens-, C. Jenseit, L. Andersen, Carl Nelsen, 
Peter Petersen, P. M. Andersett, C. Jessen, Christ Riec- 
sen, C. Andersen, A. P. Nielsen Shorewood hv. st; 
Jetts Olsen, Caroline Panlsen, Niels Christensem Mag- 
nus Andersem Mrs. Wellen Wes-. Hendriksen hv. 50 

Cents, Niels Peterseth Glttsen ltv. 81.50 .. .. 2400 

But-ing, Wis» Andrew Nielsen .. .. .. ............ 2.0() 

Blair, Nebr» en unævnt ........................ 35.00 

Sareville, Wis» Peter Rasmussen .. .. «. ......... 5.»» 

Otttahn, Nein-» Pella Mgh. .. .. .. .. ..............·.50.0« 

Dwight, Jll» Betbel Mglt. .. .. .............. 15.W 

Ogdensbttrg, Wis» Miss. Tritte Jensett .. .......... sum 

Tilsammon sssZtMn 
Udbetalt til Dato» Wozu-'- 

Undcrskud Mosis-»f- 
Jodcmissionen 

For kvjttcret se Kbl Nr. « .................... 15.W 
Vcnfen, N«-br., Mathias Mathioscn .. ·. .. ........ »m« 
Brustr Eolo., Mrs. P. Zhow Haufen .............. 5.00 
Znut -c5csl(sns, Dro» Conmd Lauritson .............. Um 

Tilsammen Um) 

le on Kirko i Hidm Japan. 
For kvittcreft so Kb!. Nr. 43 .................... SULR 
So. Qualm, Nishi-» Mickcl Mortpnsen .............. 1200 
Elf Horn, Ja» Laut-its chterfcm .................. 2 00 
Sant Heim-T Oregon Conmd Lauritsen ............ » 

500 

Tilfmmnen. 87601 H 

Tit Juli-tm- vcd Judianermisfionen i Lass, Okla. 
Fett kvitteret se Mil. Nr. 41 ....... ............... 8500 
Blooming Prariv, Minu» Brbrson Mgb.s Zøudagsskale Zde 
Vrusb. Colo,, Mrsf P. Sbow Hausen .............. 2.50 

Tilsammcsn 
« 

Bill-TO 
Til Japmstørmsnos Julcstræ i Japan. 

Før kvittercspt se Köl. Nr. 41 ...................... 3500 
Platte Eo., Nebr» Kof. 851 Jolnt Christensens Born 8175 6«75 
Blooming Punkt-, Minn., Vrorson Mijbs Sandagsfkole 300 
Vrufb. Colo. Mrs. P. Zbow Haufen .............. 2.50 

Tilsammen 51725 
Til Missioneq blandt Soldaten-ne 

For kvitteret se Köl. Nr. 44 .. .................. 81252167 
Sant Helms. Ort-» Eonmd Lauritsen .. .......... 5.00 
Lindensburg, Wiss» M1«s. Trine Jenfen ............ 3.00 

Tilfammen 812529,67 

Refonnationssaavm 
For witteretsic Kot Nr. 39 ..... ............... s7«303().50 
Blair Nebr, Pastor P. S ng oq Huftru før NO nu 60.00 

Tilsammen« 87809050 
Blatt, Ni«br., den 7. Nov. 1918. 
std Taf modtagew O Ho Haufen. 

Eos-s s d sont b. ev. luth. Mrke i Ame-. 

Tit Krednnissionem 

Atlantic Krebs 
Overstud im Kredsmtdet i Westwood Me» 810871 Brock- 

1yn, N. Y» Salem Nah (Specieslt) sls 50 oa Chri- Petersen iso. 
Falkner-th- Me., Ewaus Mah» (Specielt) 814.51 oq Waso· 
Westbrooth Me» danik lau-. Mal-. til Delegatrejfe s29.14. War- 
ten, Pa, Mglx til Delegatrejie sit Osser ved Pästor Privatstu- 

« Inbsættelie i Boreester 821 Tlliammen 8251 22 
Med Tat bitter-et- Panduro Rasmutiem 

49 Montcbello Rand-« samt-im Plain, postka 
-...... —- «- 


