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Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige.

©anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe.

itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang.

%ak af mm* ©taftuS 6notø,

afljolbt i ^arté, 8bab,o, ben 7be 2luguft 1880.

($ra „Deseret News".)

^Sræftbent Saolor fjentobebe i fine

SBemærJninger i 3Jtorge§ til mig, at jeg

»ar fommet langt fob fra, og at jeg Ijaobe

reift »ibt og brebt gjennem Sanbet; jeg

føler mig nu tilbøjelig til at gjøre nogle faa

33emcerfninger angaaenbe be foblige ©gne,

og ligelebeS be norblige, og maajte ans

gaaenbe nogle anbre 2)ele af Sanbet,

Ijoorigjennem jeg Ijar rejft.

gor to 2Iar fiben i ©ommer beføgte

jeg bet mefte af territoriet Slrijona, ibet

jeg og 2Inbre rejfte gjennem beta norb*

»eftlige Sele, langSmeb be øftlige ©rænfer,

fnbefter til be aHerfnbligfte Sele, og »i

»enbte tilbage ooer SCucfon; fiben gi! »i

t»ær§ ooer "brn øbe $xt til ©ila og

mbere ooer ©alt 9ii»er, op igjennem

£onta SBafin og o»er SføoJIjoon til ben

lille ©olorabo glob. S3i erljolbt paa benne

SQiaabe en fulbfommen $unbfÉab om
Sanbetå Seflaffenljeb og naturlige gor=

bele. Sigelebeå ble»e »i beljenbte meb

be »eftlige 2)ele af 9t» 2Her,i!o. ©ibfte

©ommer beføgte jeg ogfaa ben fgblige

SDel af ©olorabo. 3eg rejtftc meb ^axn-

banen fra Dgben til ©fjeoenne; berfra

mob ©ob gjennem ©olorabo, paa $2ft*

fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra

til ^ueblo »eb 2Hrtanfaå globen; berfra

føboft til 9tto ©ranbe bel -Kort, og neb

ab ncetmte glob til 9t» 3)ieji!o§ ©rænfer.

3eg og nogle faa anbre SBrøbre Ija»e

befluttet nu til ©ftéraaret at beføge be

fgb øftlige ©ountier af Utal) territorium,

nemlig be n»e ©ountier, ©merg og ©an

Suan, fom ngltg ere bleone organiferebe,

famt be laoere beliggenbe S)ale »eb ©ranb

9ft»er; og fra ©ranb SRiocr »il Rejfen

fortfcetteS til <Ban ^uan og ben§ SBiflober,

famt til be 3tgbggber, fom »ore SBrøbre an=

lægge berftebå. Stimeligoté »iUe»i ogfaa

fortfætte »or 3tejfe »ibere til 3tg 2Ker,i!fo

og beføge »ore n»e ©ettlementer »eb "om

lille ©olorabo globå Ubfprtng, famt »eb

©ilaå Siflober, lang§ ©rcenfen mellem

5flg 2KejiIo og 2lrijona.

§ooebf)enfigten meb »ort paatcenlte

33eføg er at lære at fjenbe Sanbetø 33eflaffen;

Øj at brage Dmforg for Ærifti £jorb, famt

opføge ©aabanne, fom maajle fjaoe faret
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oilb; og naar oifinbebem, oitle »i prøoe

paa at fanfe bem til en eller anben §jorb,

[)oor oi lunne fætte faabanne §orber

ooer bem, fom otlte beftræbe ftg for at

føbe bem meb Sioctg SBrøb og beoare

bem fro at blioe albeleg fortabte eller

fønberreone af Uloe. S3i »ilde beføge be

nne Settlementer faa ljurttgt fom bet

ian [abe ftg gjøre, og Itgelebeg be ælbre

Sner, for at arbejbe btanbt $o!tet i

Doerengftemmelfe meb oort $alb, for at

lære bem bereg pligter og organifere bem,

efterfom bet maa ftnbeg nøboenbtgt, famt

orbne 2Ut, Ijoab ber beljøoeg, for bereg

Ubotfltng og SBæjt, og for SBebltgefjoIbelfen

af ©ntgljeb og gæHegftab blanbt be

hellige, famt Slgtelfe for ©oangeltet og

©ubg £ir!eg og Stigeg Drben.

2)et foneg at »ære nøboenbtgt for

be ©tbfte=2)ageg §ettige at famle ftg

tilfammen og berefter at fprebe fig libt,

og fiben igjen at famleg libt, og faa

frembeleg. 2Jieb anbre Drb: »i tjaoe

SRoget tilfceHeg meb Sierne, fom gaa ub

fra Suben meb Sntet og !omme tilbage

meb 2Ilt, b,oab be lunne bære. Serfom

nu 2lUe lunne gjøre bette, fhttte oi »eb*

blioe at trioeS i SDeferetg £ube; men

berfom ot abfprebe og og forbæroe eller

øbelægge bet ©obe, r>i tjaoe, faa maa »i

Ijellere blioe i Æuben, inbtil oi bebre faa

lært oore pligter.

2)er finbeå Ijog SHogle en Slttraa til

at oiUe fjærne fig fra ^ræftebømmetg

Sejlebning famt fra ©oangelietg aloorltge

Særbomme og formaninger og ben funbe

Stegjeringgmaabe, fom fafttjolbeå blanbt

be hellige, for at fomme til at nobe

ftørre grtljeb; iffe ftørre $rtfjeb til at

tjene ©ub, tin' 3ngen er i mtnbfte SJlaabe

forljinbret fra at gjøre bette ; men Sflogle

ønfte ftg i SBefibbelfe af (tørre grib, eb,

enb be foneg be ngbe blanbt og ; og for

at opnaa bereg tøenftgt, befætte be Sanbet,

tage Serberne i SBefibbelfe og famle fig

glolfc og §jorbe; be oille Ijaoe mere

9tum. Stéfe ftøtelfer burbe iffe brioe

og til 2)berltgl)eb ; t^i berfom oi labe

o§ paaoirfe for meget beraf, ftaa oi ftare

for at blioe en 2)el formørfebe i oort

©inb og at tabe Soften til ©oangeltet.

3Hen naar ot ere falbte og ubfenbte for

at oir!e, enten til at præbtfe ©oangeliet

i fremmebe Sanbe, eller til at inbfamle

be ftattiQt N fjærne ©teber, eller ot

ere fenbte langt tjen for at tøælpe til at

anlægge ©tæber og 33ger, eller til at

opbngge, orbne og opretljolbe gob Drben

og en funb 3legiering§form, famt at

fremme (Soangeltetg Qnbflobelfe — naar

oi blioe opforbrebe tit at bjælpe til at

grunbfæfte bigfe nne Settlementer, ba er

bet ret, at oi fluEe ablnbe; bet er lige-

faa retmægftgt et Slrbejbe, fom noget

SCnbet, ber tilfører ©ubg 3ttgeg Dpboggelfe

paa forben. 2Jien oi bør oogte og for

en uftabig Soft til at foranbre 33opæ[

blot for ©tebetg ©folb, og ilte flotte

tjib og btb, beftanbig føgenbe efter noget

Sebre. Senne uftabige gølelfe er itfe

gob, og oil i be flefte Silfælbe iffe lebe

til Soffaltgljeb ; \>m oil iffe føre til noget

oarigt ©ott, eller tit Sylte og fremgang

for bem, fom befibbe ben. 58t ere iffe

alle eng. -Kogle blioe mere Ijeitgiøne til

Ijoilfet font Jjelft ©teb, be lalbe bereg

§iem; b^oor fom Ijelft be arbejbe og

banne fig et §jem, ber famle be Sioetg

Se!oemmeIigb^eber omtring fig og føle

ftg tilfrebfe meb ©tebet, famt elffe bereg

Dmgioelfer, mebeng Ut for 2lnbre fmteg

at ocere oanfleligt at flaa ftg til 3lo

eller føle fig bjemme noget ©teb i en

længere Xib. %U mig tjax benne ^Ø^lfe

altib oæret forttnberlig ; bet er albeleg

ftribenbe mob min -Katur og mit ©inbe=

lag. Uagtet jeg, fom alterebe bemærfet,

rejfer om iblanbt golfet ligefaa meget

fom nogen af mine SBrøbre, 2lpoftIene,

og enbog mere i be fenere 2laringcr —
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maafte i be fibfte tn»e 2Iar — faa ljar

mit §jem bog fjele Siben »æret i ©t.

©eorge. 3 bet jeg ljar lja»t Varetægten

ooer Sftenigljebeme i ben frjblige Sel af

territoriet, fjar jeg »æret nøbfaget til

at rejfe en fjel Sel; tnen bette rjar jeg

gjort forbi bet »ar min $Iigt, og iffe forbi

jeg »ar træt af mit $jem, eller ønflebe

at flotte fra ©teb til ©teb. Seg fan

»bermere ftge, at i al ben £ib fjar albrig

ben Sanfe opfommet i mit fjærte, at

jeg flulbe føge et not og bebre ©teb for

mig og min familie, ligemeget fjoor

mange gobe ©teber jeg finber; bi§fe ere

for 2Inbre og iffe for mig perfonlig.

Set er hm min spiigt at opføge ©teber,

fj»or »i funne anlægge Kolonier af ©ibfte*

Sage§ §ettige, fj»or be §ellige§ ©ønner

og Søtre, font »or,e op i be ælbre ©ettle:

menter og fom fnart ønffe at fjærne fig

tilpagfenbe ©teber, !unne berebe fig £>jem;

ja, anlægge nrje Settlementer, fjoor »i

funne grunblægge DpbragelfeSanftalter

for ©ibfte=Sage§ hellige. 3Wen, fom jeg

ftger, jeg gjør bet iffe for at opføge

SBeboelfeåfteber for mig fel» eller min egen

gamilie, unbtagen faabanne 9Jieblemmer

af ben, fom burbe brage nb og begonbe at

»irfe for fig fel» og banne fig etføjem. Qeg er

ilfe af benne omflaffenbe ©Iag§. Sen 3orb=

lob, fom ble» mig anoift i ©altføftaben ba

pionererne »areinbfomne i Salen, befjolbt

jeg inbtil jeg bleo fenbt til ©t. ©eorge, og

ba o»erbrog jeg ben til spræftbent ?)oung

igjen, fra fjoem jeg fjaobe mobtaget ben.

Qeg fjar albrig ønffet at flotte ftben jeg

lom til ©t. ©eorge; og berfom jeg »ar

ble»en Ijenført paa en nøgen ©tenbnnb,

»ilbe jeg fja»e bragt Qorb nol bertil for

at giøre bet til et behageligt §jem. 8^8

tror i etfjoert galb, at bet §jem, jeg ber

ljar bannet mig, fjar loftet mig ligefaa

meget 2lrbejbe, fom fjoiå jeg fja»be bragt

forben bertil. $eg b,ar maattet fabrifere

en ftor Sel af fj»ab ber nn er, og bet

famme rjar »æret Silfælbet meb ben

ftørfte Sel af »or S3g og fjele »ort faa=

falbte „©gben". gor bet naturlige §Z>ie

at betragte »ar bet et meget uinbbnbenbe

Sanb, ben©ang »i førft Bofatte o§ ber.

58i ble»e iffe loffebe ber tjen formebelft

grønne 9Jlarfer eller faabanne bejlige

»ibtftrafte @nge, fom 3 fjer fjaoe. @ræ§5

fet, fom man fjer fer paa be omliggenbe

33alfer, inbbobenbe baabe ftort og fmaat

Koæg til at fomme og æbe, og be froftal;

flare SSanbbæffe, fj»i§ fortrwUenbe SJJuftf

l»ber for ©berå £>ren, ibet be gjennem;

løbe @ber§fmuffe2)al paa bere§ 33ej til

©øen, ftaar altfammen i mærfelig 3Jtobfæt=

ning til be naturlige ©ober i »ort frjblige

§jem. Serfom jeg »ilbe fortælle ©ber

bet §ele, faalebeS fom bet er, faa »ilbe

be flefte af @ber albrig ønffe at flntte

fgbpaa; men »i bruge iffe at ffilbre

SanbetS ubefjagelige ©genffaber, men

fnarere at omtale "ozt faa forbelagtigt

fom »i funne, ibet »i forftaa, at »i fja»e

Srang til at gjøre bet. Dg ber finbe§

iftogle, ber fjaoe fjaot £ro nof og 2Jtob

nof til at tale gobt om Sanbet, og intet

ubenSro og fanb „mormonff" 2Rob funbe

gjøre bet. 2Jleben§ »i gjorbe bette, glemte

»i iffe at nebbebe ©ub§ SBelfignelfer ooer

Sanbet, og jeg befjøoer næppe at fige,

at bet er formebelft fjan§ ©obfjeb, at »i

fjaoe fja»t fremgang og »æret i ©tanb

til at funne banne o§ Ejgggelige §jem

paa be en ©ang faa ufjgggelige, ufrugt=

bare og øbe ©teber.

33i ble»e fenbte ber fjen for at a»le

SBomulb paa en £tb, ba -Kationen ^>aa

©runb af inbbtjrbeS Krig »ar i en tøjle§Iø§

Silftanb, og ba bet for al 3§rael »ar

fommet til bet ©pørgSmaal: „©fjorter

eller ingen ©fjorter?" Set »ar©fjorter,

»i trængte til. S5i gif til»ærf3 og ans

lagbe 23omulb§plantager, uagtet bet »ar

alt anbet enb en inbbnbenbe ©gn for

Somulb. ©om fagt, ingen »ibtftrafte
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Søforter glcebebe Diet; men 2llting faae

ub fom om Ijele Sanbet lja»be »ceret fam=

menlaftet paa en uregelmcegftg 2Jtøabe.

SBanbet moatte brtngeg fra be Ia»tliggenbe

SRenber, Ijoori bet løb gjennem ben løfe

©anb, og »eb føjcelp af lange og loft=

bate kanaler føreg tjen o»er be højere

liggenbe ^orbftrcelninger. 3Wen nu tjaoe

»i, formebelft ©ubg ©obfjeb og fom

frugter af Ijaarbt Slrbejbe, en meget fmul

33o, fom et beboet af et ganfle gobt golf.

3)og »il jeg ftge, at Sanbet er ille faa

meget forfljeUigt fra Ijoab bet »ar ben

©ang »i !om bertil, meb Unbtagelfe af

be faa ©teber, l)»or gollet Ijar bng=

get fig inbbnbenbe &jem; men biSfe ere

faa meget mere borebare, begrunbet paa

bet SKrbejbe, bet Ijar loftet at banne

bem; og be blioe af ben Slarfag flatterebe

langt bajere, enb be eUerg oilbe »ære.

3 !unne maafle fpørge, om jeg er ube

for at bierne grioiHtge til at flotte

berub? 9tej, flet tffe. 2)og »ilbe gofc

let nol bnbe nogle 23røbre og ©øftre

fra 33ear Safe etter fra nogen anben 2)el af

Sanbet bjcertelig oelfommen iblanbtbem.

S)e »ilbe meb aabne Slrme mobtage aUe

gobe EJicenb og Soinber, fom maatte ønffe

at bofcette fig iblanbt og og nobe bereg

3lnbel af Slipper og ©anb, Saltug og

firben. 3a, ie9 figcr, at »i af »ort

ganfle føjcerte »ilbe ønfle bem oellomne;

og naar be faa bleoe nøbfagebe til at

tage bereg 2)el, eller maafle mere, af

biéfe »ort foblige SItmatg 3>iaturprobul=

ter, »ilbe be ogfaa Ejaoe S)el meb bem,

fom arbejbe for bereg ©lægtninge og

JBenner famt for bereg egen Dpfjøjelfe,

i Xemplet, fom »or gaber formebelft fin

SRaabe og fin uranfagelige SStébom Ijar

labet opføre i »or 2Jlibte og tillabt og

at bagge »eb alminbelig føjcelp fra be

hellige i territoriet. SSi erljenbe, at

bette er flet efter bet al»ife gorfgng ©to?

relfe. 3 et faabant Sanb Ijaoe be Ugu=

belige ingen 2gft til -Noget, fom be lunne fe.

©fter at be Ijaoe rejft berigjjennem, ønfle

be flefte itle at lomme ber mere ; ber er

Sntet, fom loller bem. 2lf ben Slarfag

er ©t. ©eorge et frebeligt §jem for be

féeEtge, og i 2llminbeltgljeb tjerfter ber

en meget gob 2Ianb. Unbertiben er ber

Itbt for meget af SBtneng 2lanb tilftebe,

forbi 2)ruen er alminbelig Ijog og, og

baarlige 3nou)ifcet n9 oe unbertiben for

meget af 23inen, fom Ia»eg af benne

grugt. Dg bet er et af be 2lrbejber, fom

paaljoiler og, at lære gollet at gjøre

ben rette 23rug af ©ubg ©a»er og ille

migbruge bem, at beljerfle bereg Safter

og ille labe SSinen inbføre Dnbt iblanbt

og. Dg »i erljenbe, at »i i bette 2lr=

bejbe Ijaoe »æret meget »elfignebe, tlji

ber er langt minbre af benne 2)aarflab

nu, enb ber Ijar »æret fiben »i bofatte

og ber og opbgrlebe Sanbet.

Jlu, angaaenbe Slimatet, ^orbgmon:

net og Sanbetg alminbelige 33eftaffenljeb

Ijoorigjennem jeg Ijar rejft, i SIrtjona og

langg ©rænfen af -Ko 2HeEtco, naar bet

fammenligneg meb bigfe norblige ©gne,

faa er bet en£)rlen; bet »il fige, at bet

er langt minbre flillet til Slgerborlning

enb Utal) — og 3 »ibe meget »el, Ijoab

Utal) er — men bet er bebre i føenfeenbe til

©rceggange. 2)er finbeg 2JiangeIpaa33anbi

løb, tljt 23jcergene ere la»e; be reelle ille

op i ©Iperne og ere ille bebcellebe meb

©ne, faalebeg fom be ere Ijer i bet norb;

lige Sanb. Sltppebjcergeneg føooebljæbe

opfører, naar man naar 9i» 2Jter.ilog

©rcenbfelinie, 33jærgene blioe laoere og

SBcellene ere ille faa talrige. 2)e ©gne,

fom meft tilbrog fig min Dpmoerlfomljeb,

ere langg meb Sontinentetg Ijøje 9tøg

i ben øftlige S)el af Slrijona og ben oeft*

lige S)el af 9ty 2HeEiIo. SDen norbøftlige

2)el af Slrijona gjennemflicereg af ben liUe

©olorabo glob og benneg Siflober, og

ben til 2lgerb»r!mng flillebe ©trcelning
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ligger »eb Ubfpringene af benne glob;

men ben er iffe meget ftor. 3>ffe beg=

minbre finbeg ber ©teber, fom ere pag=

fenbe for 2lnlæggelfen af fmaa Sger og

ubftrafte ©ræggange for gaar og Koæg.

S)en fmuffefte ©gn for 2lgerb»rfning i

2lrijona er »eb ©alt 9ti»er, neben for frøor

benne glob ubfirømmer fra Sjærgene,

ber Ijoor »ore ©øffeiibe nebfcette fig i @g-

nen omfring 3Kefa ©itn og 3oneg»tIIe.

Sanbet langg ©alt SRtoer tageg i S3e=

ftbbelfe af golf fra forftjeEige Serbeng;

bele, fom iffe ere af og. 2)e to n»gnæ»nte

kolonier af »ort golf tri»eg ret gobt, efter

f)»ab jeg forftaar, og ber er Slabg for

mange flere Qnbbtjggere i famme ©gn.

Klimatet er milbt og ©ommeren lang; ber

er næften ingen Sinter og ganfle libt

groft. Sølen i beng umibbelbare 9lærljeb

finbeg ber ingen gobe ©ræggange for

kreaturerne. ©rægfet er meft paa og

imellem Sjærgene i be norbøftltge og

føbøftlige SDele af territoriet, »eb ©ila

globenå og beng Sifloberg llbfprmg,

famt »eb ©an spebro, SBlacE og SBIjite

globerne; og ber finbeg mange ©teber, fjoor

fmaa 2Igerbnrfninggfolonier funne anlæg;

geg. Klimatet i 2UminbeIigf)eb er ogfaa

milbere enb fjer, og følgeligotg mere

behageligt. S be øftlige og norblige 2)ele

er bet tempereret, bet er iffe meget »armt,

ej (jetter meget folbt. 3 benfnblige£)el

er, fom fagt, ©ommeren lang og »arm;

ja, bet er i ©anbfjeb et »armt og et tørt

Sanb.

2)en Sanbftræfning, fom jeg beføgte

fibfte ©ommer, længere mob Øft og 9iorb=

øft, nemlig be øoerfte £)ale »eb 3iio ©ranbe

bel 9iort — Ijotlfen glob er i ben fnblige

£)el af ©olorabo og løber inb i 3lt)

aJJejifo — er gobt ffiffet for 2lgerbwf=

ning og for ©rægning. ©muffe Sanbs

løb ubrinbe fra goben af Sjærgene til

be brebe S)ale og aabne ©letter. S
benne ©gn finbeg gobe ©teber for 2ln=

læggelfen af blomftrenbe Kolonier, faa »el

fom ©ræggange til Seforbringen af gaare;

og Koægaolen; Klimatet er lige faa fø=

ligt fom i Sear Safe 2)alen og be anbre

Ijøjtliggenbe SDale i Utal); og uagtet Sin=

trene »el iffe ere faa ftrænge fom i ©acfje

og Sear Safe ©alen, faa mangler ber bog

iffe meget beri. 3)en atterbebfte Sejligfjeb

tilbaber ftg for ©runblæggelfen af mange

fmuffe og blomftrenbe ©ettlementer i ben

2)el af Sanbet, og »i ere i Segreb meb

at anlægge nogle Kolonier ber, beftaaenbe

Ijooebfagelig af ©migranter fra be fnb;

lige ©tater, tittigemeb nogle faa fra

Utal) til at raabe og unberoife bem om,

fjoorlebeg be ffutte »anbe forben og or;

ganifere ©ettlementer efter £tong Drben.

Si finbe og nøbfagebe til at fenbe nogle

glere til ben ©gn, famt nogle gaa til

forjljettige anbre ©teber, for at ftnrfe

og »ebligetjolbe »ore nge 2lnlæg.

3JZen nu fommer jeg tilbage til benne

»nbige Sal — ja, i ©anbljeb, ben Ijar

altib forefommet mig »nbig, naar jeg

fjar beføgt ben ; men man maa fjuffe paa,

at jeg l)ar albrig beføgt ben, uben naar

ben fjar »æret flæbt i©rØnt. Sile beg;

minbre forftaar ieg nof, at Sanbet i

mange SDiaaneber af Slaret er bebæffet

meb ben fj»ibe Kappe, og begaarfag flage

mange af ©ber ooer ben lange Sinter.

3Ren »ar bet iffe for ben Ijaarbe Sinter

og ben fmeltenbe ©ne, faa »ilbe 3 *Ée

Ijaoe bigfe bejlige ©nge og grønne Saf;

fer; S maa oiåfelig taffe ©neen for bette

©obe. 5Dien jeg toinler iffe om, at S
»itte fige, at 3 8<>bt ?Wbe »ære tilfrebg

meb libt minbre ©ne og libt fortere

Sinter, om 3 faa ogfaa ffulbe nøjeg

meb libt minbre ©æb og minbre ©ræg.

^a, jeg tror ogfaa nof, at jeg fjettere

»itte tjaoe bet faalebeg. Serfom jeg

funbe »ælge Klima, »ilbe jeg iffe »ælge

et faabant, fom ffulbe nøbfage mig til

at flaa ©ræg og berebe $ø tre 3Waane=
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ber af ©ommeren for at lunne fjaoe nol

til otte 3Jlaaneberå gorbrug paa ©runb

af ben lange SJinter. 3eg tænfer figefom

3, at jeg »tlbe »ære fornøjet meb libt

minbre©ne, om jeg enb ffulbe unb»ære

libt af ben febe ©ng, og til famme Xib fja»e

forfjolbåois minbre 2R»g og $Iuer. 2Jien

tale »i om gluer, faa lunne 3 iffe frem=

»ife faabanne $luer, fom »i fjaoe i ©t.

©eorge; og bet er iffe be almtnbelige

tøeftebremfer, men en egen ©Iag§ §u§=

fluer, fom ftebfe ere rebe til at ftaa§ meb

oå om »ore 2ttaaltiber.

2)erfom jeg boebe i benne Sal, tror

jeg, at jeg »ilbe betragte ben fom etme=

get ønffetigt ©teb for mig at fja»e et

§jem; og berfom jeg en ©ang »ar BIe=

»en bofat fjer, »ilbe jeg ifle tænfe ^aa

at flotte, ej IjeHer omtale ©tebet fom et

meget baarligt Sanb at bo i. 3eg fjar

gjort bet til en SRegel albrig at forlabe

gamle S5enner for at fjolbe mig til nne;

eller at lægge en gammel Kone ttl=

fibe for at faa en ng. Sen famme 3te=

gel »ilbe pa3fe i føenfeenbe til mit Dp*

tjolb i bette norblige Sanb; efter at jeg

en ©ang fja»be nebfat mig, »ilbe jeg

ifle tcenle paa at flgtte, mebminbre

pligten bfo mig at gjøre bet; ifaagalb

»ilbe jeg fetøfølgeltg forlabe 2llt og gaa

uben nogen Snboenbing. $$eg fw fjer

paa gorfjøjningen en gammel SSen, nem-,

lig Srober ^otjrt 5Rebe!er, fom flottebe

ub til »ort „©aben", og fom, efter at fja»e

boet ber en lortSib, flattebe tilbage fjer

til 33ear Safe Salen. 3eg »eeb iffe,

fjoorlebeå fjan føler be§angaaenbe; om

fjan er færbig til at fomme og bo fjo§

o§ igjen i ©t. ©eorge etter ej. (SBrober

9iebefer foarebe: „&U enbnu, Prober

©nora." 2Jhmterfjeb.) Qeg »il fige til ©ber,

fom fjar bet gobt: SScerer tilfrebfe, »ærer

flittige og fjolber faft »eb, fj»ab 3 *ja»e.

3eg tror, at jeg fan fe Sejligfjeb til at

anlægge nogle fmuffe 23ner, fj»or S ^un

tilbcis fja»e gjort bet. Set er nu om;
trent fjorten Star fiben jeg »ar fjer; nogle

af ©ber fmffer bet nof; bet »ar ben

©ang spræfibent 2)ouug »ar fjer, i ©el=

flab meb ©eneral ©fjetlain og Slubre.

Seg opfattebe Seliggenfjeben allerebe paa

ben £ib; jeg tegnebe Sanbfortet ^aa mit

©inb, og jeg fjar befjolbt en ganffe gob

Kunbffab om benne Sel af Sanbet. Set

»il maaffe iffe paSfe fig for mig atgioe

3iaab til ©ber, fom pa»e fjaot femten til

t»»e 2lar§ ©rfartng fjer, men bet fore=

fommer mig, at ©ber§ Xxo er iffe ble=

»en fulbt ub»iflet. 3eg er tilbøjelig til

at tro, at S funne gjøre noget mere enb

at opbrætte Kaloe, aole §ø, §»ebe, §a»re

og Kartofler, etter fjærne ©mør og laoe

Dft. ©og lab mig iffe forglemme at

gine ©ber ben »elfortjente 9to§ for at

fja»e fglbt Sanbet meb unge 2Jlænb og

Koinber; bette er et tilfijnelabenbe Segn

paa golfetg £il»ær,t og SSelftanb. 8 §aoe

en ftor Sanbftræfning fjer; ben er i ©anb;

fjeb faa ftor, at S iffe t>ti>e, fjoab 3
ffufle gjøre bermeb. 3 beftræbe ©ber

for at benntte bet §ele, og 3 ffumme

bet ooeralt ; men 3 funne »ære fonriSfebe

om, at 3 f)a»e $piab§ fjer for en langt ftørre

golfemængbe, enb 3 nu fja»e; og be§=

foruben er bet en funb ©gn. Ser fan

»el »ære »i§fe ©»gbomme, fom ere ejen»

bommelige for bette folbe ©trøg, og

liftogte fgne§ maaffe, at et milbere Klima

mulig»i§ funbe bibrage en ©el til at

forlænge bere§ Sage, og tillige »ære

bebre for bere§ legemlige føngge. Qeg

tror iffe, at ber finbeS 9iogen, fom fjar

Sneget imob at ©aabanne, fom ønffe bet,

ffulbe føge et milbere Klima. SSi ønffe

iffe at binbe 9iogen til bette ©teb, fom

fja»e Segjær for et milbere Klima, og i

©ærbele§fjeb fj»i§ bere§ §elbrebgtilftanb

forbrer bet. Dm ber finbeS ©aabanne,

fan jeg forfifre bem, at jeg fjar rejft

gjennem mange anbre ©gne, fj»or ber
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gioeå 2ejltgf)eb til at batme nette, fjogge;

lige og Ijelt behagelige Jpjem, og fjoor

ftlimatet ermilbere; i ©anbfjeb ntan Ian

finbe næftcn Ijtrilfet fom Ijelft fflvma, man

ønfler fig, mellem benne 3)al og ben

merjlanfle ©rænfelinie, i bet fwbltge

Utafj, Strijona og -Jh)9Dler,iIo. 2Jien, fom

jeg bemærfebe i SBegtjnbelfen, »i fftilbe

lægge 33inb paa at »ære tilfrebfe, og

iffe tabe oå befjerfle af en uftabig £t;ft

til beftanbig at gjø"re geranbringer, blot

for goranbringå ©ft)Ib, uben at Ijaoe

nogen gob og tilftræflelig 2larfag, eller

uben at bet er ble»en o§ paalagt fom

en $ligt, for at »i bebre funbe »irle

og ubrette mere ©obt for gion§ Dp;

&t;ggelfe, ellerfor at uboibbe »ore@ræn=

fer og grunbfcefte og opretfjolbe Sietfærs

bigtjeb paa forben; og Ijoor fom lielft

»or 2ob blioer o§ tilfftllet, enten bet er

i et mtlbt eller lolbt Æltma, eller i et

meget »armtSanb, faaffulbe »i, faa»ibt

muligt, beftræbe o3 for at flaa o§ til

3to og føje o§ efter Dmftænbigljeberne

famt altib gjote bet bebfte »i ftmne.

2lngaaenbe SBeloemmeltgtjeberne i

©t. ©eorge, for @r.empel, og Dmftænbtg=

Ijeberne berftebS, fammenlignet meb

btéfe norblige ©gne, faa Ijar jeg bette

at fige — og jeg taler oprigtigt i D»er=

ensftemmelfe meb mine 2lnffttelfer og

meb fjoab jeg uirfelig tror — at ibet »i

Ijaoe anfircengt o§ for at bemægtige o§

Sanbet, og Ijane fcempet meb 2SanfIelig=

Ijeber og 2Jtøjfommeltgfjeber for at ftmne

anlægge oore (Settlementer, Ia»e SSeje og

bente SJggrøngSmaterialier, famt for at faa

3ftagtmeb SSanbet og ben løfe <Sanb — ibet

»i faalebcs maatte møbe og o»eroinbe§in=

bringer, fom ftm fjenbeS 1)03 og, ere mange
gobe golf bleone opflibte. 9Jiange gobe

2JJænb Ijaoe buffet unber for be ©jenoorbig--

Ijeber, »i fmoe maattet gjennemgda. Qeg

l)ar nemlig »eb at tælle be familier i ben

lille ©tab ©t. ©eorge, Ij»i€ 3JJænb og

gæbre ere tjenfooebe unber btéfe Dm=

ftænbigljeber, opbaget, at ber finbe§ tlle

minbre enb trebio e eller forrettme ©nier,

foruben abfliEige 2Inbre, fom ere rejfte

tilbage norbpaa, efter at f)avt begraoet

bere§ 2JZænb i ©tjben. Sette er ille

flet formebelftllfunbbebeHer nogen fmitfom

©ogbom, tlji »i fjaoe ingen faaban Ija»t;

»i ba»e ingen alminbelig ©wgbom iblanbt

oS, og af Gaturen er bet ille noget

ufunbt £anb i nogen føenfeenbe. 2)er

finbe§ b er °9 ber et ©teb, fj»or man, »eb

at forfømme be alminbelige ©unbljebS;

regler, maafle E)a»e libt af Æolbfeber og

9ft;ftelfe. ^tlfælbe af benne ©Iag§, ftutlfe

finbe ©teb i »arme $limater, ere inb=

trufne, Ijoor be Ijaoe labet 58anb ftaa i

$PøIe. S ©t. ©eorge Ijaoe »i »æret

en SDel befoæret bermeb. 3 2Baft)tngton

og ©anta ©lara Iigelebe§; men bet er

lommet formebelft mangelfulbe ©unbfjebg;

foranftaltninger. 2lf Gaturen tror jeg, at

»ort fgblige Sanb er lige faa funbt fom

noget anbet ©teb i Utafj. Dg naar jeg

taler om be mange 3Jiænb, ber Ijaoe op=

flibt fig »eb at fjjælpe til at befejre

Sanbets Ufrugtbart) eb, faa Ian jeg fige,

at be for ©tøtftebelen Ijaoe »æret

funbe og Iraftfulbe 2Jiænb, ber rejfte til

©gben i bere§ unge 2Ilber og ble»e ops

flibte »eb ibeligt 2lrbejbe unber bereS

gorføg paa at banne fig et §jem. S)e

ere falbne fom Dfre for bere§ ^aaré

©trængl)eb, tfji be I;a»e maattet arbejbe

baabe ©ommer og SSinter ]>aa baarlig

$oft. 2Ken efter at ^at)e fagt bette, Ian

jeg ogfaa meb ©læbe fige, at jeg tror

»i Ijaoe o»erftaaet bet Særfte i faa £en=

feenbe. SSi ftaoe lært SSiåbom af b>aD

»i Ijaoe bojet. £i»etg 33el»emmeligfjeber

blioe nu bebre og bebre runbt omlring oå,

og »i fja»e befluttet ille at „bræbe" o§

felo, faalebeg fom »i tibligere fyavt gjort,

(gortf.)
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3)ett 15be 2luguft.

rpræfibcut MielS 2BtlI)elmfeu8 fcøbciinc bortgang.

2)et er i 2)ag bleoen »or tunge 2ob, at mebbele ©tjernen3 Scefere bet førgelige

SBubflab, at 5)2ræftbenten for ben flanbinaoifle SØHSfton, »or elflebe og I)øjt agtebe

SBrober, 9UeIS SBilljelmfen, afgil »eb 2)øben Ijer i ©tåben ben Ifte Stuguft om borgenen

ffl. 6, efter 10 Sageå ©ugeleje og Ijaarbe Stbelfer. S3rober SBilljelmfett b,a»be i

omtrent et Ijelt Star Iibt af ©tenfmerter, og ba §an§ £ibelfer i ben fenere Stb

beftanbtg bleoe ftørre, fanbt Ijan bet omfiber nøbnenbigt at unberfafte ftg Scegebes

Ijanbltng. gor at bette lunbe fle paa ben Ijelbigfte 2Jlaabe, inblagbe f)an fig ben

21bei3uli peta fåommuneljofpttalet Ijer i ©tåben, og ben følgenbe ©ønbag (b. 24be

Sult) biet) Ijan, uagtet f)an unbgtl ben alminbelige ©Iag§ Operation, bog unbers

laftet Scegebeljanbling af en faaban S3eflaffen|eb, at f>an i Søbet af be to eller tre

berefter følgenbe 2)a<$e leb be frngteligfte ©merter. føan§ Silftanb ftjnteS imiblertib

graboté at blioe bebre, og Ijenimob ©lutningen af Ugen »ar ber ttlfnnelabenbe be

bebfte Ubftgter for, at Ijan fnart flulbe blioe rafl tgjen famt blioe i ©tanb til at

fortfeette fin oelfignelfeårige 23irIfomf)eb. SQien batten mellem Sørbag og ©ønbag

(30be—31be ^uli) biet) Ijan Ijefttg angreben af %iUx, og Unberlioinflammation

af en aloorlig SBeflaffenljeb inbtraabte. 35a »i fom fæboanlig beføgte Ijam ©ønbag

SKorgen, laa Ijan i ftore ©merter og Ijaobe Ijaot en ualminbelig ftræng Nat. gor

førfte og fibfte ©ang Ijentgbebe Ijan nu til 2Jhtligb,eben af IjanS bortgang og gat)

o% berfor nogle 3jnftrur.er meb ipenfnn til b,an§ Segraoelfe og 2JJi§fionen§ 2Ins

Iiggenber. S)og bemcerlebe Ijan, at b,an ille troebe Ijan flulbe bø, men bet oar

gobt at ocere forberebt paa bet SScerfte. „Dg", fagbe Ijan, „jeg er tlle bange for

at bo", men jeg flulbe ønfle at fe min familie førft. Serfom jeg bør, faa er bet

føerrenå SSillie." Dm (Sftermibbagen, ba oi atter beføgte fjam, fmtteå Ijan at »ære

Iibt bebre, og ba t)i gat) Ijam føaanben til Slffleb, laa Ijan meb fit fceboanlige

»enlige ©mil paa Sunben; libet anebe »i, at bette »ar fibfte ©ang, bet flulbe fors

unbe§ o§ at tale meb l)am i Ieoenbe 2i»e, n)i »i troebe beftemt, at »i ben følgenbe

SJtorgen flulbe finbe Ijam betgbelig bebre. 9Jlen §erren§ Sanler ere ille altib

»ore Sanler. 3 ©cmbljeb (SvCoå iQanblemaabe meb 35øbeligljeben3 33øm ere Ijøjft

befonberlige, og mange ©ange albele§ ubegribelige for SDtennefler i Æjøbet. Xa
»i -JJtorgenen efter lom paa føofpttalet for atter at beføge Ijam, fanbt »i lun Stget

af »or elflebe 93rober. §an »ar nemlig Ijenfooet blibt og rolig uben tilfnnelabenbe

©merter tre Sinter før »i lom tilftebe. ©in fulblomne SBeoibftljeb beljolbt lian

lige til bet fibfte, og Ijan talte paa fin alminbelige 3Kaabe meb bem, fom plejebe

Ijam, inbtil Ijan nceften plubfelig begonbte at brage fit 2lanbebrat befocerligt, og

efter faa 9Jtinutter§ forløb »ar b,an ille mere. Sngen af 33røbrene »are l;o§
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Ijam i ljan§ ftbfte Djebliffe, men bet manglebe bog iffe yaa upleje eller Dmlju

fra bere§ ©ibe, font »aagebe ooer Ijam.

S3i ffulle ilfe gjøre gorføg »aa at ffilbre ben SStrfning, fom $unbffaben om
Ejan§ £>øb Bibragte o§. 25eb flige Sejltgljeber taler bet menneffelige føjærteS

ømmefte gølelfer fit eget ejenbommelige ©orog, meben§ Sungen ftaar ftiEe, og

Drb eller ^3en !unne Qntet ubrette. SSor tjebengangne SBrober og $]Sræftbent »or

elflet af fine SBrøbre og be §elltge i btéfe Sanbe meb en £engi»enljeb og Rærlig*

Ijeb, fom lun l)a»e »ære $aa tilbelt. føanå behagelige Dptræben, Ijan§ »ife og

faberlige Drb, ljan§ »enlige ©mil og fmnS ejemplarifle 2i» lunbe iffe 2lnbet enb

forffaffe b,am »arme SSenner b,»or fom fjelft Ijan beoægebe fig og ftiftebe SBefjenbt;

flab, og bette iffe alene iblanbt be føellige, men ogfaa iblanbt bem, fom iffe tilføre »ovt

©amfunb. £>an »ar en af ben $Ia§fe af -Dcænb, om Ijoem bet meb ©anbljeb fan

ftge§, at befto nøjere man Icerte Ijam at fjenbe, befto mere fom man til at elffe

og agte Ijam.

SBi betragte bet nceften for albele§ ooerfløbtgt at fige 9loget til $ræftbent

SBtlfjelmfenS SBerømmelfe; ljan§ £t» og ©jerninger ere faa »el befjenbte baabe

iblanbt be hellige bjemme i 3ton °9 § er \ bi§fe 2anbe, at fun meget Sibt fan

fige§ i benne Jgenfeenbe, fom iffe aHerebe er befjenbt. -Jcibfjær, trofaft og ftanb=

fjaftig fom Ijan »ar, baabe i 3Jtebgangen§ og 9Jcobgangen§ Xtme, fm»e »iftnof fun faa

SDcænb i benne $irfe fremotft 2Jiagen til. Dg berfom grelferenS Drb: „33el, £>u

gobe og tro Stiener! 2)u tjar »æret tro o»er Sibet, jeg »il fætte Sig o»er 2Jceget;

gaf inb til bin §erre§ ©læbe", fan »ære auoenbeligt o»er for noget 2Jcenneffe,

faa maa bet i ©anbfjeb »ære bet i Stlfælbet meb benne gobe og trofafte føerrenå

tjener, ©fter bet nøje SBefjenbtffab fom »i unber »or ©am»irfen i be forløbne to 2lar

Ija»e r)a»t meb Ijam fjer i ©fanbinaoien, funne »i meb SBeftemtljeb fige, at Ijanå

Sanfer og ©tubium førft og fremmeft »ar Ijenoenbt yaa ©ubS 3tige£> 21nliggenber

famt ^>aa Ubførelfen af be mange pligter, fom tilfjørte f)an§ Ijøje og Ijellige Æalb.

©om $ræftbent ooer SDltéftonen tillob Ijan albrig fine perfonlige gølelfer at raabe,

men »eb alle Sejltgljeber, enten »eb Seffiffelfen af SBrøbre til be fcerffilte ©tiUinger

i konferencerne, eEer »eb Drbningen af nogen anben af Æirfenå Slnliggenber, lob fjan fig

altib »ejlebe af ©ub§ 2lanb, af fj»ilfen Ijan beftanbig nøb en ftor golbe; og Ijan

tcenfte fun libt »aa fine egne »erfonlige SSefoemmeligljeber, tjoor bet gjalbt at

»irfe for @»angeliet§ eller ©ub§ 9tige§ fremme. 2)en llbl)oIbertr)eb og SRibfjærljeb,

fom Ijan i Søbet af bet ftbfte 2lar lagbe for SDagen unber »or fceUeS 2lrbejbe »aa

3ie»ifionen af 9Jcormon§ 33og, mebenå Ijan nceften beftanbig »ar unberfaftet fwcere

legemlige Sibelfer, e: et e»igt talenbe 23e»i§ for Ijanå føengtoenljeb og $jærligljeb

for ©ub§ Slige og for gorfremmelfen af ©anbljebenå ftore ©ag. Slibrig »ilte

btéfe SDage funne gaa o3 of SDcinbe!

Uagtet SBrober 2GtIljeImfen§ SBortgang fjor l)a»t til gølge, at Ijans familie

fjar miftet en tro og Ijengi»en Ægtemage og en fjcerlig og elffenbe gaber, at ben

ffanbinaoiffe 2JJi§fton fjar miftet en »ii§ og trofaft Seber og fjele ^irfen en af

ben§ ftore og æble UJtønb, faa føle »i bog iffe til at førge fom bem, ber fja»e
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intet §aab. -Nej, I)»i<3 »i fotblioe irofafte, ftulle »i alle gjenfe »or elftelige Skobcr paa

Dpftanbelfeug Retlige borgen, og Ijanå nu førgenbe familie, for tjuillen »i natc

ben bnbefte Seltayelfe og ©wmpatlji, jlutte ba atter bltoe gjenforenebe meb tjam;

jo, paa ben Xtb, ba SRpftcn f!al IjøreS inbtil forbens »betfte (Snber: „Søb, b>or

er bin S3roab? §el»ebe, Ij»or er bin ©ejer?"

Sprceftbent 5TCieI3 SGilljetmfen bien føbt i geuling, ©fanberborg 2lmt, Sanmar!,

ben 21be 2Ipril 1824 og ble» tiHigemeb fin £uftru »eb Saab tnblemmet i Sefu

trifli flirte af ©ibfte=SageS §ellige ben 30te Stuguft 1854 af SMSlbfte grcberit W'-
[ter. ©trar. efter Biet) Ijan orbineret til Spraftebømmet og ubfenbt font -Dltéftoncer

for at præbife ©»angeliet. gormebelft fin Srofaftljeb og SRibtiarljeb font en

gortmtber og gorfoarer af ©anbljebeng ftore og herlige ^rinciper gjovbe Ijan

ftabig fremgang, og omfiber biet) Ijan anbetroet nogle af be »igtigfte og

meft anf»ar§fulbe ©tillinger i SDJiSftonen. 3 fn» 2Iar arbejbebe Ijan faas

lebeS uafbrubt i ©»angelietS Stjcnefte, inbtil Ijan i 2larei 1861 tiHigemeb fin $a=

ntilie emigrerebe til 3ion. @fter fjan§ Slnlomft til Utalj bofatte Ijan fig, ifølge

Sprcef. Srigljam 2)oungS 3taab , i SKSeber Salen, t)»or Ijan tiHigemeb be øorige 9h;=

boggere gjennemgit' ftore $prø»er og 9ftøifommeligf)eber, faabanne, fom »are fccr=

egne for Utal) i be Sage. Dm ©fteraaret 1864 flnttebe Ijan tit 33ear Sale Salen

og grunblagbe i forening meb 2tnbre Snen ©t. SljarleS, Ijoor IjanS familie Ijele

Siben fiben fjar boet. Set følgenbe goraar bien Ijan tilligemeb 2lnbre falbet til

at gaa tilbage til fit gøbelanb paa SUttSfton. ©fterlabenbe fin familie i en lille

Srceljntte, naften blottet for 2i»et§ baglige gornøbenfjeber, tiltraabte l>an fin lange

Sttejfe. 3 ©elftab meb flere 2lnbre gil Ijan o»er ben Ijøje SBjærgljæbe, fom abftiUer

23ear Sale Salen fra ©adje Salen, paa ©nefto og anfom til ©altføftaben naften

uben en Sollar i Somnten; men formebelft $orftmet§ »ife ©tnrelfe og »armljicer=

tebe 33røbre§ Sféftftance InttebeS bet Ijam at tomme i 33efibbelfe af be nøbuenbige

DJIibler til at lunne fortfeette fin fRejfe. Sen 2ben 2luguft 1865 anlom Ijan i ©el--

ffab meb 15 anbre Utalj ^(Slbfter til fljøbenlja»n. £an tilbragte nu omtrent to

Star Ejer i (SoangelietS SLjenefte og uirtebe fom omrejfenbe StSlbfte i fjele 9JU§fionen

famt »ar ^ræf. S. 2!Biberborg3 3taabgioer. 3 1867 »enbte Ijan tilbage til fin familie

i 3 ion fom £eber for bet 26be ©elffab af emigrerenbe hellige fra ©lanbinaoien.

^ 2lprilronferencen i ©altføftaben, 1879, bleo ^an lalbet til anben ©ang at gaa tilbage

tit fit gøbelanb paa 2Jli§fion og forlob bevfor atter fit §jem og fin familie i ©t.

©IjarleS ben 21be S" 14
f- 21- ®e« 19be Sluguft anlom Ijan tit ftjøbenljatm og

ouertog SBeftnrelfen af 5Dii§fionen efter ^Srcuf. 31. 6. 3tyg, are »eb benne§ 2lfrejfe

b. 30te f. 2)J. §an ^ar i bet §ele tilbragt ooer 11 2Iar i ©»angelietå Sjenefte i

bi^fe 2anbe. ^aa fumme Sag, fom l)an tog paa §ofpitalct, »ar bet netop to 2lar

fiben ^an forlob fin gmmfo i 3*°"-

<PncfU>cnt aCtlbelmfcng Scfltobclfe.

©ønbag ben 7be benneg »eb SDhbbag^tib begnnble be §eHige og førgenbe

aSeuner at famlet til bet paa Kirfegaarben opførte fmagfulbe og meget t)enfigt3=

mmmmmBiMmmmmm^mmmmm
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mcegfige Æapel, for at »ife o or Ijcere Ijenfooebe Prober og 33en, spra'ftbent 2Bil=

Ijelmfen, ben fibfte 2-@re.

SSi »itle fjer bemærle, at fem af Skøbrene lja»be om Dnåbagen lagt Sigct i

liften, iført ben t)»ibe præftetige Ilcebebragt, fom Ijenfjører til bet sprceftebømmcå

Drb en, Ijooraf ben 2lfbøbe »ar et 3JcebIem, og at Siget »ar til 6!ue famme 2)ag3

©ftermibbag fra M. 3—7.

liften, ber nu inberjolbt ben af o§ alle faa Jjøjt elflebe 2Jlanb§ jorbifle 2eu=

ninger, ftob paa en fort braperet gortjøjmng i ben øoerfte ©nbe af ÆapeEet, og

baabe liften og gorljøjningen »ar bogftaoelig bebællet m^ Slomfter og $ranfe,

Ijooraf mange »are fcerbeleå fmagfulbe og loftbare. S&Ianbt bet, fom meft tilbrog

fig nor Dpmærtfom^eb, oar enftor$ran§ af ^almegrene meb et blaat og et gult Silfe;

baanb — et ©inbbiHebe paa ben foenfte Nationalitet — b>orpaa fanbteg følgenbe

Sinbflrift: „grån ©orjanbe 2Mnner i ©toctfjolm." $nbeni benne oar ber

anbragt en fmul $ran§, rigelig befat meb Ijoibe SBIomfter, meb Snbfiriften : „gar:

»el fra Ijanå 9ttebt)icelpere paa kontoret. Se, fom Ijenbte Sig bebft, elftebe Sig

meft." tyaa ben ene ©ibe af liften Icefteå : „parcel fra be unge 33røbre", og paa

ben anben ©ibe: „garoel fra ©øftrene." tyaa gobenben afgiften IcefteS : ,,©ang=

foretå fibfte garoel." SiSfe Snbjlrifter fanbteå paa fjoibe ©ilfebaanb, Ij»tlte »are

befceftebe paa fmulle og paéfenbe $ranfe. Segforuben lagbe »i SJlcerle til en an=

felig $ran§ fra ©øfterforeningen i 21arlju§, meb et paa Stim affattet 3Ser§.

Ælollen 1 ©fterm. begonbte Jpøjtibeltgljeberne unber fibfte 2lnbrero SenfonS

33eftnrelfe. $oret affang førft en i Sagens! Slnlebning forfattet ©ang, Ijoorefter

2(§Ibfte§. gunl opfenbte en Søn. fåorte men rørenbe Xaler t)oIbte§ berpaa af 5M§Ib=

fterne ©. ©fjriftenfen, 2. Wl. Dlfon, ©. Senfen, §. gunl og 2lnbrei» $enfon. $oret

fangberefter ©almen 9^.218: „Sen ftore Ijoibe glol »i fe." ^roceåftonen bleo ber=

nceft orbnet. 23ejlcengben fra kapellet til ©racen oar omtrent 450 Slien, liften bleu

baaret af be fes tilftebeocerenbe Æonferenceprcefibenier : S. 9fl. Dlfon, §. gunl, ©.

Senfen, ©. ©Ijriftenfen, D. 9c. ©toljl og % 33. Slbler. Umibbelbart efter liften fulgte

ben afbøbe $rceftbent§ SJcebljicelpere paa kontoret, 2-Slbfte 2lnbret» Senfon og §ugo

^etterfon. ©fter bem fulgte be anbre tilftebeocerenbe Srøbre fra 3ion, nemlig

ty. D. §anfen, §. S- ©fjriftianfen, Martin Salobfon, Q. ty. SBarnitf, S. 9?. Sarfon,

S- ©. DIfen, 31. (S^riftofferfen, Sen§ føanfen og % Dlfen. Sernceft SJieblcmmerne af

©angloret, og efter bem be øorige af be tilftebeocerenbe §ellige og SSenner, fom

marfdjerebe i gob Drben fire og fire. 33lanbt be ©tbftnceonte faae »i Sogtrnller

g. @. Sorbing, ©migration§agent 2Bm. §anfen, 33ogbinber 21. g. føjorljøt), ©lrcebber=

mefter ©. g. 2G. Rfån og flere Slnbre. ©fter 2lnlomften til ©raoen, inbtog ©angloret fin

$lab§ tilhøjre og affang ©almen 3ir. 228 : „3 3JiorgenIt)fetå gt;lbne ©lan§ forllaret

©ranen ftaar" ofo. 2©lbfte §. $. Sb.riftianfen opfenbte berefter ©lutningébønnen,

nebbebenbe £>immelen§ Seflgttelfe ooer ©raoen og benå Ijære ^nb^olb. 2@lbfte Senfon

tallebe be tilftebeocerenbe for bere§ cicero cerelfe og uboifte Dpmcerlfom^eb for »or

lienfooebe 3Sen og S3rober, lioorefter 3Jlcengben, ber talte omtrent 400 ^erfoner, pasfe=

rebe forbi ©raoen for at lafte bet fibfte SBlilberneb, og berpaa gitljoer til fit i greb.
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%\l ©lutning uille »i bringe »or bjærtelige Xal til 2lHe, fom paa nogen

UJlaabe ftobe o§ bi i Ubførelfen af be førgelige pligter, fom paaljotlebe og meb

£>enf»n til Drbningen af 33egra»elfen og anbre SEing, forbunbne meb »or elflebe

gkæfibentS ©i;gbom og SBortgang. ©ærlig »tlle »i taflEe ©øftrene af $iøbenlja»n§

©reng foinbeltge føjælpeforenmg for Ijoab be gjorbe, og ligelebeg SBrøbrene, ber

faa fmagfulbt r)a»be pmttet ©raoen meb SBIomfter og ©rønt. £igetebe§ taffe »i

SReblemmerne af ©angIoret, fom paa benne minbe»cerbtge 3)ag lobe bereg ©tem=

mer fjøre i fulblommen harmoni meb be for føaanben »arenbe Dmftombigljeber.

SJJaa SBrobet SBilljelmfeng jorbifte Xabernalel nu l)»ile i greb og uforftnrret

til ben førfte Dpftanbelfeg tjerlige borgen.

©cueratraabet i tfjø&cnljaton.

3 3taabet, fom aft)olbte§ paa bette kontor SDknbag b. 8be 2Iuguft, »are

folgenbe giongbrøbre tilftebe: 2®lbfte Slnbrerø Senfon; ^onferencepræfibenterne

§. ftunl, S. SR. Dlfon, <L Senfen, ©. (Sfjriftenfen og D. 31. ©toljl. famt $&&>-

fterne gJ. D. §anfen, §. 3. ©tyrifiianfen, Seng Jganfen, 9t. ©Ijrtftofferfen, $. (L

DIfen, 3. Sørgenfen, 3la§mu§ DIfen, Martin Safobfon og G. %. 2Barnicf. £en=

figten meb bette 3taab »ar Ijouebfagelig at tage faabanne SBeftemmelfer og $or=

Iiolbfregler meb føenfnn til 9Jltgftoneng miblertibige 33eft»relfe, fom !unbe anfeg

for nøbcenbige. Uagtet 2(§Ibfte 2lnbret» 3 ettfon b,a»be faaet be aUernøboenbigfte

Snftruger fra ^ræfibent SMljelmf en før benneg 2)øb og alle 3Ri§fionen§ 2lffcerer »are

Ijam anbetroebe, faa ønflebe Ijan bog gjærne at »ibe fine 58røbre§ gølelfer meb

føenfon til ©agen og faabanne anbre £ing, fom maatte bli»e forelagte Skabet,

©fter at alle be tilfteoærenbe SBrøbre Ijaobe ubtalt fig paa en fri og uforbeljolben

9Jiaabe angaaenbe ©ituationeng Ijele Seffaffenljeb, ble» bet foreflaaet af 2@Ibfte

$. D. føanfen og enftemmigt »ebtaget af tjele 3laabet at anerljenbe og opljolbe

2lnbrei» Senfon fom SBeftnrer for ben f!anbina»if!e -JJiigfion, inbtil $rcef. SBilljelm:

feng 2Iflj2ffer antommer, eHer inbtil ^rcefibent ©arrington i £i»erpool eller Kirfeng

autoriteter hjemme i 3^on beftemmer bet anberlebeg. 3)erefter ubtalte flere af

Srjzfbrene fig til ©unft for at oprejfe et Monument paa $ræf. SBillielmfeng ©ra»

og gioe alle be §eHige i 2Jiigftonen Sejltgljeb til at »be SBibrag for bette Øjemeb.

SDet bleo imiblertib »ebtaget at inbljente $rcef. (Sarringtong SJlening førenb bette

goretagenbe ble» i»ærlfat. £re af SSrøbrene ub»algte§ fom en Komite til paa

9taabet3 3Segne at affatte en ©Irinelfe, ber f!ulbe tilfjenbegioe be r)er»cerenbe

SBrøbreå bnbe SDeltagelfe og ©ompatlji for ^Srcefibent SCilb.elmfeng efterlabte ga=

milie; en ©jenpart af nænnte ©fri»elfe f!ulbe ogfaa fenbeg til «Deseret News»

og »Bear Lake Democrat* for Dffentliggjørelfc. ©fter at en S)el anbre SpørgS«

maal »are bleone fremlagte og bef»arebe, fluttebeå ERaabet. gulblommen (Snigljeb

og gob gorftaaelfe gjorbe fig gjælbenbe blanbt Sr^brene, og ba 2-(5lbfterne, fom

b,a»be »æret famlebe i ©tåben for at ubføre en tung og førgelig ^ligt, ftrarj efter

rejfte tilbage til bere§ forfljellige 2lrbejbgmarler, forlobe be oS meb be bebfte gø;
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leifer og meb ben fafte SBeflutning, at be »tlbe fortfætte bereå SBtrffomfjeb for

@ub<3 9iigeg gremme meb uafbrubt SRibficerljeb.

£ugo Spetterfon,

©frvoer i 9taabet.

XH fce hellige i ben ffaitoinabiffe 3Rt8ftou.

(Slffelige SBrøbre og ©øftre! 3)et er ganffe naturligt, at ©fterretningen om
»or Ijøjt agtebe SBrober og $ra>ftbent§ plubfelige og uoentebe ^Bortgang »il falbe

fom et tungt ©lag paa (Sber aHe, og i <Særbele§fjeb er Xanfen om, at Prober

2BUt)eImfen ffulbe neblcegge fit jorbifte Sabernafel i bette Sanb, langt borte fra

fin familie, ©øffenbe og SSenner i ^ion meget bebrøoeligt fra oott ©nngpunft

betragtet; tin bet ftete netop paa en £ib, ba fjan efter en fcerbele3 »el og

trofaft ubført 9JH§fion »ar omtrent færbig til at begioe fig paa Rejfen tilbage tit

»ort asjcergbjem. 2Jlen ibet »i føle o§ forotéfebe om, at §erren§ SSillie er ffeet

meb b,am og oibe, at »i ingen 9tet b>»e til at fnurre mob gorfonetå aloife ©tgrelfe,

Ujooroel ©aonet for o§ er ftort — og bet er enbnu ftørre for fjanålangtfraoærenbe

gamilie — faa trille oi fige til be Retlige, at for fjanå eget 33ebfommenbe er

ber ingen ©runb til at førge; tlji »or elffebe SBrober funbe næppe nogenfinbe fjaoe

forlabt fin jorbifte Silftanb i en bebre berebt Xilftanb, enb netop for -Jtærocerenbe.

fQan t)ar lun neblagt fin forfrcenfelige §otte for en fort Sib, for at fortfætte fin

SStrffonujeb Innftbeå ©løret i forening meb Ijanå mange trofafte SBrøbre, fom ere

gaaebe foran fjam. Unber biåfe Dmftænbig^eber »itle »i berfor lun førge fom §er=

ren§ ^ettige, ber føle ©a»net af en gob og trofaft føerrenå Xjener, men »i fMIe

i!!e tabe 2Jlobet eUer opgioe dampen for »or egen grelfe og Dpljøjelfe i ©ubS

celeftiale 3tige. $un bette »iUe »i fige til 23røbrene i be forfijeltige Sele af Wli$=

fionen og til be føeEige i Sllminbelig^eb : &aber oå fortfcette »or 2Sirlfomt)eb meb

uf»affet^oer og -ftibfjærljeb ligefom tilforn, og lab enljoer ifcer af oå beftræbe os>

for at ubføre »ore pligter fom 9tigetS Sfteprcefentanter og fom 2JiebIemmer af

trifli $irfe, »ibenbe bette, at tøubå ©jerning frembeleS ffal føreå fremab, ogføers

ren, fom paa fin egen og ofte for o§ ubegribelige 3Jiaabe ftorer 3tiget§ 2Inliggenber

efter fin egen 33iEie, »il altib finbe 3Kcenb til at ftaa fom §«rber og Sebere for

fine føetlige. ©n 2Jianb§ Sortgang »il berfor albrig ftmne gjøre nogen fonberlig

Stabe meb §enfon til gremftnnbelfen af ben ftore ©jerning, fom er bleoen \xxa--

beggnbt paa forben. $ræfibent SBiUjelmfen Ijar beøuben efterlabt alle 2Jiiåfionen§

2lnliggenber i ben bebfte Drben, og entrer £ing »il gaa fin alminbetige ©ang,

ligefom om Sintet »ar inbtruffet. Dm en fort £tb foroente »i ogfaa en 3JJanb fra

3ion til at inbtage »or afbøbe Spræftbentå $Iab§.

2Jiaa føerrenå greb og SBelfignelfe Ijoile ooer be forftjeHige ^onferencepræfu

benter, be omrejfenbe 2-SIbfter, gorftanberne, Ærebålcererne og alle be hellige i

benne 3Jli§fion, og maa ben famme ©nigljeb, inbborbeå Æjærligfjeb og gobe gor=

ftaaelfe, fom Ijar farafteriferet o3 i gortibeu, ogfaa følge og i »ore fremtibige

SBeftræbelfer, beber ©berå gbmgge 33rober i ©oangeliet,

Slnlirctti 3c«fo«.
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Me SBrcUc og gorretningSfager »ebrørenbe bette kontor bebe§ foreløbig abreS*

feiebe til 2lnbrei» Senfon, SorentøenSgabe 14, lfte ©al, $jøbent)a»n $.

93orc ©migranter, font tgffeltg og »el anlom til 3tero 2)or! ben 7be 3!uli,

fortfatte ben følgenbe Sag Rejfen meb SærnBancn til Utalj og anlom i gob 33e=

Ijolb til Dgben ben I5be f. 2JI. §er belte ©elftabet fig, ibet omtrent §al»partcn

af ©migranterne famme Sag§ 2lften rejfte til ©altføftaben, mebenS be Dorige

forbleoe i Dgben for fiben at tage norbpaa. ©t SSarn bøbe unber S^rnbanereifen

gjennem ©taterne. _
Settc 2lar8 anoen ©migration »il afgaa Ijer fra ©tåben 2Jlanbag b. 29be

2Iuguft 1881 tiblig om borgenen, ©migranterne maa »ære Ijer Sagen i goroejen.

Sfajntler af ^tæfibeitt SBttftjjam g)oititø$ QetottéUb.
(Sif ©. 333. Sullibge. — ©n 3fJe=2Kormon.)

(gortfat fra ©ibe 336.)

Set er forønrigt meget mær!« cerbigt,

at benne „Ubrobbelfeås©u»ernør" fra

3JR§fourt flulbe gaa ooer ©letterne paa

famme Xib fom pionererne. Stéfe »are

i gærb meb at lægge @runb»o!ben til en

ftørre gremtib for fig fel» og bere§

golf, enb be ftmne b,a»e opnaaet baabe

i 2JU§fouri og SUinoiS; Ijan berimob,

ba Ijan gif bort, efterlob fig fintet uben

et ilbe berygtet 9ta»n.

Set ble» beftemt at fenbe 2lmafa

2ft. Srjman meb flere SBrøbre til spueblo

for at møbe Slfbelingen af SBatallionen

og faa bem til at ffgnbe fig til Saramie,

for fiben at følge pionerernes ©por.

2kb bet gamle gort fatte be ©mebenærf:

fteber op og gjorbe noget nøboenbigt 2lr=

bejbe for Sejren. S ernceft begtjnbte Dp=

fRgningen ab StacJ §ttt§ (be forte 23jærge)

hm 4be Sum.

femten 2)Ule fra Saramie, »eb $il=

berne, ftøbte et kompagni 9JR§fouri=©mi=

granter til bem. pionererne Ijelligljolbt

©abbaten ben følgenbe Sag; 9JR§fouru

anerne rejfte. ©t anbet kompagni 2JR§;

fourianere »ifte fig.

©t kompagni føaaubuærlere, birefte

fra ©anta $e, inbljentebc pionererne og

ga» Unberretning om ben Slfbeling af

SBataUionen, fom ftob unber Æaptejn

SBrorøn »eb ©anta $e.

Se to 9D?i§fouri:^ompagnier førte

£rig meb tjinanben paa Sejen. Se tjente

fom et ©lag§ ab»arenbe ©jempel for

2Rormonerne. ©fter at bi§fe Ijaobe rejft

i -ttærljeben af Ijmanben en Uge§ £ib,

gjorbe Sræftbenten ben følgenbe ©ønbag

bette til ©jenftanb for fin Sale. §an

fagbe om be to 30Gi§fouri=$ompagnier:

„Se banbe, focerge, abfplitte og føn=

berbrtjbe famt prø»e paa at opfluge 3or=

ben; men efterfom be ilfe ønffe at lja»e

$lab§ paa ben, lunbe forben ligefaa

gobt aabne fig og opfluge "dtm; tlji be

»ille gaa til $orglemmelfen§ legioner,

meben§ be §eIRge, uagtet be Rbe nogen

SJiangel Ijer, »ille, berfom be ere trofafte,

tilfibft aroe forben og tiltage i $raft,

§errebømme og §erligr)eb."

©eneral SJoung lalbte Officererne fam=

men for at raabføre fig meb bem og lægge

ensian til at fomme o»er globen, faern

ga» bem ben Seffilfelfe, ftraj at gaa til

SBjærgene meb føefte og Sogne for at

fEaffe ©tænger. Se ffulbe bernæft furre

fra to til fire Sogne »eb ©iben af Ij»er:

anbre, for at be ille ffulbe »ælte, og

I trælle hm o»er globen meb Saabe og
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3leb; følgelig afgtl et Compagni til SBjær*

gene meb 33eforbringer.

„23røbrene" Ijanbe i gornejen færget

9)li§fourtanerne oner, fom betalte bem

lVa 3)oUar§ for Ijner belaftet SSogn, og be

betalte bet meb .gjnebemel til 2 1
/* SoHarS

pr. 100 $unb, enbfEjønbt 3WeI nar ti ©ol*

lar§ nærbt, i bet minbfte paa bet ©teb.

3)e belte bere§ gortjenefte ligelig i Sej=

ren. Sen beløb fig til fem og et tjalnt

?Punb fønebemel tilroer, to $unb 3Jlajå:

mel og et lille ©tnlle glejl.

SBilforb SBoobruff figer: ,,^eg anfaa

bet for lige faa [tort et 2JliraleI at fe

nore 2Mfælle gjenforfgnebe meb 2M
yaa be „forte SBjærge", fom at 8§rael§

©ørn blene befptfte meb SJlanna i $rle=

nen. Jperren tyar fanbelig næret meb o§

paa nor Stejfe, og b,ar yaa en forunber*

lig 2)iaabe beflnttet og »elftgnet o§."

Sette UHe Dplag af9Wel, antage ni,

tjane fparet nogle af pionerernes Sin,

t^i neb benne £ib nare be fulbftænbigt

blottebe for Einetå -KøbDenbigfjeber, ifcer

for SBrøb.

pionererne nare fon Sage om ai

lomme oner globen paabette©teb. Se
oprettebe en gærge og uboalgte ni 2Rænb

til at bltne tilbage og onertage Serie*

ningen beraf, meb Snftruger til at bele

be inblomne -JJJtbler ligelig, nære omlmg*

gelige for bere§ Sin og ©jenbom, fom

be færgebe for, „ille forglemme Sønnen"

og „lomme efter meb bet næfte kompagni

af føellige."

Se naaebe Snbepenbence 3tocE ben

2lbe Suni, og ©outb, spafS ben 26be.

Kogle Sage fenere møbte be 3Jlajor

§arri§, fom Ijanbe gjenncmrejft Oregon

og Californien i 25 Star. §an talte ugun*

ftigt om Sanbet neb ©altføen fom et ©teb

til at nebfætte fig paa.

Sen næfte Sag lom Dberft Sribger

til bem. £an ønjlebe at gaa i 3iaab

meb 90?ormon=2eberne. SIpoftlenefjolbtber*

for 9taab meb Dberften. §an talte mere

gunftigt om bet ftore Saftn, men troebe

ille, at bet oar flogt at fortfcette ®mi*

grationen ber til, før be Ijanbe forntéfet

fig om, enten ber funbe noje Corn eller ej.

§an fagbe, Ijan nilbe gine et tufinbe Sol*

lar§ for ben førfte SBuf^el §nebe, fom

bien løftet i ©altføbalen.

SScb ©reen Stiner møbte§ be af

SKSlbfte ©amuel Srannan fra Sugten

neb ©an grancfåco. §an lom for at

afgioe fin Seretntng om bet hormon-

kompagni, fom fejlebe meb fjam i

©libet Sroollun. SDet Ijanbe nebfat fig

neb globen (Sacramento, 200 2JttIe fra

ben§ llbløb, og nare i gcerb meb at opbngge

en St), og Ijan Ijanbe allerebe begnnbt

Ubgioelfen af en 2Ioi§.

2) et tog bem nogle Sage at lomme

oner ©reen 9tioer. §er Ijøittbeligljolbt

pionererne ben 4be Su^-
SDZormonbatallionen begonbte nu

at famles til pionererne, tretten af

btåfe ©olbater lom tilbage frabereS £ie=

nefte, forenebe fig meb bem neb ©reen

SRiner og gan beretning om, at en fjel

Slfbeling paa 140 9Jlanb nilbe nære ber

inben fnn Sage.

Sa pionererne nærmebe fig ben

ftore ©altfø§ Sal, bien ©pænbtngen

umaabelig. ©ulbgranerne i Californien

og ©runblæggerne af 1]3actftf*©taterne

og territorierne i 2llmmbeligljeb, Ijanbe

lun en brænbenbe føigen efter loftbare

JJletaller, eller blene brenne neft paa

af bet amerilanfle gollå ©migrationS--

l^ft; men btéfe 3Diormon=ipionerer føgte

berimob efter ben „loftelige $erle", og

bere§ Xanler og ©inb§benægelfer nare,

ibet be broge nærmere til ©altføbalen, lig

^PilgrimSfæbreneS, ba be fil Øje ipaa

^plnmoutb, Clippen.

5paa 9tejfen§ fibfte S)age laa SBrigljam
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3)oung ftjn af „93jærgfeberen", lj»oraf

fjan HU lom fig fulbftænbigt før paa

Silbagerejfen til asinterfo artererne.

Csfter at lja»e pagferet 33ear 3ttoer,

bleo et alminbeligt 9taab fammenlalbt, og

bet bien befluttet, at 2lpoftIen Drfon

^ratt flulbe tage et kompagni paa oms

trent 20 SSogne meb 40 -Ulanb og gaa

forub for at bane 23ej. 23 33ogne afrejfte

ben næfte SDag.

9logIe faa fimpie, men betegnenbe

Ubbrag af Ipoftlen 2Btlforb SSoobruffS

2)agbog ml bebre ftilbre pionerernes

Snbtog i ©altføbalen enb forfatterens

gantafi.

„SDen 20be Sjuli. — S5i afrejfte tiblig

i 2Worge§ og ftanbfebe for at nobe $ro!oft

efter en fem 2Jlile3 Kjørfel; jeg !ja»be

SBrober 23rigb,am i min S3ogn. &an

l)a»be enbnn geber, men taalte eUerS

Æjørfelen gobt. ©fter $rofoft rejfte »i

ti 3JHle ab ben »ærfte 33ej paa tjele 9tejfen.

2)en 21be. — 23i »are nøbte til at

ligge ftille for be ©ngeS ©fulb.

SDen22be. — gortfatte »or 9tejfe.

2)en 23be. — 23t forlobe §25ft ©annon,

naaebe boppen af SBjærget og Ijørte fer.

2Jlile neb ab gjennem tæt ©Ion. 23t fpifte

til 2JHbbag »eb en fmn? Æilbe i en lille

SBirfeftoo. §er møbte »i 33rober $act

og 2Jtattf)en>å fra Sejren, fom »ar forub.

3>e bragte o§ Unberretning om, at 33rø=

brene fjaobe unberføgt 25alen »eb ben

ftore ©altfø, faa »ibt fom muligt, og

Ijaobe »algt et ©teb til at neblægge ©æb.

2)en24be. — 2)enne 2)ag er en af be

betobningåfulbefte i mit £t» og i Sefu

Ærifti ÆirfeS af ©tbfte=2)ageS §eEigeå

føtftorie.

(gortf.)

8kb spmftøent ^BttøefotfettS $$aau.

©tor er bin 23tébom, §imlen§ §erre,

Sit granfie ben »i ej formaa,
Og lj»ab er »i, at »i tør Inurre

3mob bit »ife gaber=9taab;

ftaar ©orgenS tunge ©logger ftige,

SSi fpørge »el faa mangt: „§oor naar
58il btéfe forte ©loer »ige?" .

•Jtaar ©fjæbnen tit o§ f»ne§ Ijaarb.

§er »eb »or elffte SBroberS 33aare

gorfamleS »i for Sig, o @ub,
Dg, ffjønbt meb tunge 33emob§ Xaare,
D føerre, fomme »i il)u

2lt 2)u oS ftebte t)er i £i»e

Kun for at faa be§ ftørre Søn;
Dg at »ort ©tøo til ©tø» maa blioe

Dg Slanben gaa til @ub igjen.

2)it 33ærl, o 23rober, tro 3)u enbte

Dg længtes ^jem til 3i°n§ §a»n;
30ten §imlen§ føerre bebre fjenbte,

§»ab tjente til bit fanbe ©a»n.
2)og, 33rober, »i »il minbeS længe

2)it fHaaii og bine milbe ©mil,
3)u ramte £>jærtet§ bebfte ©trænge
§»er ©ang 2)u ubfEøb DrbetS $il.

®t bebre føjærte ingenfinbe

£ar banlet i en „3§rael".

%H oS S)u gao et tierligt 3JJinbe

Dg ipimlenS 3)rot bin æble ©jæf.
2)og ftanbS at ©raab og tør tjoert Øje,

33t møbeS jo en ©ang meb S)ig,

Dg »ift 2)u fmiler fra bet §øje

Dg IjoifÉer: „©ræber ej for mig".
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