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Da sagbe Jesus til dem: Detfom 
Gud var Ebers Faden da elskede J mig; 
thi jeg et udgangen og kommek fraGud; 
thi jeg er ingenlunde kommen of mjg 
NU, men han hat udsem ang. 

Hvi forstaa J itke min Tale? Fort-i 
J ikke kunne fort-rege mit Ord. 

(Johs. Erg. s, 42—43.) 
W- 

Til den siakkelg fattige Ente M at i a 

R a s Ia us s e n i Hemmt-, Louisiana, 
hat pi modtaget fra Mk. M a r tin 

Niel sen, Latimer, Franklin Co.,Jo., 
82.00, og sru Mr. L. P. J u sti, 
Kingsley, Ja. 82,00 — ialt s4.00, 
hvotfot med Tat keinen-. 

Bidtag modtages fremd-les. 
Neb. 

sä-j-f 

Pan Lvetfladen gaar Livet sitt 
Gang. 

Pan Overfladen gnar Ltoet sin Gang 
Til Kamp of alle mod alle; 
Der hugges og stedes 
Til Nagel fedeg,—— 
Og heres fra Hiertet Slagene falde 
Man farer des rastere fort 

Og danfer i Gallopedetatt 
—Med gtspendeJoer medGuldetsSkakt; 
»Se! Livet er Iort 

Og giver ej Ttd til at lytte forfagt 
Mod Tedningeurets ROHR-Klang- 
Let hermmed det Liver, fern gaar sin 

Gang«. 

Men Dybelg BierngUd hat Lksen i 

Slag 
Med Sten-Overfladeaaturen; 
Der hugges og stedee, 
Til Guldet fedeå, 
Sotn dremte i Gemme as Klippefuren. 
Un! Standfed vor siygtige Fed, 
—Da hertes fra Hiertedvbet en Sang 
Med Guldete klingre, grtdende Klang, 
Ver Sjcel blev god 
Og glad l lesende Karlighedstrang, 
Og Feder vi fik ved Nat og ved Tag 
med Gnldet, iet- eindes ved Hjærtets 

Slag. 

Pan Operfladen gaar Ltvet sin Gang 
Til Kamp af alle med alle; 
Der hugges og stedes 
fTil Nuget fedes. — —- 

J Hiertedybet Slagene falde 
Tit Liv i del stendede Red: 
Samvittighedsnagets Guld bliper fed’. 
Ja! knug den kampende Hannd til din 

Barm, 
Sen dlteer den varnt 

Og nanner ei give de haarde Sted, 
Og Hierteslagets Kerlighedgtlang 
Ren mildne Lin-eh fern gaer sin Gang. 

Pera ld Jenfen. 

Vagvendt Moral. 
Det san viere galt et fere Stadder; 

hennette Folt reader sig da ogsae need 

Ifsty fra Sledderhankenr. — Men det 

dliver deg lkte fee lidt verre, neer man 

like dlet ferer Sledder men endogfee 
serprsler deraf. 

Near- Mennester tonunee til et vist 
Punkt l deres Vanesynder og Laster — 

ell de eltid fees-ge pec- nt erere ,hcerde« 
es ·even-ud« overfer andre —- eg der- 

fil benytter de Preleeiet med felee deres 

Laster. 
Seeledes sear det gemle eg nnge 

Lidertlnere —- iaaledei de ferdrukne og 

Wedel Cledderdenkene. De prnler 
see lenke need dere- ,Bedrifter« et de 

M stde trer en fis ielv, at de er negle 
fertig leiste es raste spre es trer rissest-,l 
et endee trer det —- 

De Aladl 
Der er den dessendte Metel, deer 

III-Miete fester st- Ære i det ende, 
is- utet M det senkt, er ine- fee 

» U- se m meet-e siege Mantiss 
s see-de Juki M. 
N te- lse use-, et ·Den 
Dienste-It- s eee«· i des III- tld 

— —s- ? 
hat olst deteenkeltge Symptotnet pas 
denne den dagvendte Motala Sygdom. 

J nogle Stykket, betitlet: »Im 
Kasseselstadetne i —-vtlle« og undettegi 
net MU. Mariane gaat det lyftigt nd 
ooet Gudftygtigheden og Ptcesietne. 

Det et tlke det, det undtet os. Saa- 
date hat Vetden alttd taget paa Gad- 

ftygtighedend Hemtnelighed. Tht hoad 
Tumtiannet ikte totsiaa, anset de fot 
noget fottykt, sela otn det saa et Gnds 
Ord. Paa det Punkt maa man altfaa 
holde »Den danste Bis-mer« tned samt 
dens Mtg. Matiane undstyldt. 
Hoad de ikke ielv hat Forttand paa, 

stældet de selvsplgelig ud ooet hog andre. 
Saaledes hat det stedfe siddet »Den 
dansie Pioneet« locn Sennep udi Nie- 

sen, at »Danfketen« et et gudftygtigt 
Glitt-. Man siulde ja netop antage det 

modsatte, at Gudttygttghed maatte an- 

-ses fot et Gode, ftden den et Menne 

Lflets sande Fothold til dets Stadet og 
Heu-e- og selo,, Mts· Matiane« pil! 
uoen Tvivl gansle nedsiennne sine HeH 
hedsktav, naat hun stal staa lot Gad; 
—- nten samme Sladdetsosiet otl andeu-l 
batt inddtlde «Pianeet«eng Lafete, at; 
Gudstyglighed et noget meget, meget 
slemt. Det et Samoittigheden, det et 

degyndt at »Nun ind«, hvad det et det 

alletscttligste lot et Mennestes motalsteg 
Fotholdz tdi det et Beotfet tot, 
at det Menneste tkte hat villet hste 
Samvitttghedens Stemnte, da den nag- 
tede at gaa paa Akkord med de stette 
Vanet og Tildojelighedet. 

Samvittighedens»Slaaen-ind« kendes 
altid paa, at Mennestet saa ilke kan 
lade det foegne gode i Fted; han hadet 
og fotfslget det nu, og ttot, at det onde 
et del tlgtigr. Saaledes syneö MtQ 

Maria-es Tilsiand ncetmest at vate, 
med mindte hun tnaaste tun et et dumt 
lille Btsvlehooed. 

Hun stettet netnlig en fotfketdeltg 
Æte i at hun et Sladdetfsfter. Det et 

heudes Glcede, at Ptættekanen og de 

andte, det deltaget l Kasselelsiadetne, 
ikke anet, hoetn det et hykletem sosn 
opnotetet alt til ,,Pioneet«en. Mts. 
Matiane, det sillett ttke sotfolget noget 
fom helft alvotligt LivsataaL ladet fom 
om hun not oil væte ltdt gudltygtig, 
hatt vendet ftoent sine cjne — og saa 
dtovtet hun dageftet i »Pioneet«en 
over, at hatt kan sptlle sin Rolle iaa 
godt. 

Von kommet ogsaa gtuellg galt af 
Sted med ieloe «Pioneet«enz Redak- 

tion; thi denkt et sont den i Sommer 
tilfutde hat godtgiott i hsj Grad de 

tinges Ven og Talstnanm Men— 
uden at «Pioneet«ens Red. synes at de- 
mettke Jakonseloenlen — et dens egen 
Mts. Matiane lige otnoendt. hatt et 

bentykt aoet at kunne, dættet af sitt 
Anonymitet, gote Nat ad Ptekstetonen, 
fotdi denne i Dantnatk indtog en mesel 
besteden Stilling. 

Nu et oi fot laa vidt tetntnelig oig 

paa, at »Im Kasseselsiadetne i ——ville« 
et det date Digt og Tant, hvot uvcktdtgti 
det end kan verte. —- Det betet ljelei 
Usandsynlighedens Prog. ( 

Men oi natetet Sagen fot vote La- 

seke, fotdi det et intetessant at se, hvot 
taadelige Falk kan blioe, dlot lotdi de 

pattaut ikle vil have noget tned Religion 
og Moral at gete. De kan ttle sliope 
sti; haotdan de vendet og dtejet sig, saa 
konntet Saatvittigheden eftet dem. Vil 
de ikle otete gudstygtige, laa pendes 

Fotholdet iaaledeo otn for dem, at de 
blipet villielsle, upetsonlige Redstadet, 
det stadig dtioes hen til Gudftygtighe- 
dens Hemmelighed, fast de iaa ikke kau 
lade pcte Ieed at haanr. Doilket ja 
imidletttd tun dltoet dem lelo, og ikke 

feloe den angredne, men uangeldelige 
Gudsftygt til SIade. 

To Dødsfald. 
Gaum Hartmans —- Biflop Schonsboe 

Et Telegram fka Ksbenhavn met-de- 

let, at Johan Peter Emilius 

H a r t m a a n, den bekendte banste Kom- 

ponist bsde sidste Lsrdag, d. 10. Maus. 

»Er-wie Hattmann«, sont hsn nui 

lange Tiber hat vætet kaldt, vil blive 
dybt savaet over alt, hvot haust Musik 
elskes — meu den tige Musik-Tat, hsa 
grauem sit lange Liv, hat stænket os, 
vil beugte hanc Miade san lange iom 
uoget her-tut haust Nov-II. 

J. P. E. hat«-sann blev fsdt 4. 
Mai 1805 og det fotundtes ham faule- 
des at blive over 94 Aar gl. 

Poet adpkcget han« Musittalent vat, 
lau man stsnue beruf, at stsnt hani sin 
Bunde-n blev holdt bom fka at mu- 

flmst Hostie, fordi Faden-h A. B- 
Dqkta sun, Organist ied Gomi- 
foaskkkm i Landes-, aniaa Musik- 
leu for et uheldist LMMD brsd hanc 

H 

musiknlste Evne flg alligevel Bei Zi- vg, 
stsnt han sinderelie fliitth og naaede at 

take iiikidist Einbedsekssinen 1828, sit 
lIsn Tid til i Ungdomsaiiiene nt blive 
en yppetlig Orgeln-Alex 

Don begyndte ogliia tidlig at koni- 
poneie, ogW e yse, der lngde Meile 
til hans Talent, sit san sinsteint Fei- 
beten. 

Stint J. P. E. Haitincinn sinnglede 
en egentlig systemaiifl Foidannelie, diev 

han det ned Selvstiidiiiin hurtigt san 
vibr, at haii fis et godt Navn sum Kont- 
ponisl· 

Mikrleligt nok gjoide denne fei- spe- 
ciel d a n H Komponist galdenve Mond 

niegen Lykke i Udliindet, og del nnvnlig 
Ied sine spisie Mulilftnlker. 

Saaledes er hans Opeiaei «Riivnen« 
og »Koiiaieine« peidenslendte. Dein 
ei heil til Hielt-ten tyil Romantiker og 
frisan Stilisi 

Bei-must blev hatt dog i sit Fabie- 
land ved fine af Nordens Aand befin- 
lede Væiken Guldhotnene (til 
c eh le n f ch l ii ge i g Teri),O-iiiiektiiien 
til »O a to n J a r l«, og nnonlig »Vol- 
kyiien«, »Thiyinälviden« og den geniale 
,Vötoens Spaadom«. 

Blandt sailig danfkbeaandebe Styl( 
let man navnes den sksniie Opera »Li- 
den Kiiften« (H. C. Anderseng 
Teksi), der ei en ooeiorvenlig faiiik El- 
teiligning ai den danfke Jolkepifemufil. 

; As Orgelkoinposiiionet hat han stein- 
Jbragt mange ai de melodissefle, bei 

zhaves sia danik bannt-. Eii ren, klai 

jMeloIi ubmæiket ligeledes hnns mang- 
Tfoldige Salinei og den udiniekkeds 

QLiihukgin Musik« usk Hsjhkiiigvsgkm 
Zog Longiiedcig). Davids llö Salnie, 
vg mange, mange andre. 

De as Lsieilandg Pragl vg Faivei 
genneniglodeve»Salonioiis ogSulqniiihc 
Sange« ei Vidiiesbyid om yans musi- 
kalsle Evnes Rigdmm 

Nævnes bei ogiaa, cit ligesoiii hon 
sailig Foiitand hat vaiet Stubenm- 
neg Musiker, icmledeg hai han ogscis 
kompvnerei en Miengde Lejlighedsiiyts 
kei — ioi Ele Estgeliintatei over all 

de i Anihiindrebet nfdsde danske Kotigen 
»Luihei paa Waitbiiig«, samt ooei 

miiisgc eif de biteiikte Manti, hon i fi: 

lange Lio tom i zsiioiing nied. 
Ten smiikke sinnt-sie iiii Kongene 

Guldbiylliipsiesi ilke at forglemine. 
Fiii 1843 til fin Tod hat han veeiei 

Organist ved iZiiie Ritke i KIbenhovii, 
og ved Siden af N. W. Gilde vai han 
Zielen i det iige musiknlste Liv, soin 
fiii ji«-Iwane hat ieit sigi Hopedsloden 

Sinn Mennefte hai hqn altiv i fiii 
rige Lylke og omgiven as et hell Fvlko 
Beiiiidiing bevaiet jin trifielige stimin 
heb. Hans kirresie Bagning im Ung- 

ldotninen af vor det nve v«cesiciitiente —- 

og da hiin paa siii w einig zodselsdag 
hædkedes i Konceitpalceet, iidtcille han, 
its-ist beimgei, at »han sitz-»die Ziclseien 
alt.« 

hanc Ssn var den i Ublaiidet lang- 
ineie bekendte Komponist E m il Hat t- 
inann, pg ligesoni Scogien ioiiiv soc 
hain var Musikete faul-des vgl-in hand 
Bsinebsim 

Det hele danlce Falk hat i »Garnle 
Haitinann« iniftet en af sine egne. 

En enden bete-ist sanft Mond ei 

«dsd. Tet er Vilhelai Csil 
S ch o u sli se, Bist-pp over Voll-org Stift. 

Han var isdi 7. Sept. 1841 og blev 

teologisl Kandidat 1864. Siii kitkelige 
Viiksoinhed begyndte han In Ieltprcsi 
i Lejren ved halb i Ante-e 1870—74. 
Fra 1875 til sie- viik hsn dels Knpellaa, 

,els Sognepmii pes Gntnisonstircen i 

Kobenhanik Sein fanden tog hiin 
ivkig Del iden lebenhnvnste Mission, 
SInbiigsstolelagen es Ynglingefoienim 
gen. Den sidfte var hqn Stifter sf og 
Jemand lot. 

Sein Sttibent var has lkke nieset 
kendt. Dii'l)un i en foiholdsois uns 
Uldet 1888 bleo kulvet til Bistop over 

still-org Stift, bleii han en llgesna listig 
Visitntor, sein tidligere Skalessrger. 
haii im en praktisi Maul-, altid fis-n 
og ligeiteiii —- og ieden selv at here ined 
til Jahre-Mission, stol- han oenlis og 
feist-active over for detie scheide. 

J del fidfte satt Tid var han nieset 
ing, inen fta t. Januar hin-be hcn des 
attet ooektaget stt Einbelies Jst-elle. 
Don dsve den SC. Fehl-um« 

sen-»M. see-du« it O 
e s s I käm-« E »U«sz ess« »Es M- Iomssiss i sen hierbei III-te Los-II stu· 

-:i«.·.«-.-;«..s;....-«....I ».s.k«.·-.7;»««3ssss e moqussiissonsäw « M· Inh- 
suu . U 

Ist-II Ehe-eh 
vonMo- UWCIOI Its-atte- 

I. s. ii Mäd- nasses-. 
Its-INCI- 

YZM since-Zi- MWM 
J en »-«-c-..viii·.o. III-is- mehsM s 

- 

Yra Birne og gilt-Ile. 
catal. theo1.M. F. Blicks elf-, 

der som tidligere mebdelt har fqaei 
Kalb-stets frs Menighedea i Shessield, 
JU-- hat nu tager mod dem Kalb og 
vil overtage Gekningen spm Menighes 
den« Preesi i en ikke fiera Famil-. 

Det norfke Miesionsleli 
sksbi Usrgberetning for 
18 9 s er udkommen. Den indeholder 
udfsrlige Mehdelelier og Opgaver fra 
enhver Station paa Zulu og Mode-gas- 
lar og tillige samllige Kredsbesiyrelfers 
Vereininger om Arbejdeis Gang her 
hjemmr. Tit sidst Bereitung om Mis- 

sion-stobe« Viikiomhed. 
As de udfsrlige statisitsteMeddelelfer, 

som Tilsynsmttndene fra de forstellige 
Missionsdistrikter har hjemfendt, aan- 
rer vi Islgende Tal. 

J Zululund, Selssabets mindsifrugt- 
bare Arbejdzmark, er, siden Missionen 
begyndte, iult dsbt 2453 Mennesier. 
J IRJS ssbtes ialt 273. De Poles-e- 
spgende Berti- Antal var Bos. Und-r 

zorberedelse til Dauben var 229. As 
indfsbte Leerere og Evangelisier havde 
man pag denne Missionsmarl H. 

Menighederne her begyndt at yde anr- 

lige Bidrag til Evangeliiaiionsarbejden 
J 1898 ydedes ialt nogei over L 126. 

Madagookars Jndland: Siden Mis-. 
iioaens Begyndelfe er pas derive Mis- 
sionsmark ialt dfb258195. J lsss 

vsbles 4018. Det gennemfnitlige An- 

kalkiikefsgende pure-. 50,000. Un- 
ver Daubsberedelse var cu. Woo. An- 
mllet af inbfsdte Prasser var CI. In- 
mllet af inbfjdte Larere ca. 1700. De 
indfsdte Menigheder ydede til Arbejdel 
lidt over 2000 Iman Foruden del 
ordincere Missioasatbejde med Prædiken 
cg Stoleundervisning her Missionen 
iat igong en Ratte Foretagender, sea- 
ioti hogpitslsvirlsomhed, Lagemissioa, 
Zpedalskehjem, Ptgeafyl, Damit-ger- 
uingsstoler, Hugholdningslkoler, v. s. 
J. o. i. v. Jkke at forglemme der Leo- 

.ogiste Seminarium og Lererstolem Ei 

Trykkeri, hvor Missionen tiylker sine 
Staub-geh Sqlmbeger o. f. v·, er vg- 
iaa oprettet. 

Madagagkarg Vesikysi og VesibarO 
Ziven Missioneng Bcgyndelse er bebt 
kalt 793. J »Or- vsbtes ralt MU- 

Genneminitsamallet af be littessgenve 
var1220. Stoledisciplens Antal var 

ca. 1000. De iadfsdte Læreres Anteil 
our ZU· Af sidsie Missionglidende er- 

fareg as et Brep fra Tilsyasmuadeu, 
:)lysivig, at han nys hat ordineret de to 

weite indiedie Prcefier paa denne Mis- 

siongmark. Dei var en stor O)sjtidelig- 
heb, da disfe to, Peiro og Hosea, blev 

ordinerede, rieesien ligelaa fesligt som 
da den fersteDasb kunde foretagesi 
»Es-L 

Sydssikysimissionen (Tilfynsmqnd 
Votum SidenMigsionens Begyndelfe 
et illlt dsbt ZW« J 1898 bsbtes 92. 

Oe stolebessgenbel Tal var 3281. 
Læreenes Aaial var ialt 59. Und-r 

Daabgforberedelse var107. De kirre- 

fegendeg Untat var 2600. 

Selstabets farnlede Jndlagter i 1898 
var 494,715 Kr· Udgiilerae var bles- 
333 Kr. Udgifterne oversteg alisqa 
Jahre-graue need 104,217 Kr. 

—- Olagaqende Priesters Farben-, 
hoor Lig ikke liegt-ves, meu sorbrcndes, 
hat Kirkefiyrelien i Heile-i besteuer, at 

Priester-ne ikke steil forrette ved ielve 
Ligbreendingeu, heller ikke naar Affen 
bist-lieh De lau imidleriid holde ea 

sahest i Zirgehufet eller enbog i Ka- 

pellet jet- Kirkegqardenz i dette Tiliclde 
stal bog finde-n Andagt ikke finde 
Steh pqu femme Das lom Liglmeni 
hingen, for at antyde, at Kirken ikke vil 
vide of denne hebenste SM. heu- 
sigten med Forordningen er at Jrede 
om en Stir, iom beherster hele den kri- 

flelige Foriid, og spm navalig ped Kkisti 
Begeavelie og Opflandelse er forderllget 
og helliget.« 

.,-...- H J 

Korrespondancer 
W 

West Supetior, Wis. 

»Ja, det gaar smaat med Meddeleliek 
hersta; alt iynes at gsa sin stille Gang 
hu- i Menighedea. quv Vejr og Vind 
engem-, da siiftek bei wegen inatt 
mildt, sanft 25 Gr· undu- ka, nostra 
ingen Sm, meset dqatlig Slcdefstc 
hat det vom hele Mauren. 

— For m Ttd siden var her 2 Fa- 
miliek i Menigheden, som how Silv- 
btyllup, nemlig hanc Berti lieui 
og hnstru oq O le Johnionz 
usglc Venuet iamledes i den Anleh- 

Var ncdbrudt, 
Somit-»F nervos, aldrig uden en trcrt, kraftlos Fo- 

L lelsc, — blev helhredet ved 

«Dr. Miles’ Nervine. 
Netvetne i bei memieslelige Legeme hand- 

let som Budbkiageke, der sendet iil Ofemen 
Jndtkyi af udenomo Ciieiieiz og sendet fra 
Hin-neu til Maskleme og chanetne Nerve- 
siytke og Umkreist Uden beime Livikcait 
vilde Viertei, Moden. Lungetne, Jiidvoldeiie 
og alle Lege-new Okganer vate ube as Stand 
iil qi udsptc sine Fiinliioiiet, og Livei viide 
væke iil Ende. Raak disie Buhl-ringen 
kommer nd af Leben ellee Tiliskfleii ai Net- 

vektafi ee fotmindfkei, et del bedsie Mit-del, 
der lau bringe dem iilbage iil betes noimale 
Liisiand. kr. Miles Reste-meins Neu-inc. 
Tet sicher geb Appetit, giver soeitiikeiide 
Somi, og kurerer den imiie Islelie. Tet 
vickek paa Neweiysiemet, der konitolleremlle 
Lege-new Funktionen verklee bei iil fund og 
kkaiiig Handling. Dei beherstek den over- 

haandmgende Bottivindeii, og bringee deu 
iabie Forlighed All-age- 

.Jeg led i irevioe Aar of Vierte- og Mave 
ivagbed. Sees-han« Hietiebanieti, og mit 

Ojette hoppede i Livet paa mig ved den 
niiiidfie Bevægelse, saa ieg var almindelig 

f- 

nebbmdt, ivag og new-g. Jeg sandt, at 

«Dt. Milek Nensinc var det eneste Lager-nip- 
del, der gav mig Lindkmg, og jeg et over- 

jbevist om, at ieg Mc vilde viere tlive i Dag, 
hois jeg ikke havde brugt dei. Min Ssn vg 
min Tattek hat begge bkngt TI. Milck 
Nervjncs med det bedsie Resultat-« 

Mis. Maty Ggqets, 
London Mills, Jll. 

»Im to Aar siden var mit beider Jau« 
nedbkudt, at mine Neu-ver fuldstandig gao 

esse-, faa at jeg var net-r ved at tabe min 

Zustand- Jeg bava so Donner, wen in- 

gen af dem kunde goke mig noget gebt, og 
min Hast-und ksbte mig en Flusse af Dr. 
IMM- Nervine, fom Leg begyudte at brugr. 
Ten hialp mig ltge fjraks, og da jeg havbe 
bmgt syv Fleisch var jeg helbkedet.« 

Mks.(!gcoline SchroebeH 
Metropolis« Jll. 

f Dr. Milek Nervinc feiges paa alle Apo- 

I teket under fulvsickndig Garanti. Sktiv 
eitek ikit Rand og sog til 
Dr. sit-c Nehmt CI» Elklmh Ind- 

k- 

«ning i deres Hiem og medbeagte ad-’ 

stillige Solvgeastandr. 
-— Den 21. Februar om Aftenen var 

her stoe Hsjtidelighed i Hirten, idet 

Misg Elle Johnson og Enkemand 
Nels P. Andeefen aslagde det hel- 
lige Ægtestabölofte. Pastor Nielsen 
fotkettede den hellige Handling og tqlte 

Ialooklig til Beudepcieret og den store 
zoesamling ocn at lobe fanden paa Li- 
vets Bene, at man til sidst kiinde fna 

»Klenodiet; han tkemholdt, hvor stent 
Ydet one for Ægtefolk, soin hat-de nflasss 
jset Syndebykden og kunde lsbe Das-nd 
Fi Hannd paa chens Banc, hvorledeö 
Iden ene Pakt kunde vpinuntke den an- 

lden, og hsokledes man kunde hindre 
hvetandke i Lebet, in, ilke alle, fom lo- 

»bek, kun een sank Klenodiet, kun de fan; 
Iden ene flal annatnines, den anden lades 

Ttitbagc Kitken var ovecfyldt of Men- 

!k.ksekk, og Guvs Okd havde Munde in 

de alle. «- 

—- Rande-g den 24. Febr. otn Afte- 
nen blev der 5 lagt til vor Menighedz 

’Nield P. Andeksem L. Nielsen 
og Foelonede sinnt S I re n J e n i e n 

og Fotlooede. 
—- Btsdkene D u u s hat udvidet de- 

kes Mclleforretning med 13 Flieh san 
nu tcellei Rollen 47. Deus Bruder 

J oh a n n e s og Husiru iea New York 

Wer nylig ankommen heetil for at hiælpe 
til med den uendelig travle Fortetning. 

— Gamle Mtg. Tekp hat meet 

ineget ing, men ei- nu i god Bebt-ing. 
—- Snadnn lunde der jo blive noget 

at sige oni den enkelte. Pookdan gaae 
det iaa med Guds Rige og denne Me- 

nighed her? Hvad mon Herren nu 

Tiger pm den enlelte«.- Jn, det ee jo itte 

;godt at deeegne og besten-» hoocdan det 

Lgaat med Gudd Rige; jeg koen til at 

tanle paa, jeg leesie i et Blad, hvoe 
man talte oni en Menighed, at der var 

Fusswuqu Jeg gliedede mig 
ved dette Udtkyl, det er jo Begyndelie 
til Liv. Ja, det hin jeg vglqu nok nick- 

ket, at der san viere Fpeaatsluit t en 

Menighed, og det et en slsn Tit-. 
Hvotdan statt det lau til onikeing i 

de foestellige Menighedet7 et der Ste- 

dek, hope dee endnu ee Vintee, hope dee 
er Ded og Hulde? et der fand-inne Lem- 
mer poa LegemetZ Er der Fasse i die 

hierer tendee du nsget til SM- 
Tidf 

Det galdee ilte am, hvoe langt man 

er kommen, enen det gelber pen, at man 

feine degyndt; fnaet tommek Hssiens 
Verke. 

scelig Hilien til »Dansteeen«s LI- 

seen 

Wunde-km Wis. 

Sygdom ee der ineget af idisle Dage, 
dog nieft stark Fortslelse eller Ln Gtippe. 
Blandt Dunste-ne i Byen er dee et Pai- 
quiliet i Quarantainr. De hat Star- 
lagensfedee og Diphtheeim A. M. 
Dnnle ns 2 lau Pigee hat Skala- 
gensfebet, og Dank Jst-gen Peter- 
ie n I yngste Deens hat oaeet sleint nn- 

skedet If Diphtheeia. Alle ee des nu 
nden for tiliynelndende Inte. 

— Che. Niellens (K,ulhandlet) 
lille Deeng dede Onsdng den 7de eftee 
tun et Pae Dages Sygdenh Den dlep 

jdegesoet sidste Sendns Eiteeiniddas elf 
Pestpeth.3eesild. 

— Met. Mutes-, Amte ei Lake 
es Berlin Ste» llgsee l dlsie Vase 
nieset iyg af Bryfibeteendellr. 

—- Tikidng Alten den 2'i’. Feb. blev 

Wnupacs Puble ijrnry and Kiste-l- 

ink-J lioom aadnet for public instit-u- 
:ti»n. At Fall et inietegfeeet i den, 
Eviste sig den Alten« da mange af Byend 
Halt baode unge og gamle giokde Btug 

las Lejligheden til for tstste Gang at 

ovekfe dens Oplag at Roger Tek fin- 
des Beger af alle Steig-, baade for 

kunge og gamle Lelsilonet, nyeste Did- 
sttilier og Journalen 
; Den danste Afdelig set ltdt tynd ad; 

ihr-is nagen hat dansle BsgeV som de 
tlle hat Bkug for, vilde de dlioe tak- 

nemmellg modtagne of Bibliotelskomis 
teen. Vidliotelslolalet er i Nodetts 
Block over Posthulet, og er aabnet hoet 
Mandag, Qnsdag og widag Eliekmitk 
dag fra 2 til V. 

— Mandag Alten den Sie holdt Vor 

ErelferSMentghed titilvattoldmsde, hoor 
en Del erretning dlev abzij Dei 
bleo desiemt at degynde en Subllription 
indenfor Menighedeng Medlemmek, til 
at dække Galden pqa Præfteboligem 
Dei et qllerede nu lyltedes at faa 
mere end Halvdelen fuhslnbetet· 

— Der blivet ingen Gudstjenefie i 
Vot- FtelfeeSMenighed ncklte Sondsg. 
Sindagdslolen vil btgynde sed sadoanlig 
Tit-, Kl. 12. 

—- Velligaands Meninghed fluttede 
detei Missionsmode sidfte Sondag Af- 
ten. If fkemtnede Pictster var Basis-e 
H. P: Millet og Posteer Jers- 
tld til Siede. 

» 
—- Vi indbydee herved Fall til -Ct 

lbeipge og ivor ny Bank. Korn og le 
vote Vater og lob of vg. J vil finde 

gode Baker til billige Billet-. Farntekne 
betales hojefle Pkis for Sense og VES« 
Tillige hat-es paa Oplag dansteBsger, 
og hvilke sont helft Bsgek, der ikke hat-es, 
anstasses hurtig pas Bestilling. 

Ætdsdigsi 
Hanfen do Danlellen. 

Council Blnfis, Js· 
Mithin-, Sin of Me. og Mis. R. 

C. Nielle n, gik hjem den 7. dennes, 
og det lille Legeene stedtes til sin sldsle 
helle den s. Det nieste al lille Ae- 
ihues Leoetid vor Msje og Lidelle, og 
tun 3 Mapnedee one heim destillet at 
dlive het; nun Versen vilde vel vgl-m 
stge noset danied, es hnn vil pgla- del- 
siqne han« Mit-del 

—- snton Christenlen med 
Familie et nttee reift ud pas en Jam, 
denne Gang omleing M Mil lyd for 
spen. 

— Mes. s. h n nfen agter tll 
Sommeren at tnge en Tut til Dantnark. 

—Pnsioe L. Mochi-sen hatt 
den sidste Ttd met-et noget daqelts tll 

Pia-, lotn Folgens en Fort-lette, iom 
lhan hat kompet med i langen Tib. 
Dog, vi hat-bek, det lnaet dlivet bedke 
nu, da Veiret bltoee mildere. 

—- Injunctiun intod Scoledetektlps 
nen et altld i Orden, nat-e det er l For- 
blndelfe med den nye psistoln San- 
leded lom det en sen Dlsttlltiretten lot 
et qu Dsge stden,- lotn locdydee, at 
der langes nagen Udgift pan Stole- 
distklttet i Foedindelle med, at Vielgetne 
stumm over spat-law fand-nn- 
Udgtltee man Dieettlonen ietp beke, end 
de alter lud-n slstemninqz det 
like-, It den Ill. 

s nye IM vclges III-das 
den U. 

fis 
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