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Naar Lce eme henoendet szg til Fort der 
sperterek i March ersten for at sehe hos dem 

eIek for at san Lplngnnvget om det anme- 

tede, bedes de altid omtale at de ma 

Avertissementet : dem Blut-. Det vil vætc 

til gensidig Nym. 

Nesultatet. 

Paftor Vilb. Beck sitiver i ,,.5l:«!7re- 
liat Daablad« for 12. Tisc. et. tsse 
titel med Lversttift »Rens'.takec". 

Han udeler sia lm førlt an fm 
Crklcering Om, at den ith rcd sin Atr- 

llage for Forsmnmsiahssd lavdc stankt 

Paa nuværende tirtelig: Llutotisescr. 

Han hande, da hatt stre« sin Atsitel 
tun Migtanke mod de nstvsserende kli- 

toritetee, os han betrug-L at han J 

ubetæntsom Føjeligbed moo Ein Btstcp 
hat afgivet den omtalte Erllcerinq. 

Hovedformaalet med Ell-stärken var 

ikte at ante oder usædclige Psaste:, 
men over, at der taalteEJ Prcester scsm 
Presten i Harbopte Ja Valgmeniz 
hedspræsten i Aagaatd, der Prcedskcke 
ftik intod deres Præftelefte Han 
maatte indsiraente sia til at nævnig Eise 

Prcester, bvor Beviferne for weckt-Rat 
Levned var uomswdeligr. Om den 

sprste hat Bisiop Fog overfo: Bila. 
Beet erllætet, at han levede 1.:Jae.-di«js,t; 
men Befloppen gjorde dok; its-: nagst 
imod ham. »Den anden nat t--.ttist 
i mange Aar hengiven til Spi! sog 
Drit; min Bistop meddelte, It der var 

stredet ind mod hamx han fpltsatte 
ikle sit Levnet. Den tredie dass-de i m 

lang Aarrælte i Jylland og paa chri- 
land vaeret fordruktm J Jylland 
tlagede Menigheden til Bistop Bals- 

lev, der lovede at forflytte han«-. Mit-. 

Bist-pp meddelte, at han for Fire Aar 

siden var sitedet ind imod hom, der 

nu ille deal mere. Ved Moments- 
undetssgelse beleæftede Vidnee, at de 
itke syntes, Præsten havde vætet beru- 

set ved en Lejlighed, sont en Mand; 
havde angivet for mig. Sagen dort-; 
faldt versor. Den fjetde bestyldtes 
for Utugt. Sagen versetes nu for 
Rettenz jeg har kunnet overlevere B 
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stoppen fyv edsbelrceftede Vidnesbyrd 
af Mand, mod hvem han hat forspgt 
den modbydeligste Utugt.« 

Derefter anders-get Vilh. Beck, om 

den danste Foltekirte kan vcere tjent 
med disse Resultaten Hex-under be- 

klager han, at Vistopperne hat erkle- 

ret, at Lesen am et evigt Helvede its- 

httet til det fundamentale i Fristen- 
hemmen 

»Omend Resultatetne synes final-» 
stal man dog itte mene, at «jeg hat fa- 
tet need lss Snal,« slutter Beck. »Jea 
hat ritt ved Bylden, det gør ondt, 
men ved tun at steige op kureres Bal- 
den tllr. Bote kitlelige Autoritetet 
et kommen til det Resultat ikke at 

fotetage videre i Sagen; men den le- 
vende Menighed hat en anden Me- 
ning am, hvad der lan taales af en 

Ptcsi i den dansie Fvltekirke.« 

Det nye Aakhundkede er født. Ub- 

viklingen drager ustandfeligt fremad, 
dragen af usynlige Hekuba-, mens vi» 
selv stubber bag paa. ! 

Men —- stands en Stund; det tun-I 
de væte helt vel, om du en Stand sikj 
Angst for, hvokhen dette beeren 

Udvitlingen selv kan i Folge sm 
Natur itte spare —- da Udvikling jol 
cldcig giver et Svae, fordi den aldrig 
Inn De: nu et Udviklingen til Ende. 
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Mut over al Udviklingen tronet 
I ths Heere Evighedens Gut-: 

« 

D smy og san svarer gennem 
» 

..... Ja 
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Brgiveuhcdcr i dkt svnndnck 
Aatlmndtkdc. 

Stateomvæltningek og Krise- 
ankrig bliver Kejserdommdst 

Trekejferslaget ved Aufterlitz. Nape- 
leon besejrer Oftrig og RuslanNiWä 
Søflaget ved Trafalgar, Nelson ode-— 

lægger den franfle Flaade 1805. Na-. 
poleon befejrer Preussem Slaget ved 

Jena 18l!6. Den spanske Guekilla: 
lrig mod Napoleon fra 18(.)8. 

Moskow scrtteg i Brand nf Rus- 
setne til Selvfotsvat mod NapolernI 
1812. E 

Elagene over LeipzigElben Linien,! 
Napoleon vender flogen tilbazie til 

Frankrig 1813. 

Zlaget ved Witterlom Napoleon be , 

fejxes, ovctniver sig til England lslkks 
Slaqel ved Navarino, der sitt-er 

Gicekenlnnbg llnfhængiklbed 1827 

stongebuset stiirteg i Frnnlrig veds 
Julirevolutionen IZZCL i Frnnlrig blinkt Repnblik 1848 

Almindelig Vefteuropoeifk Revolu- 
tion. · 

anoleon Den Trevie bliver Reiter 
1852 

Keim- Krigen Frantria, Enaland 
oq Sardinien besejrer Rusland 1853 
—UO. 

Det indisie Oprst, ved hviltet ind-l 
fødte Soldater mntdet engelsie Meend 

oq Kvinder og Born 1857. 
Den fransl:oftrigfle Krig 1859, ef- 

terfulgt af Garibalbig Frihedgtamp 
for Italiens Enden, 186l). 

Den danstgtnske strig 1864. 
Den ftote Borgerltig i Amerika 

12561—65. Lee ovetgiver sizq ved An 
vomntox til Grnnt April O. Hilf-. 

» 

Istrig-preusiiske Krig, Slaget ved 

Zadcsva 1866. 

Franfi-pteussifte Krig 1870—-71, 
Slaget ved Sedan, September 1. 
September 1870; Kongen afPteuåien 
blivet tyst steifer lpaa Slottet i Ber- 
failles) under Parisf Belejrinq. 

Frantrig bliver atter Republit 
1870. 

Rom tages as Kongeriget Italien 
1870. 

Den rugsifl:tyrtiste Rkig, Siegel 
ved Plevna Dec. 10. 1877 

Alexandria bnmbatderes af Eng- 
lcenderne 1852; llquten allupere5. 

Kinesifl Icismnesrfl Krig 1894 
Ameritanst- spanst Steig: Deinen 

sejrek ved Manila,!lJ?aj 1. NOR; Zlas 

get ved Santiago Juli Z. 15398. 

Boertrigen begnndet III-K 

Kinesisl Krise 1900. 

Scerlig dansle Kriggbegjpenbeden 
1801: Siaget pac- Kisheuhsonz 

Rhea Eenglænderne maa under- 

handle om Frev. 
1807: Englændetne bombatderer 

Kobenhavn og rsver hele Flaaden. 
1808: Dei sidste danfte Liniesiibg 

Knmp nied tre engelste Krigsslibr. 
1808—14: Danmarts Forbunb 

med Napoleon forer til Krig nied de 
konfsdereredeSlatet, Not-ge misies ef- 
ter Fjendens Jndtkcesgen i Hutten- 
Den danste Søguetillatrig mod Eng- 
land. 

1845--—50: Dei slesvigcholftenste 
Oprst begynder, underftølteg im 
Tystlandx banste Seite ved Bov 1848, 
Freveticia 1849 og Jsied 1850. 

1864: Preussen og Oftzig overfal 
der Danmatt. Den danste Heer for- 
tkænges fra Sonderjylland — Flan- 
den sejrek ved Helaoland. Holftens 
Sonderjylland afstaas ved Freven. 

Soeiale BegivenhedeL 
Slavetiet asskasses i det btittisle 

Oinraade 1833, efter at Danmatl al- 
lerede tidligete havde delvis vphcevet 
det i sine Koloniet. 

Danmatts Riges Grundlov 5te 

Juni 1848 giver sei Forfatning. 
Lincolns Emancipationg - Prokla- 

mation 1862. 

Istste internationale slldsiilling i 

hyde Part, London 1851. 
»Bei rsde Kors« otganisetes i 

Gent 1864. 
Socialdeinoktatiet vindee den tyer 

Ach-im fes mais-, paa Grunle of 
del af Karl Mark og Fr. Engels 1847 

usstedste Idmmnuististe Manifest. Be- 
Wlsen Iribex Nordens Utbejdete 
fta MO. 

. 

Fststr Voldgifts Afgsrelse as in- 
ternationale Stridigheder (de For 
ened Stater og England angaaende 
Alabama) 1871. 

Fredstougkeösen i Hang, foranledi- 
get af Czat Nikolaus d. Anden 1899. 

wagen-greises 
Til Notdpolen: John Franklin 

Istszs De Lons.1879; Gmty 1881; 
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Team III-z; Nansen 1894; Heringen" 
as Abruzzerne 15Wx Andrees 
Ballonfart 1897. 

J Sydhavet: Bhscoe 1831; Ballenys 
1838; D’llrville 1840z Ross 1841;! 
Wille-z 1842z Borchgtewink 1898. i 

J Afrika: Livingstone 1840——73;j 
Staaten 1875w87; Spete og Gram« 
18f33. 

J Amerika: John C. Fremonts 
Reer til Veftkysten 1842—46. 

Religisfc Beginn-heben 
Hedningemissionen vinder Bækst 

i England, Amerika, Tyflland og de 
ssefte protcstcmtiske Lande. .,American 
Bearb of Commissioners for Foreign 
Missions« 1810. Forste Missionck- 
rer udsendte 1811. 

Den forfte Sondaggfkolefotening 
orqaniferes i London 180-'T:, i Amerika 
1834. 

Te: brittiske og udenlandsie Bibel- 
selftab 1804x det amerikansie 1816. 

Den forste Kristelig Fotening for. 
uuge Mcknd, oprettet af Geotge Wil-i 
liams i London 1844. 

anuisitionen ophckves i Spanien- 
1820. 

Pavens 
1870. 

Ufejlbathev dogmesæjtes 

s- sii si- 

J Danmakk betegnes Aarhundre- 
dcts keligipse Betydning bels ved 
Statstirkens Overgang til Folketitke 
(1849), dels ved de religiøse Verstel- 
fer gennem Max-nd som: Bisiopperne 
Mvnstet og Martensem ved Grundt- 
vigianismens Fremtomst fra 1825x 
ved Jndre-Missions Ledelfe under 

Paftot Vilh. Beck, samt ved Forfattei 
ten Toren Kriege-arb- 

Der tunde selvfslgelig fremdtages 
mange andre Træt og chivenhebet, 
normlig litt-state Verdienst-miet, vi- 

densiabelige Opdagelser som Øtsteds, 
Rast-Z- o. s. v., men vi hat i dct oben- 

»nck:mte sagt tun at medtage saadant, 

i 
ssom bat faaet almen Jndfkydelse og 
Rattevidde ud over helc Berden. 

j Tit drt nvc Machtmittde 

L Il. 

I Zociale Forsfydninger. 
Liaesom Niaernes Historie i del 

soundne Anrhnndrede flnter fmn af 
den franske Rednluiiong BeaTDenbiJeL 
Taaledeg aælder det samme am Leu fr- 

lciale Udditlin«a: men denne llkwikiisiq 
Idol-, naar man fiuer iiklmsx ei par 
Ifaldende Brei-a af FremfwmsninL nq 
man lan siiieki qaa ud fix-, sti Disnne 

Fremiiormnina lange frixi hat sit-i i 
Iltraft 

Ali-an las-Je bek- chkle til, at den 
franfke Revolulicng driveisse blrcsx er 

»le« tierzs eiai,« den itedke Zung. LI 
lyerced forstodeg nakrmen Bur-:s«:sla:x 
den i Modfaeining til de ro .s:i..sili,1e 
rede Stauden Adel og Befietixlzcd 

Tredie Stand forlangle sit ica en 

Siemme med i Lovzaivninqevirlso:.s: 
heben, og dette Kmv er lllepuiutionem 
Men under tredie Stand henre Hieb-es 

Lesen Gang alle ,,Borgere,« Iet lzcle Fokl 
Hned Undtaqelfe af Adel rsg HEng 
»bed. 

Ziaalænge del ajalt for all- de ilsc 

meiviligerede om at 7-1.. Jndfktldelke 
paa Sialåirngim var Dir ii gen 
Trang til at dele niellem tige o,1 fal- 
tizcze indenfor denne Stand. 

Men denne Telinki falder sue-et 
iisddeiidig, saasnari som iredie Zthid 
bar opnaaei at le sine Flkav opfyltsikn 

Pied denne mere eller mindre krie 

IForfatninxh som i dette Aarhundeedc 
indføreå i de gamle Kuliuklandc, 
oaagnee man til Erleudelfe af en 

jlangt dybere men lige faa iøjnefaldens 

l 
de For-fiel mellem »Borgeme« det 
er Fotslellen mellem5 den besiddende og 
de besiddelsesløses Klasse, og den so- 
ciale Udvilling betinges i det 19de 

Aarhundredes sidste Halvdel aldeles 
væsentligt af denne Opdagelse. »Den 
fjerde Stand«s, Atbejdernes Lampe 
imod de besiddende Klasset er den nye 
Falte-n scm er kommen iil, fpdi ud as 
slumtende Jdeek i den fransle Revolu- 
tionsfilofofi. og fremkaldi af Indu- 
striens stille, men vældige Revolution 
paa Grund as Mastinlrafiens Opda- 
gelse og Mendelsr. 

Jdeen stumrede for faavidt i den 
sociale Tendenz hvis samlede Uti- 
tryk et givet med »Mennesierettighe- 
demei Erklcering« i Franltig, og den 
blev tlarete paavist gennem Kommu- 
nismetr. 

Man san her iænle paa Engl-n- 
dereu Robert Evens, hvis Kommime 
-i«. ndigna san hurtigi (1-827) vilstr fis cis-W wirkska ZU Im lenke paa 
hele den Stole, lam bar Famil-nan- 
deu Saintzjsimsns Nava, dam- der 
festeste-de äf« Ejmdsmöbesiddelse for 

et Tyveri og tckntte sig et Samfund, 
en Kommune af ligestillede, fallegs 
ejende Mennestet. 

Det var en Utopi, Inen Kommunis- 
mens Jdeer faar et vceldigt praktisl 
1ldslag«t den nu i hele Vestevropa faa 
stcette og stedse volsende Bevcegelfe, 
fom gaak under Navn as Socialdemo- 
tratiet. 

If it It 

Dette Parti« som efter sine oprini 
delige Jdeer var baade mellemfolles 
ligt, (internationalt) og revolutio- 
ncert, hat nu ret forstellige Former i 
de forstelliae Lnnde under disses for- 
stellige foriale Udditling -, men som 
Parti fremftaat det paa Grundton af 
dct bewmte ,,kommunit"tifle Ijlanifest«, 
udftedt fra London 1847 af de to 

landflngtige Tnsiere Karl Marx on 
Fr. Engels-. 

Pan dette Manifestg bevinsaede 
Elutningsord »Praletarer i alle Lan 
de fotener eder!'« reitet Proletari: 
atet, den besiddelteslose Klasse sig i 
Kulturstaterne Ämod alle besiddende 
Klassen hvad enten de horte til Adel, 
Gefstlighed eller »ttedie Stand.« 

Stier-lett og meft foretruende blev 

Bevægelsen i Tvstland, hvor Socials 
demotratiet vinder Magt fra 1862 —- 

og ille uden Bismarcks Hjælp stokmet 
frem. Besmarct dilde nemlig her som 

-i alle Tilfctlde »benytte« den ny Be 
lvægelse til at jage Stræl i sine Mod- 
standere: han maatte fenere felv til at 
udstede »Undtagelseglove« for at holde 
igen paa det mæatige Foltehavs tild- 
laarne Befrier, Socialismew 

Grunden til denne Bevcrgeltes 
Fremftridt og dermed folgende Mant» 
ligger i, at den stotter siq til »Mas-« 
fen«; den lover ,,Proletaritet« et Pa- 
kadis paa Jorden, med Frihed, Lig: 
hed og Broderstab; den begnndet der- 

for med at vckre en bestemt revolutio- 
ncrr Netning, som ved Hjælp af 
»Ma5sens« Organisation vil omstyrte 
det bestaaende Samfund 

Saaledes alene mente ogsaa dens 
oprindelige Talstnand, lunde Sam-; 
fundet blive retfaerdigt, naac gennemi 
en blodig Revolution »den socialitti-! 

»fte Stat« kunde blide oprettet og der-! 
Imed al Stands- og Ejendomgfotstel 
jophceve5. 
j «- t se 

; Denne Socialisme maatte tiltale 
»Mogfen« i alle Stotbner. Ovekalt, 
lwor Llrbejderne tunde vcklleg til Er- 
tendelse af, at dereg Arbejdklkaft var 

Nenstnnd for den Sta!nbydeu, som 
Fiontutrensen i Industrien stoben og 
den deraf folgende hensnngløle Ub- 

bytning » der flotcedeg Tusindek og 
attee Tusinder am Socialismens 
drandesde Fonr. 

Jdenne Stittelse breder Bevægeltsen 
sig da ogsoa i alle de vefteveopæisie 
Fastlandsbyen og inest i udpeægede 
Jndusttilande. 

At den imidlerted havde opftillet laa 
atmen-suchte Kran, san dereg Betei- 
tigelse tunde forstaas of alle Stags 
Akbejdere, viser den Omstændighed, at 
Norden, ogspecielt Danmaet hat faaetY 
en steckt socialdesnolmtist Magt. l 

Men her viser sig tillige et oveeoesI 

dentlig interessant Udvitlinggmws 
ment. Den oprindelige tevolutionaere 
Socializmen med deng Atbejden paa 
en scscial Revolution, en Omvaltnng 
i Bund og Grund af Statsfamfund, 
Kitte, ja endog Familien, antaget ef- 
teehnanden, bevæget as selve ftn egen 
drivende Kraft, Form as et alminde- 

lig politist Reformparti. 
Den scrsenligste Faktor i denne Om- 

formningsptoces et anbenbatt den 

frie Fokfatning Socialisterne maatte 
ind paa Thinge for at faa ftemsat 
deres Jdeer, og Foltemaösetne i Stor- 
byerne satte detes For-r derind, idei 
de simpelthen benyttede dekeö Stem- 
meret. 

Alletede her var en Godtendelfe af 
«det bestaaende,« et haab om en Re- 

.formudvikling, og paa Thinge blev 
« 

der udrettet itte faa lidt til Gavn for 
Faltigmand. 

Talen om »den socinliftiste Stat« 
forstummet efterhaanden hoö est-stil- 
lige Fstete i saadanne Lande, hope 
der tunde gennemfsteö Reformen 

-. « -. 

Denne Art ,,Socialisme,«der hab-« 
der Evolutionsprincipet, en tolig, 
fremadstkidende Udvikling —— uden 

nogen blodig Revolution —- paa 
Grundlag af den frie Forfatning et 

nu den gældende i Danmakk, Notge 
og Sverrige, og navnlig Tyskland. 
Dei samme gelber til Dels onx Belgi- 
en, Jrankrig og England; men det 

stdste Lands Arbejderudvilling hat 
paa Grund af, at den fri Fotfatning 
et· saa megct ældre det, faaet en noget 
forstellig Karattet fra bet Ivrige Best- 

l— 

evtopas. (Dcf samme gelber om 

Amerika, men her synes Socialbemoi 
tratietg Tid paa de anden Sitte endnu 
ikke at vætc Iotnmen). 

J de sydevtopceiste Lande dekinwb 
er Remingen endnu kevolutioncet, 
hviltet hcenger samtnen med den der 

ftedfe gccldende Undettrykkelfe og den 

ringe Zolleoplysning. 
J Norden on Tnsiland benytteg 

Revolutiongtruslen nu tun fom en 

glimrenbe Knaldessekt pna Tribunen 

fotan Folkehavetx den msie Sociolist- 
forer Baron v. Vollmar er og bliver 
den nne Tin Meerkemand, siden hnn 
hat beftemt gjort Front mod Smal- 
demokmtieth Nevolntionzidr. 

Han regnet-, at Refotmernes VejE 
er den rette historier og dersot encsfez 
mutige, ad hvilken Socialdemokrati» 
etH Krav vil blive opfnldte --— Was-l 
ferne, som bliver ked of at montte nte » 

es med Ideen om en idealistist Stat, 
mens tun derez Efterkommere skulde 
hmne faa Virtelighedem giver bei 
Vollmnrste Snn Ret- 

Saaledes tales der ogsaa i Tan- 

makt, selv om ,,Føretne« aldrig vil 

indrømme denne Konsetvens as dereg 

egne Okd og Gerningek. 
Det er nu Socialdemoktatiets Re- 

formen-a, og sikkert bar vette Parti, 
tkods den Raahed og Antikkistelighed. 
det kun altfor ofte, men imod sine eg: 
ne Partiscetninget, hat praktiseret, 
bidraget ovetvrdentligt til Arbeit-er- 
standeng Itonomisie Velfeerd oq til 

Menigmandg focial-politiste Forstw- 
elfe. 

J Ist M 

At Bevcegelfen hat dastet san fjendt 
lig imod Kieer et siktekt itke nlene 
del-es enen Styld; Kirscan Nin-nd tnr 
altfor ofte meet de besiddende Klag- 
sets Tclgmcend, on Arbejdeene hat 
ikte kunnet andet end orfatte dette 

som Riesens Fjendftab imod dem og 
deteg sociale Kred. 

J Aakhundtedets sidsie Aaetier hat 
der teindt om tejst sig ,,kirtelig-socis 
ale«' Bedcrgelser« fremtaldte as Airi 
kens Mænd med det Maul ded en ret- 

fcetdig Kampdeltngelfe stimmen med 

Arbejderne attee at vinde dem tilbage 
til Kiesen- 

Denne Bemegelse bar itte alle Beg- 
ne iunnet faa didere Betndning endnu, 
xnen saavidt fom det nye Anrhundrede 
vil vise ,,Alassetampeng« Widerw- 
relse, vil det ogsaa komme til at fes-, 
hvorvidt »de kristelig:socinle« virtelig 
stulle tunne saa nogcn Magt over Fol- 
temagsernr. 

II II sf 

Som en truende Sly eejset sig en- 

delig op over Aaehundredets Hori: 
zont den sociale Bevcrgelse, som better 
des betydningsfulde Nadn: »Anarti5: 
men«. 

Som det liggee i selve Ravnet er 

»Anattisteenes« Maul Ophævelse as 
enhver fom helft Regerings- og Stats- 
form. 

Anarkismen et detfoe tun den upd- 
vendige Konfetvens as den kommu- 

nistiske Tankex og den tan deteagtes 
som den dsende Revolutioncer-Socia- 
lismes Atvetager. 

Dens oprindelige Taldmænd er — 

ligesom for de tidligeee Bevckgelsets 
Filososset (Krnpottin), og den wel- 

let Tilhængeke blandt Samfundetg 
laveste, men ogsaa hpjeste Lag. 

Den hat hidtil arbejdet for sine 
Jdeer ved Hjcrlp af Dust Dynamit og 
Gift, men allerede nu eines der en 

Anaktisme, som vil gaa frem ad Re- 

foemernes brede Landevej· Hidtil 
gjalt det et negatin Arbeide: at faa 
jaget Steckt i det bestaaende Sam- 
fund, —— derive de mange Fytstemord, 
—- Tiden vil vise, otndee ogsaa med 
Anuklismens Lsssluppethed san ak- 

lbeides positivL Dei vi( i iaa Fald 
blive hen imod en erklætet Hemmni- 
tisme. 

. . 

Skal det nye Anrhundtede se Tro- 
nek volles Uden TvivL Stal det se 
dem falde? Uden TvivL Men hvor, 
i hvilke Lande, det tan nu ikke afgsres, 

»men del aneg. 

Der vil timeligvis ad af Socialiss 
men, Anartigmen og den bagved dem 
degge liggende ældgamle, omsvcetme- 
de Rommunisme fremgaa nye Stutz- 
Fokmer; fotelsbig vil det blive Redu- 
blillek, senete det ubegtænsede Fute- 

»styre. Men hvor tidligt Ver-den mod- 
nes dettil, det vil i mangt og meget 
just komme an paa, hvor deftemt de 
ncevnte Socialretninget gaar med ind 
ji den historistgivne Udvitsing vg at- 

beider med denö Midler. 
» Udvitlingen er en ubsnhstlig Her- 
ite, der hat knættet den ene Retning 
ieftek den anden og omdannet den es- 
ltet sit Takv 

Men over alle Udvitlinger og alle 
Omvæltningsforssg staat een Trone 
fast og utoktelig. 

Dei et haus, ved hvem Gud vil 
dsmme Jorderig med Retfætdighed, 

ipart den Dag, han selv hat sat. 

Korrespondancer 

Cedar Falls, Ja. 

Miss Thnra Wolss oa liendes Bro- 
der Carl toni i sidste llae hertit sra 
Ren-ine, Wis» sor at holde Jul blandt 
Slckgt og Venner her i C. ff. oa det 
er dereg Agt at lage sast Ophold 
iblandt ocz igen. De er deltonine og 
dereg aainle Venner glceder sig oed de- 
deresz Tilbagetonist. 

N. P. lslaiisen rejste i sidste llge 
nd til Washington sor at desøae sxne 
Zlasatninae raa digse vestliae lsanr. 

Paa Fredaa Aften vil der diioe 
piintet Juletræ bog Chr· Wolfsg, itte 
bog Anders Dains soin sør ineddelt. 
Alle er selvsøleielia deltonine, baade sra 
Land da Bd. 

Zidste Lordag ltlften sit vi en 

Tel Nenn lier pna tsanem nien Sen-- 
daa Moraen var Jorden tielaat nied 
Ene oa niere var i oente. oa i Man- 
days sneede det lidt hele Dagen, saa 
nu ser atter Naturen nd soin ded Jn- 
letider. 

Juletrcegsestem som blev asholdt 
Fredag Asten den 28. Dec. hos Chri- 
stan Wolfss, var i alle Maader del- 
lnttet og godt besiegt as Born saaoel 
soin Votgnr. Trcket var meget smutt 
Pl)ntet. Børnene sreinsagde Jnleedani 
geliet oa adslillige Salcneverg, soin 
alt var godt og stondt. Det har tostet 
Vorneiie saaoel som dem der under- 
Viser dem mean Tid og ihaerdigt Ari- 
besde at saa alt leert oa ordnet paa 
saa støn en Mnade som Tilscrldet var. 

standidat N. Zørensen og Pastor N. 
Hansen talte oeaae sør Traset inaatte 
asaioe stne Gader til dets sinaa Be 
stnere. Borstene sit alle del- 40 til 
:'.« i Taller hoer sni Gaum Jtte 
saa san dar tnaet nd her sra Brien sor 
at overvcere Festen oa alle gleedede sig 
over at have ocrret nied. 

Ved Meniahedsmodet i Lordagg 
Tlstes valgteg til Bestnrelse sor det 
toininende Aar: J. Clausem R. O. 
Nielsen L. J. Petersen og Niels Chri- 
stiansen lde It sorstnckvnte blev gen- 
valgle). Til llteoisorer valqteg Jens 
Jedsen, H. Larsen og F. Jocnmsen. 
Til Bornestoletoniiteen valateg Mrg. 
Jens- Jenseit, Wirs. P. Roy, Peter 
Italien, N. Nielsen, Anne JnhL Marle 
Lliidersem Mr5. Horglund og Wirt-. 
Il. ZinidL 

Tet verlierer at sende en stristlig 
Tal til Mr. M. Freir sor de 2 Wenn- 
ster Vorder, soni han sornylig lsar 
strentet til vor Ritte, on liaeledeg nd- 
taltesJ en Tot til Madg Christiansen 
sor Bcrde oa Bæiite som han har 
steentet til vor Bornestolr. 

» J Nazareth Rirte tilbragte en 

Del as Meniqheden Stutninqen as 
det gainle og Begnndelsen as det ntie 
Aar ined Salinesanq on Guds Orde 
Fortnnd lse. Gudstimesten varede 
sra Kl. lllz til lsz og man stildtes 
med at pnste hinanden et godt og del- 
signet Nytaar. Pastor Hansen og 
Flandidat R. Sprensen talte. J slere 
as Briens Kirter blev der ligeledes as- 
holdt Midnatsgudstjenester. 

—— Juleastens Estermiddag Kl. Z, 
medeng Præsten var ude paa Ortsbe- 
ssg og Præstetonen trale bestæstiget i 
Rottenet, stete der Jndbrud i Alt-erste- 
boligen. Men ved nækmere Unverst- 
aelse viste det sig at i Stedet sor at 
bortssre Ejendele, « havde man nied- 
bragt og esterladt et Elegant Bogstab,. 
og en sin Palasts-starrt i danste For- 
der i Studereværelset og i Dagligstu- 
en en stor og smut Lampe. At Oder- 
raslelsen blev til Gliede er en selvsagt 
Ting, hvorsor Præstesatnilien ogsaa 
gerne heroed vilde bringe de mange, 
som hat veret med til at lægge deres 
Sterlighed og Osservillighed sor Da- 
gen, dereg inderligste Tat sot dette be- 
hagelige Jndbrud. 

Betegfokty S. Tal. 

Hilseg lan fm Beresford og vor 
Menighed til Vennct og Somit-MS- 
spdflende, at alt er vel her Bi er i 
saa Motive sparet fra Engdomcne og 
Ttængselx verlor være tatlet. Lden 
Juledag havde vi Julelræ i Kirlen 
Tvende Trerer stod smyllede stønt og 
fncnbolst; vet ene tød og det andet 
holt-, betegnende Frelseren, den leere, 
illckbt fm ftelfende og Retter-highe- 
deng Dmgt, Rad oa hvid, hviltet vg- 
sua blev den Telst, hvorom Pnstor 
Nielsen talte til Bøtnene og til de El- 
dre. Flirlen var fyldt indtil Treus- 
sel, Herren velsigne de velvalgte Ord, 
saa at alle maa have faaet noget, og 
at intet stulbe spildes. 

Note Ipondaneer iottiættes pva Sipe 8.) 
———. -—————.—-—.-——x 

» Dannmtls Koti. 
I Sie-rette 231128 Tommer. Tkykt i 
fotsiellige Forder, otsek kcht Inaba-setz 
Inn-, Ast-siedet pg Flatter, samt alle 

Ebeiydeligeke Landsbyey ftsm Gurt-e 
og Kittel-. 

Tiliendei pas en Pan-alle portofrlt 
soc » Cis. 

Das-ist« Luth. kahl. Heu-V 
Olnlr. Nod-. 
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