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Ud fra LIlaereDet Da De If Vettng 
Bestemmelser eller Jtte Besternmelftrs 
folgende Beairenlieder. ital man be-: 
dsmme den tirteliae Situation Meris 
Bedsmnielserne tan ganite Vist værek 
forstellige. 

Dette indrømmer Psftor J. M» 
Hausen i sidste Nr. iif ,,Tanil liiiberxti 
Kirkedlad«: mcn naar Bediktinntelfer:l 
ne kan og maafle maa voere fotslellisae, 
lan jeg ilte indie Reiten til, at »Er-il 
maa der-for beilaaesst livordan jea ule 
fra niin Lpfattelse af Jlaegmødet bar 
bedsmt dette i ,,de ungeg Blad.« 

Jeg forstaar itle hvorfor min Br-- 
dpmmelse siiilde var-re mere bellageliq« 
end Paftor Hanfenszx eller caiaa nur« 

hans i hvert Fald vcrre ligesaa ne- 

llagelig som min. ( Jeg tror itle, at Vi, som Aarånmi 
det forløb vilde faa nogen Gavn i:i,.! 
om alle var lige glade. Sirt de var Jst 
ogfaa, naar det gil ned ad Balle nied 
Dort Kirtearbejde. 

Jeg holder mia derfor til erct 
om: forsiellige Bedpmmelser —-- men 

snfter tillige at begrunde min Behan- 
melse lidt npjere. 

Spargsmaalet er nemlig im, Inn 

Aarsmsdet er et ,,Ældstenmde" almos- 
ies set d· v. s. at det bestaar as crldte 
Mennesker, i Modscetning til unJe 
Mennester. 

Dei er da Gud sie Lov langt dy- 
bere: om Aarsmsdets Medlemni:-, 
hvad enten de er eeldre eller nagt-; 
derer Kirlens Sag frem i Tra og un- 

der Bsn til Kitteng Herre, er barnlige 
vg finaa nok til at være Herrens Vil- 
lie lydige. 

Jeg lunde have inderlig Lnsi til at 
bedsmme saaledeg: Aarsmødet bar en 

vceldig Tro og Frimodighed i Hee- 
ren til Stue i alle sine manae Fort-et- 
ninger; der var en saadan gloedeitrakp 
lende Jver efter at løfte de tunge Op 
gaver, faa at til nieste Aar er ei 
kommen Troens Veiltylle fremad, for- 
di det hat fristet med aandelig Spio- 
gethed hen over hele Sanifundet. 

Jeg lunde —- men jeg san ille. —- 

Thi hvor blev vor Tro til Herrens 
Velbehag, Rande og Rigdom rigtLg 
stillet paa Piave Under bette AMI- 
made? 

Ja, vi sit hvad Geldsindsamlingen 
einsam-, akkurat gjort om i Aar, hvad 
vi vel alifaa gjorde galt i Fior; vi si! 
sat en Enkeltmandslomite til at fe- 
reftaa Jndfamlingssagen. 

Men del stete vel saa. mindre as 
Tro paa Sagen, mete i Erkendelfe af, 
at dette havde veret heldigerr. 

Nu bliver den Sag med Guds« 
Hjeelp gennemfsrt i Aar; men saa e: 
den jo rigttgnot bleven to-aarig i Ste- 
det for eetaatig — og ingen tvivler rcl 
paa, at denö Sie-Anting vil tendes 
paa de andre Wassers Ehhe- 

Og —- Missionem denne en fand 
Arles aandelige Baemegeademaaler. 

san samnie Tit-, soen vort Riese-« 
»Ah-id- knn bar naaet en weget ringe 
Qel If part Falk heranre, paa samnse 
M M dort Jack, vgl-a Gad- Fall 

Dis-di det, gsar frem i ttmelig Bei-, 
M under Wie as huren naadlgt 
W Lock-act —- iust paa lamxne 
B P det: Ante-Hei as de Meiji«-· 
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ihm Skywen ek da helles irre Hek- 
rens. Han hat tybelig not habet os ot 
gaa ub til alle og dertil tnyttet sin 
Forjættelse om at være meb os alle 
Dage. 

Stulbe bet vere, at vi er »for fna 
og for fmaa", som man ogsaa kan 
bitte bet veb Aarsmøbernr. 

Det staat bog saft, at »Herren er 

rig not for bem, som paatalbe ham.«« 
Det stulbe vel itte mangle os p.u 

bette: sanbt og afgsrenbe, uben egnc 
Planet og egne Befe, at paatalbe ham 
alene. 

Han tan jo ubbrive Llrbejberne kil 
tin store Host: han tan til Vanflelig 
heberne5, Pengesorgernes ftore Bjærg 
Tige: Du store Bjckrg for Zerudabclz 
Llnfign bliv til Slette. 

Ena ber er ba — priset være Lan 
banet og Inst not ber, hvor hnn sur 

med. 
Der bar jo ogfaa været be Tiber 

berovre, ba Penge albrig manglebe, 
stont Foltet var fattigt i Forholb til 
nu om Tage. 

Gub belsigne vs bog veb sin Hellig 
aanb til at vckre »Mein-eure i Llan 

en«, saa tror Leg beitemt at Missio 
neng Eag ftal blive Aarcsmøbetö hcl 
ligste. 

Har- vi Locken klar ib!anbt, spssi 
vi glkkbes over « ba ncnbe Gab os, 
om vi itte btiver Mission. 

Mm jeg tan meb min bebfte Villtc 
itte se, at Aargmpbet fo r ret- 

ningsmcessigt —- og bet .- 

benne Zibe jeg her set pna --«— var op- 

tagen as Missionziver. 
Der mangler PengseI men vi bar 

vcr Galbsinbsamling, som bog itte er 

anbet enb Resterne af gammel Van- 
tro, cg berfor ille er et Tegn Pan Im 
cg Missiongiven 

Der mangler Llrbejberez men m 

blomstrenbe Ungbom staat trinbt o:n« 

kring os; og bog bar vi san fan Proz-ite- 
elever, at til naeste Aar blivser bet slst 
ingen Kanbibater og meb et Par Aar-i 
fylbigere Mell—:mrum, tynber bet atter 
alvorligt i Retternr. 

Gemmer Herren bem. inbtil vi raas 

bet efter bem? Etal jeg nævne ZU- 
lefagenZ 

Det er vel tlogt, at (flt:Horn-Hrjs 
stole ftal sælges og Racineg itte bygi 
ges enbnu. Og bog mangler bet itte 
paa jttrelyften llngbom: vi bar heller 
itte for gobt Tag i bet triftelige Vet- 
telsesarbejbe overfcir ben. 

Men Blair Stolen ba? Den msia 

ftaa i Stampe, stont Elevantallet i.r 

for stort til Bngningen —- en Inton- 
setvens, og for lille til at tunne betJle 
tilftrætlelige Lerertrasfter —- en an- 

ben Jntonsetvens, alt imens ber fou- 
gaar en bestanbig Læreretsperimentki 
ring. 

Hebningemissionssagen smeb Und- 
tagelfe af anianermissionem fit hel- 
ler itle nogen meuntring fra Ams- 
mpbet. Og bog bar man rel albrig 
set en Kirte blive fattig, forbi den brev 
Hebningemission Men -—— git bet 
enbba rigtig energistsfrem meb Mig- 
fmnen blanbt vort b-—:nbe Folts Tu- 
sinberl Atbejbet bkanbt Ungbom- 
men — bet sit bog en glcebelig Stptte, 
vg overfor de 70 Dollars Unberltuz 
veb dets Organ viste bet sig en fand 
Heltftrm 

Saa veb jeg isvrigt itte, hoc-: man 

flal venbe fis-, den for at finbe et rigisg 
gunftigt Bebsnimellesgrunblag for, 
at Aarsmsdet forretninggmæssigt bar 
en vælbig Tro og Frirnobigheb i Kri- 
stus til Stue. 

Men bet er jo muligt, at andre tasr 
finbe bet. Jeg vilbe Instr, at be tunbe 
overbevise mig og alle, sont maatte 
bele mit Syn pna Sagen. 

At der san runbt orntring, hvor 
Gubs Ord i Aarets Gang virlelig 
fortynbes til Sjceles Frelse, gaar 
Mission for fig, bet er en anben 
Sag; men der styrer Menigheberne og 
Prcesterne jo ogsaa bet-es egne Tim; 
bet blev da itte bette Forretninghi 
Aarsmsdes Sinkt-, om vi sit fand 
Vettelse hist eller her. 

Men her tror jeg vedblivende, som 
jeg hat ttvet fra ben Dag, jeg msbte 
til Antäus-by at Hovedstaben hvile:: 
der er for vib en Afftanb mellem bet 
Vierte, ver prcbiter Evangeliet for 
Foltesiaren ved Anstatt-any og bet 
Vierte, der tstet srg i Fortetnings- 
sw. 1 

But-be bet itte vcte bet samme 
Vierte, fein var betaget af Tro til 
bestens Rande og Magt i begge Sust- 
ler? 

Eilet burde ille Jeden Ilaa nd; 
mens vi samles ern Fotretningsfagets 
Ie, for sat vi sidm Innbe gaa nd og 
sige til Haltet: Tto paa Gab Feder, 
St- eg destgasndz vt vtbner det, 
It W set pg W. 

Mut bet sue Mc sgfaa sinkt-e vlfe 
Eg, »Hol» ad et istet Spttd med 
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sViflop Karl Viggo Gotzschu 
! Fsdt 15 Januar 1833, dsd 24. 

; 

Juni thu. T 

Soen loetelig meddelt i sidfte Ne. er 

Bisiop Gptzsche plndfelig afgaoet void 
Boden. ; 

I Bist-IV Gøtzfche bar paa forslelliz 
,Maade haft Betndning for Kitlenz 

lLilL 
Han. lwig fnlde Navn ee Karl Dig- 

go Gstzfche fødtes den 15. Januar 
ltctst og var Ssn cis Zogneprwst Hen- 
ning Christopher Gstzsche og Hufttn 
Johanne Marie. fort Jacobsen lenl 
«ltrceftedatter). Not-new der bl. a.I 

that-de vceret Lettok i Taan i KielJ 
»blei) i 1R22 Sognepeasst i Finderan 
Hint, hvot ban vielede til chntningeiHl 
us IMR Sonnen luni i Singelsel 
Stole, i lmilten to fenete san belendtet 
Masnd sotn Paftot Bill-n Beet og fhv.1 
Justitsminiftet Nellemand ogsaa var 
Elevee satntidig med dam. Alleredej 
den Gang viste han sig at være i Be- 

Hiddelie as forteinlige Ebnen Og da 
han 19849 lom til stolzenan som 
Student. tastede tmn siq over Teolo- 
gieri. standidat blev tun lsJiT book-1 
efter tun var teologist Manndnltsr il noqle Aar. 

Eiter at bade foretnqet en Reise til 
Italien, bleo ban 1861 Katelet i Fec- 
dericia, bvotfm ban lstäs beflilledes 
til chnenmst for HEme og Gier-Z 
hkij paa chkllnnd. 1875 vendte ban 
tildage til Fredeticia fom Zognepmft 
til Michaels Kiste med Llnnelset Er- 
ritsø, livoe nun eftetfnlgte Dr. phil. 
Zeutlien lFadee til Preises-for O. G. 
Zeuthen on Ver-oft F. ZentlyenL Hei- 

thavde lmn i en lænneee Aarmlle en 

Hvelfiqnelseiriq Gewinst indtil ban fo: 
’s; ttlur iiden ndnavmeg til Bistop over 
Tkltibe Stift. 

Jnden vi nu got-it over til at omtale 

Yluing Bispeqetning on Vielfomlied for 
Tdet dansle Missiongielflab, der flylder 
"l)am ineget, flal vi bemerkte, at han hnk 
været Udgiver as et ,,.5tirtelint Maa- 
nedgblad« Uns-T Uns-, ligesom han et 

Forfattet as »Der batmlonifle Fan- 
k;enflal)«, ti bibelfle Foredeog og as 
»Vin- Hetreåi Jefn Fleiin Genlomst«', 
Bibellægninner ever Matth. 24« Til- 
lixie bat bnn vckret TUteduDgidet of For- 
flog til Fotnrsrlfe nf Salmebogens ei- 
tnelle Tel. Z. UN. USZJL 

ngaa i »Kr. Dagvlad« bar ban« 
flreret flere thtiller. Vi niindeg i Lie- 
bliltet fæklig den Rededstelse, fom han 
i Marts lod ossentlizcigste her i Bla- 
det og hvoei han finult on verdigt tog 
Afftand fta fine Kolleget i Hart-one 
sogen. 

Som Teltagee i Kirles og Meniq 
hedslivet if. ists-. Bethegdampdeenel 
var han v:llendt, scerlig fom en glim 
rende Oedstytek. Han var bl. a. Med- 
indbydee til Kitlemsdet i Odenfe, 
lwot man ,,med Henlyn til Modetg 
;litleliqe Kett-after og Genndeetiiiii«1 
jgil nd fra, at Prastestihed ldcgmatiil 
.og liturgisl Felber-) vil fare til den 

evanq.-sluth. seit-leg Oplsgning, oq at 
man bsr modsætte sig samme«. Hgn 
tillistte Jndre Mission, men laqde 
megen Vægt paa, at den blev lebet i 
ei sandt, folletitleligt Spor. 

Da ban i Foraaret 1895 efter Bislop 
Balslevs Dsd laldtes til Bislop i 
Ribe, efter it Geistligheden i Stistct 
havde ansagt orn at faa heim til bete-«- 
Tilsnnginand. var han ille langere 
noqu nngke Mand, men alleeede fyldt 
62 Aar. Og det ftoee vidtstkalte Stift 
med de mange unge Præster stillede 
many-e Keav til bang Arbeidgteafk. 
Og dette ille mindft i de sptste Aar of 
hans Bispetid, du de aandelige Verl- 
lelsek drog sig gennern Stiftet med de 
detmed sammenhanqende Modscetni:i- 
get mellem de kirlelige Retning:r. 
Hatt lastede fig nied en næsten unqdoms 
melig Spænstighed ind i Arbeit-et 
Utrættelig var han paa Fætde mellem 
Nibe og Slive, mellem Kolding og 
Lemvig. Ved Visitatsee i Kirlee ug 
Stolee lod han stn Rost lyde, men vg- 
saa ved starre lielelige MIder spaeede 
han sig ille, naar der laldtes paa hom. 
Vi erindeek fauledes om de stote lei- 
stelige Ungdomsmsdet i holstebto og 
Her-ring, hvor Bisioppen talte til 4—— 
5000 Menneslet. hope det titlelige 
Liv og Atbejde gil spvnigt og trevent, 
lnnde han tale opildnende og energifl, 
men han formanede oglaa med sunde 
og besindige Ord, hvot der var Fate 
for, at det valte Lid siulde glide nd i 
Usandhed. Og itle miudst til de un- 

ge paa Kitlegulvet og til BItnene i 
Stola-ne talte han gribende og fang-- 
lende cm Gut-s Ritze. 

Menge Ptæstelpiem bevqeet gode 
»Mind« om en nandellg Meint-, der is 
god Betydnlna beugte Festlighed med 
fis ved sine Befes, fordi hsn ejeve og 
bragte med sig Toner- fta den himmel- 
se Fest. Hatt M site es vilde helft 

e unselige Semeles i Prieste- 
emneenr. VI nur lssn teilte- filteg 

Mel eben-, at en Del- 
Miso- sttss Im set-s. 

M its fast-Je II ein set 
,WM Dies les-n vgl-a en fees 
kostsp- vIM Mis- wes 
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ningers Prcester, naar han des-ge 
dem paa sine Visitatsser. Den sit-mini- 
stratioe Side af Bispeetnbedet «med- 

bragte han gode Betingelser for. Hans 
klare og hurtige Tanke gjorde det H 
for harn at fette stg ind i Urtelige 
Sager og danstelige SpsrgsmaaL As 
forstellige saadanne SpsrgstnaaL der 
har foreligget i hans Bispetid, erin- 
drer vi tun om Pastor Brücketö Aner- 
kendelfe som Valgrnenighedspræft, 
»Vamdrupassckren« CPastor C. Moe), 
og endelig fra de sidste Aar den dan- 

stelige »Harbooreasscere« Pastor Ast- 
ton Jensen, »Reformatoren«). 

Bed Siden as Bispeembedet var hakt 
i de sidste Aar et virtsoknt Medlent af 
den Kommission der arbejder for en 

forbedret Overseettelse as det nne Te- 
stamentr. Oa derhds ——. efter Provft 
Vablg Dsd — Formand for det dansse 
Missionsfeisiah Naar detteö Arbejde 
for Hedningemissisnen dog er gaaet t 

det hele styrtet ud of de ftore Vryd- 
ninaer, hvis Knudepunkter betegnzs 
ved de to bemgende Repræsentantmo- 
der i 1898, »Aalborgmsdet« og 
,,Ldensemsdet", da styldes det ilke 
mindst Bistop Gstzsches klare og be- 
sindige Ledelsr. 

Nu er hans Gerning endt. Hans 
Bortgang foles sont et stort Tab for 
vor Hirte« sckrlig for Ribe Stift og it- 
Ie mindft for det danste Mission-SN- 
stabsz mange Venner rundt i vort Land. 
J Sorgen over Tabet blander sig Be- 
rnod over, at hans Bispegerning tun 
blev faa kortvarig. Dog vil han min- 
deg som en god Bistop, og det inderfte 
i hans Bispegerning vil hans Ven- 
ner vistnok lunne samle i to Ord. Drt 
ene er en as den romersie Paves Tit- 
ler: »Gut-s Tjeneres Tjener«. MIn 
Titlen er god i sig selo. Qg saaledsrg 
vilde han gerne fckrdes rundt i nt 
Ttore Stift sotn Tjener for alle Gut-H 
chnere. Dei andet Ord staat i 2 
Kron. III-, LI: »Gud hat sanf, at jcg 
stulde hafte«. Saaledes arbejdede han 
i sine sets Bispeaar, ikke i Haftvcert, 
men som en, der itte regnet med laan 
Tidgrum foran sig, og derfor lcegger 
Kraft i sit Arbejde, medens det er 

Dag, og inden den Nat kommt-, da in- 
aen tan arbejde. Han viide hellere fli- 
des op end rnste op. 

Nu hat Ribe Stift mistet sin Bi- 
stop og Dansi Missionsselstab sm 
Formanrk Lg monge troende Men- 
nester bar mistet en Ven, til hvis Ord 
de lnttede og til hvem de faa hen med 
Tillid. Men han selv er gaaet ind tih 
den Fest, hvis Toner klang igennetn det; 
inderstr af hans Ltosgerning. Gudx 
delsigne hans Minde! 

J 1861 crgtede Bisioppen Ane Marfe 
Pouline Hfort. Dotter af Hundsfo- 
ged Hjort; hun dsde 1885. Han est-Ir- 
lader sig siere Vorn, hvoraf to Sen-— 
ner er Sogneprcefter. en Missioncrr 
i Indien og en er Lege. 

is- Cs C- 

( 
Den hsjtiktenge ,,Na:iona1kidm J 

de« striver bl. a.: i 
Han udfolrxde Im stor Virtsomw 

bed, nød messen Anseelse og Karlsg 
ded i sin Menighed on blandt sine 
Embedgdrsdre itte blos i Frederici3, 
knen i vide Krebse. 

Han Var en Batndomsven og Sko- 
Mammerot af V. Beck, vg lmn flatte- 
De sig varmt til Jndke Missiong Virt- 
fomhed, til hvig bedste Mænd ban hor- 
te. Selv om han imidlertid nænnen 
maatte henreqnegs til denne Retning 
inden for Kiefern var han dog altid 
nennemjrcrngj of det varmefte Ønsie 
Vin, at Jndke Mission maatte bevor-IS 
i god Foksiaaelse med de pvtige title- 
lige Reminzer og suldt ud staa PII 
Foltekirteng Grund. Ved sin dygtiqe 
Foklnndelsr. fin levende Deltagelse i 
Mittels-Hex book han altid represen-( 
tetede den sunde Betragtning, og ved 
sin tilsorladelige og alvotlige Person- 
lighed hsode han esteehaanden vundtt 
en saadan Stilling, at han baade i 
hsj Grad agtedes of Jud-e Mission, og 
fra anden Side betragtedes som en 

Bergen for, at Jndte Mission, saa 
lange han havde en saa betydelig Jud- 
flydelfe, vilde blive Falte-litten tro. 

Detfot blev ogsaa hans Valg til 
Bisiop i Ribe eftet Bistop Balslevg 
Dsd fra alle Sidet modtaget med Til- 
fkedshed 

han otdinetedes 1895 i Ftue Kirke 
samtnen med Bistop Rsrdam af Bisiop 
Stein. Ride Stift, som tummede 
mange af de mest yderliggaaende 
Missionstredse, fslte fuld Tillid til 
deees nye Bistop. Preestestanden in- 
denfot Stiftet bavde ser andraget otn 

hans Udncevnelse, og fra andre Sider 
i Kitten saa man i den nye Bistop et 
steettt og cevende Bat-nd mellem Jndte 
Mission vg de Ivrige Retninger. 

shan hat heller ille stusiet denne 
Tillid. Dei hat blandt andet disk sig 
indenfor Dunst Missionsfelstab, heil 
Jemand hau blev eftee Provft Both 
Did. Uagtek Jndre Mission i M- 
Gead vansteliggiotde de andre litte- 
lise Nemingets «Foebliven i Dunst 
Mistensfetstalh Metede dog den 
onestændighed, at Bist-v Gqsche var 

Fojemand at« Bunde-te holds. 

f 

Juden for sit Stift hat han vittet 
med utkcttelig Miste-they altid be- 
stræbende stg for at stifte Fied, ofte 
under vanstelige Fokhsold itte altids 
med lige Held, men altid med den mesij 
redebonne Villie og den bedste »Den-i sigks ( 

Det vtl fotstaaes. at Bistop Gttzsche 
i Vieteligheden spillede en betydelig 
Rolle, var noget as en stille Magt in- 
denfok Kittelivet. Samarbejdet og 
Fallesssabet Budstabet om bang Dsd 
vit verfok btive mvvtaget mev Vemod 
i tietelige Kredse og han vil efteetade 
sig et Savn, sotn det itte vil blive saa 
let at etstatte 

ts- Os f 

Jdet vi — sosn det fremgaae af de; 
tvende Bladudtalelsee -—- tilfpjer. at? 
sjældent hat en Bissop faaet et situ- 
nere Eftetmæle fro alle tittelige Lejrsn 
tan vi Inste at underfttege hans oldess 
les enestaaende Evne til at omgaas 
Born. Jngen Bistop tunde som Geg- 
fche tatetisete Bsrn og unge, et Ub- 
slag as en Natur-gern sittert bog mest 
of hang- egen fromme Barnetillid til( 
den Heere han tjente. 

Gældens Afvctaling. 
Jndsamlingen, som Aaesmsdet 

valate mig til at foeeftaa, bar jeg alle- 
tede Paabegnndt. Menigheden i Al- 
bett Lea tilstod mig en Fetie paa si 
Iliaaneder, og Prof. Feimodts-Møllee, 
som Jiirletaadet ansatte i min Plad-I, 
antom til Albeet Lea oa ovettog Ger- 
ningen der Fredag d. Zö. Juni.· Den 
paafolgende Tag tejfte jeg til Rolfe. 
Ja., for at detiage i et Mission-S- 
møde et Leit- givei Pastor Gna- 
bolm, foeend Jndsamlinaen blev mig 
over-mager Min optindelige Plan 
var at beavnde Jndsamlinqen i Wis- 
consin osg dereftee taae til Michigan, 
Illinois-, den sndlige Del af Joma, 
Nebenstu, del veftlige Jema, S. Tal» 
Minnesota o. s. v.; men oaa Grund 
af Ijltssiongmødet i kliolfe tog jeg 
famtidiq noale Meniaheder i det nork 

ostliqe Jana J Alb-est Lea thog j-«g 
den sprite Subsieimion til Gastdeng 
Dattelie. og eile-e den at dumme er der 
gode lldsiater til, at Gaslden vil blive 
betalt i Aar. Den samme Belvillie 
bat jeg mødt andre Steder, lwoe jeg 
hat verrei. Her nogle Trah En Me- 
niqbed, fom den gamle liomite havde 
paalignet Zle havde for indbetalt 

’52; nu gav de tnig JOHN-. (5n anden 
Menighed, som var paalianet MO, on 
for indbetalt WILL substtibekede iil 
den Sag SM, hvoeaf ML indbetaltkss 
strals. En ttedie Menighed, det for 
havde indbetalt 8147 paa deees Lis- 
ning Mfo lovede mig 8121.80, book- 
af 85025 udbetaltes ftrals. 

Det vil saaledes fes, at di disfe oms 

talte Siedet-et kommen et godt Sink- 
te ud over den gamle Ligning, men 

det et ogfaa nsdvendigt, om Gelde-« 
stal blive betali· Dersom vi itle lon 
hsjete end den paalignende Sum, vilde 
vi endda have WJXJO Geld. Men nu 

maa vi endelig sorge for, at Gelder- 
blivee taltet af, saa vi lan komme til 
Aarsmsdet i Raeine ftigjott fta denne 
uhyggelige Leute« Og dei lan let lade 
sig gpte, om alle sande Kristne og sams- 
fundsteo Vennee vil biftaa mia i Vøn 
og i Akbejdet. Pastoe G. B. Christi- 
ansen bad om at faa min Aebejdsplan 
at oide, ,,foe« — sagde han —-- ,,jeg vil 
folge med dig paa din Reise·« Me- 
nigheden i Albett Lea lovede ligeledes 
at folge med. 

Her et Planen for denne Maaned: 
Juli 10—Q12 i Pastoe Hjottsvangs 

Kaldx Juli 14. i Waupaca, Wis.; 
Juli 15.—-16. i Poy Sippi. Wis.; 
Juli 17. i Neenah, Wi.; Juli 18. i 
Oshtosh, Wis.; Juli 19. i Oeonto, 
Wiss Juli 21. i Ny Danmatl, Wis.; 
Juli ALHYL i Hattland og Anetsee, 
Wiss-; Juli 25.——26. i Oregon og An- 
nelsee, Wis.; Juli 27. i Milwaulee, 
Wis.; Juli 28. i Raeine, Wi. 

Dei vil meget feemhjeelpe Arbeits-L 
om alle Meniglzedet og Præster vil 
sorge for at faa ei Mode bekam-net til 
den Tit-, sotn jeg pf. Btev hat med- 
deli, at jeg lotnmee; thi min Tid til- 
ladee mig ikke at reife fee-In og iilbage; 
og jeg kan heller iike, fom nogle mene, 
komme til enhoek, naar det ee dem mest 
belejligt. Jeg maa tage det hele eftee 
en fotnuftig Plan. Og denne Sam- 
funds stoee Sag —- Geeldens Mia- 
stelse vil lytleö -—- os alle til stoe Bel- 
signelse — detfom alle Mensglpedee 
og Priester vil atbejde med. 

Jeg hat bedet beeren one Pengene, 
og teoe, vi stol faa dem, deesoin vi vil 
arber for at naa Maalet; detfoe bel- 
og arbele 

Brodeellg Lilien, 
J. J. Kildfig. 

» 

p. t. Male-s Cin II»I. s, Juli MU- 

Alter-Malerier 
sq sub-e satsissslmkh Csu fest Vettern-, sit-Ist 
sahn Baum-bo- oq Manne-Sense- s- i. I. sdisvis 
ist-im II Mut- sedse sq Mo III-merkte M 
fkuik cohtsu oq preis-steck csnvas Iensukc 
gestillt-met Instaqu pas Immer M site-nasse- 
·- I· s- «. stinken 

is North VIII-I st» contra-U Malt-. Ia- 

Kan og Kiuefetnr. 
V. 

täieite Artikel ) 

Vil man fta Westens Standpunkt 
udtale sig ani, hvad Kan egentlig 
kssangtck i uvvinina las moc- IMM M 

nckkmkst sige sont Onalændeene, at det 

kk Opiagselfen melleni de civilisetede 
Nationee med Utiindtet Fordindelse til 

alle Sidek oa FritmndeL bele vor iet- 

niste Bär-ein med alt. UND Dkk lot Ok- 

er uundvaerlia Jarnlmnet. Tele- 
gtafer, Telefonek o. s. d» alle del klf 
vende Aarhnndredeg Vidundeke l 

Damp og Elektrilitet, nien gllnsts 
leerlia vor Tetnit til lldnmtellen ias 
dette mægtiae RiaeS nmaadeliae Rtgi 
dotnme paa alle Jordens Roder- 

Een af Kinn-:- Vicetonaers Anbe- 

falina for den betinaede Jilladelie M 

Eveopaerne til at vnaae MERMIS- 
Banen tinder mia i Ou. 

J fm Betekntnina til Trank-n ssred 

han. at dette nne jo not vilde afhjcrlpe 
en Del af de Ulemper, der fnlate med 

den almindelige Baadttancspart, las-.- 
som ,,at Mandftabet stjal af Lasten«, 
men elleks intet as Interesse, da den: 
ne Mandg fuldltændiae Mangel PM 
Forstaaelse er betegnende for hele dei 
tinesifte Falk 

Vil man fremlalde ltlkrlialded lios 
Embedsltandem vil Damp oa tfslettriJ 
citet fretntalde Foketagsomlded has 
Kineferne, vil en Grundlov med Valas 
ret gote Kinas Jndlsnagere til et dri- 
motkatist Falt? Tet er nampe terr- 

ligt. Man tot næsten siae nei. 
Hele vor Cinilisationg Resultatek 

vil itle fremtalde nagen Farandeing 
i dette ltaanerede Leaemeg anttionen 
fatinden maa alle de tlatsaaea der 
dar fremtaldt vor llivilifaliom satte-J 
i Bevægelir. Ei nyt Tvnalti, Afftais 
fellen af dele Kinn-J forfunwede Ein-— 
bedgltand, Paa hdilten en Mand san 
Li:Himanl1-1ng itaar som den melt 
ftadeliae as alle blomsteende Planter. 
Oele lkmbedsftanden fra Tronen aa 
nedefter stjcrlerz det er san ndvitlet. J: 
det er discaet en anldcn Regel i Kinn, 
at enlwet Mond ital have en «2quees 
fe« ten utilladelia Afgist af, hdad der 
af Vcerdi Passerek gennetn hanH Hirn- 
derj. 

Teres Tjeneltefolt ftjeeler as att, 
bvad ncevnesz tan; at stride ind herk- 
mad et handlle man faar til Som: 
So belang fashion, hviltet er det saus- 
me sein, at det nu en Gang er Sl:t, 
naak en Tribut aarlia sendes til Pe- 
ting, forfvindet Halvdelen as den« in: 
den den naak sit Bestencmelsessted. 

si- - s- 

Der foreslaag Tronen store Summse 
aatlig til Vedliaeholdellen as Dem- 
ninaeene ved Jana tieistiang-Flodett. 
inen der andendeg itte en Zte hertiL 
Mandatineene, ined Vicetong·:rne i 
Spidsem putter det alt sammen i d.-- 
teg egne Lamme, satntidig med at de 
i blatnsttende Striveller betlage de af 
Oversvammelsen adelagte Tisttittek- 
Foltet veed det, alle veed det og sinder 
det tun i sin Orden. 

Undee den japanste Kria fandtxz 
der i Fastningen VejHajVej en 

Matngde modetne Styls-, om hviltkt 
Admiral Peng sttev til Tronen, at det 
var tilstrastteligt til at jage disie 
lHunde bott fka Kinag helliae Jord. 
Han glemte at tilfsjg at de Millioner. 
der i Aatinget var udgivne til Ant- 
munition, var puttet i hans og Lis- 
Loinmer, Geanaterne var lattmalet 
Pottemagetarbejde og Kkudtet tnusi 
Treetul fka Formosa. 

ToataiEcnbedet i Shanghaj lon- 
neg officielt med saadan noget lom 
1000 Taelg, men det et et tendt Fal- 
tunt, som man tan lese sig til i ti- 
nesiste Avisee, at det tegnes at give 
80(),000 Taelg om Aaret; de 799,000 
stjceles altfaa. Den tidligete Tea- 
taj i Shanghaj havde maattet blsde 
6««)0,0()0 Taelg for at opnaa Embedet; 
men han dsde eftet tun at have fun- 
geeet i 4 Maanedee, og hans pludse- 
lige Dsd fotvoldte hans Familie et 
Tab Pisa 400.000 Titels-, nemlig For- 
stellen mellem, hvad han havde givet 
for Embedet og hvad han havde op- 
naaet at stjeele. 

Kinas Taldlyltem bestaae i en dab- 
belt Bellatning. FItst et der Indfsrs 
selstoldem Den-Z Admlnilttatioa le- 
des af Sie Robert«haet, og den et et 
etsemplarist Mastineei. der atbejder 
upaatlageligt og fuldsieendig ekllgi; 
det er denne Toldadminifttation, der 
Gang eftee Gang hat inuliggiott, at 
Kan hat tnnnet rejse nsdvendlge 
Laan til Stadesekstatninger og andre 
lldbetalingee til Europa, da den- Jud-« 
tagter er pantsatte lom Sltketded for 
Mit Las-L .- Den anden Bestatnlng 
taldes »Litlin« og er en Staat Werth 
der stal tage- af alle Vom, naae de 
fptei fka en ene Pest-ins til den an- 
deu, niests de- S-« Ttendedele af denne Indes-at Mensche-san stpe fein den« 
»Mit- llitslttsWdafimtnq ca teods 
det; at sie-ringen itstjivllotnt fee Zit- 
delent ved at-lade.-Litltnafgtften ahnet-. ". 
nißeere paa san-me Munde sont Ind- « 

sinnigem-sann m Im met-w « 
lade det pre» s. 


