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ll. 

Paa een Gang knmidiat OR klskit er 

ret Llcsfnm lxrcrmszd Den fertitsz Bä- 

fkop i :liækteri., Doktor Jan-:- Wohls-In 
Reer, stuer ned Das Sz. Tck tr-.ifti-e, 
tilbqueftrome Drei-, Ost stere, bewies- 
—— Jl. tsl isoressirr on it oi bsik 

et-? «yi1ic7?·.k7, Je VII-: Ums-?- :e Trcel 
en bellte-Tit Tjrfcrkli ed for :—:—, U M: 

ircere Pifekrase :! Illcr ctn, at der 

er en .s;!?.1nk fra Cis-»Heiku den Fjer 
des TICI,Pil«etr«werIi-:E Blomft Ernt- 
tiD. Esalekeå er TH: rssza lkn cr- 

te ane m: ten srer-:e, siter xsl 

FiqueeriZferne cr: lmdpre Liitlierdxrks 
fra Den for-see Ha lotel cf Jst innende 
Aaxbundrcke rat Ttttcr Han: Vers 
sen Resen. Hans Valgkoro qv rdcti 
te: »F-orqlemmer jeg dia, min kæke 

Luther, Og bin lille Ka.ekis nqu do 
kliver min bøjre Haand forglieml!« —- 

Fsødt i- Recken Præftcgaard veD Lemc a 

1561, gil Hans Povlsen, der eure-« 
Tilnavnel efier stdebncm i forfkelliac 
lærde Zielet oq blev Sman lkisil 
Skønt allekede da moe Aar, kom ban 
ved sine udsmætkekse Evner hurtiat i 
Skaddet. Last-a for ham blev Veer 
til Herd-er og Ære. Stillinqen fom 
Hovmeftet for noqle unge Adelsmæno, 
og »vidtbereift« efter de Tit-ers Kaaii 
maa man nok kalt-e den unge Lærde, 
naar man h-rer, at hart med sine Ele- 
ver baade gestede Rostock, Wittenberg 
og Italien, ja, endog Malta. Ver 
Siden af sine lærde Sysler dyrlede 
han vgfaia Fru Musica. Thi han 
Var meget musikalst, hvilken Evne han 
især fandt Lejlighed til at uddanne i 

Italien, ligsesom han ogsaa fencre som 
Bisiop holdt af at have »musikalika 
Samlingek« i Bispegiaarden, hvowed 
den gamle Mund altid felv spillede 
medk Hele syv Aar var Resen i. Ub- 

landet, og blev straks ved sin Hiern- 
komft theoloqist Professor ved Univer- 
kiieiet Ig »Döktor udi den lliqe 
Strift«. Snart blev han hsjt anse! 
hos Kotigen Christian den Fjerde), 
der mdog tog ham med paa en Eng- 
lan-dstejfe, »fot at vise Englcendetne, 
ai han ogfaa hast-de leer-de Mænd i sit 
Rige«. herfta bragte Resen 31 
fjældne Hasandsttister med sig hieni, 
fvm han gav tkl Uwivetsitetsbibljothe- 
sehnen fern gis tatst ved bestes Brand. 
Meft bean blev han bog ved sin BE- 
belovekfcsttelfe, og da Visiop Wins- 
ttup var M, blev Hans Povlsm Re- 

fen 1615, 54 Aar M, Sjællands 
Bistop Sein alle-rede M, var 

T;MMHWLIWIQIUM- 
JHWOLIEMM M M Un 
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Ja at- et Ims If PJIM Ists-It 

ändeholdt den ene saliggstende Lcete. 
Der-for haandhævedes denne paa det 

lflrengefte del-for gik ret los mesd 

Fordvtnmelsep hxot man menie at 

fpoee ?lfoigelset. Teg man man itte 

glemmh at hele denne Retning addit- 
lide stor vidensiabelig Ingtiglieb on 

religiøsisædelig Jver. Smn Profes- 
sor indvillekecs Besen i flcre theologi 
ffe Kam-ne Frei begqe Sider beflyldke 
nun binnean fee ,,fal!"k Læ:e«, men 

likefen gil bestandig fejrriq nd ins-Kam 
Den en iserifie ned Mo ni- skn Ente 
L:itl«s:rffl«3: .x:-!:: fknl Die: blandt 

Jndei » Kur-H relferi nf llniDerfiiete:-":- 
jnrlise Reforsnatio n Zeiss ca Jlkulwis 
::. lsen di N:iorrriationsværkst i Mir 

seen-: VII Illleå«3!ne:ii.-skn,i. Luni VI: 

«::, der inkiørie De Carlin-: Andern-:- 

tscL III-It gejiiliie Laier sinite Pan 
ke«i:"«c-:-5»1:::i ixxixtk ii Da IlJinaneDi 

.T-’c:e:-:»:«, ikxi netkln i Revier-Im 
en scr- 

JITJJU i ins-er »Um ehe kafiflonesjs 
; 

» 

Free ,xss:3::..-i, men pa: LIMI- 
st: 

lstti BJJI os; Beete-i l» 

« r-. inenii Nishi-reimt 
Fiere Der Melken tun flere 
Mino lod aflmlke i Felle Kirke i Ko 

Ttenbnnn Drer te many-. ildlendinae i 

Zinsen ,,Ved hvillen Lejlinlied Lan 

fandi en Tel TUTexnesniiter e-; Ver-erdi- 

lsere«, fein befaledeizs a: forladse Zion- 

szens Riger on Lande. 

.1« 

THAT- 

Tcktor Jesper Brockmand er Den 

«iiette Bisp i Melken oq idet vi nævner 

dani, nævner vi ie« Nimm der er bleveti 
hemmt ogfaa ud over Taninarksj 

Griknsen Lille af Meist fin san 
mange bøjtbegavede Mænb bar merkt, 

linkener Breclmand i sit stieg-gebe Aa- 

fnn vaa en Gang Alvor oq Mildhed. 
Dei fkalkagtige thei Dieb Tiet vidner 
om et vist ironisk fvøgende Lune. Hcm 
me en Borgmefjersøn fra Kege, født 
1583 on Student im Herlufkholxn 
Eiter flere Aar-J Liibold ved del le: 

romie silofofifle Falnltei i Lenden i 

.er llan d fern lmn bien1,bleo førii Las- 
ter ve: Her lufglwlin senere Proieksfisr 
net llnioexfitetei on Doktor i Ilieoloi 

aien, frokllen Gerning Iev aflsrudr 

red, at hein i ssre Ase Var Lcerer fes 

ervncsrinfen Endeiig klev bcn JOZJK 

zitcr E"?I.ie.:i- TO Tischka THE-« 
Breclthnd var en xik de siikri-i1"xi:ki""t« 

cq lcerkeite Thron-He inkerfsr TA- 
Tcnz lxxtkerfle FULL :n If k: tin-- 
stike Lsitkter-Jn2:e,«"-:n inxsnlurtke til-«- 
DJ fc-krrsel,.:::i. trertinrixr i«ld 217 

i ertel III-II es sur ver«kr:l·: .. irr-« ·
-
 

, 

l- D Bironit It Lin ji«-U Vlies-et iif Fri- 

Deame.:i iUnEVerfæ t«)e."-ls:iæ fes-:- 

ma), en klar ca ils rp lldrkil im as Tes- 

lutherfke Leere der i were end ims- 
krede Aar Var Grundlzaei for De tka 

logifle studetendess Doqmarifke Unke- 

Visning, samt af sin .l3:1;--P:stil. TI- 
Tsenne Tiger en af bang Lesnetksbessrb 
veke, at det er ,,en Beq, der have- 
bjulrset saa man-gen en fertig Pisa-k- 
lani af Noven«, men —- bvad bedre er 

— den hax vceret fund on folid Ov- 
bvggelfeskog for Meniqmand gennexts 
mange Slægtled. Broclmand stri- 
ises den Udrelingsformel ved Nat-ve- 
:en: »Bei er Jesu fande Legerne 
lBlod)«, optindelig optaget i Modsæt- 
ning til de reformerte, der jo holbt 
paa, at »dei betydet«. Visjnot var 

det en Slyggeside ved renne ellers saa 
ndmerkede Mand, at han i alt for bsj 
Grad bar over med Kongens Christi- 
an den Fjerde’s) Brud paa Scedeligs 

xhedens Love og i riet bele retiede fig 
for megset efler Kongenö Ønsker, men 

idet msaa ilke gleinmes, at det var i 

uindsimnkede Dage. Slsnt er det 
idvs « at hem, hvvrledes Bisioppen 
ivg bans Huftru Sille -Bakkenborg, da 

ideres enesle haabefulde Sen var dsd 
Ii London, knælede ned med hin-enden 
ng lovede at anvende alle Bist-Ombe- 
beks Jst-dtomstek til gudeligt Brug, 
samt siadigt bespiste et statt Antal 
saftige Bstn ved detes Bord. Og 
sitnst et bei at here bvoelelves han paa 
s i Æleje i den stille Uge 1652, da 
han blev sputgck am, hvotfve han laa 
saa stille, svarede: »Jeg hol-der et 
heilige vg hemmeiigt Stank-wem med 
min Gab og Fräsen jeg ladet met 
W. jeg fast Spur Of dom. vg jeg 
spat fnaet Kette Spat, ack jeg fsrst sial 
gen-ringen en bebt-della Langsng 
M sam, men beim-a steil ftlge en 

ist-Mk PMB-. M ieg Wsses pm 

jsspetid inoskrcenkede sig nemligl ti! blot 

»ni Manneder. Lærv og begavet, nd- 

jrannet ved fremmedeunfoersrtetet sorn 
JsIne Forgænaere. i Inange Aar Pro- 
fessor ved Hojstolem snntes Hans 

Hausen Resen at bar-e en glimrende 
Lobesan-: for frg fkm Biskop. Men 

JIiet sknlbe itke viere saaledes. Syz 
selsat Ined Forbekedelsen af noglse un- 

ae Prassterxer stulde ordineres,angre- 
;t«es:« Rcsen as en binsig Feder, som han 
strnkszs nsasrkede vilde bli.oe bnns Helfoi. 
Tun lod Da Preostcn til Vor Frne 
Tritte, .U-I.rnister Crit Tor-m, tnlde for 
If trin: .-.«J»Innd at message Rade-:- 

sen, kos. rnxrlizrt Ilfskco nnd Huftrn og 
Vger Ia »so-o ben nnrer Von on Gurg- 

·1kn.rt:xlkc:se III-ed Nat Hnen for An- 

si.Itct« i sin Illdcrk IT. Aar Palme- 
Onstrn dode cis 

:nn—:- BL-,rraoe1se. 
sonder le:.".:’.. IIka 
Zorn PIIscn Her 

1 
( 

«.xq e 

E- iern, bleer ncgek starnzliqt nd- 

fschxde Ell-Eint »I::D et sirlizIt Fivskcksk 
!«-.·j, stolz-et Bank-c, on lath lssolgenoe 
,!-’:t!el:nnr nn::x en Floälss Knlot sm- 

"I::er Viftoo Lanrids TIJkortensen 
Ec.·.:«:1!i1:s:—, sOIlI bester Bispefto!"-I 
VII-: E- sit Ul. Aar. Hnn irrt en sat« 
tin Ritter-.- Eon fr.I Ek.r:«:n, efter 
kiilken Bn lkon Danncte sn FAMIL- 
naon. En Loersooxnmelfe Her-vers 

Forælkrene alt, brav re siede, og nor-te 
Tsens til at soge berei« Erlnsero i KA- 
benlmon Ins-or de tosn san Dir-t, at de 

tunc-e beide Sonnen i vor Friie Sko- 
le. Da imidlertio den nnqc Mant, 
cfter nt Være bleoet Z:urent, fattedes 
Mieler til at fort-Taster sine Brut-erin- 

zser, tog hnn resolut Mars som Kam- 
mertjener bog en Lasse, meo hvecn han 
reiste ndenlands i flere Aar. Hiern- 
lomrncn blev ban Magister, drog faa 
mer nd:nlanV-T-, stnlde Dem-Ia have 
meet Kronorinseng Leeres-, wen blev 

ferbindret rert oeo at tslike opboldt i’ 

Udlnnket. Ton var Ltsmærtsomkkeif 
ran nu denkend-: pno bekn. 1169 bler 

tIxIn Sonn-erntest Iil Rostilre Tomtiriz 
ge, Ins-? txt Jciiolaj nikre i Leben-! 
Non, sog 105179 tlteologist Doktor ogl 
Rufes-Dr ten llnioersstetet tsoin vi 

ker set· Den særsoanllne TraopestisgeY 
:il LIt Erzioe Inselnan Bist-ow. Textes 
Weis i«««-n In vers-JO- oed Hans Hansen 
-’L«":n-;- TM III-In ogslu anoetrir:ks«j 
-L?Tis««er«er:is7jtek Ureke tun ton, nein-« 
i: tun :o Anr, Eber hIn oeo Lande-is 

«-s-.:«k:: i :lt·:5til:e les-J oIIV Vlnkiselsspr 
«-.«. II. doxe Ireidiscaqzn Deref:er. FrIE 
Ttdrn I:ek?..rmr:::r Blinken anoenirrssz 

Hielt freiltx c; Isolist fmiler det nn« 

«·:-I Bisoeansikrt ncI til ok, og Doktor 
JJIIIH Sonne, ten enesre ranste Bin 
sxken Rcformationen, rer bar baam 

Titel-In »Asrtebiftop«, var ogsaa en 

Innre kleg og for-flogen Mand. Her 
bar vi atter det ocklbige Ful«vst«1s.:., 
rer bolqer ned over Pitetraven Trnst 
tene oed List taler om Mondigheo on 

FtrnfL Hans Hausen Sonne oiJr 

fodt i Horsens i Aaret 1606 cg barst-c 
ren Lnlte tioligt a: blive ftottet of 

formaaende Mcend. Saaledeg var 

han som Zudem to Aar i Hufet hos 
Bistop BrockInanv. Efter den Tidsz 
Stit kostete ban sig mev Jver over De 

osterlandske Sprog og stnoerede Rab- 
binernes Strister i Lenden, Oxford 
og Paris. Herved tilegnede han sin 
saa megszn — rigtignot i mange Maa- 
der tom — Leu-dom, ot han senere 
kunde bruge ellere Aar U) til at holde 
Forelcesning over oweten Daniel, 
hvilten Forelæsning ban dereftet un- 

gav i to tntte Foltobind. 80 Aar 

qamtnel blev han hebraist Professor 
ved Kskenhavns Universitet, og elleoe 

Aar senere Doktor og Professor i 

Theowgäen Da Bistob Scavekniuz 
dode 1655, heoede Kong Freverit 
Bde, der t- hoi Grad ynoede Soane, 
bam pag Sjællands Mspeftol. Sein 
Sjællands Bistop viste han sig langt 
merk sorn den snilve Statsmand end 

Tom den annoetig forsteiaende Tilsyns- 
mund. Men netop en Polititer var 

det, Tit-sen mengte til vaa denne 
Plaij Sonn saadan varSvane sam- 
tnen med Botgmestet Hans Nansen 

ovevmanven for riet Statstup, spot- 
d Gefstltgsheden og Borgetstanden 

M READ-sagen i Kobentyavn 1660 
brod Mleni Magt og oversvtog Kon- 
gen Mgets eneveetdige Stytelsr. Ja, 
Pisan var Spottes rette Element, 
og den ptiste i sitt lmde Kotmnentvtl 
til Dankes VII-sen sont m ypetlig 
Moses i Stettin-oft »Don var en 

so W WO- m bcm 
Ochs-Inve- ttl It Lebe solle- 

- IIJ W W Usse 

riet-) Han stassede osgfaa Presieftam 
den adstillige Privilegiu. Men Vent- 
lig afhroldt eller agtet .var han iktez 
vertil var hsan fvr mynvig og bei-eg- 
:;ente. Tagen for han døde, sad han 
i. Højesteret, men blev næste Morgen 
angtehen af volsdsomme Mavesmerter, 
der havde hans Død til Folge 26. 

Juli 1668. Professor Bitletod i 

Odcnse strev oed Eftertetningen om 

bang- Disd ret sartasiist: »Jeg mnatte 

not tænke. at Monden ikke siulde leve 

l.knge, tlJi den sidstr Gang, jeg for 
fcm Uger siden beføgte ham i Købeni 
bkwru var Inn faa Unsan frundtlig 
tsrsimdlikm on beleve.:, fern jeg aldrig 
bar-di- fet ham spr.« 

« 
,,-.3pero. 
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Diakoni ss e-Vikksomhcden. 
i 

J »Tanileren« Nr. 41 samt i 

Txnfl Lutdkrfk Fiirkt blad« Nr. 21 

laste jea om »en Dialonissse Virkiom 
..kd, et Sanatorimn for br1,stsvge« 
ZIJLUtte Herren velsigne Vielfomheden, 
at den maa blive til niesen Gavn og 

«I.ls:ii-113elfe. J pelunicet Henfeende lan 

iezi itke nbe nie-geh men Vil gerne yde 
Der lidet, jeg lan, med Haab Din, at 

Herren Elle vil feesmaa del ringe, 
rzien velfigne vgfaa det. 

Mk. Marien spørger. om der ikle 

her oq der stulrse fidde Kvindee, sorn 
man indeemme for sig selb, ai de intet 
bar at leve for, og som kunde se et 

Kalb fta Herren iil at gaa og tjene 
bans syge? Qm der ilte stulbe votre 

äivindey fom kunde slippe smaa Op- 
qaret for at lage den stsrfte, at blive 
en Jefu Tjenekinve for hans fyge og 
iorlcidtes 

Nu, om der end siddek Kvindee her 
eller der, fom maa inDrømme og has 
inpkømmet i fleke Aar, at de paa en 

JJlOade tun hat sig selv at leve for, 
Hi hun findet dette trift, Jesus bar 

fsun at leve for, og'«qøte godt lan hun 
leid faa Lejlighed til, naot bloi den 

larmbjertige Gud vil give Naseei 
Nun-: og Villie kertil Derfom nu en! 
f»:1 dm alt i lcengere Tit-s bar steckt-il 
; al mennesselig Zitøbelighed at leve 

irr Jesus o»a gtke det gotte, han gav 
:1·’.1.—2:-3, Evne eg Villie til, om hun end 

hat viet sit Lio fes-m end med tun Guts 
til Binne) til at tjene heim oq got-« 
kindl, sac- godt fom han giver Nackte 

Vertil, om bun end lcenges oft-er m 
enfter at tu n ne tjene Herren cki 
bans Menigbed fom Dialonisie, om 

hun betragter den Gernsing fom der 

herligsie, der lan iænfes paa Jokden 
for sden enlige Kvinde, hvorledes ital 

bun faa Klarhed over og Bisher for, 
om det et et Kalb fta Herren til hende 
eller ej? 

Dei et vel ikle enhver enlig Knie-.- 

Herten rkq hans Meniglteb lcm 

beuge i sin Tjenefte fom Dialonisse ?- 

Jeg sendet itle megei til Dialonisskl 
sagen og ved ikle, hvad dee skal iilj 
for at lunne blive Diakonissez vili 
Mr. Mader ellee andre venligst give! 
lidt Oplysning derom i »Dansteren«? 
Thi del synes mig, som, deesom no-; 
gen viede sit Liv i den Gerning, nasses 

det ikle var et Kalb fra Herren, da 
maatte del vceke neefien og maaste lige 
faa utigiigt, som om det var et Kalb 
fea Herren, og de ikke fulgie det. For 
man san jo ogsaa tjene Heeren og 
leve for ham i del daglige Liv, i den 

enlige Stand, om man end ille blivet 
Dialonisse, og det et Vel ilke entwer, 
beeren hat stanlel aandelige og time- 

lige Naadegavet, saa inne lan tfene 
ham og hans Menighed fom Diale- 
nisfes Dei vilde viere leert at se lidi 

Oplystring besangaaende i «Dan«sie- 
ren«. 

Nu en hierielig Hiler i Jesu Navn 
til alle ,.Dunsieten«z Leser-e fta 

En Ssstet i herren. 

Fra West Denmatts Skovr. 

Hvok der er herligt i Wisconsins 
StoveL Der er mange Aar, siden jeg 
læste Listergaords lille Bog: »Nybt)g- 
getliv i Amerika«, men jeg hat-de dog 
aldrig tcentt, at her var endog til- 

nætmelfesvis saa smutt. Hvor ligger 
den hauste Ksitfe i West-Denmatk ben- 
kivende der mellemthoetne ved Stens 
Brei-. Det"Øje, som Gud hat aabnet 
for noget ass, Ehr-ad der er stott og 
situi, maa fpyde sig, hvothen Willst 
full-en Ei Pak« Ugekkfsr var jeg paa 
Beste-is abstrakte Ptæriet — nu midt 
l diöse et umacweiige Stsove. Jeg 
Hunde ikle blive met af at beundre 
Sen rige Vegetation. — var herligt 

»vo-kfede Meßner-te the der t See-denn 
Slygge Det var finsste Gang, jeg 
»Na Adiantum palmatnm vokse i vilv 

»Tilstand. Uforglemmelige Minder 

»dultede op i Sjcel-,en da Aftenllotlen 
:laldte de mange Gester til det yndige 
lGndshuC Det mindede mig om 

Hengst fotsvundne Dage i Jahrelan- 
tet —-—; der lsd ogsaa Aftentlotten. 
) Men det var Aatsmsdet, jea vilde 

)fc-rtoelle am: Jeg var en fremmed og 

jinwde ventet at bltve modtaget som 

en saadan —- men jeg mpdte tun Ven- 

Figbed og Jmødetomnxenhed Det var 

zLerdaa Aften, jeg antom til Peæfte 
keliam ca Aftencn svandt under en 

interessant-Dreftelfe af Menigheds- 
ftolesasgem Sendagen tilbragtes del-Z 
med Gndstjenefte og rels med Fest ved 
Ocell. 

Henfiatt n med mit Komme var at 

Lisette Interesse for og Sympnti med 

te fnce i »Besten« og tkods det, at jea 
kom fm et fremmed Emnfund cg frn 
et Zarnfltnd, med hvillet der baut-: 
rast-et fort megen bitt-er Strid, mødte 
feig dog Jmpdelomtnenhed, Bewillig- 
bed on Forstaaelfe i langt højere Grad 
end ieg bavde turdet vente. Erster at 

Zamfnndets Formand, Past. Rial- 
bede, band-: anbefalet mig vg min Sag 
til Forfamlingens Velvillighed. bler 

ieg of Ordftnreeen, Past. Gotte, an- 

"modet om at lægge min Sag frem for 
Aarsmødet vg sit dettil 10 Minuttet. 
Der-after vedtog Aatsmpsdiet paa For- 
flasg af Past. Westergaatd at udtale 
ssne bedste Butter for Gerningen sont 
en Sag, der fottjener hvert triftent 
Mennestes Støtte. 

Det var tun en tott Tit-, jeg sil 
Lejlighed til at deltage i Modet —- 

men var glad bed, at jeg kom, og vil 
heller itte unvlade gennem »Dansie- 
ren«s Spalter at sige en hjertelig Tal 
til hvek af Modets Deltageke, soin 
knaatte faa disfe Linier at fe. og en 

fcerssilt Tak til Paftot og Fru Peter- 
sens venlige Opferdting til at be- 
fege deres Krebs. 

J. M a d se n. 

Vetter-, Nebst-. 

Modgangcn. 
Zakarias Nielfen. 

("»Klottespil.«) 

Hvis jeq i chet selv fit Lov at vælge 
Sorg ellet Glæde — kwad jeg bekst 

hegten-: —, 

da valgte uren Tpven vift mit Hierte 
i Gickkeiis Rus til sioste Stunv at 

sowng 

Lg bog — for ing:n· Pris jeg vilde 

steige- 
bvad jeg i Prøvselsernes Stole lærte; 
tidt jeg fornam, at Kummer, Savn og 

Smerte 
tun ogfaa Kraft i Sjælens Drivhjul 

fælge. 

Hvi falder Sorgens Ttin mig da saa 
svære, 

bvi staat imod min Villie, angst og« 
tatean 

Jo, jo, saaledes maa og flal d:t 
«væte. 

Hvis jeg- ej strittede imod med Hak- 
len, 

da var jo Modgang ikte Modgang 
mete, 

da var der ingen Stole mer for 
Sie-leih 

————— 

En Tilbagcvisning. 
Pastor L. Bructnet sra Portland 

hat for en fort Tid siden strevet et 

Ernste i ,,Dannevitke«, i hviUet vor 

Prckst og vor Mencigbed omtaleg paa 
en Manne, fom vi for Sandheceng 
Styls ikte vil lade stack uimsovsaqi. 
«Dannevirie« kais-er der ej Nehmt-As 
Paster Bruckner hat altsaa været i 

NO. 
Vi san ille forftaa, hvorledes de 

Var Liniek, vor Prcest stren, kund-: 

bringe ham i« Nod Thi versom Pa- 
ster Bruckner virtelig er glad ved det, 
Han selv strev om sin Lsighed med den 

tatholste Kitte, og ligeledes et glad 
vev det, han havde samtnen med Hr. 

TSanger Lotsen i Kerl-deren under 

Hirten, saa havde des jo ingen Rod, 
’se(v om der blev gjott opmærtfom 
derma. 

» Og vi fan Wu Matligete fvtstaq 
at Ast-en hat veket san stor, at Evenl 
tunde tmve saavcinne Baches-, fvm 
Pastot Bructner dem-tin sig af. En- 

«hver maa ncsien blues yet-, at est 

IPapst san fsve ei saadant Sptogz pg 

Ienhveh som tender de Sing-, han til- 
lader sig at dsmme om, tan se. at han 
farer frem med grove Usandheder. 

Maaden, paa hvilten Paserhore- 
bn btev vor Præsst »den er liket hie- 
derlsg«. striver Pastor Brnctnerz og 
tfgeleres paastaar han, at Stagsmaat 
hat hørt til Tagen-J Leben i vor 

Ritte. 
Det et færlig bis-se to Erstræntenke 

Beftntdninaer, vi here-ed mister at til- 
bnnevife, ikte for Fett-Si Eitle ber, 
sont red, at Vrnctner fzrer med U- 

sandhed itnod os, kncn for andre-, som 
tnnatte have ladet sig befmirte as Pa- 
kwk Bructnersjs fnlste MAY-Eisan 

Vestnldningcn innen Vor Præst bar 
merkt Mme for. Passe-r R. Niet- 

ken fra Hutme strcv cn Gang i 

,,Fcirteliz.1 Za:nter«: »P15::: Thorebn 
butde fortællxy hwrlek es re: luan 
da en Prasst fra BLpIr E.ii«:f1m::1 

eroktng tsterningen efLer ten notsse 

Vrscft i Lkestksrootx men dem-e Turn- 
delfe forkier han: Izu-Innere trifxiner j:) 
Mit-let sor ten Ihn-:- -,s’-r.rs::r.« 

Paftor Nielssen har ikte otllet or- 

nive for Ossentligheden, III-II ban 

sintcr til, sinnt Paftor Ihm-Ihn foenL 

lsz bar opfordret ham vertil. Vi in- 
neg, det er lnmpent at fiate en Mond 
for Lffentligheden i fandanne for- 
txtcmmede LrD uDen at ville note Ne- 
de for Meningen IncD dem eller tage 
dem tilbage Med Pasror Thonan- 
Tilladelfe ftnl vi. Ineedete, hvstd Pastor 
Itielsen har tilftaaet for hzrn ved en 

privat Ennnnentomfh ,,.1t nagen hav- 
ke sagt, at Paftor Ttoreb n havde 
tilsneget fix-( WestbroctLUleniqted inwd 

Paftor Etorlig —- ken norfte Præstg 
—- Villie.« Lg dette bar san Paftor 
Nielsen fundet pag-finde a: sætte i A- 

visenz og Postor Brnctner hnr nn i 

sin ftore Nod tyet ti.l net femme nrets 

færtige Vaaben. 
Postor Storli taldte felo Thorebn 

lhertil sont teologift Student; og da 

shan var vel tilfredgs med ham sont fin 

Wie-einer og nnsaa det for n: tjene vor 

jMenigheds Vet, nnbeftlede . Ztorti 
ifelv nt ri kniete It,orl: sit nor 

«"»r1!t. Pnswr 3t0r15.F.7::e:-:sekv 
Waldebrecet i Foreninq nxeo en as 

Men: nheren- Truhen-, cis-. Pastrr 
zsts rli nntrsefat eDe felv The-. Lsn eilst- 

lrination til ,,Blair 31117nn:;:-:« d«- 

inserende Normand, H Hanfm linfesm 

iPastor Ztotli setv End-satte Pasw 
The-stehn i Westbrcot Hirt-: 

Zorn Medkemmer nf Les icer et 

Meniqhed bnade før cg ef:er, ne Pa- 
ftot Thorelsn blev vor Præfn ten vi 
bevidne rette: cg vi er Fig-re seen at 

aflcegge det Bidnegbyrd eng Dcr Priest, 
Ieftcrat han hnr randrkt ibtandt os- 
fnart en halv Snes Anr, sont det 

ssmmer sig en Herens Tjener. Bi. 
sorn har fulgt med og red Besten om 

kenne Ting, tvivleoe aldrig paa, at 

Pchræft var i Overensftecnmelfe med 

tsit Prcestelpfte, nanr det ttedrer at 

Ihan veev siq fri, at han itte bar be- 

nnttet sig af noget uhceberligt Mit-del 
for at invtomme i rette Embede 

Med Hensyn til, at Stagsmaat stal 
have hsrt til Dagens Orden i vor 

Kitte, da ter vi vel ogsan ansees for 
Itroverrdigere Vidner end den Press, 

Hom alvrig hat sat sin Fod indenfor 
dens Mute. Vi hat veret med, siden 
Riesen bnggedes, og stadig overveeret 
esens Moder; men vi har atdrig set 
StagsmaaL Der var jo en Tib, da 
nogle at Bructners nuværende Til- 
hcengere ftod fom Medleknmer i. vor 

Kirke og tempede imiod vor Priest, 
fordi han beugte Guds Ord og Bon. 

Stuttelig blot dette: Paftor Brutt- 
ner striver noget om Thorebys Efter- 
snaktere og Efter«sp«lgere, der dømIner 
on fordern-net andre ligetotn han. 
Bette er baade saa og sau. Vi hat 
akdtig hort, at vor Præft har for- 
rtmt noget enefte Mennefte i älle disse 
Aar, han bar forkyndt Guds Ord 
iblandt os. Pastor Brucknset hat vel 
aldrig hart vor Præft en enefte Gang: 
og verfor er det vel i sin Orden at 

spsrge, om Pastor Bruckner itte just 
,i dette Stytte dummer sig selv som an- 

dres Efterfnatter. Saafuart en tro- 
ende Presst auf-m Guds Ord, som 
dem-net endogsan over hier-terms 

Hstjutte Rand, san rauher jo den sor- 
Hbltndede Verden i Kor: Dsmmet 
;ttte! Mon Pastor Bruetner tkte her 
jtoenener ttk at bereist-tin selv sehn den 
blindes WMICIS 

speiset-et mener,es« vt er 

Faktor TM Estersplgete t en 

end, sekteth setyMgz men lad os 

smsovatwqevibkevbeeteu 
giesst 
M Mer es former em; at man- 

se s M WXMEL Ost-v laknemlls 

I 


