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Bifpevieliea i Jene Kitte. 

Situdag den 29. Nov. indviedes 

Iyes Bistop Balslev til Tilsynsenp 
dedet af vor Kirteö Pritnas. 

Ved Sz-Tiden var Ftue Kirte fyldt 
onittent til sidfie Plad5. Til Stede 
var Hdö. th. Hojhed Kronprinsesie 
Louife, Prinseöse Thyra, Prinserne 
hatald og Gustav, Konsejlsprcesident 
Deuntzer, Kultusminifter J. C. Chri- 
stensen, Justitstninister Albem. 
Landstingets Formand, Konsums- 
taad H. N. Hausen, Hsjest«eretsasses- 
for Fl. Latsen, Rector magnificus 
Prof. Dr. P. Madfen, de ewige 
Medlemmer af det teologiste Falultet, 
Overprcesidenten, Politidirettøren, 
Statsraadssettetcerem Departements- 
chef Holm, Kontorchef Damkier samt 
en Mengde gejstlige. 

Paa Slaget 9z tom den gejftlige 
Processiom J Spidsen gil 2 Famuli. 
derefter Bisloppekne Rotdam vix-Bals- 
lev, Provstetne Paulli og Fenger samt 
hovedstadens Sognepræfter. 

Pastor Prior bad Jndgangsbøns 
nen. Pastor Hossmeyer messede Kot- 
letten og Epistelen fka Alter-eh 

Stiftsptovft Paulli holdt derefter 
Jntimitationstalen. Han gik ud 

fra Esaias 48, 19: »Se, jeg gør noget 
nyt, nu sial det bryde frem. stulle J 
itle forfare det? Ja, jeg vil gsøre 
Bei i Orten, Floder paa øde Steder.« 

Eftet at have anvendt disse Ord 
paa Kirkens Nytaarsdag og talt om 

Guds Kæriigheds Magi, som vel be- 

ftandig er den samme, nien fom allj- 

gevel maa tilegnes og fornyes fra 
Slcegt til Slægt,·git han over til 
det personlige Spørgsmaal: Ved du 

noget andet til Salighed end Jesus 
Kristus og ham torsfceftet? —- idet 
han underftregede det apoftoliste Ord: 
»Bist erlfe er nu ncermete, end da 
vi bleve troende.« 

Se, jeg get noget nyt —- det gekl- 
der til alle Tiber. Det angaar ogsaa 
den Begivenhed, der nu findet Sted 
— en Mands Jndvielfe til Tilsyn3- 
embedet. Han vil viftnol komme til 
at opleve Ørtentider og vandre paa 
isrre Siedet-. Men, Herren vil give 
Vej i Ørlenen og lade Floden strom- 
ene ind paa de tøtre Steder, naar vi 
tun tror ham paa hans Ord. 

Derefter fulgte Beiselsangen mel- 
iem Bistop Rotdani og Kot-et: 

B i s l o p p e n: 

Gud Heilig Aand, opfylb med Lyst 
Din tkoende Fotsamlings Bryftl 

K o r e t: 
Med Himlens Jld du os antænde, 
As Krifti Kerliglsed at brcendel 
For Hierterne dig aabenbar, 
Oplys dem med bin Lampe klar, 
Sna alle Tunger trindt paa Jord 
Som een belende Troens Ord 
Dg sinnge som i E«nglelor: 

Halleluja! 

B i f l o p p e n: 

herre, udsend bin Hellia Acmd, saa 
du siaber dig Tjenerel 

Koret: 
Da fotnyer din Menighed Dag for 

Dag! 
Amen. 

Bisiop Rost-am holdt derpaa sm 
Jndvielsestale ud fta Eph. 4, 11-—— 

Is: »Og han lKristus) bestillede 
ungle til Apoftle, nogle til Profetek, 
nogle til Evangelifter, nogle til Lyk- 
der og til Lærere, til de helliges fuld- 
lomne Beredelfe, til Embedets For- 
valtning, til Kristi Lcaemes Opbyg- 
Helfe, indtil vi alle naa til Enhed i 
Trer og Guds Søns Erlendelse, til 
Monds Modenhed, til Kristi Fyldes 
volsne Aldet«. 

Disse Former for Ordets Tjenefie 
lau forandres —- Apostolatet kenves 

sauledes ille meke i Kirlem Men 
Ijvor foranderlige end Formetne kan 
viere, saa er og bliver Jndholdet og 

Formaalet det samme. Og det, der 

Ial naas, er Vælst indadtil og udadi 
til — de helligeö fuldlomne Bere- 
delse og Krisis Legemes Opbyggelsr. 
Naar vi taler om Ordets Beim-» 

A 

tænker di oste paa de Nundegavey der 
er betroet dem. Men her ses disse 
Tjenere som Herrens Gabe til Me- 

nighedenz de er Menighedens Eim- 
dom (se 1. Korintherbrev. Alt er 

eders, baade Paulus, Apollos vg Ke-. 
phas). Heraf snlger, at Ordetö Tje- 
nere ikle hat faaet dereö Evner Ig 
Virtsomheder for at vphpje sig ser 
derved, men for at tjene Menigheden. 
De er itle Herrer, men Tjenere. Og 
tun de, som Kristus ser har vundet 
fig, lan vcere Tjenere. »Im J har 
udvalgt mig, men jeg har udvalgt 
eder og sat eder til at bære Frugt,« 
siger Herren. Der tales vel meget o:n, 

hvor n-ødvendigt det er, at et Menne- 
ske trcesser sit Valg -— og det er i og 
for sig sandt nol, intet Mennesie tan 
være en Kristen uden Balg. Allige- 
vel gaar Guds Valg forud, saa Men- 

neslene vælger paa Grundlag as dette 

Balg eller med andre Ord siger Ja 
til Guds Balg. Til Matthæus lød 
det: ,,Følg mig«, til Simon Peter: 
,,Frygt ille, fra nu as slal du fange 
Mennesier.« Her har vi Udvcelgel- 
seng Ord. Da Peter senere stolede 
paa sit eget Valg og mente, at han 
ved egen Kraft lunde staa, hvor andre 
vilde fly, da gil det ham galt. Mcn 
Herren sotnyede Udvcelgelsens Ord. 
Vi maa ilte bygge paa os selv — det 

fører tun dybe Ydmygelser og Stuf- 
felser med sig, men vi maa bygge paa 
Herren, paa hans Udvcelgelse. »Vogt 
mine Lam« ——— vg bcer Fragt, deriil 
er vi satte. Et Liv i Kærlighed ng 
Ydmyghed — det giver Herrens Tie- 
nere Frimodighed, saa de ian beere 

Frugt, d. v. s. vinde Sjcele for Guds 
Rige og fsre Menigheden srem til 
Mands Modenhed og Kristi Fyldes 
voisne Alder. 

,,Jlle J har udvalgt mig, men 

jeg har udvalgt eder«. Disse Ord 
er vel sagt til Apostlene, de hande 
her saa at sige en haandgribelig Vis- 
hed, som inan i den Forstand siden 
tan have. Alligevel lan andre have 
den fulde Hiertens Vished om deres 

Kalb, hvad der sremgaar dems, at der 

ikle blot er Apostle, men ogsaa Evan- 
gelister, Hyrder og Leerere, Herren 
har aivet sin Menighed, Mænd, som 
itle saaledeg har lendt Herren este: 
Kødet, men som Mennesler havde lal- 
det til Gerningen. Naar den lovlige 
Kaldelse soreligger i Forbindelse nied 
den personlige Vished, faa lan vi 

stole paa Guds Trofasthed og saa 
Frimodighed 

Bistaaet as Provsterne Paulli, 
Fenger og Heiberg samt Sogneprcest 
Rindom, der hver oplceste et Stykte 
as den heilige Strist, indviede Bi- 
stoppen Ordonanden til Tilsynsem- 
bedet, idet han under Bøn ogHaands- 
Paalæggelse overantvordede ham det 

bellige Bispeembede. 
Bistop Balslev prcedilede bereitet 

over Dagens Telst (Luc. 4, 16—80). 
Eiter Prædilenen udtalte han, at han 
havde en dyb Følelse as sin Ringhed 
og cherdighed, men satte fm Lid al- 
deles til Guds Rande. Ligeledes 
btagte han Konan en Tal for Em- 
bedet og Sjællands Bistop for de 

Ord, ban hat-de talt. 

Højtideligheden endte med, at 

Stiitsprovst Paulli tog begge Bistop- 
per til Alters. 

A 

Blond-jagen 
En Tale for Damorne, som 

Lckge Bsarfoed holdt ved Svendbor- 
gernes Middag i Anledning af Rege- 
ringsjubilceet, refererer »Svendborg 
Avis« fanledes: 

Tidligere saa Chevalieren ellek 
Troubadouren sit Jdeal i den stønne 
Dame, i hvis dybe Øjne han heniede 
Mod og Fytighedltil sin tidderlige 
Fast-d. Nu er Kvinden mere traadtx 
ud i det praktisle Liv, striver under-! 
tiden Bagn, som taldet Rødmen 
fkem paa Chevaliekens Kind, eller 

deltager i offentlige Horn-, fom nu 

veb Menighedsraadene. Hidtil hat 
hun dog ille haft Abgang til Stjerne- 
weitem som pryder Mændenes Brny 
men maaste er den Tid ikke fjetn, da 

ogsaa deite sidste Palladium erobres 

af Damerne paa gammel Vis, som 
dem, der er selve Festens Maus-. Mine 
Damm hersi over os nu og i Frem- 
tiden som i Fortivcn. Lebe, Hurra, 
Haandklap og »Sparfomt i Norden«. 

l 

Et moderne Uhyre. Haner 
og Olsen stod foran en henrivende 
Villa i Byenz Omegn. Saa sagoe 
Haufen, efter hvad »K-benhavn« for- 
fallen 

»Se nu en Gang den Billa der, 
hvor hyggelig ogsftedelig den set ud. 

f Frit Cilbud 
til lidende Mænd 

Jeg sn er at naa Mcend, huis Heil-no er ncdbmtkt 
om en lge af Usmdosnefokvimlier. Um nl um 
aad og old pp mich at ekpeisrtmentcre med »Prva- 

tneviciner. Behandlln er, Bettes v. s. v. lfom nlvydes 
oq vaatvlnkee Iy e etioncr. Bester ös- bxisdek Me, 

op stadi n time editinci Ideskkgge Foros1elfen,sos 

g Mr tl Stuf dete Systcmet og gsk anvommen uiiel 
r ebell 
des Fet- Ielv i siete Aar as Fugu-ne of Ungdomskvn des, som: Bollutioner, Bartes-»te, Nmsesvaq ed, 

Bettler dnkommelse, verdünnt-wem tobt Mund-win, 
lvfhkd old-, o im var dum noknl at sen-geol, 

mal at. som vom min Mk mm blev merke l Sie-verso- 
bevtr. Tsliion keier W th Gansletandet og Iow- 
fxsnkqte der en fmnkuqenoe standnumkst Les-ge, est blev 
under hat-e Bekundung fistvsewiioiq h· lviedet. »ev: 
ten fom lp««lbrerede inm, harte-g endnu, pp da jeg af 
egen dyretsbt Erim-lag ves, book man ql det er at 
finde Hjalv her i Laus-eh hat peq besinne-F at hsaslve 
anpre, m til enhv k. sont traust-si- Velbsedcuc, vg som 
sknvev nt mig. sendet jsgrn ffkrifsaidennemcertes 
lud-Reciva samt notwendig- Read, fritien forfeglet 
tin-staunt erceptkn sonstnvct m Salomonis-innig 
en for traftigc Many ussadeltye Medicmrn og er au: 

Inn-es streuen at den mrb rume lldgsftscm ntfy see 
paa lwukkt fom helft Avotch Arg insb, hvad kenne 
Mecem not-met Hunbkeder af Maus er bxevet cl- 

tkrmst as dra: folg m« Rand og soff-g den, og De tal 
suche den at værc hehre end noget anbet, De nat for- 
s»qe, og den vll hell-rede Dem fiuvsmnotgt. 

soweka mig im need dumm-gerne cre, fom ved 
sal trugen at uvbnoe.,fri Merkur-, »die ehanvlinqeksc 
»nu- Vnth oft-» date qsr vetke for attilnarresxg 
Petme for Medicina-, som Im heim-ever eg benim- 
lmtpoloet ehe-es Nam- vaa detftkengkske, endet-meet 
L. n. l). cg bar latet at Iclgeu Im, im egcrnz er 
50 Ccnn, unar Te etfnldnænutgheut-redet Und-r 
mgen cmstæudighckee fortan-Irr Ieg mrre end denne 
nlle Sum, oq De beratet den heller ikkc, fst De et 

fulksftqkndiq neu-redet gg hehre Ian vnrocre den Tit-ne- 
be, im bar ydet Tem. skkiv til nsig sinke-. sag De ill- 
qtesnmer det. Hqu at Minuten og Dylyemngekfem 
des mi, vq Te tm- intet at bat-m, ist De et hell-redet, 
oq da sun m Essai-. Tilstnv 

c. E. IEMSOI, M 622. cll Will. M. 

Roser slynger sig op ad ven, en idyl- 
list Fred hvilek over Haben. Sskulde 
man itte tro, den var Bolig for Glut-; 
den og uskyldigheden sele Og hvenJ 
hoc saa i den-s En Mand, ver hak! 
tjent sin Formue ved andres Lidel- 
set og Smerter, en Mand, der hat 
set ulykkelige paa Knce for sig, hul- 
kenve og grædende, en Mand, hij 
Hcknder har vceret vædede meb En-l 
ters Taater, med Oldinges og værgeq 
løse Born-Z Blod.« H 

,,Hvad er det bog for et Uhyre,« 
sagde Olsen, »der bot i den Villa?« 

»Det er ikte noget Uhyre. Dei u- 

Den bekendte Tandlcege H.« 

Lige fttengt not. En fjæl- 
landst Landmand anbragte ifølge 
,,Undcrc«fficergbladet« under Man-V- 
rerne et vceldigt Stilt ved fin Mark 
med denne Panftrist: 

»Bei er forbudt alle og enhver 
at gaa paa Jotben.« 

En Jernbane Historie. 
Ue n i g h e d. s-— To Handelsrejfens 
de steg ind i Toget paa Vemb Stagj 
tion, fortceller ,,København«. l 

De to reifende var Konkurrentet ogs 
clskede ilte hinanden. ; 

Da de tog Plads i Kupeen tral denT 
ene Vinduet op» for han fee-T l 

Den forste flog Kraven op onq 
Øtene og saa ud, som han lnagfrøs. 
Ei Par Minutter efter trak han Vin- 
duet op. 

Saa sit den anden Kvælningsans 
fald. Han rejfte sig besluttet og hu«q- 
gede Vinduet ned, saa det sang i hele 
Toget. 

Den første ryftede sont et Efpeløv. 
Og da Konkurrenten havde sat sig, 
rejfte han sig og trat Binduet op. 

Saaledes blev de ved at drille hin- 
anden i halvanden Time. Deres Hier- 
ter fyldtes af Had. Med forstenede 
Ansigtstræk stifteoes de til at reise- 
sig og trækle Vinduet op og neb. 

Hvis Reisen stulde have oaret lcengeke 
vilde de have myrdet hinanden eller 
trukket i Nødbremsen eller paa anden 
Maade brudt Samfundets Love. De 
følte tydeligt, at Jorden ilke kunde 
rumme dem begge, hvor meget mindxe 
da en tredie Klasfes Kupe paa Vemb 
—Lemoig-Banen. 

Da de naaede Lem«vig, kom Kon- 
duttøren hen til dem og gjorde en 

Undfkyldning, fordi der ingen Rade 
var i Kupevinduet, men han haabede 
ille, at d’Hrr. 

De to Handelsrejfende saa stam- 
fulde paa hinanden og flog dekpan 
Øjnene mod Jorden. J halvanden 
Time havde de trukket en tom Vin- 
duesramme op og ned. 

Bøger 
tsl 

nedfatte Priscr. 
Vi hat modtaget mange gode billige 

Bogen som ille er opfsrt i vort Kata- 
log. Summe feelges til nedsat Pris, 
tnolcrnge Oplaget vater. Priserne et 

nett-), og Bogerne sendes pottoftit, til 
lOvlaget et udsolgt, i den Orden, som 
Bestillingeene indløber. Strio med 
Idet samtnen, inden det et for sent. 

lcyBipgserne bestilles eftet Nummer. 

87. Den hellige Nadvete. Vedlige- 
holdelsen t Kitken af Dsr. L· Gude, 
Domprovst. 333 Sider i Omslag 
Nedfat fka 80 til 40e. 

88.'Missions-Studiet og Kritilket ef- 
tet en Reise til Indien of Dr. R. 

,- -—-- -;--«-. — 
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Grundemann, tyst Prcetsi. Oversat 
af Freberil Nygaard. 217 Sider i 
Omslag. Nedsat fra 75 til 25c. 
81.40 til 25c. 

90. Naadens Sorg og Sorgens Naade, 
Ptæditener· af Bilhelm Birledal, 
Sogneprcest for Ryslinge Wenig- 
hed. Præditener paa alle Kitte- 
aarets Son- og Helligdage foruden 
8 Doublet Predikenen 1» 2. 1104 
Sidetn Nedsat fra 84.20 til 81.60· 

191. Kristoffer Ballensdorf og Hause- t atem. Hist-»in Skuespir i fem 
Handlinger as Magdalene Thoresen. 
194 Sitzen Nedsat fta 81.00 til 
20c. 

93. Georg Washingtons Levned ved 
Kristian Østergaard. Hovedsagelig 
efter Edward Eweretts ,,Life of 
WwafhingtoM 84 Sidet i Omslag J 
Nedsat fra 40 til 15c. 

! 94. Kristelige Smaaftyller as E .; 
med Forord af Pastor Asschenfeldt- 
Hausen. 81 Sider I Omslag. Ned-J 
sat fra 30 til 10c. 

95 Sund Fornuft eller John Plan-« 
mands Forelcesninger as E. H. 
Sspurgeon. 200 Sider i Osmiang 
Nedsat fra 70 til 40c. 

97. Mormonerne, deres Profet, deres 
Stat og deres Religion, af DE. Mo- 
riz Buch, oversat fra Tyst. 138 Si- 
der i Omslag. Nedsat fta 60 til 
25c. 

98. Danmarts Vovehals. En Roman 
fra gamle Dage af Wilhelm Oster- 
gaard. 462 Sider i Osmslag. Nev- 
sat fra s1.50 til 75c. 

99. Grcenserne for den religiøse Tant- 
ning. Bampton Lectutes as Hen- 
ty Longueville Mansel. Efter Ori- 
ginalens 5te Udgave paa Dansk ved 
N. Teilen. 289 Sider i Omslag. 
Nedfat fra 81.20 til 50c. 

100 Forsog til en lott Fortlaring over 

St. Johannes Aabenbaring af Ot- 
to Møller. 348 Sider i Omslag- 
Nedsat fra 8200 til s1.20. 

101 Engelsle, skotfkc og irste Falke- 
sange og Melodier, samlede og ad- 
satte for Pianoforte af A.P. Berg- 
greeni Anden, meget For-gebe Uh- 
gave. Jndeholder 125 Sange. Red- 
sat fra 8150 til 80c. 

102 Din Konge kommen En Advents- 
betragtning gennem firePraedilener 
af A. Anderfen’ Sognepraest. 87 
Sidek i Omslag. Nedfat fra 40 
til 20c. 

105 Politik og Kristendom, en lillel 
Lejlighedsbetragtning af Otto’ 

Wollen 31 Sider i Omslag. Nod-! 
sat fra 15 til 10c. 

106 Om Borneslolen. En Efterladt 
Afhandling af Kristen Mikkelsen 
Kold, udgivet af Harald Holm. 
96 Sider i Omilag. Nedsat fra 
40 til 20c- 
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Blut-, Nebr. 
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VERMONT FARM MAclllNE c0., BELLOWS FALLS, VII 

Dei er Dere- 
Kun vcd at beqjocke det, uden en caefte Eents Udgift. Tette er ikte 
noaea Llfbetalitmsvlan euer 30 Tages Pforka De hat tun at 

bei 
ende Tckeg Navn og Adresse oq vi sendchem Belth Te faar behikldell . 
or altio og under ingcn fOanxcrntzliglJed lqcchchuz vI Penge for det tu e er 

fide-w Dem-et et nl nckn gk ast m u u 

chmVigakmncket Vclm atvcrke vct liebste Dom kan·sabtsferk«s: 5 Mtxttltzsg 
thskig ssal overbcvifr Dem om drts Kraftxcn Hur-Z Vmg ital tillmamive Oun Tetc a c 

chrftcr. m give Dem dcn Stocke og Mandvom, som sc Dcch »For- 
stcfodsslgren Manne Former as New-flieh Kienvsyqvomme 
Pia-re Ame- oq Lercrfygvomxnh Aarqbtphofmmma 

z ftkaxvigefor detemaglsfe Kraft. Vi qtver tust mt til Alle, om 
«- taubctvkeoes vkv dctvikknnpcktiqe Mit-del Ecettrkgixeh et 

kuketet flfkekt Skrw wag, tbl dettc libexale Ttllmd can -«- -- X- ve a Adresxe Puvstcsmsmsknufa - mmch w g 
zzzzuany Izu-. eines-Mit « 

lMTsli leTHHiI Eiss. 
Vi bar noglc faa Farme til Salgi Boumcr Township, i det sturste 

danskc Zettlcmcnt i Pottawattamie Connty Tisje lFartnc ei fra H()ti1 
UOACreS iStørrelsc ogforjyuede mcd udmærkede Beboclfeczlmfc og 
ftorc, tidøsvarcndc lldbygninger —- knn to Mit fra en dansk Rirke og 
midt intellcm danskc Nahm-r- 

Vi har blot 

1000 Ame-, som skal fælars til Danfkc, 
og sont kan san-Z for 60 Dollarsz pr Acri-, pan lette Bilkaar og lang Tit-. 

Farmere, foiu renter Vand og har faa Benge, bør beimttc sig af 
denne Jsskjliglnd Laudct er bol qeformct og liqner meget Eqnen ved 

Elklzorn oq Andubon. Rom og se dct straksz forend det er for sent. 

sQUlRE sc ANle, 
pearl Streu C Ist Evenue — 

— Zouncil Blatt-, was-. 
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IIISCQ Ec. .MKFVA JEAN-« KWF 

Fotografi-Hlbums. 
Gn passende Inmian 

, fun- nze All-umko- (1(- tincgtts ng uns-l pltsgkmte Anmut-« 
der Neigt-s Ut- cr sinmginklt n(1.—!zns(l(s mul -l(-I)t-l SIU«j-,s.kliis 
Hut i folgle Nat-Luni ug ndpulstrule i del tin sk- Silkeplys i 

tue-i Hunglnldc l(u!un-r, lnihstsmlsg likxnpr de .’-lulm:.;«nilr:c. 
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(l(-t· c-« slutfsxx sum kun tummu («n. 50 qugristiur ekslrih DCI 

H unlnel til at sit-lu- 0p. Rom Billetlct Tisch 
neue All-um eren Prytl iet lljun »H« pas-Her Umlt til ist 

sztstlps Hm dot tinc Bord istsnlsstncn ng chnnc l««()t«;.-,"cusieerf 
Sistsgtnh ge, chner op; Hckentltc i. 

Zu 
Der («t· Heut-« 1i175 Futuxxruiich Amte og sum-U Hulvtdekv el· s 

Frieden hin- vivret H7.50. Nu Ist-rules Li4 o() sitztlzkngeUp- 
disk godt intljmkket Oxx portofrit sur « , liszxet vater. 

sKRIV sim snisrt sum mutigt til 

l; Dimislt Lamon-m Publ. klomm-, Blisik Nebr. 
om De vil sikre Dem et at diSSe kmo Allmka 

TM « « ZU 


