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»Es a u s k e r e n « 

vaer WILL m Subsiudxukcy indtjl ndgk 

ttykkelig Lpsigelse modmzeg as Udgjvexnez 
eß al Gæw er benut, i Locrettssxexmuehek 
med Te Forcnjde Eimer-J Einstion . 

Rast kaerne henvendcr iig ul Falk, dcrz 
avmerek 1 Baden euren for at kode hosl 
dem ellu soc at saaLplysniuger om dec! 
uvertercde, bedcs de rund Donau-, at de faas 
Avemsfememet idem Mad. Tet vil være 

geusidig char. 

Jkke nogcn Forvræugujngk ; 
Tit glxdcr mig, It .lk:."-«1.:1 

uttmer e:s- L«1f:r:e'.5e cf «Udn:.ntrcrsp 
bogc1:«, :ex otmrem Tusker til ::!i.1s 
eclE u :’«"I.TTZ U- Qf DE- : 

Nun kned szenskjr xil der his torit ie: 
er der Hi noszet i::1eilem;nj le: m 

! 
jeg befiexm prcsteftere mod erietj 
chkængninzh i 

Læg fors: .-«I«.o«srte Til, at m hist :r: sc 

Stärke i en fzadan Bog nodrendk 

man være tork. Lg Den tilsigter sieik 
itte lstr ncgen indzgceme Forslszacxfel 
af de historier Ente:tlk-:«De:, hoad :e;« 

heller itle vilke Eurer-eiser- De Lisepx 
fcm Bogen nærmekX er keftemt for i 

Den historistc R-: Jegorelse er give-k- I 
for at orientere lldoandch 
ten meD Hensyn til lmi lten tirkelg a 

Reming, hzn Vil finde ps. a et flink-: » 

Stern — ikte for egentlig at under-J 
vise bam i vpr lille siirlebiftoriz 
Navnene »den for. Kirte««, »Den :- 

Kirke« Dilde uekn en faadan Redew- 
relfe vcere ufotstanbige og Endbole 
lese for Mennester i Danmark, Des 

vil udvandre bertiL 
Det ene te jeg felv Lan se fom en 

Mangel, er Ordet JJkenigheden —-— 

nemlig, at der, som Red. paavife:, 
burde have staaet ,,Prcefter og Menigs 
hebet.« 

Forleden Dag fad jeg og sitev en 

kort Levnedssiildring af en am. Stor- 
mand. Den stal ttykkes i en Bog og 
maatte ikke fylde mete end tre Sider. 
Der maatte jeg ,fortie« mange ,,hi- 
storisie Daia«; men jeg haaber al-« 

ligevel at have været sandfærdig i 

Hosvedsagem — 
s- .. 

" Saaledes ogsaa her. Og faa has-I 
ber jeg, vi forstaar hinanden. 

Med venlig Hiler vg Tat for 
Plads i Blasdet 

Deres 

·«-L « 
Kr.Østetgaard- 

s- iii si- 

Vi indrpmmey at der er noget i, 
hvad Past. Østetgaard gtr apum-ti- 
svm paa, og det var os itke om at 

gste at faa ham styldt for »For- 
ptængelse«, men det laa saa lige for 
at bruge det Oskd til at betegne særlig 
det Paösusi t.Paft Ostetgaarbs Bog 
med, hvot han betegner Mel-brannt- 
ne af det tidligete danst-lutherste 
Kitlesamfund som komm fra et norfl 
Kätvesamfund, da set fastist var tun 
en meget ringt Del af os, der hande, 
12 Aar tilbage, været samsmen med 

Notfketm Dette Punkt er faa spart 
langt fta at passe med Virtelighedem 
ogVitieligheden kunde have mtet gen- 
givet lige san kort sont det anbet. 

Men not herom. Dei glatter os, 
at Past. Umgaard sitivet i en god 
Tone —- saa san man altid for- 
hasdle. R e p. 

Aus-gar (5ollege. 
Stal vi saa redde Ansgar College? 

Dette er det brennende Spøkgsmaat 
for alle, der er interesse-rede i Stol- 
sagen —- og specielt Stolesagen i 

hutchinsm 
For det første hat det vist sig, ut 

der er Trang til en Stole her; thi 
det that Andallet af standinavifte Elz- 
ver got-Wort Og vers-am Ansgar 
Tollege ikke bliver i Dansterneö Hern- 

-9«
«- 

der, vil det have uberegnelige Fci 
! 

qek —- itte alene for Tanfterne i L·1- « 

.:nt«.ligl: ed -sen for Jst nirte i 
-aer·. rege 43 :.: its-e atene for 

rights-: : c he. mer-. i dele Note- 
reiten —— je- urs over bete yfDen for- 
ern-e Festse« —- og Hi Lan godt sige, 
at det vil have stadeline Folger ag- 
saz for andre danfte Kirtet i Nord-: 
restetn I 

stken kct ferne Zone paa Spoms 
mutet Otn at redde Llnsgar Collene 
er: Nu etler aldrig. Tbi 

VIII of Truftees bar nu set sig 
nnd-enger tit at lade Stolen gaa over i 

»Neeeivers3« Hemden I 
nor nnlig famledes verfo: nogie« 

nf Bnenå Meend on overvejede Sack 
gen. Lg man blev enig sin, at en-. 

ten maatte Tanfterne n u for AlvorI 
keine sat, eller man maatte indbyde et; 
andet Za- fund til at coertage Steh- 
sen Teg — mente de —- bnrde Ton i 
fteme endnn have en sidfte dl n 

I 
s 

e D n i n g. ; 
Ten aktuelle Gan tun Anszxax 

OTolttge er ca. Zi?4.0(«sls. R-: nter i .D I 
kefgttei. - 

I 
En Komite trnadte sa: « non ca ce i 

km .:te at fubftribere med det isterl-: . 
1 t, at man i fordoldgvisz tott TLLH 
bar-de 2,.-Ie;3 Tollats betatbore I. 

Jan. III-J — ferUdfnt, at 13,0«i-·7«0 
Toll-Its er los-set tit den Tid. Jl- 
Tanftere bar saaledes en lex-er XII-III- 
en 150 N ftr Esper 1s«« Toll» nogle 
:'« In innen mikn re end III-. szr 
er kennzfo fter 3t7-r,3 der vil vceke met-. 

Tettc er lzfaTn Inen t!?nver; nun 

da intet stal beweg-, sanftem ika 
rnkndft ALTE-II er tovet inden 1. 

Jan. 1!7)««d5. sna nii bct fors:m15, n 

Der er innen sont helft Risiko vers ni 
love en Zum eile-: tat-e en elle: flerc 

Aktien fern altfcin txieiter itte er les 

Intbam forend De JHIRO er Tod-ri. 

III-er Attie er S st) 

Med re t1cevnteSI-·.s:ls« meniik De 

2562 indbefattet, san nt den E:::«, 
der fra nu af bei;ere5, er: UJJT 
Tollen-:- Te 2,563 Toll. Tut-ist« 
redee es 23 Personen f-::-. Det Vil seg. 
at nanr Z Gange san many-e III-er 

fat med lignende Sammet-, faa ex- 

Znaen reddei. 
Men, Leere Venner! forfiacx nu Ei 

gen ret. ist-gar der nu bitter 
ncevnt en ,»Receivet«, san vil Birm- 
Mcend her, fotn altid Hat været nicgkt 
intereåferede E Ansan Colle-re irr-:- 
flaa for ham at seelqe stlcn til e- 

andet Zornwut-, derso m itte Tak- 
fterne Meget fnart offer at de vit Le 
botde Stolen, oq det hat stor Bettst: 
ning for vor Kirte —- Inange, nur-.- 

ge Gange mere end fand-In en Sum- 
Penge, fom tun tedde Stolen. Og 
tilmed er det forhotdsvis let i Aar 
da Herren velsigner med en faa eige- 
lig Afgksde, og der et jo temmetig 
gode Betten 

Men, tecte Bennet! got det! og got 
det snati« at itke det hele stal gaa 
tobt. Vi ville alle hilfe sen Dag med 

Glcede, da Ausgat College er sittet 
i Dansternes banden Og haft det! 
— hvad der loves nu, stal itte beta- 
le3, detsom der itte inden 1. Jan. 
1905 er lovet mindst 15,000 Dollat3. 

Lsfte om Bidtag af enhvee 
Stierelse tun sent-es til Kassetetem 

»Dr. P. E. Janus, Hutchinson,Mtnn., 
Teller til neig. »Man blants« fass 
3hos Dr. Jameö. 
I Brunett lud os san meget snart 
Ihm fka ever. 

i 

J. Gettfeth 

Hvad ligger der bagvch 
J »Kots og Sijærne« for Juli d.! 

A. givet Past. Kr. Øftergaard en 

Meddelelse om »Den danste Kitte«s 
Aarsmøde i Cedar Falls-, og i denne 

Meddelelse fortæller han ogsaa, at 

Past. R. Anderlen i Bruotlyn blei- 

optaget paa dette Mode. Herom 
fiiiver lsan saaledest —- ,,Paftdr R. 
Andersen i Bkooklyn, New York, de: 
i mange Aar har virtet som »Den 
danste Kitte«s Jmmigrant- og So- 
manvismissionær, uden formelt at 

slutte fig til S-amfundet, havde stu 

indsendt Begcering om Osptagelsex og 
det var med Glæde, færlig blandt de 

ækdre, der havde kendt Andersen i 

mange Aar, at hans Ospiagelse bleo 

vedtaget. Han havde jo for nogle 
Aar siden siilt sig ud fra Samfun- 
bei sammen med flere andre Præsier 
og gik fned til at danne, hvad der 
nu kaldes »Den forenede dansie Kirte 
i Amerika«, men havde aldrig fslt fig 
hjemme der og var nu gaaet ud der- 
fra igen.« 
M et faa herkil at stgei Jngtn 

Ting hoc-v selbe Pasi. Andersens Op- 

,- 

—- 

tagelse i »Den d. Ritte« ansaan 
lsnhver inaa have Zrihed til at gaa 
nd og ind, frcm og tilbage, indtil 
han endelig tan komme til Ro. Og 
stiilde Past. A. nu ved denne fidsie 
Frontfarandring harre kommen paa 
ten rette Hulde, faa er der vift itke 
en Eiæl i »Den fore. Zirke«, Der 

«;iisiiiid»:r hatn dei; lun hat flaaet M 
nnnax Blinken at Dei Hunde Date 

lex-Dir Las-de for lnin sei-: »Ja andre. it 
der iik en Ende. Aufna, del er Este 
for at fiae neget intoo Hist A s Lp 
ta,:elie, at jen» iiil tuai til Ort e; nien 

set er for at qorc en Bemærinina til 
:en L;lii:-11ina, at »l;«in lzavde aldrka 
følt fia hieninie der ii »Im feie. 
Stirn-") U var snart gasiet nd das; 
frei Egeil.« 

NU, je; aniaam dct er la nti, at 
Jl. itlc fclte iig bjemme i »Den for-e.l 
Sizrle«, det er da livad a;ic..1 ZEI» 
nasrmcft bar icrfs.iaet, ca for Jri 
cidi et der ikie noaet at fixie. MNJ 
sssz Jn W Ide, Det et ikentiiilleijecH 
Tät t:."«mine til Ti iai en fa 'i·k Its--l 
irtielse ai rei, ifasr Holl i Tau nasf» 
»Es-per vil dran den Elntnina, « xl 

thsi it A hat fxltii Hei nnte i n 

: dliric«, da nun iid Ei.e: re sie-? 
OJ at N. .-erfor nit er rendl iner 
den-l Lam. La denne Eliuning e: 

irundiizi.f Jcsr ilte a: note Engl 
lezi lana med Beinen sit-: inn reife 
s »t si:-.ril:ed. pljlcnae Il : fis-r den 
fix-ital sie anittel Te i »Den d. Distic« 
klinkte Pisi. Vl. »Ja-! et Lliir rkrned ntsd 

sos llci ininxet lisiliakrina Din, at bisn 
iiåke ud If Zerrifnnrct ,Ga:s le 

ci-:’ic:i«, Der zieme kam Erd-ei, mir 

sei aiiilksi Laser Nach ixsnrzite s.«»1 
:,l. Dzi: tej sitt-Hin Dz: lygni III-:- 
neri at arg iid as EitnfundeL Her- 
III ag) Il. det lunsriae Sonn at 

an leboiekse Elle it san nd- af kei: 
ikian troekse ill-, di l-..:n n 

Tndc harte i::et i Iei. Dem 
rfar Tini-de til cis-net girrt-sinkst i 
.!!:7f::ndet, rrten Iiae nie-» ei. Dei Did- 

ner I::!, lockt in Il. folte Tia life rnne 

In d. däkrksz « Fa be: til komm-: 
-.. Ei Il· Den ene Pisi- eiier des-. 
sn en bir exklrrex at »Den D. FlirM 
sit u: Hi Versen tax dci R.cii:c· 
klarszrisiske ils-»Ur ken l! Uikaf bleh 
Erde fein splitiskke Den d. Flirke«« 
.,;D. lfit r fette er A· aliha nu 

Ecmrfnnd der dkke 
its-H Llar fiden Tei 

at for andre irr 
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Trtie n-«::e ittdrfosiit n-,. end man 

fttilde onite ai ie det fta en Prcrik. 
F-» Ganz-i isnellem har bei faa a! 
liaerel set ud, som Past. A. trocke, 
-t »Den d. Kiefe« var i Live endni:. 

Han tin-die faaledeå for nagte Aar 
Gren, men eftet Splitielfen, med en 

tewmelia fkarp offentlig Kritik ever 

deiie Samfnnd, der git ud paa, at 

dei saa ud til, at Sams. ail merk Vg 
niere« on i Folteligshed, Verdslighed 
og Gemhtlighed, og at der tænkles 
laa lidt paa alvorlig Kristendom 
Ja saadan hat den Mand sitevet, der 
nu har taget Bolig i dei af ham selv 
laldle vekdsliggjotte Samfund. Men 
det faar viere-Post AK egen Sag. 
Men det, der er —- man inaa sige — 

det dtillende, er, at det sial bestandig 
stilles i det Lyk, at vi, som hat for- 
ladi »D. d. Mrie«, havde ingen 
gyldig Grund til at gste det. Dei 
bliver jo vor Sag at gtte Gud Regu- 
stab for dei. Dg man tan ille godt 
undgaa her at iænte paa det gamle 
Ord, at »en daatlig Sag heb-ver ei 

godl Fotspar«, man lan ikle det, 
naar man bestandig set, hvor meget 
det gcelder oni at give del del Ub- 
seende, at vi, soni hat forladt Den 
d. Kitte, hat gjvtt des af Stridig- 
hed og Egenraadighed. En saadan 
»Hvldvaslning-« gsk næppe Sagen 

»ren. Bi maa jo selv bedst vid·e, hvad 
der dtev os til det Stridt. Og naar 

ijeg for min Del ital sige, hvad der 
idrev mig fra »Den d. Kitte«, saa 
kan jeg samle dei i dette ene: man 

sit stadigt noget at hure, der llari 
not ndckrhkte denne Mening: »New 
vi ille got aabenbar Standale, saa 
stal ingen indbilde as, at vi itle 
er gode Kristne; vi er dsbte og hat 
aldrig frafvorel as »Paglen«, og 
faa mener vi, at vi er all reight; on 

detmed Punktum.« »Ja, det passei 
file-« hører jeg nogle sige. Jo, del 

gsr dei alligevelz jeg hat hinkt og sei 
not as den Stags, saa ieg er lia- 
sikkeri min Sag, om der end er nol 

saa mange, der smiler ad dei. 
Men dei lieh-ver vi jo ille at trail- 

tei am; ogfaa disse Ting stal ja af- 
gmi ved en htjete Domstab Mek 
den Dom san man npk felv selbe, al 
want Fall itle vil hin Tale am Om- 
smdclfe saa lau man lige saa godi 
aaa fea den-. Da saa nnd Oensyi 

til Pasi. A» fom jeg hat fulgtes mcd 
fra Begyndelsen af, da vil jeg endnu 

sige, at dei var at ansie, at han w 

vilde skutkc »der sine mange svcevenbe 
lBetragtninger over alle de mange 
)Sammenslutningers og Brodekskabek, 
spm han hidtil shar haft saa trale 

med; thi man tan ogsaa blive fyldt 
for meget af ten Slags. 

J. P e derfe n. 

YanktoIL 
W— 

Er Bornene til for Betriebsein- 
mets Skyld, cller er Birne- 

hjemmet til for Bot-neues Skyttks 

Man vil not synes dette et sært 
Zpørgsnmni og et ZpørgstnaaL sont 
enhoer let tun defvare. Ja, magst-u 
Saa tænter man sig del, hvad der 
dukde Mem da fokger Erst-et af sig 
selv. Lq der tundc leeggess «,-k.1n 
Bdrnehjemmet itte blive for Beme- 
nes Styld, san lesngt heller ingen xf 
denc Hans Anstaiter; san Innth he llcr 

cprette et Baker-u. hnorigenncm mir-« 

opsøger hjemlvze ulnktelige Steuer-, 
og seng at anbrinne Dem i Hien-» 
hoot de er bedre faren, end de var 

fet. 
Man forstaak, at efter Vorne- 

hjemsreglerne tages den Len, sont de 

nf Bei-neue saur, der er ude at tjene, 
dg brngeg til næonte Institution-Z- 
Ophol:. Er det Ret, san lad der 
kl:r: ded, men er ket iste, sen lnd det 
klive nnd-erlebtes. Dei foretomnker 
dog mig nt vcete temmelig uovexenix 

stemmende med Sagens Ide. Ja, det 
synes at være en Stamplet pan et 

tristent Emnfund, der vil ode Barm- 
hjertithde Gerninqer i Form aj 

.Børnek· jens, eg san jage Bestnencijs 
furt fortjente Løn til Hjceip til Hier-Is- 

meths LphoL, vg hethen man mee- 

-regnes-, hvad Arbejde de ftetre Piger 
Emaa gere for at spare, spare dette It 

Pholde Pige. 
, Det er jo let i al sm T(!n1inde1ig- 
ked at ans-re et Ord sem rette: 

»Der-, fom annammer et faxkiaet 
Born i mit Radie, annammet mig." 
Dei er vel itke not, at det aktrmnrme. 

Cis-taker i hnns Navn, men at det 
fremdeles hehandlesz som i hansNavn 
Man fortanger vel, at Ver-Jene siuld-: 
behandkes kristeligt, og omter, at de 
bkirer det; men dette Ort-s Brug er 

siedet faa hvekdags og alnxindeligt, 
nt man got sig liden Tanke o:n, hdad 
man her fortangm thi det e: mengt. 
Kunde de endda fan en nogenlunde 
human Behandling. 

Er Bstnehjemmet i Woupacn foa 
meget starre, at det tan rumtne qu 
mange flete end det i Elk Horn, eller 
tilladek Staten der, at man patler 
dem sammen paa bedste Mande? 

Fr. Peter-sen 
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Hcllcggørclpesmsden 
Bette er en ny Form af Moder i 

Rongerigei. As saadcinne blev 9 as- 
holdte rundt omtring i Landet i Da- 
gene den 19.-—21. Juli. Ei vel nd- 

arbejdet Program var omsendt til 
alle Deltagerne i betimeiig Tid med 
bestemte Emner og Antydninger af 
Bibelord, fom scerligt belyste disfe 
Einver. Helliggvrelsesmpderne blev 
aabuede med en Prcediten i Kirkerne 
paa de Steder, hvor de afholdtes, el- 
lers blev Forhandltngerne fette i 

Missionshufene· Paa tee bestemte 
Tider paa Dagen bøjede man Knce 
i feelles Bøn omtring et Knatterstid 
eller lidt mere. Programmet var i 

Korthed faatedes: 
FIrste Dag: Jesus gjorre 

fig til en Tjener. 
o) Tjenersindet i Almindelighed. 
b) Tjenersindet i de entelte For- 

« hold. 
Z c) Tjenerqerninqen. 

Anden Dag: Vi ere taldede 
til at tjene. — Tjenersindet 
mudfat Herrelysterne. 

i o) J Almindelighed 
L b) J Ilrbejdet for Guds Rige. 

c) J Forhold til andre Mennestcr. 
d) J det daglige Liv. 
Tredie Dag: Tjenersin- 

det modfat Trcellesindet. 
a) J Almindeliqhed. 
b) J Arbeits-it for Guds Rige. 
c) J det dnglige Liv. 

Hvert Hovedemne for fix-i blev ind- 
ledet, del-Z of Præsiier og dels af 
Lcegmænd, og saa bag efter nøjsk 
overvejet i en saadan Aand, som vift 
esierlod dybe Spor og gennemgri- 

— bende Virkninger i alle de tilstedevæ- 
; tende. Det karatteriftiste ved MI- 

derne var, at Herrens Aand maatte 
made i alt og Guds Ords Lys stinne 
ind i alle ftjutte Aftroge i Menlnefte-- bjertets Tybder og hen over hele Li 
ret, saa alt i et Gudg Banns Ltv tat l 
fammentkcenges i Orts-ene: »Ein 
alene!« —- JesuS, JMTnneftehedenzl 

t 
t 
i 
t 

n
 

ftore Tjener —- ,,fok os- oa —- ,,t 
os« og —— ,,ved os« var Grundtrwk 
tene i den hele Droftelse. Han alenr 
er ftor Han bar ajort os de vcetc Ege. 
Tienestcr —- Forsoningstj enesten ; :.1 

(5:olq..thu, Frettert1.ne1 en i den hel- 
tige Txub cig —- Benarelfestjenestrn 
steter engste Dag. 

Med Ettnte blev det fremhævet: 
Leid eg- girre hani fiele Herreremnset 
ever os, et udelt Renentstab over 

tcsert eneste Lein paa os. Frcm for 
utt numtte vi lade — Helliqaandem 
Den sinke Maler, tegne Korsbili 
lebet as tznnt for Dort Tie· Her- 
tsed vttbe nnmle Ade-m faa et Grund- 
tnat -— »Herretnstetne« eilt-e bitt-: 
fritrænnt of Tjenersindet. on tun 
eet Vitke blive titbaqe i .F:)jertednt«-et,I 
dctte neknlig: ,,.3erre, din Villie«, Ins 

,.:·in 215re«, Og »Ob«-O tun iea ame« 
for bin Der bar nickt Ia «.ck a.t f es 
:niz"k.« « 

Linetebes bten det nied Ztnrts 
freniholdt2 Vort Kalb-»Einem udftedt 
of vcr ftore Tjener, Jesus, bet, hc.n 
«.s.dfiedte i Taxlszs.jeblittet on Uni- 
tezinede i Gennetttbruds- seller i List- 
vendetseisøjeblittet indeixtotk leiandt 
san mexet entset, mit-« bette, at Ist 
Jst teilket til at —- tEe:1-:, itte It 

berste, Insekten over .,de hellixeå Tro« 
eller over »Herr-eng Aw« .’31lle Acht 
tene bete-guckte Tiq setv sen- »Hei-Ei 

.Tjeneke«. 
s- 

Ved at stille sig Z ejetierforhottet 
tet rette og inkertige Tjenerfmholzz 

Its-take tit Herren on dani- Fstt cr« 

Falle :U«tennes!cr, vil Vi — san Litev det 

sfremhcevet —— fesa n: ere If »v: r Unti- 

LifåigbedeH nt snmqe i note Hier 

stet. J renne For Hindets e lkes der 

Eos-san mindert cnx de Prioiäzeq ter, fo.1. 
Fsszuriji Vcirn btvoe fer for te ulnk 

’teti.:e, vakitro :··)tenuest3r. Vi stssd 
«Lefr«.ssd·:p., zweier et: »du Wa« ,,:i 
mai-L« Jn, brav man Vi? Vi tm: 

eine cf Tatbijnaaken Tom et kekk 

eoige Lin-Z sprublenxe Stamme Vi 
man tage af Aab enbarinqsnaaden 
det et Strifternes Los og Trost tlIi 

imaa tagte af Nabversnanrem det er 

lfærliqe Nceringåtrwften Vi time- 

taqe af Vønnenandem det er den nn- 

tertige Vedertvcegelie, eller bette, at 
Herren i Løntamret afterer et fer- 
sirwdt Bnrns Ljnr. Vi man jage 
nf Samfundsnaadem Det er alle De 

Ibertige Opmnntringer og Lkrrdommx 
og Trostesokd, som vi faar inde i de 

helligee Samfunsd. 
Og Refultatet af saaledes at tage. 

det vilde blive, hvad Apostelen Peter 
betegner ved Ordene »en uuvsigeliq 
Glæde«. Og Glceden blev igen, i 
god Overensftemmelfe med Sttiften, 
antydet fom en Styx-te: »Glæden i 
hellen et Styrte«. 

Ja, i Sandhed, »Glcede i Herren« 
er en Magt baade i —- Troeölivet, 
Hemggstelseslivet, Squundetivet 
og Vittfomhedslivet. 

Et frigjort Menneste got sin Gek- 
ning for Demut Ansigt med Gla- 
de. Kun Glæden over den uforstyld- 
te Naade lan satte Fart i et Gut-Z 
Batns Ltv —- helliggsrelsesltvet, ogi 
Virtsvmshed for andre Mennesiers 
Festse. Her blev fremhcevet de to 

ftore Felet eller Marter. ved Siden 

af Jndkemissionen — Missivnen i 
Indien vg Kinn. Kun bei fribaarng 
villige, glade og taknemmelige Meu- 
nesie tunde tjene Herren til Pris ag 
?E:e. Nu vel, dette er jo tun »Einn- 
lek« ·- 

Hilliggptetsesmpdet stuman med 
Altergang i den gamlse Kirke En 
underlig, hoftidelig Stund fis-r mig· 
Gamle Minder dukkede op. For 53 
Aar siden var jeg dsbt der. chx 39 
Aar siden tonfitmeret, og nn stim- 27 
Aars Forløb tncrle ved der gamle, 
kære Alter. O, Gub! du vom rni- 
tet for alle Eing, i Jifu Naan 

Hund Navnet »Helliggors:lsesms- 
der« angaar, san se baade Fjendet 
cg Venner noget betænkelth pza bei 
—f Fjendetne talde dem nat-arting 
»Galmandsvært«, og oktbckotse 
Venner se lidt stelnjet efter Dens- met- 
en vis Ængstelst for Svccxrxtkri. —- 

For mig staat de sendet-cis Sknl 
det underlige paa mange sstedet 
frentspkungne Liv vedligeholdes, nd- 
vitlesz og blive frugtbart for andre 

Ichnnefter, da maatte et saadant 
Mit-del til, fom —Helliggore!seånkp- 
deme; thi scm Gudsfolket seit kla- 

gen-: ,,Vi eti ved at falde i Form- 
— En Mennesknlder er nu ved at 

gaa heu. Og vi trues med- den Fas- 
te: tun at blivc Forstandstrj5:·ne el- 
lek Vanetristne; men ved DIE-Te eign- 
doxntnelige Moder, fortkingcixs for 
Gut-S Bgsrn i shele Kongexåset, vil 

Herren take blcese et nnt Essandens 

Pintserejr hen over os." —- 

Dsenne Forventning Vil Sekten 
næzsre stusse. Notar Foltenc kurz til-—- 

bnzcze pack ,.-de gamle Its-IS' —- 

Skrifternes og Be inens 
Stier — om erlp sta Hex-. m, on: 

Aankens Udgydetfe over Der-» om 

Bod, Tto og Helliggørelse c nid 
tcer Virticsmhed for schrien-ki- »rei- 
fe, — sank-selig Kette sta. Herren 
not i sin Tiv here. 

Lnd mig endnu tilføjn F..:- mnge 
Præftelceber og Guds Fctk ; Læbet 
betet Vi Hang pack Gans-, terde ved 
ftore og smaa Moden-: Gut. Lw cn 

Vettelfe komme over vor i.;—::delige 
Hoceriftad og over hele Tgnmarh 
Jeg hat windet dem om, at Te man 

tage os- med. Oig stutteliq III mig 
ssgx til erer, Troesspsiende i Ameri- 
ka: lad os vedholdende Hei-e til 
Herren om det samme. Gud betet 
iaabanne Raab med Behag. 

erlek K- t I a Q 
W 

kfn Samlinq If de Liebste Zittklelfer 
as be meft tendte Fors:::3::. 

Ved Sigurd Anker. : 

J nhold: Gub og Melken-Ink- 
Livet og Menncslene. —- Akt-Jen- 
Kvi-:dcn.—— Hjemmet og Voraus-ex- 
Venssab og Kærlighed·— Naturen og 
Kunstm — Tidejt og Evigbedm 

140 Sitten 
J elegant Bind og med Guxdfnkt 

Nedfat kil 40 Cents. 

Billeder af Hvetdagslich 
Skizzet af Elvim 

Ei interessant og praktist lille Sktift 
J Omslag 5 Cents. 

Hedehuiet. 
As E. Glaub-echt Denne yppeos 

-lige og gvde lille Bog er god at lese 
to Gange. 111 Sidey i Omsl., 25-. 
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sukmnmn ist«-n Mo i in Mier »Im hat streuen for Mknigliechk, Iskk 
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