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Advenlsing Rate-s made knoer upon 
Ippllcatiom 

Z Tilfclde as Uregelwæsflgbeder ver 

spdfqaellen bedes man klage ttl der siedlige 
IWICL Skulde del ikle biswe. bedes 
Its-I heuvende frg til ,,Tans!eren«s 
Kontor. 

Nat Læfetne benvender siq til Fell, der 
MeteriBladet,enten rot at ksbe bog dem 
claim at faa cplnsninn om der avenmbg 
W De altib omtale, at Te iaa Komme 
sent-L i dette Mad. Tet oil viere til gen 
M Nym. 
- 

Vi udgioer intet Nummer pna 
Langfredag. Af den Grund 

udgives dette Nummer ottesjdet og 
paa Onsdag i Stedet for Tirsdag. 
Der er jo, som ni plejer at gøre 
det hvert Aar i Paaskeugen. 

Den bekendte John R Matt hat 
nylig aflagt Pennsylvania Univer- 
sitet et Bei-g, der refulterede i, at 

man oed denne Institution for Al- 
vor optog Studiex af Missionen. 
Jkke mindre end ? SIudentcriGrups 
per er bleven srganiseret fom Fel- 
ge af Motts Bei-g. 

,,T"he Bofton Globe« mener at 
have bragt i Erfaring, at en 15 
Cents Talerkenfuld Banner inde- 
holder lige faa stor Næringsvæti 
di som 81.87yz ncerd af Partei-- 
hause Steg. Vi haaber oprigtigt, 

.bemætker C. R. H» at Beretningen 
er en uhildet ön. Dersom den kom 
andetsteds fra end fra Belme skuls 
de vi ikke bewivle den. Man min- 
des jo »Bofton Beans«. 

As 348 Præftefandichter i den 

presbyterianfke Fiirke var 172 Fur- 
mersønner — næften Iige Hemde- 
1en. Bylivet synes ikke fundt for 
»andelig Væfft Tet er til Landmes 
nighederne, vi maa sætte vort Haab 
angaaende Forfyning med Præfter 
i Frtmtiden. SammeBeretning med- 
qiver, at 44 af nævnte 3"48 Kandii 
dater var Præstefsnnet Det er lidt 
over 10 pEt, olticm langt over Gekr- 
nemfnitstallet. 

Kan mener det alvorligt med 

Undertrykkelsen as Oviumshandlen. 
Et kejserligt Edikt forbyder alle 
Embedsmcend Brugen af Opium Li- 
gefaa er Tyrkningen af Valmues 
Planten og Tilvirkning af Opium 
forbudt. Ediktet udtaler Beklagelse 
over, at brittfk Indien praktisk talt 
meater at standfe Udfskelfen as Ovi- 
um til Kinn, fordi det er en Jud- 
tægtskilde for Regt-ringen J dette 
Tilfolde er Cedningerne retfærdis 
sere end de Kristnr. 

JudresMissionssSelstab i New 

York City hat besluttet at aniætte 
oq hat valqt en Bymitssionæn Val- 
get er selbst paa Rev. F. F. Duer- 

AM- D. sp. Wilh-tend- ben luthers 
Ä It Wenn-fix W hat fir. 
Wut og et grundig tatst med 

F· sog-den Mulden met »A- 
Y-»M.«, It Dr· Dust-W hat bit 

kwiu Man-Jst as des retæ 

»- 

Glædelig Paafkel 
En i Zandhed glædklig Paaske er 

lwad vi til den forestaaende Partike- 
hpjtid oprigtigt snssker vore Lcesere. 

Paasken ialder i tv Tele — Li- 

deljens Paaske og Opstandelfens 
Paaste Te man ikke ffilles ad. De 
hører san nøje og naturligt samtnen 

Der er just eet Ord fra l)oer, vi 

lkortelig oil drage frem. 
Jst-a Lidelfeifiks sanfte er der Je- 

7n Eurer er im Kot-sen »Fader, 
forlad dem, tl1i de vide litt-, hoad 
de gere«. 

Tet er ju helt under-lind at det 
Zorne Ord, Werden-Z Frelser udtaler 

fra storskm er en Bøn til fin him- 
nxelske Inder for sine Fjender, for 
sine Bødler og for alle dem, som 
mode oceret med at raube: »Dort 
rned denne!«, »kor-5fcest, korsfæst 
ä)ntn!« 

Om noget beviseu hoc-d Jesus sag- 
de ned en tidligere Lejlighed: »Gud 
bar ikke 5endt sin Sen til Verden, 
at lmn ffnl dømme Verden, men 

at Verden sknl bline frelft ped hmn«, 
san get denne Von det. 

Hvor Jesus dog kunde sorglems 
me fig selo, Hensynet til fig selv, 
fin grufulde Lidelse og al den For- 
lmanelfe og Spot. han var Gen- 

stond for! 
Han havde oift det for oed saa 

mange Lejligheder, men her naar 

bans Selvopofrelse og hans ben- 
givende Kasrliqbed til Syndere sit 
Heidepunkt 

Tet er, Tom det sømtner siq »Men- 
nefkens Son«, Verdens Frelser —- 

midt i sin Lidelse er han den ha n d- 
lende Frelser til det sidste 

»Fader, Eos-lud dem!« Altfaa vil 
hcm ikke have dem nogen Synd til- 
regnet. Alt ønfker lmn maa verre- 
fom det ikke var stet. 

: Hoad beviser klarem urokkeligeke, 

jat der er Syndsforlndelse for en- 

Ideen fom oil Søge den! 
l Oa det one newp im sinkst-L den- 
Ine Von sknlde udtale-Z, frn Korsed 
zlwor Jesus led on Tone-de for Ver- 
’dens, for Venners oa Fjenders, for 
kden enteltes Synd, -— fra Kot-set, 
jhoorfra hun ogsna ndtalte dexte 
lKlogemab: «Min End. min Gud, 
ilwnrfor bar du forladt miq!« 
; Aldrig lød Jesn Forbon derliaere 
send her. 

Der Ord fra Opftandelsens Paa- 
5te, vi vil drage frem, er Jefu kendte 
Hiler til fine Nennen »Fred vcere 

Hmed eder!« 
Tisfe to Ord pasler godt sam- 

tnen. Fm Kot-set prasdiker Jesui- 
Snndsforladelsenii Evan- 
gelium. Som den opfmndne, sont 
Werden-Z ftørfte Zeirujnder prasdiker 
Iman Fettsan Evangelium- 

Nej, de koman ikfe stille-Ei ad: 
Fkal en Zynder fnnne alwde siq ved 
Jefu Opftandel5e, iaa man Glceden 
ocere aruisndet paa Jefu Lidelse oq 
Did, hans Forfoning for vore Son- 
dek OR hans Bøn om Syndsfoklw 
delse for sine Fjender. 

Skal oi knnne glcede os over Je 
5u Forsoningsdød vaa Kot-let, san 
maa den fes i Lyset as vataudels 
sen, af den ftore Seit over Sond, 
Død og Titel-et 

Som Paulus skriven »Don er 

givet hen for nore Overttædelier on 
opstanden til vor Retfærdiggsrelie.« 

»Fred være med eder!« Det var 

IIer forer Ord, efter at han var 

ovftanden fta de dode Og det var 

;et Ord til hans Difciple. 
De behioede det, og de var i 

Stand til at Modtage det. Deres 
;Forhold til del-es Herr-e og Mester 
Hunde visfeliig give Grund not til 

;Ufked. Men de flyede da ikke for F 

i Da Jesus var i Fiendevold, Nyc- 
jde Disciplenr. ag, Fjenderne holdt 
sig ncer omkting Kot-set, og de var 
tut-disk bewende, spottend-. Fordi 
de var Wende, Hunde de due 
Binnen, sont Jesus bad for dem. 
Og malte denne Bin stden blev 
til Optejininq for en og andeu. 

sen da Jesus sanft-morgen 
M ev ft« de W, er kam Lasten 

den opstandne Frelser, selv om du 
oed, at du er kommen galt af Sted 
i Forhold til darn. Han vil udtalc 

sit »Fred være med eder« til alle- 
iom ikke flyr for baut 

Man du san, Lasset-, være blandt 
dem, der holder sig ncrr til den fors- 

fæstede og opstandne Frelfem Sau 
skol du erfare hans Fred. 

..——-—-0.—-— 

En Syst- og Pensionskasse 
Portland,-le.d· 105.«.).Iiarts ’10. 

»Man du Dante, san du blive Dion- 

gc i Suci·rig.·« 
Fiære Brodes, Redaktør. Her ligs 

act jeg pckn og l)vid, og nu begyns 
der han at jvækte og onerførc paa 
mine rene Sider, lwad jea er saa 
ræd for vil, sam man iagde paa 
Jydik: ,,Uand i 02 Papirskaarre«. 
Dog, ved at læie Pastor Anker-s 
»Er Menneike« og Alls-en Luiidesz 

»Hm) kan blive fa1-ia,« iaa fik jeg 
Mad og tænk1e: der fimde jo være 

Mulighed for, at jeg kunde saa Lov 
at komme frem til Eksametu 

Saa til Sagen, iam iaa aist maa 

iretn for Dagen. Den kan lade sig 
bere, og vi maa ikke, sont Pastor 
Nielien ffriver om, lade den vente 
til nwiie Sirt-at Thi »mc"n-:s Græss 

itst arar — —« Zin jca tænker 

nøjere out-r Zagen, set im. den er 

ikkc nær iaa uaudclia iam ved 

isrste Øjekai1. Detie er en Zag, som 
lwcrken er under Fadercns eller 
Sonnen-s Værdiahed. Oa Gud hat 
System i det bele, band vi mang- 
ler. Men, kære Trosiøikende, hat vi 
ikke Mel-nd, fyldte of Helligaauden, 
iom kan varetage den-m- Eaa, da lad 
os ie as am, am vi ikke bar Kvins 
der, iom bar Guds Fland. Men vi 
maa have det, og det straks: En 
Eyaes oa Pensionskasse oa Asius 
kam-einsie. iam omipænder helil 
Eamfundet. Men bedit var det, om 

vi fothandlede med Tania og Bro- 

dersamfundet dissangaakndr. Hvad 
diöie Zoreainger staat for, er at sikre 
Familien i Syadomi oa Dsdstils 
irr-Ida dct er alt. Dis-se Metmeiker er 

norc Brsdre og Saitre oa ikke nær 

ina ugudcligr. Tom vi laver dem. Ja- 
jm iiger det med oelberaad Hu. Vi 
laarr dem uqudeliae ved oedblivcnde 
at irtælle dem jaa. Vi kan uække 
dem, naar vi i god Tro iorhandler 
nie-d dem. Evangeliet er ikke for 
intet blesvea saaet i deres Hierter 
for 1000 Aar. Og den lille Smule 
Heinmeliabea fom ist-it er saaei for 
kart Tid iiden, vil inari brydesx 
naar vi nieder dem i Jeiu Kristi in- 
derlige Kærliabed, ikfe alene til de- 
res Sirt-L men, iom vor himmelike 
Faden aasaa iil deres Leaeme. Gsr 
ni cht ikie, bliver vi simpelthen 
ilaaei i Klasse med hine, som opaad 
Enker oa de iaderløie, vg dei ved 
ii-g, Dort Zamiund nadig vilde. Jea 
vcd aodt, Bewer- det er kun et 
Middel til at naa vort Falk, men 

Jesus bragek dei samme, og Djævei 
len bruger det til at drage Mil- 
lionek bort ira Evangelist Tonne 
var Dødsijende fiaer til vort Falk-« 
Du maa sorge ior dig selv Da din 
Familie. Men Sagen er : Juden for 
Formingerne bliver der hverkon ist- 
aet for ielv eller Familie. Tbi Zel- 
vat er Siælem og hele Familien 
gaar da, uden de ved as det, for- 
tabt. Naar de iaa er dsde, lejer de 
en eller anden »nice« Priest, som 
foriæller dem, at den afdsde var en 

iaa and, god Mand, der israede for 
fin Familie oa va; med til at biælpe 
andre. Wen de hat iniei med Kri- 
itus at gsra Men, Baum-, san Sa- 
tan bruge dette Middei. oa Jesus 
Bunde brage det, og vor bimmelfke 
Fader bmaer det, iaa kan vi oafaa, 
ia vi maa, am vi ikke ikal blive 
regnet for utro Husholdere Dei 
hfælper ikke, vi vil like vore Op- 
gaver i det himmelblam vi maa 

paa det iævne, mens vi er i vor For- 
nedreliehitanh Kaki- vcere, vi kan 
ikke iaa saa mange Penge i Ban- 
lenxkcm vere, vi kan Use ksbe Land 
paa Land. Wen vi vil faa 10 Alt 
Jesus, naar vi nu faar 1, og bette« 
er mer- vord. 

Sau maa vi have denne Sag 
freut m-OcarWdet, og den man 
IWIQ M Wl dette gen- 
aemijket i den hellise almindelise 
M, til W bitte-, og W- 
iss-legt Cal- Ikl deute paa Fes. 
Umst- vi er set-m- sgenter, og det xk 

Mist-Oder eller Velgmts 
Quem er Verdens ftsrste Mis- 

dceder? Jobn T. Rockefelleri —- 

Selofelgelia — faadan lyder altid 
Svaret paa et lignende Septas- 
maal her i Landen og saadan Har 
det uden Tvivl lydt i de fidfte ti 
Aar. Og faa er der jo dog sikkert 
mange Mænd, ogsaa i Finansvers 
denen, der har adskillige større Synsk 
der paa deres Samvittigbed end- 
sahn D. har. Naar han derimod 
af den offentliae Mening anfes 
for den værfte, da er det kun fordi 
ba n Zkurkestreger har været kro 
net med det stsrfte Held. 

Men selv det meft fcenomeuale 
Held Paa Forretningslivets Omraas 
de er ikke nok til at hxldstændigs 
aøre Menneskets Lykkcn Eueres her 
i Lioet kan ikke maalests efter den 

Formue man har været i Stand 
til at erhoerve fig. Der maa mere 

til. Hvis man ikke samtidig op- 
naar fine Medmenneskers Agtelse da 
Velvillie, kan man nceppe fian at 
ncere succesfuld Dette dar Rocke- 

feller faaet at føle maaske mere end 

noaen anden. Alt fom Forretnings- 
knebene lykkedes, oa Pengene ha- 
bede siq op. blev Verden koldere og 
kaldere, indtil hans Narrn er bleven 
et Ordfproa og synonymt med den 
kolde, ubarrnhjertiae Mammon felv. 

For at formilde den offentlige 
Menina bar han kastet sia over for- 
stelliae filantropiske Opgaver. Han 
hat allerede ffcenket ca. 120 Millio- 
ner Dollars i saadanne Ljemed 
Nu fornylig bar han overrafket Ver- 
den ved at skænke saa godt som bele 
fin enortne Fornme til Godgørew 
beden. Jnaen nden ham felv ved 
hvor ftor denne Formue er —- den 
bar været sat saa hsft som en Bil- 
lion Dollars. Naar nu denne verl- 
diae Fortune bltoer befmret as kom- 
petente Mænd, vil alene Jndtægter- 
ne vasre not til at vedliaebolde en 

kolossal Godgørenhed Oa dette sy- 
nes garantere:, idet hans Sen 
John D. Rockefeller ir» skal væres 
kaksidene Man skat net ikke for-! 
kaerae, at Fremtiden vil kalde· 
Rockefeller Verdens ftsrste Vetasrerx 
— hom, som vi nu kalder den ster 
ste Mist-Oder 

Nutiden vil doa vift have Van- 
stelighed med at Endre sin Menina 
om hom. Vel er der ingen Tvivl 
om, at en faa vel organiferet og 
praktisk ledet Godgskekkhedsinstim I 
tion, fom .,The RockefelleH 
Foundation« vil blive, kani 
onnaa ftsrre Resultater med de sann-. me Penge, end om de var spredf paa. 
mange forskellige Hænderc Men o?!« 
dette Faktum saa opveje den Skade, 
han hat gjort Landets Farretnings- 
moral for at opnaa sin Rigdom9 
Sikkert ikkel Rigdotn er i ca for sig 
en Velsignelse for Landet, bvss den 
ex Fortjent paa en ærlig Munde-, 
men hvis den fkal fortjenetz ved 
Hjæsp af LovovIrtrædelser da Ve- 
ftikkelser, fom Reckefeller bar Fort- 
da er den fo sempelthen ftjaalent 
Gods. Og man gaar ier i Ekftase, 
fcrd i en Tyv fortryder sin German 
oa bringet Kosterne tilbaae 

i 
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Einen af »Ein-Urian .L)ctald««, 
del besondre frierligc Blad i Neu-z 
York, Lunis Klopjch, ek is1. N. V 
afkmnet ved Tødm ! 

Gcnnem sit Vlnd bar hon j Anre- 
nes Lob indsamlet 3,3M,««« Tol- 
lars til internationale vislnørende 
FormaaL sanlcdes til de af.85uttgers-« 
nød lidende i Nusland 1892, i Izu-J 
dien 1898 og 1900 og i Kinn 1901. 

J 1903 berejfte ban de af Hun- 
gersnsd hjemiøgte Egne i Finlandz 
oq Sverrig, efter at ban i Forvejen 
pr· Telegram havde sendt 125.0004 
Dollars til Lindrina af Neben. 

Han blev dengang modtaget i 

Privataudiens as Kong Christian d- 
9. og Dronninq Alexandra samt as 
Kongen og Dronningen af Sverrig. 

Hungersnødens Hjælpfdn I 

Feilfri Bibel: 
Det synes, fom om det nu mere 

end tidligere bliver hævdet, at ikfe 
blot det gamle Testamente, men vg- 
faa det nye Testamente er en ng 
med mange historiske Fejl oq mange 
Ufuldkommenheder. Det er rct meer- 

keligt, da Bibelen mere end «. celdre 
TO er blsvet paany ovetsat og re- 

M es m up- rwidmt W er 

i 

W 

cmtorisetet vcd kgL Resolution af 
nyestc Dato. Er det ikke mærkeligt. 
at en Von med Fejltaaelser bliver 
kiiitoriseretKHvorfor vil de mange 
lwrde oa læge, fom mistænfeliggpr 
Bibelens Troværdighed ved dekes. 
mange lldtaleljer i Pen og Mund 
om Bibelens Fejltagelser, l)oorfor» 
oil de itka hellere fortnes om at af- 
fattc Vibclen uden de Fejltagelser,’ 
de nimm-« med Rette at kunne paa-- 
nise og indaaa til Kirkeminiitcriet 
med Andragende om at faa affats 
tot on« fejlsri Bibel? 

Ed. Nyeborg i »Kr· ngl.« 

Ftn Clkikagm 

Leim hm for Ia Dagc sidstc Ugi 
m u uzasdoanlkz kannt, nie-i er 

im igeu lidt Eis-kenn Quier og 
Gras maskledss Zolenks Arme 

Z:I«aaler, ou o;I-:s·«!«: i Parkmu fess- 
zorandrig; alligcoel tager de: i Llnr 
las-merk Tjd for Ost-den rigti.j at 

risi- fig, begrundet paa den lange 
Li- mer og megen E .c og Js, ni hal- 
»J- 

-—— Bein-unde: paa Vejretz Una- 

i.igl)ed bar her unsrer megea Sog- 
doni i den ienere Tid, og Dein-n har 
haft en ria Hast, lwilket seg— as de 

ewige Zløjfer urd Toteng. de lal- 

rige Umka der ligesoin luster as 
End i Byens idriEssllige Tee for at 
neu tilbaiqe ritt-r i- næfte th Man-« 
unser og andre Vertiefygdmmte ei- 

l,ynpigere, fes o- de man-te indi- 
Pcnmter paa aninc 

— St. Patr"ct? Tag feiesdrs Her 
snesk inegen Pragt, det stinneds : M 

gr;nne oa zoltzt Ika Smaragd-en 
fis-Zu sia nieget lwisdret ve-) Pia-si- 
Tisnt Taits Bei-n paa den-» Oel 
asns Dag. 

— -Vyaninasakteite1 er atter be- 

knldt faa imaai. Eiter Eis-Ende vil 
disk i Air blive dxkaget en Mass- 
kci·, more end not-et tidlijss » Aar, 
um det ladet :il er blive et Him: ils-s- 
beidsaatx Jordirbejdet oa dement- 

lrmninaen bar .Zke begyndt, da des 
cisrnu iryfer am 9"ntten, og Her er 

meqen Frost i Jordem men faa 
inart mildere Vejr indtrceffer, vil 
der blive taqet fat ined Kraft paa 
dsic Arbeit-en 

— Arkitekt A. K Sskenfem der 
for en Tid fiden tom meget fleml 
til Stabe og sit et Ben brwkket, er 

im i god Bedking es- haaber Ins-et at 

tunne feerdes opne. 
— Miss Ellen Syrensem der for 

nylig er bleven apereret, ec asnsr 
mit oa kan vcere med til Undanks 
moder. 

—- Mrs. Kur-named- vel tendt j 

Ebenezer Menighed, er ahmee vcd 
Dsden Mrs. Kermgaard Haar-de on 
i Tredierne Dsden var en Fslge 
af Kræft indvendig, en af de baut-de-l 
fte Syqdomme, som kendes, fordi 
den undertiden tillukker Hallen, sank 
Patienten boastavelig maa sulte 
iliiel lwillet ogiau blev Tilfældet 
med Mrs Kertnaaard 

Wiss-. Kermgaard var faa lykkes 
lig at finde sin Frelser paa det sit-siel 
og var glad ved at gaa del-fra, fotdik 
hun var forvisset om at gaa lalig’ 
hjem til Gud 

— J Ebenezer Kirte bliver Gadd- 
tjeneite med Alteraang SkærtorsdagI 
Ästen Gudstjeneste Langfredag Eis-«- 
iekmiddag m 2 og Aften Pause-« 
daq Gudstieneste M 10124 Inn-mid- 
dag og Aften Kl 71X2. l 

-—Pailor Peterer hat i Aar en’ 
stor Konfirmationstlasfr. starre end 
iædvanlia Konfirmationen i Eben-, 
ezer vil antagelig blive holdt il 
Maj Maaned 

—- Der er nu ftærkt Rate i 
de «wlitifke Kredse her. Det mangler 
ittc paa Leiter fta de foritelligec 
Partien knen dekvcerre fæstes ikkes 
megsn Tillid til de gyldne Listen- 
for man er lo bleven fkuifet for tidt.I 
De offentlige Arbeider, saa lom 
Nensniugen af Gader og Alleer og 
Rensningen af de mange tomme 
Byggegrunde med alsstens stinken- 
de,Kadaveke af Hunde og statth- 
Renöningen af den værstc Urenhed 
l Form of Utetlighed, Drtk og Sys- 
domme, udsprungen as al den Elen- 
dighed i Byens laveste Utugtsi og 
Dtikkehulen — Ren-Musen i By- 
raadct og Countylædet fta Bedrag, 
seltiztkekler og Uctliqhed i stort oa 
haust-—- alt dette er et nonqtsdellgt 
Bidne tned Politik-eng Alter« op- 
fyldelserne al Pltgteene i det diskut- 
cigskteneltes er itke lulat L-W. 
Majas Busxe hat iv nu dpg nd- 
W Konnte til at efterse oq 
Ins-d Wein Utugtsi oq 

M 

——— Man foketager i denne Tidi 
Afsteinning for og imod Salt-on- 
trafitten og Kampen paa begge Si- 
det er i fuld Gang. Der er al Uds 
sigt til, at Saloonernes Forkcempere 
vil seite, begrundet paa, at kastes 
parten af Arbejdstlasjen ønskker 
dem, og den state tyfte Befollnjng 
ei« i Alinindetiglied i zauør af Za- 
loonern.-. 

——--— Et Massemøde af Tyflcre hold- 
teg i Satidags, tyvor Tyikeme Jed 

bitte Ord fteniplede Prohivitiozxens 
Ledere for Fjender af den amerikan- 

ite Fril)ed og for »Nimm iiatbings«. 
Moder talte adikilline TuiindeMcend 
og winden alle entliujiastijke for 
Saloanerne 

—--- Fedeiiiidler« i Ewrdelesliedwd 
og Æg, var i stigende i sidste Uge. 
Æa gil op 2c og oil holde sig un i 
Paajteugen til Trods for, at Jud- 
førszlen i fidste Uge var starre end 

nagen Binde 
swd er san hsjt i Pris, saa det 

ncesten ikke er muligt for Arbede- 
klasfen at lebe det; man havde ven- 

tet en Nedgang i Priierne, inen i 

Modiastning her-til er Priserne gaaet 
op baade paa Kød og Fifk· 

An lange Vinter hat vætet 

haard for mange, begrundet paa de 

tiøje Prifer paa Fadevater ag de 

liøje Priser paa Lejlighedec Trods 
dette fer man, at store Fabritker by- 
rede Fall, betalte dem saa lavt sein 
87.00 om Ugen, og mange tietaler 

Aaret rundt tun s9.00 Ugen Grun- 
den til disse lave Lønninger er den 

ftore indvandrende Befalkning fra 
Sydeuropa ag Rusland 

Mauer Busie og nogle andre 
Mir-nd af Byraadet foretog fokleden 
Søudag en Tut rnndt i Byen for at 

efterse Gaderne. Han fyntes dog 
ikle lyndetlig opmimtket ved det 

Syn, hvilket fremgik af hans llds 
brud: ,,T«hat’s a ihame«, naak hans 

tylke Krop bumpede op og ne) i 

Automobilen, naar den gik over 

Starndynger og ned i Huller i de 

forskellige Gaben 
«—- Paftor L. Peterien bar de- 

nnndt at boldellngdomsmødek i Kir— 
kens Baienient Fredaa Aften, ickrlig 
med Henivn til de nngre af Una- 
dammen, de yngite tonfirmerede De 
unge faar et eller andet let Emne 
at strive lidt am oa nogle et Stykke 
at lasse ap, andre en Sang at syn- 
ge eller et Stykle at spille. Ved 
Msdets Slntnina lerveres Kaffe el- 
ler Cliololade on Kam-. Den nne 

Metode iynes at viere et probat 
Middel til at lamle dem oa give 
dem Luft og Jnteresie til at lamles 
oni Gnds Ord. Vi er for visset am, 

at disle Moder vil blive til stor Bel- 
signelfe for Ungdommen og beder 
alle interesferede for Guds Riges 
Fremme blandt Ungdotnmen at ak- 

bejde for Sagen. 
-— Blomltemdltillinaerne i Byens 

forskellige Parket havde Palmessns 
daa lamlet Tusindek at Menneltek. 
J lange Rcekkek farmede man sig iar 
at komme ind at se den ulcedvanlig 
lmukke Udltilling af Momster i 

Vlomsterhusene 
——— De katollke Ritter var Palme- 

ltndag alle vel fyldte Mange Ste- 
der holdtes Konfirmatiom og Kon- 
firmander med deres hvide Slsr 
laas over alt i Byen. Desuden 
holdtes Hefniesle i Anledningen at « 

Beayndekien af den hellige Use. 
—-·--.O-.-—- -—- 

Bedes reitet. 

J mit Foredrag, »Den tkjstne 
Missions Jndgang i Japan«, i sidfte 
Nr. of »ka.« —- 

Omtrent midt paa Ziden,1. So. 
ftaar: ,,religiøs Ded«; sko være: 

,,religiøs Dyd.« 
J 2. Sp. 28. L. f. o. ftaar: ,,er 

da buade et Buddha ou ——«; skal 
vom-: »er der baade et Buddha- 
og —«. 

J famme Sp» 2. Par» 4.L. stan: 
,,kun«; ital være: .,hun«. 

J samme Sp» 9. L. s. n.:»Lære- 
ren«; skal verke: ,,Læren«. 

J S. Sp» 2. Par» G. L. f. o. —- 

stryg Punktum efter Navakres; 
,,.(!ajoto« fkal vcere «.Kt)oto«. 

Jngvard M. Austritt-. 

ijuehimsbestyret Wes. 
Tit l. Oktober dette Aar Inikes 

en troende Familie til at overtage 
Bestykergerningcn af Bethania Bar- 
nehjem i Waupacm Wis. Aus-gen 
bedeö henvende sig til underteqnedr. 

Pan Bitnehiemkbestytelsens Beg- 
»e. Th.N.J-ksud, 

Its Om- Js- 

sp- 


