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I fllsælde at Urnelwckgthbedn veo 

Warnen liebes man llaae til det siedlige 
IMM. Slnlde det ikke dsælve, bedes 
Its- Iettvende Ia til »Tanlketen«s 
Mot. 

Mr Pckleme dem-endet ssa til solt der 
Weretisladetmtev tm at lobe ltos dem 
esersot at laa kplvsniva om det avektekede, 
W De alttd omtale, at De laa Inn-title- 
W s dette Vlad. Dei vil være til aen 
III North 

Generalpostmesteren i Washing- 
ton bar sorandret Navnet vaa et 
Posthus i Jdaho fra Pincbot til 
Avery. Hvorfor mon Ballinger er 

sorbigaaet, spsraer »C. R. H.«. 

Der vil bljve Majoritet af Ar- 
befderpartiet i begge Huse i Au- 
straliens nye Parlament Jkke desto 
mindre er der ingen Sandsynlighed 
for, at Kapitalen vil palle samtnen 
og forlade Australien, observerer 
en as vore samttdige. 

Vi maa nok være saa sri at bede 
dem, der skrivek for ,,Dsk.«, om 

ikke at bruge for mange Ordfors 
kortelser. Dei er uheldigt s. Els. 
at afkorde Ordet Wening ved at» 
skrive Mith» ligesaa Kredsnavne vgl 
mange andre Ord. Brug absolut 
ise andre Fockortelser end de al- 
mindelig brugte og velkendte. 

Der er kirkelige Højærværdighes 
der i Berlin, Stockholm og Lon- 
don (vi tilfsjer, Købenbaun og 
Christiania), Tom er langt vcerdigere 
til at modtage Beng af Proteftani 
ter, end Paven i Rom, mener ..T«l1e 
Luth.« Men der indbydes ikle til sau- 
danne Bei-a eller Audienfer. og 
hidtil hat ingen haft for Skik at 

aflægge dem. 

Den tyfke Regering vil forelægge 
Rigsdagen Udkast til en ny Son- 
dagslov, som fordrer, at Herrer 
skal give deres Tjenere rundelig 
Tid til at blive færdige til at gaa 
til Kiste-. og forbyder at overfkride 
den nsdvendige Grcense for San- 
dagsarbejde, nemlig 5 Ttmerx ordis 
ncett tillades kun to Timer. Der- 
lom Udksaftet bliver Lon, vil For-an- 
dringen fsles —- til Bedste for dem, 
som vil benytte Søndagen ret. 

J Løbet af 10 Uger har Voftonss 
»dannede« Befolkning fpenderetk 
82,000,000 for teatralske og andre« 
Foruøjelfek. Sau siger Byens»Twen- 
rieth Centuky zwle Naar ameri- 
kanfke Kristne lcegger lige lau me-; 
gen Interesse, Begejstring og Libe-2 
ralitet ind i deres kristeltge Birk- 
somhedek og Missiongofre, som an- 

dre i dere- Morikaber og Lukqu, 
faa vil LægmmäMissbnMels 
feu- Drtm om Bett-eng Evangeli- 
fation i We Slægtled fnatt blive 
til Birkelighed. 

In Anmean til dem, der stri- 
vek for M: Der er entste, som 

—- —- 

iaa tydelig, at ethvert Bogstav er 

Fendeligt. 

Prof. Bernhard Beggild fra sw- 
benhavns 11niveriitet, iom ventes 

her til Amerika fsrft i Mai for at 

holde Foredrag am Landbrng, særs 
lig dog om Mejeridrift, er født 1858 
i Vammen Præstegaard ved Viborg, 
lwor haan Fader var Eognepræft 
Gan lmr taget alle iine Ekszaminer 
med bedste Karakter. J Sommerenl 
1858 tog lmn Filoioiifnm med Uds 

mærkelie Don lim- itnderet Land-« 
brug og Mcelkeribrug haade i Dan- 
mark og paa Rejier i de flefteLans 
de i Europa. Mange anterikanske 
Blade giver ham lonende Anmeldels 
iet, og han sknl holde For-edrag ved 
ilere ai nort Lands Universiteter. 

»Hu-ichs Ketne.« 

Terom ikriver vor cerede Kollega 
»Norden« i iii sidste Nummer-. Og 
Striden, der skrives am, er Kampen 
imod og for Saloonvæsenet under 
sidfte Valgkampagne 

Bladet peger paa, at vi her i 
Amerika bar gennemiørt Bar- 
Syfterm Saloon, hvad man 

ikke ten-der til i Tanmark eller 
Tyfkland 

Videre peges der paa, at ,,hvor 
der i Danmark fælges Spiritus. 
icelges der saa godt iom altid tillige 
Spiievarer, og ingen behøver at 

,,drikke til Maden«, dersoni de ikke 
vil. 

Og iluttelig paaftaas, at der er 

»ingen Nøden til at drikke« eller 

»Byden Omgange«, og en gad 
Vcert iaetter Ein Stoltbed i at have 
Byens bedite Familier til zinnder 

Den cerede Redaktion gør saa den 

Zlutning, at Amerika burde am- 

danne Saloonen og gøre den til en 

Reitauration for alle rned Be- 
villing til at fernere Drikkevarer, 
,,og Probibitionsbevægelien iom 
palitiik Faktor oil ophøre m 
indikrænke iin Virkionrlzed tii Zif- 

holdsioreningen, hvor den liøker 
bjemme og har iin fulde Berettige « 

ie.« 

Hvad der san teenksih paa ved 
»Stridens Kerne«. ikø::ner vi i·:e 

rigtig, men det ikal vel vcerefsorikexs 
len imellem det danike Brett-kling- 
og iaa den amer«ka-ifie Seil-»wir 

Den fremfatte Anskispslse bar im- 

holdes. 
Men førft et Var Jndrwiirgicli 

iet. 
Vi indrømmer villiat Fordrxek 

ved en Formninxr kmrr mai an 

iaa kan faa gode Zpiiezmnsiz «·ss«·. 
for en Forretninq, Zwar der fsm 

bydes beruiende Trifte, ais n 

Vcertshuiets Fordel iremior Sand- 
nen. 

Man vi itynder osz nied at til- 

fsje, at vi foretrækker Vierte-lind- 
eller Restaur-atianer, lwor der ikke 

serveres Spiritus, iaa Gasiten kan 
faa iig et godt Maaltid Mad uden 
at friftes til at nyde berufende Trif- 
te- 

Vi indrsmmer videre, at Li- 

cense-System« hertillandg 
er fordcerveligt i hsj Grad, iordi 
de ftore Afgifter frister til Forialski 
ning afDrikkevarerne 

Men — dette indrsmmet øniker 
vi videte at iige, at man skal vrere 

daarlig kensdt med Forboldene i 
Danmark sog Tyfkland), hvis man 

kan rofe Værishusene l 
Den maa fllge daarlig med den 

danike Presse, fom ikke lægger Meer- 
ke til de mange sprgelige Folger- 
Ulykker, Forbrydelser etc. af Druks 
kenfkab. 

Naar man ier paa Felsetne er 

vi ikke i Stand til at fremhwe 
Mdruelighsdsssorholdene derhiems 
me fremfor ditto het. 

Os den, der ikke hat last Meer- 
ke til Ifhalsdsbwæseisens Jndblans 
hing i Mitikken i DanmarL hat 
We aabmt Sie med Müssen 

Futen-sei der ikke Asstenming i 
M me We ester den W 
for at M Krchokdeken os Berti- 
W sMns til Mk af 
WI 

——1 

ne derhjennne eller mene. at Denk-; 
kensskaben tan affkaffes ved at doch 
Speienarer ved Siden af Spititnss 

Eftek vor Mening er Stride115» 
Kerne bat-de her og i Danmart og« 
overalt. om bekuiende Drit- 
k e overhovedet bsr væreHa n d e l s- 
vate. 

Vi er slet ikke Fonatikere Det 
er slet ikke vor Hensigt at ,,diktere 
Medborgeres Spisefeddel«, som 
»Notden« skylder Afholdsfolket for. 

Om en Familie vi brygge f. Ets. 
godt danfk Øl eller lave Vin og 
drikke til Moden, saa bar vi flet 
intet at indvende derimod. 

Men Trafikkenl Salget og Til- 
virkning for Salg, de aabne Udi 
salgsftedser — det er hvad vi hat 
imod. Det er Stridens Kerne 

Er det da ikke en Eldgammel 
Erfaringssag, at Mennesker, en 

Mcenade Mennefker, ikke kan ismods 
ftao Fristelsen til at drikke over 

Tit-sten, enten den berufende Drik 
faa bndes uden eller sammen med 
Spifevakerl 

l Og det er da Borgersamfundet, 
’sær-Iig i et Land som dette, der bæs 
Wer Anlvaret for al den Synd,lllyk- 
"ke og Elendigbed. som hidrsrer fra- 
at Spiritug et Handels-note 

Hvorledes kan en Kräften eller et 
«eerbcn-t Menneske med den allerminds 
sfte Omssom for fin svagere Broders 
Vel ddg være med at ftstte Spiri- 
tusbevillingl 

« Man kan det ikke uden at qsre 

idet enten nd fra Keins Synspunkt: 
T»Et jeg vel min Brod-ers Vogter?« 
’eller oglaa i Tankeløshed 
f Saa længe der er anbent Udsalg 
Hof Spiritus. saa vil dek vceke »N-- 
den til at drikke« og »Ban Om- 
gange«, og det but-de »Norden«s 
Nedaktør, fom den dygtige Mand, 
han et, vide, at faadan »Ntden« og 
»Byden Omgange« findet- lige san 
godt Sted paa Vcertshulene i Tan- 
mark sorn paa Soloonerne her. 

Og medens Spiritushandlen bea- 
de her og der og overalt komm-sa- 
ger unmodelig Elendighed Fattiqs 
dem og de af mange Slags, san 
er den jo til ingen Verdens 
Nytte. 

Det er fo da oqlaa en Etfaringss 
sag, at de, der slet ikke benytter 
Saloonerne eller nydek Spiritus- 
de staat sig fulbt lau vel som Maa- 
deholdsdkikkere, ikke at tale om 

T r a n k e r e. 

En praktifk Omvendelie. 
Las-J Historien om Zafkæus. Zor- 

7øg cngang at soreftillc dig ham ef- 
ter Zum-:- llndcrb.111dling med Zreli 
Teren. Jeg sorefriller mig, at ban 
im- sxxart Frelseren himde fokladt 
min, ftrmszi gjk til sit dicmwr. Han 
kalt-er oaa fin Forremmgfsrer og 
figer til html: »Vring mig stroks 
Den store :)icgnskobsbog.« 

Nu sidder de der for iukket Dir. 
Med en lcw Etemmc ganr Forrets 
Ixängsføreren over Novnclisten as de 
toldpligtige Han stand-sen »Der hat 
Vi en, jom skulde have betalt tun 

femogtyvc Taler, og oi bar taget 33 
Taler im darn. »Det er altsaa 8 

Taler for 1neget,« siger Zakkæus; 
i,,fite Gange 8 er 32, ffriv ham «saa 
’en Anrisning for 32 Daler.« 

Pan femme Munde forholder det 

sig ogfoa med mange andre Polter, 
og Zakkæus udsteder Anoisininger 
op til 100 og 200 Polen 

Ten folgende Morgen begynder 
Zorretninasforercn iin Runde, be- 
gyndende med en rig Fiøbmano 

»Jeg kommer paa Butter-MS An- 
modning,« siger han. 

»Am jeg kender ham godt. chrd 
vil nu den gamle Gavtyven igen?« 

»Don vil ikke have noget of Dem: 
ganste det modsatte. Han beder Dem 
om godhedsfuldt at modtage denne 
Anoisning paa 100 Daler.« 

»Hm-d? Anvisning pas 100 Da- 
lerl Men veer saa god at komme ind 
og sidde nedl Altsam Zakkæug sen- 
det mig en Anvisning pas 100 Da- 
ler.« 

»Ja, det er Tilfældet.« 
»Mei: hvorfor du, da hatt Mc 

siylber mis nowtp 
»So-ist- vffh min Herr-, for- 

ige sca- M Um W 140 Da- 
1er If Dem, Muts De but-de tun 
hope W USE 

U
 

»Den Urst, fom han hat gjort 
Dem og andre, vil han godtgsre 
dekved, at han giver de uredelig 
indkrævede Summek —- firedobbejt 
tilbage." 

) »Utroligt! Den stakkels Mund er 

vel i Begreb med at das-« i 
»Bei falder ham aldeles ikke ind!’ 

Hcm hat aldkig befundet sig sau« 
vel som nu: han klattede op i Troe-« 
errie fom et Egern.« 

»Ein er han vesl forrykt da?« l »Jkke i ringeste Grad." ; 
«Men fern-, hvokledes for-klarerv 

De Dekm Historien?« i 
.,3impe1then paa denne Monde: 

J Gaar msdte han Jesus af Naza-. 
roth, da han kom igennem vor Vy:2 
han ittdbsd ham endog til Bordsj 
hos sig og hoc-te ham tale om Him- 
melens Rigr. Det gjokde et aldeles 
forbavsende Jndtryk. Hats forpligi 
tede sig for Fremtiden til at ad- 
lyde ham fom sin Herre, og med- 
delte ham sin Beflutning, at han 
oilde begynde et nyt Liv, saa at 

Herren erklærede: J Dag er dette 
Hus vederfaret Frelfe. Beviset for, 
at han ·er blevet et nyt Menneske, 
hat De da i Deres Douai-, en An- 
visning paa 100 Taler. Til os hat 
hon sagt, at han er omvendt.« 

»Saadan paa en Czaan 
»Ja, det er underligt nok!« 

,,Underligt ogiaa at tro det — 

men her dar jeg jo Anvisningen påa 
100 Daler i mit Nonn, underskrevet 
af Zakkæug! Naar saadant er en 

Folge of Omvendelsen, da er det 
fandelig værd then at omvende 
fig. —- Hvem ved, hvad jeg vil 
gere? J hvert Fald vil jeg gerne 
høke om denne Jesus og hans 
Lære.« 

(Fm tysk ved H. C. R.) 
W 

Et Brett. 

Folgende Ort-v fm Vor indsødtci 
Missionspmsft i Japan, T. Rotte-« 
mum, er streitet III m of vore Petr-l 
ster og llngdomdforeningen der bor; 
sendt lmm en lillts Julegove «· 

To det mnasle tunde for-ge Jst-« 
messen for vor Mission derudet 
offentliggsres det. J 

Særlig oil man lægge Mærkei 
til, at der trwnges til en Klrke der- 
ude. 

Hvad om vore unge byggede en! 
lutherfk Kirke i Kamme JapanPI 

Een eneste Dollor sra hvert Med- 
lem of vore Ungdomsforeninger nil-. 
de vift kunne gsre det. ! 

O I . 

Kurume, Japan, 
March 6th 1910. 

Dear Brother:-— 

Though l have never had the 

joy of meeting you 1 do have the-« 

joy to know that you are a brother 
in the Lord and that our heavenly» 
Father has given you strength and 
will to work in his vjneyard. 

l have several imes thought of 

writing to you siJce last year, but 
unable to use a pen freely and 

busy in the work it has been post- 
poned and neglected so l have to 

ale you to pardon rny silence. 
l consider lt a great famr of 

you that you even will try to re- 

mernber this unprofjtable servant, 
who by the Lorcks grace and 

through the klnd and earnest help 
of brothers and sisters throughout 
your church has been enabled to 

work in a corner ok the same vlne 

M s- m- 
But you not only think of me. 

Again those in your church have 
sent me a large gift, wrappecl up 
in thelr preciotzs love and sympathyz 
it has been a very great joy and 

eneouragetnent for me and l should 
like to tender you rny most heartY 
me tin-ki- 

0n aoeount of the earneet efforts 
of our motherchureh we have now 

been kavored with a new eouple 
of wokkere ln the arrival of Mr. 
and Urs. Nlelaen» beeide the old 
kalthkul workers. so our Uttle 

citat-eh out here je progresalngz the 

ovtlook eeenn better for every, day- 
On sur-days we are so erowded 
that we cannot even plaee as 

awl on end among ne. We are in 

reallty very much hindered beeauae 
ehe lieu-e we have been using, from 
the time we Itarted the work hers, 
is altoseehet too mail aowz hlre 
«a las-set m we Mk ao we are 

III M constant-Up- khat see 

tmer slveu a bese- Ihse II 

W 

Un worship the Lord and proclaim» 
the blessed tidings ok redemption 
ind eleansing through the Blood 

IF the Lamb of God,« so that more 

and more may he added to the 
kloclt which the Lord on the last 

day will place on his right sjde. 
and so that our country as soon as 

possible may become the country 
of our God and his Anointed. 

« 

Then some day we shall meet 

with you, our dear brothers and 

sisters, in the land above where· 
rigthteousness, peace and joy in the 

holy Apirit shall have reached its 

perfectjon. That this our hope may: 
he realized is our earnest prayer. 

Will you lcindly express mine 
and my fnmilie’s warmest thanlcs to 

those who are one with us in the 
Lord. 

· 

May Und grant you, your favil- 

ly and Jst-or congregation his graoe 
in kullest measure. 

Yours in Christ, s 
T. Yonemura. 

Illinois Kreds. 

Prceiter og ülkenigheder meddeles 

her-Ded, at Aistcmniimen i Meniqliei 
dem-e over Hciiftillinqen im fidste« 
Kredit-mode out at bemle Priesternes 
kliejic til wedsmoderna san liele 
Ofieret kunde tililyde Firediens 
Kasse-, qav folziende klieiultat: 18 

Illieniglieder lmr itemt ior at bemle 

Reise-me oxi l Menoglied itemte fory 
at beliolde den qamle Ordni1m. Be- 

itemmelien var jo oidere, nt derioni 
TI; Of Menialiederne itemte ior For-« 
eindringen, qjalt der belc Krediensz 

L. H. Fi j as:, Zeit 
.- i 

i 

Distriktsmødet Z 
i Js 

den iydliqc Tcl of Wisconsin Kirche«-U 

Modet bleu ailioldt i Tage-ne im 
8. til den 1(I.April. Forum-et er jo 
kommet tidliq i Arn-, ogiaa paa disie 
Egncn ikm Vi havde det dejliciiie 
Vejr, nogen kunde Mike fig. Te- 
oar kun Siede, at der var san faa 
tilrejiende til Model. Oasaa paa 
dette Omraade trcenger den iydlige 
Del oi Wisconsin Krebs til Beet-! 
kelie· Mange ilete bukde have væretI 
til Siede. Et Glcedens Tegn varl 
det bog, at alle Picesterne i Distritts1 
tet Var der fra forst til sidlfte ! 

Paitor H. J. Dohlstrsm prædi-« 
kede ved Aabningsgudstieneften og 
havde til Tekst den fsrste Pel of- 
Nom 8. Herudfm anslog han del 
Toner, iom han haabede maattel 
komme til at lyde genncm Modet,' 
neinlia Toner til Selverkendelie, 
Gudserkendelse, Syndserkendelie og 
Rande-us Annammelie l 

Om Eftermiddagen drsftedes« 
Emnet: »et indbyrdes Forbold mel- 
lem Præst on Meinigbed«. Tet ind-" 
ledtes i Paitor A. K. Nielien. Ein-l 
net, sagde hon. falder noturligt i« 
to Dele. Prwitens Forhold til Me-« 
nigheden og Menighedens Forholds 
til Preisun- Det er ikke Menneikesl 
umringen der ital lætte dette For- 
bold, men Guds Ord. Gud hat fele 
oprettet Husboldningem iom er hans" 
Menialied her paa Jorden, og ideni 
lim- han ielv indiat iine Tjenere ii 
Folge l. Kor. 12 og Ei. —1. Vi er7 
ikke Præiter i gommelitestmnertlial 
For-stand Do vor Ptæiten Midleri 
mellem Gud og Menneikene Mid-; 
lerembedet i den Forstand ophsrtel 
ved Kristi Forioningbdsd paa Kot-! 
iet. Nu er alle, baade Mcend ogI 
Kvinder, Præiter for Gud og harl perionlig Abgang iil Noadens Tro- 
ne uden nogen anden Fokmidling 
end den, der er i Jesus Nishi-. 
Nei, vi Præster er Tjenere, det ers 
Horden Leerere og" Sjælessrgere.s 
Altsaa heller ikke iom Halten-, men, 

lom Guds Tjenere. 
« 

Menigbedens For-hold til Præfien 
lattet iaadont Ord iom bette: »So-« 
der eders Beiledete og verrei- dem« 
hjrigr. thi de vaage over eders 
Siælh iouk de der stulle site Regu- 
skab, at de kunne stre set med 
Gliede os ikke lastende, thi det er 

eder ikke govnligtc Breiten ital 
ikke viere Man Ren Wiss-eben 
ist-l bog vom lvdke i ovd III-lind 
MEstM stal iotkynde Guds Oer 
og Beutel-eben wol hjre og lode. 
Preisen ital cis-soc Moskau Qg 
et Menqu ikce lyd da get 
im Ho semin- lukk do ten 
Me iisex »der er de, iom im 
ice qivet mis( It andet Dei- Mer- 
»DM- W Mk W, Ikal 

dele alt geht« med den, som dank 
underviser". Dette Otd pegek pack 
be timelige Ting. Præften maa være 

fki for timeligMekymringen saa han 
ikke stal fristes til at spekulere i 
Landejendomme for at iaa fin 
Aldekdom betryggct. Der er dem, der 

udlægger Jeiu Ord til Disiplene ved 
der-es Udsendelsc sauledes, at Put- 
ften kun maa have ern kake og 

hackten Pung eller Stan. Zeg vifte 
engang en Præstcbroder et Walds- 

bren, kwoki der stod, at Menfgi 
heben vildc ,,delr« med mig. Han 
fande: »Du vil faa dct godt. Ovid 
de Falk vil gsris der i Følge dekes 
Kaldsbtev tis dia.« 

Kristus oq ithiigbedens indbyri 
des Forbold er i E. 5 sommenlignet 
med Forholdet mellem Mond og 
Huftm Og soadnn bot det ogfoa 
være i Præftens og Meniabedens 
Fest-hold en aensidia Kærligbedens 
Forstaaclse. J Kaldsbkevene er der 

gerne noget stramt og kolbi. Der 
krwves en bel Del of Præsten og 
dette kolde og stramme maa der 
im toges for boundfast paa. thi 
deer kan det hele tdelægges. Der- 
imod man det lyde fra Pmstem 
Jeg vil lægge mit Liv ind i Ar- 
bejdet for Menigheden, og fra Me- 
niqheden man det lode: Vi vi! got-e 
vort for at hast-e dig oppe som vor 

Præft oa Sjæleførger. Naar de fau- 
ledes stiller sig opofrende over-for 
hinandem san ganr det let boade for 
Præft og Menighed. Dog --—-- Kret- 

lighedkn vil altid faa Vorder not 
at bære: men den er faa bølgeftæck 

Efter en fort Drsftelse af Emnet 
sluttkdos Forbandlingen. Man hav- 
de fremdeles Moder om «».)lfteuentf 
samt Lordag Formiddag. Hsjmesse 
med Alter-sang om Ssndag Mor- 
gen, Ungdomsmøde om Eftermids 
daqen og Asskedsmsde om Aste-wir 
Ved disse Moder· pkædikede Præsk 
sterne stiftevis baade vækkende vgl- 
opbvggendr. og Ordet lsd iman og : 
godL 

GEftekne blev beværtede i Diom- 
mene med Undtagelje af Sindag 
Middog og Aftem da holdtes Fæls 
lesspisning i ers-Hal! i Vom Alt 
var godt og hyggeligt. Venlig Hil- 
sen. A· P. Haufen, 

Sek· f. T. 

sk
. 

Kredsmedet i Chicaga x 
sw( 

Illinois Firexiz 07 »Den forenede 
dnnfle eu- !utl1. Flirke« afboldt sit 
For-mr-:slredsmede i Golxmthu Me- 

niqbed, — Pnswc P. Nielsensss flald 
i Tagen-s im l;.---1(I. April. 

Ved Aabningssmidstjeneften um Af- 
tenen den l;. April tjente Krebs- 
formcmden, Paftor L. Pedersen. for 
Alten-L on Paftor L. H. lljcny Tru- 
fant, Mich., prædikede over Orde- 
ne hog Prof. Es. 55, 1—3. askedss j 
formanden erklærede derester Mi- 
det aabnet i den treeniae Guds 
Nnvn og mindede om Jesu Drd i 
Luk. 12, 49: »Jld er jeg kommen 
at koste paa Jan-den« o. l. v. Denne 
Jld vjlde JJus ogsaa kalte iblcmdt 
os l disse Dage under Kredsmødet 
Helliggøreljens Jld, som nma nd- 
brceslde Slnqqerel of Gab-Z Ver-IS 
Werten og Omvendelsens Jld, Tom 
vil tænde Sjeelene i Brand for 
Hiinmelm Stedets Paris-. Pay-tot 
P. Nielfen bød Forfamlinaeu vels 
kommen og mindede om Lobmtås Ord 
til Elielar:» Korn ind, du Herr-end 
Velsiqnede, hvi staat du den-de«. 

Ved Medets Begyndelfe var, for- 
uden de 4 Chicago Præfter, Pa- 
storerne L. H. Meer og W. C. Mel-P- 
sen fra Mich. og Peistok M. Th. 
Jenlcm St. Louis, til Siebe Nep- 
ste Morgen ankom Paltor A, Ras- 
muslem McNal1, og Paflor NBents 
sen, Clinton, Wis. Senere lom 
Mission-er N. G. Jensen oa Stud. 
J. P. Jedem fom bque flittia tog 
Del i Medets Forhandlinger. 

Torgdag Eftermiddaa Kl. 2 anb- 
nedes Medet med Afsyngelfen af 
Sal. 773 og Anmut lebet af Pa- 
stor Rasmuglen 

Da Medsmødeis Getreuer-, L. c- 
Mcer, .kke runde vme til Stede un- 
der Hete Wider valgjes under-tos- 
nede til at tjene lom deets Secti- 
Akt-. 

Dei fstste Umne, I. Joh. s, ls 
———17: ,,Synd ttl Dsden« kndlededes 
af Pastet- L. c. Met. N Dei et mig like tin-list Me en- 
gang l state Trek, at give en no- 
genlmtde MW Rappen of 
en Fochandlkng Der mede i M 
Um om leg same det, st- 
btt M Mc MM Mye III- 

- 


