
Dei-for ital jeg kun give nsogle 
ganske faa lssrevne Stnmper, som 
jeg dog alligevel haaber, at nogle 
Lassete vil tage Tid til at se over, 
naar de nu freinkommer i Bladet. 

Der blev af Jndlederen lagt Vægt 
paa Bimnen i Alniindelinhed og 

for en ,,Broder, som iynder«, i 
Særdeleshed Men saa toin en 

salvorsfuld Undtagelse fra den 

almindelige Regel: scaar et Men- 

neike begaar en Synd til Dødem 
skal vi ikke enaang bede for et saa- 
dant Menneske. Al Synd er i og 
for fig ,,til Doden«, inen ogjaa her 
er en Undtagelse· Der er Sonder, 
iom kan forlades, og derfor skal vi 
bede for dem, sont beaaar inadanne.. 
Men der er ogsaaSynd. som ikte kan 
forlades, og der san der altfaa ikked 
bedes. Det gælder da om at kendej 
iaadan Synd· Flere Kendetegnl 
fremhævedes; her skal knn nævnes 
eet, et Citat af Biikop Martenfen: 
»Nam« en Menneike hat after-i 
get, det vil fige: naar det ikkej 

«lcengere kan eller vil sørae over fin- 
Synd, da er der en Synd til Dei-« 
den«-. Dei biev fremhotdt, at dctl 
kun var troende Mennesker, som 
knnde begua denne Synd, og derEl 
henviftes sont Bevisarnnd for den- 
ne Anstuelse til Steder iom Hebr. 
6, 4 og 10, 26 samt Mai. 12, ZU 
ag flere Steder. Det blev fra an-l 
den Side ogfaa betonet, at et Menss neite, sont har været under Gudsi 
Ords Jndflydelse og Paavirkniiia, 
men iom Gang paa Gang bar med-i 
staaet Kaldet og Jndbydelien, knnde; 
trodie Herren saa- lcenae, at hanf 
tunde fixie: »Nn er det not! Min; 
Aand ikal itke evindelia trastte med 

Mennesket«. Som Beois for detie 
henviftes til Farao, der forliærdede 
sit Hierte saa længe, til der ftaar, 
at Gnd forhcerdede bans sierte i 

Otn Aftenen talte Paitor A. Rasss 
muss-sen over Nam. 3, Li: Retfærs 
digaørelsens Kildej Maade og Mid-. 
ler, og Pastor W. G. Nielsen over1 
Es. 9, 6, med Henvisning til L. Kor. 
9 ——— Gudg Gaver oq Gile Gave, 
den nndsigelige vor Herre Jesus« 
Kristns. l 

Fredag Formiddag fra Kl. 9—— 
12 var der Prcefteniøde i HiennneL 
hos Paftor P. Nielien, 3757 Wa- 
baili Ave., med Fasllesmiddag soc-l 
Prcesterne i Mr. Miktelsens Hienii 
paa State Str- 

Fredag Eftermiddag lededes An- 
dagten ved Medets Begnndelfe as 
Stud. J. P. Jenseit Emnet: »Hutt- 
ledes vi bedft kan drive Mission«, 
indlededes af Paitor C. C. Mengers. 
Der blev mindet em, at Halten er 

stor, men Arbejderne faa. Jndenfor 
Jll. Krebs lever ca. 40,000 af 
vore Landsmænd. J Ebicago alene 
ea. 25,000. Blandt disse 25,000 
arbejder tun 8 Præster fra den 
luth. Kitte. Fire fra »den danfke 
Kirte«, og fire fra vonJorenede 
Kirte«. Der ligger saa et Sjæles 
antal af over 3,000 til hvekt Prie- 
ftekald. Af alle disie Tusinder sam- 
les der naeppe 1000 i alle 8 Frirket 
tilsarnmen am Sendagen Med no- 

gen Net kunde der sperges: »Hvor 
ere de ni« as vort døbte danske 
Falk? J Mount Calmn Co» Mich» 
bor der ca. 10,000 Danfke Fra 
vor Kirke arbejdes der blandt disse 
kun af 2 Priester Der er imidlertid 
nylig dannet et Kalb mete, og 
Kaldsbrev er udstedt til en uns 
Mand i Chicago, som forhaabentlig 
vil blive ordineret ved det kom- 
mende Aarsmøde Vi haaber, han 
modtager Kaldet Kredien vil ftstte 
Gerningen der med Midler, indtil 
den tan klare sig sein 

Freng Aften talte Paftor M. 
Th. Jenien fra St. Lonig og Paitor 
N. Bentsen fra Clinton, Wis» i 
Harmvni med Emnet fra om Eiter- 
middagen, om at drive Mission 

Ltrdag Formiddag fra Els- 
101-H holdtes Prckstemsdei Kirken 
Kl. 1014 Altersang, hvor Pastor 
P. Nielfen tjente for Altes-et 

Qm Sisndagen —- den sidite og 
store Hsjtidsdag —- holdtes Gudss 
tieneftei alle fire Wirken Pastet- 
N. Ventsen i Colgatha, A. Rasmuöi 
sen i Silvani, W. E. Meilen i Geths 
iemane as undertegnede i Ebene-zer- 

Om citermiddagen fta Kl. s- 
ö stulde Menighedens Sinne: »Ulige 
Aqqch Q. Kot-. 6, U, drittes Der 
var da samlet en ltor cikhsrerfsatr. 
dels fra de andre Menigheder. men 

oqiaa en Del udenforstaoende fra 
iörlkellige Sider as den store By. 
paftot N. Rai-missen os und-ries- 
nede indledevr. Eiter den W Tale 

t 

fang He. og Frn Heis (undstyld oin 

Navnet ikke er rigtigt) et Par def- 
lige Sange, lediaget af Strenge- 
musik. Omkvædot af den ene Sang 
lød saadam ,,Tab islke Jesus af 
Styne«. Dei blev bevift, bvordan 
hele Emnet kunde satnles ind un- 

der denne Overskrift: »Tab ikke 
Jesus af Syne«. Naar Ordet i 2. 
Kot-. li, H, toges iden Summen- 
hceng, bvori.det ftaar, saa fretngaar 
det tlart, at An. i førite Vers af 6. 

Kap. ilaar den Streng an, iom klin- 

ger gennenc liele siapitlet. »Sont 
Medarbejdere formaner vi, at J itke 
forgcrves inaa have modtaget Gnds 
Nande«. J de følgende Vers indtil 
det H. beviier faa Apostelen, hvors 
dan de i alle Tian havde forspgt 
at bevife sig iorn Gnds Tjenere, for 
at Tjeneften ikke iknlde lastes, og 
Guds Naade blive forgceoes for 
dem. 

J det fjortende Vers konnner iaa 
Apostelen tilbage til Hovedtanken 
fra det første Vers og ioistcelleiy at 
en af de ftarste Farer for, at Gnds 
Naade ftnlde blive forgæves for 
dein i Korintb, saadan iom Stillini 
gen var for nærvcerende, var netop 
dette, at de blandede sig for meget 
med Hedningerne oa der-for lom 
Formaningein »Drager illei nlige 
Aag med de Vantro«- og i det fel- 
gende feres Vevis for, hvor mitne- 
ligt, ja nmulig en saadan Ind- 
blanding iog for fig inaatte furc- 
koinme dem at viere. Det er jo de 
allerftørfte Modiætninger J forsøger 
at draae fammen, iaadan ioin Lys 
og Mørle Kriitus og VeliaL og 
dette Inder sig itte gere, nden at 
Gnds tiaade er nødt til at dlive 
sorgte-ves. Dei freml)oldtes, at det- 
der falder den pænere Verden i Al- 
iiiitideligbed, og mange Navnkriftne 
i Scerdeleshed ,tnn—gest for Brunet, 
er, at der inettes et llart og bestemt 
Sle nielleni troende og vantrd. 
Fra niangeSider arbejdes der paa at 
faa dettechel jasimet nd, og desværs 
re er det lytkedes alt for godt i man- 

geilirker og Hiern, men der-med bar 
Kriitendommens Salt tabt sin Kraft 
og duer til intet. Stasllet er iat i 
Guds Ord, og vi gør vel i ikke bare 
at lade det ftaa der, men ogsaa gelte 
opinasrtsotn paa det atter og attei. 

Den Tilbøjeliglied at flaa af paa 
Sandhedem at gaa paa Akkord med 
Berden, at indblande os i og binde 
os til de verdslige Ting, er en saare 
farlig Sag for traende Mennefker 
og fører iom Regel dertil, at Guds 
Naade bliver modtaget sama-ved Der 
blev fremholdt en Del Eis. fra det 
daglige Liv, der bevifte, at de troenk 
de Mennesker, som saadan havde 
ladet sig sprende samtnen med vans 

tro Mennesker i Livets mange for- 
skellige Foretagender, i de fleste 
Tilfcelde havde met-fort at den 
troende Port havde lidt Skibbrud 
fra Troen og var gaaet under i Ver- 
denshavet. Af de mange Eis. skal 
jeg kun nævne eet. Jeji gar det af 
to Grunde, fsrft fordi denne Sag 
blcv drøjtet niest paa Moden men 

ogsaa af den Grund, at det cnaaske 
knnde komme en eller anden til 
Hierle eller ogiaa faa en eller an- 

den til at strive noget i denne Sag 
i »Danstere«n«s Spalten Dette Ew- 
er Spørgömaalet om troende, eller 
itke troende, ved Jndtrcedelien i 
Ægtesckabet Det er jo let not at 
fige til den troende Mand eller 
Kvindih dn maa ikle gøre det. Drag 
ikke i ulige Aag smed de Vantro: 
saadan siger Guds Ord, og det skal 
der Ilet ikle rokkes ved. Men hvad 
saas »Hvor er de troende nnge 
Masnd2« -aadan havde en troendk 
Pige en Gang fpntgt en celdre 
Saiten da denne forelioldt bende. 
at hendes Bryllup vilde binde nen- 

de·til en ikketroende Mand. Denk 
er for Reiten et saare start og vigs 
tigt SpørgsmaaL da det jo er en 

veltendt Sag, at i de allerflefte af 
vore Msenigheder findes der flere 
troende Piger ,end Karle Ordet 
det er itle godt for Menneflet at 
være ene, er ligefaa sandt i den 
troende unge Piges Stilling som i 
nogen anden. Og denne Trang i en 

saadan Koindes Bryst er fnldt ud 
berettiget, Trangen til ikke at være 
ene. Wen iaa kommer Spjrgsmaai 
let: We er de troende ungewænds 
Saa staar da mangen en ttoende 
ung Pia-e over for det tunge Balg 
— enten at binde sig til den hedste 
unge Mand, hnn kan finde dlandt 
de isestroende, eller ogfaa at for-Isi- 
ve Mist Nogle and-jede san-der 
vil maaste Mc i Mgenhed ad 

disse Ting; men smil hvem der 

wr; Spsrgsmaalet ftaar der alliges 
vel; og Valget til en af Siderne 
hat for manges Vedtommende to- 
stet mange Taarer og mange vaags 
ne Nætter. Ja, ikkc alene Valget, 
nien ogsaa det, ioin fulgtc efter, 
enten det nu blev et Samliv med 
en, sont hun ikke kunde dele det 

bedste med, eller det blev dette at 

forblive ene. Vi behøver itke at 
værc meget at Mennefkekendere- 
før vi opdamsr dette Snt attcr on 
atter, selv oin det itke udtales i 
Ord. Der henviftes til Jeju Ord i 

Matth. 12, 29—30: »Jaget mit 
Aug paa eder ...... Mit Aag 
er gavnligt, dg min Byrde er let.« 

sSelv om iaa en troende Pige man 

tagc det Aag paa sig at forblive ene, 

san skulde hun erfare, at Kriin Aug 
var let, erkore, at alt, hvad for hans 
Styld vi 1nister, faar ian vi paa 
lmns Ord. Ligeledes blev det herv- 
det med Styrke, at troende Foræb 
dre but-de tale nie-get med deres 
Bei-n om disie Ting, ielv længc før 
de naaede Valgets Stude. Det tan 

snok falde Forældrene tungt at gøre 
dette, men det er en ftor Synd at 
undlade det De Unge træniger tils 
al den Hjælp og Oplysning i den-. ne Sag, de kan fan, og hvem kan 
yde den bedre end de, der staat 
Vorm-ne nærmest, nemlig Jota-li- 
drene. 

Søndag Aften var der Slutningsi 
mode, hvor Pastor W. C. Nielien 
holdt fort Prædiken førft, dernceft 

ltalte liver af Prwsterne og Missio- 
Jnær N. G. Jensen samt Stud. Jen- 
Heu hvcr et lille Slutningsord. Saa 
dar Kredsmødet til Ende, hvad vore« 
Sammenkomster angik. Haaber dog, 

bat Oerrens Aand gennem det Ord, 
der var talt, fortsatte, ja fortsaetter 

;Mødet til hans Navns Æve on 

Jsllennefker til Veliignelse for Tid 
on Eviglied 

Alle Kredsens Menigheder har 
un besluttet at betale deres egen 
Præfts Reise til Kredsniødcrne, san! 
liele Ofret, dptagct under Kredsi 
mødet, tilfalder Kredskasssen Der 
Var oqiaa ymtet om at fna en Lin- 

»nina i Stand mellem Menigliederi 

lmeget Tctte var fsrt frem for at 
lette Vyrden en Smule for de fmaa 

»Menigheder, som ligget i Udkanten 
’af Kredien, on iom saadanne altid 
vil faa det tungeste Læs at trække. 
Denne Sag vil dlive drsftet ved 
vort Kredsmøde i Mc Nat-b til Ef- 
teraaret. Vethania Menighed, Web- 
iter Groves, Mo» indbsd til Krebs- 
mødse i Foraaret 19.!..1» 

Post. L. H. Ker reiste Fredag 
Efter-middag mod Ost, paa en Mis- 
fionsrejse i Atlantic Kreds’ Menigs 
hedein Kredsmsdet lendte Hilsen 
med ham til alle Menigheder der. 

Som anden Meddelelse fra Thi- 
lcago kan berettes, at Siloams Me- 
nighed hat tøbt Vyggeqrund til 
en ny Kirkepaa Hjørnet af Corts 
land St. og 43. St. og hat Planon 
færdig for Bygningen. 

Golqatha Menigheds Kvindet 
iøkgede godt for vore Legemer med 
god Mad og Dritte, lerneret i Kir- 
tens Firypt J Begyndelien faa dot 
noget fattigt og koldt ud, da der 
var iaa faa til Stede ved Mødernr. 
inen fiden blev det bedre. 

Saa en rigtig tærlig Hiler til 
Golgatha Menighed, til Post· P- 
Nielien samt andre Venner i Chi- 
cago, jom gjorde det saa hyggeligt 
og godt for oö und-er Moder Her- 
ren veliigne eder og os alle, at in- 
gen af os ital forfønnne Guds 
Naades Tid, iaa det skulde blive 
forgæves, at vi modtog Guds Noa- 
de. En sæklig Hilsen til dem. jeg 
boede has under Msdet med Taf 
fiok Opholdet hos eder. 

M. Th. Jensen- 
Msdets Sek. 

...-....«.-—-CO.-— — 

Jne, iaa hver Menighed betalte lige; 

Jst-new Sange l——ll. 

JA« 330 Sange. 

Disfe to fortkinlige Sang Sam- 
linger med Musik og under-last 
Tem, hvoraf allerede 6 Oplag et 

trykt, fass nu indbunden samtnen i 
net og folidt grsnt Shirttngsbind 
med Guldtryk for den meget besteh- 
ne Pris as 85 Muts Er fmdelet 
vel flikket til fletstenimig Sang. 
Brugg allerede as mange af vors 

Sang-kor. —- 

Dmtish Luth Publ. Dorf-, 
Blatt-, Rest-. 

Korrespondaucet 
thkoih, gis O. : 

i 

Atter melsder vi am Sygdom il 
vor danike Koloni. Miss Maria 
Krager lod sig forleden operere for 
et Halsonsde (gojter); men er dag» 
i god Bedring. Miss MathiasI 
Mathiaien hat været meget syg af Lungefeber. Det gaar dog ramad 
med hendes Helsbredelse Mrs 
Ostar Sørensen blev i fidfte Uge 
opereret for en »Tu1nor«. Hun vins 
der stckdig Kræfiter. Mrs. Chr. Jak- 
gensen bar vceret sengeliggende i 
lænaere Tid. Hun er nu saa rasc, 
at hun kunde overvcrre vort sidste 
stindemøde Hvor laenge mon 

Herren ital talde forgæves? Kal- 
delsen ljører tsil fidst ap. 

—- Mr. N. P. Nielsen med Fa 
milie flyttede usd paa en Farm 
Nord for Byen. De har Iejet deres 

Hus ud. Vi savner Mr. Nielfen i 

Sondagsikolem men de kommer dog 
til Gudstjenesterne. Naar nagen 
reifen-, iender Herren andre. 

— Det sidfte Kvindemøde blev 
afholdt has Mrs. L. Peter-sen 
Northwestern Avenue. Mange var 

til Stede, og en god Aand made- 
de. Blandt andet bestemtes der at 

yde 100 Dollars til Meniahedens 
Udgifter. Var Kvindeforening gar» 
et trofaft, ihærdigt Arbejde. J 

—-- Mrs. Dinesen, en Stifter til! 
Mrs. Jens Anderfen, er kommenJ 
hertil for et laengere Opbsold Vels 
kommen til at nyde, men oasaa at 

yde. 
»Max« læste en Saetning i 

»Dannevirke« forleden Forfatteren 
til Artiklen citeretde en anden 
Mands Udtalelser: »Det -enefte, jeg 
misunder »Den forenede Kirke«, er 

dens Mission«. En Anerkendelse 
Fors. klagede endviidere over deres 

Unadamsarbejde i »Den danfke Kir- 
ke«. Fsrft det folkelige og siden skuls 
de Kristendommens «smngles« ind 
i de unge HierteL Vi rcekker Fors. 
Broderhaand i: først sande Kriftne 
ai vore unge, saa kammer det kolkes 
lige af sig selv. Trods Manglerne 
i Unadonisarbejdet tror vi at vcere 

i det rette Spor. 
—- Hvorfor saa manae Prædike- 

ner i »Dsk.« af A. Lunlde2 Hain er 

dog reformert. Skal vi absolut have 
Prædikener, lad det dog faa vrere 

af Meend, anerkendte indenfor vor 

kære Kirke som dens tro Mcenid 
Det er dog koniekvent’). 

— »De vil have alt af første 
Skuffe, men vil ikke selv vcere uds 

sagte Varer«, itrev Luther engang 
til en Præsteven om Adelsmcendene 
De havde Iskrevet til Luther om en 

Prcest. ,,De bør vide, at man ikke 
kan faa Sagneprcefter efter egen 
Forskrift: men man msaatte takke 
Gud, om man faa maatte nøfei 
med at høre dem ftave Guds rene 

Ord ap af en Bog.« 
— »Mar« glmder sia til Mis- 

sionsmederne i den danfke Kitte. 
Hierteligft indbyder vi dort Falk 
til at deltage Lad Herr-eng Hus i 
de Daae fyldes med Bøn og Lovsi 
sang. »Max«. 

Selma, California. 

Som det bar været bekendtgjortY 
i voke Brode, blev dck afhordt Mis.l 
sionsmødv i Pastor Engholms Kalb ? 
i Easton den 1., L. og Z. Apri. Denj 
5· og 6. April var der foa Missionsis 
made i Pastor N. S. Nielfcns Kaldf 

«) Tok for Opmærksombcdcn. Vi! 
bar imidlertid ment, at mai-« 
den indre Mission i Kobenkmvnl 
kundcs brnge Albert Lunde ij 
san ffor 11dstrækning, som den 

Morde-trank han kunde holde 
fikar.a-dikener i Garnijonskirs 
kenfforuden i Betesda),og naar 

»Kristeliat Daablod« kuinde 
vublisere saa start et Antal as 
Landes Prædkkener. som dct 
gjorde, saa kunde ,,Dsk.«s Las- 
sere ikke alene taale at fan et 

Par af hans Prcedikener, men 

det maatte ligge i vor Inter- 
esse at se lidt af den mærkes 
läge norfke Lamme-nd- vod hvis 
Fødder Ksbenhavns Prcester 
fad sämmen med Folket og 
lyttede. 

Forsvrigt mener vi, at hvad 
..Dsk.« bar budt sier Lassen af 
A. Lande, hat været funidt oq 

dygtigt og intet Antherer inde- 
holsdt » Reb. 

i Tell Rey og Selnm· Det er et 

Gode, som ikke iisntdes nndetsteds 
pnn Vestkysten end i Fresno Co., 
at flere af vore Menigheder og Kir- 
fer er saa tæt sank-men, nt vi can 
tøre med Heste og Vogn imellem 
dem paa en Time eller to. Bewer- 
ne her har Anledning til at bei-ge 
hverandre on inmles i Kirkerne. 

Pastor A. H. Jenien fra Fern- 
dnle, L. Johnion frn Los Ange- 
les, N. S Nielfen fra Selsma og 
H. Hnnien oq S. Johnson fra Fres- 
no tillinemed Stedets Præst tnlte 
Ondet fm Herren til os i Eaiton. 
Past. M. N. Andreaer kom førft 
Lørsdag Aften og prcedikede for os 

Søndag For-niiddag. Han var jo 
pnn Vej til Onliläind for at overtage 
Kaldet der. J Del Reh den 5. April 
prwdikede Pastor A. H. Jenien, L. 
Johnion og F. J. Lin-moan som 
nn Var kommen tilbnne fra Dak- 
land. J Selmn den 6. April prces 

diskede Paitor Andreasen, A. H. Jen- 
sen on Østerqaard, og Guds Ord til 
Frelie for Syndere lød vna alle 
Møderne klart on tydelint. — O, 
hviltet Gode vi har, kcere Venner, 
i den dnnske lutherske Kirke, at 

Vniunen aiver en tydeligLyd iblandt 
u—:«. Maatte vi faa alle here det saas 
lebe-T at vi beredet os til den Krig, 
iom maa føres imod vort eget be- 
dragelige Hierte, chevelen og den 
forføriike Verden, vi lever i, saa 
vi kan naa Maalet, Sjcelens Frelie 
ved Jesus-, thi ellers bliver den 

ftore Rande, vi nu er Genitand for, 
blot til et Vidnesbyrsd imod os, og 
ikte til Frelie for vore Sjoele, fom 
den dog vor bestemt til n·f Gud 

Komisteem som er valgt til nt vejs 
lede vort Folk, foni vil bosætte sig 
her i Californiei, hnr været oppe 
i Merced Co. og set et Stylke Land, 
sont er ndlagt til en danik, lutherit 
Ksoloni af nogle Folk i North Da- 
kota. Saa vidt oi forstaar Lansdet, 
er det godt og ligger fmirkt; det har 
sør været brugt til Hvede-Farming. 
Der har allerede 5 Fantilier fra 
N. Dakota boiat sig paa det. Sante 
Fee Jernbanen gaar deriigennem, og 
noermefte Station er Ball«ico, 70 
Mil nordvest for Fresno. Furlock 
(pao S. P. Jernbane), iom er deres 
ncermefte større By, er 8 Mil Nord 

»og meft Vest for dem. De klimatiile 
iForhold er vist lidt forskellige fro, 
kivor vi bor i Fresno Co., og om 

dette er til goide eller ikke, kan 
jeg ikte sige De er 75 til 85 
Mil borte fm det iøromtalte store 
dnnste Settlement i Fresno Co» 
"«og Londet er lige iaa dyrt der iom 
her. — 

sSaa vilde jeg gerne have Lov 
til nt fige lidt otn 2 Artikler i 
»Danskeren«. Den sidste har til 
Overskrift ,,(Ft mcerteligt Stykke« 
og findes i ,,Dsk.« af 8. April, og 
til dette vil jeg blot sige: Hvorfor 
nøre en Sag eller Artikel mere 

uforstaaelin end den er? Thi med 
en Smule god Bill-je kan vi med 
den Forstand, Gud har givet os, 
nok forftaa Meningen og Hovedindi 
holdet af omtalte første Artikel i 
»Dsk.« af 23. Marts — «En Syges 
on Pensionskasse«. En af Grun- 
dene, hvorfor en saadan almindes 
liq Asiurancetasse ikle er bleven 
itiftet i vort Ksirslesnmfnnsd er maas 

ske, at vi, iom ielv ejer vore Farme 
eller Forretninger, idke behøver en 

saadnn, da vi har Asfnrance noki 
vor Eiendom, forn ogsan knn give 
Jndtcegt nok til os og vore at leve 
of, selv osm vi bliver ndyatine til 
nt ndføre vort dnckliae Arbeide. — 

Anderledes er det med dem af vort 
Fell-, hvis hele Jnsdtcegt afhcenger 
af, at de hver Dag kan Arbejde og 
tiene en Dagløn Og for deres 
Skyld bnrde maaske vi andre oqsaa 
være med til at itifte en sandan 
Forening, thi nogle fna Arbede- 
mænd lan ikke aøre dette alene. 
Derfor var det vel, at J. Scott 
ikrev, at det var bedft, at vi for- 
hnndlede med Dania oig Bruder- 
iamfnndet desangcmende —- Jeg 
kensder ikke meget til Daniai eller 
Broderinmfusndet, da Guds Menigi 
hed og Guds Berns Samfund er« 

Seliknb nok for mig. Men iaa 
meget kan jeg forstaa, at deriom der. 
ikke var »Miendom paa Jovdenq 
on vi Mennesker ikke havde udsdeil 
lige Sjoele, saa var fandanne For- 
eninger gode til Selskabelighed, Uds 
dannelie og fornemlig til at gensis 
dig Hjeelp i Sygdomss og MO- 
tlsliællde Men naar faadanne Fore- 
ninger htudrer et Menneste fra at 
kmäme l Ouds Cu- oq Marias-h 

og deres Selskabelighed og Reli- 
gion bltver Krsistendom not fsot 
dem, som engang en Frimurer 
fande til mig, at »i den ienseke Tid 
havde Logen været Kirke not for 
mig«, saa udelukker sawdanne sig 
fer fra Freier i Kristits, thi den 
findes kun i den kristne Kirke her 
paa Jorden, og da bliver Forenini 
gerne til det onde for Medlemmcrs 
ne. Men dette forstaar et Menneife 
ikke uden ved Gust Aands Lys, II 
det ikke kender fin Sjæls Treu-» 
—- Mcsn vi, sont foritaor detixy 
biælper ikle til Onlysning deron 
ved haarde Domme og Fomgt, wen 

vi kunde ved Guds Rinde bjcelpe 
dem ved at vise dem baade ved Ord 
on Gerning, at vi hat noget hehre 
i den kristne Kirke tbi Foreninqiss 
folkene er io ikke vcerre end andre 
verdslige og uaandelige Menneitc·-, 
knn er de bundne med en Leenxe 
mere, men over dem og alle verdili 

lige Mennesker, (ogfaa dem i vore 

Menigheder) grwd Jesu ved Jer··- 
salem og sagde: ,,Ak vidfte du dog 
paa denne din Dag hvad der tjemsr 

stil din Frei-. men nu er det fkjult 
for dine Øjne.« Saadan omtrmt 
for-staat jeg denne Artikel af fi. 
Scott og vkl gerne, at Sagen blev 
diskuteret paa en ret og forftaaliq 
Monde, thi mange af vort Folk 
slutter sig vist til Foreningerne for 
Assurancens Skyld, og denne Fri- 
stelse kunde vi tage bort fra dem 
ved at have en almindelig Assw 
nnceforening. 

Venligft Hilsen til alle Venner 

fra os her ved Sehr-, Cal. 

M. J. Schultz. 

Nogle nye Bøger 
for Søndagsskolen. 

Sold-tu i ct Solrigt Land. As 
Mary N. Tuch Pan Dansk ved 
A. K. Skildringer af indier 
Bern· Den handler fnart om lyks 
kelige Solskinsbørm fnart om 

dem, der maatte ønske, at de an- 

drig var fødte, blandt dem man- 
» 

ge af Barneoegteskabernes ulykkes 
lige Oste. 108 Sider, fmukt ind- 
bunden, og med Billeder. Pris 
40 Centö. 

Bteve til mine Blen, frec det hel- 
lige Land. Af Hean A. Harper. 
Med mange Jllustrationer. Jud- 
bunden i farvetrykt Papbind, 
Pris 40 Cents. Den er ledsaget 
af et Forord af Provst Joh. Bibe- 
Petersen. ,,Aarhus Stiftstidendk 
skriver: ,,Denne Bog kan ums 

enske den videst mnlige Udbrd 
delse, da den er et ypperligt Hjæcs 
pemiddel til Fortlaring af mansi 
og meget i de bibelske Forteels 
linger«. 

Drenge og Drengr. Skildringer fra 
Missionsmarken Oversat af Ka- 
ken Ræder. Det er en Bog om 

Drenge af forskellige Nocer, Hub- 
farver og Spros. Den fortæller 
om Indiens og Arabiens brune 
Drenge, om Afrikas sorte og Ki- 
nas gule Drenge, og om Tren- 
gene iblandt Amerikas Jndianeks 
stammer. Men først og frem- 
mest skælner den imellem de to 
store Hovedgrnpper: Drenge. der 
er Kristne, og Drenge, der ikke 
er Kristne Og den minder om, 
at Grcenfefkellet imellem disse to 
Grupper ftrcekker fig igennem Oele 

Verden — saavel hvor de nkultts 

l verede som hvor de kultiverede 
» Folkeftatnmer bor. 

Bogen er paa 156 Sider, fmukt 
indb. og kigt illustreret. Pris 60 

f Cents. 

Herrcgantdkfolt En ny Bog af Kit- 
stine Wormark. Den indeholdet 

H en Samling af fem friske og los 
X vende fortalte Smaatræk af Li- 

vet paaLandet, iscer som det levesi 
de lave Stuer under Hytternes 
Straatag. 48 Sider med Bil- 
leder. J farvetrykt Omsflag. Ptks 

! 
20 Centö. « 

For Medarbefdere i Bitt-sitts- 
Fortcellinger og Smaastykker til 
Sandagsskolenö Tekstmkkr. I L- 

Advent til Pinse. Ved P· Blum- 
berg, Reifesekretcer for Birne- 
gudstjenesten 79 Sider. Pri- 
25 Cents. 

Dnnifh Luther-u Psme possi-s 
scsit- seit-. 


