
budt velkonnnen af Byens Manar. 
Det firste Mode blev afholdt omAfs 
tenen d. -4. Juni. OmDagen havde 
de forikellige Komiteer afholdt Mede 
og dannet et Fortetningsudvalg til 

at styre med de under Mødet nsds 
vendige Anliggender. Denne Komi- 

tee blev senere godtendt af Konse- 
tencen. Et ftort og vidtløftigt Arbei- 
de har været gjort i de 2 sidfte Aar· 
med at indsamle Underretning fra 
sde forskellige Mi5«iioiis-Marker. 8 

Rappokter forelaa fra de 8 forskels 
lige swniiteer. De var bleven til- 

sendt Telegaterne for en Tid siden 
Da jeg ilke var valgt føt Paa Aarss 

meidet i Racine og var paa en Maa- 

de ikke berettiget til Scede niellem 

Delegaternr. da Realen var den, at 

enlwek Delegat itnlde af Samea- 
dets Raad næret udnævnt og Nav- 

net indsendt før den Bl. Marts, og 

tun Samfund, hvis aarlige Jndtægt 
var mindst 810,()00 var berettiget 
til Deltagelie i Møderne Fornden 
Telegaterne var der en Masiigsde til- 

rejsende baade fra Amerika, Euro- 

pa ou andre Lande. Et vist Antal 

tnnde købe Billet til Gallerierne, 
men degnden nar der lwer Dag 
Møde i en anden iter Sal, kaldet 

«Synod Hall«. Den kunde rnmnie 

et Par Tusinde Menneiter. J en ftor 
nærved beliggende klirke var der 

ligeledes Møde hver Tag. on alle 3 

Steder var ovetfnldte af Mennes 

ster. Hovedmødet for Teleaaterne og 

Missiionasrekne holdtes i den for- 
enede Frikirke af Skotlands Ast-sem- 
bln Hall. Medet bennndte lwer Tag 
Kl. FUS on vavede til Fil. 1 Eitin 

on fm LBO EftnL til -l.30. 

sOm Aftenen Mode sil. h til JZU 

Mødet degyndte og jlnttedesd lmer 

Dag med Guds Ords Las-sinng. en 

kort Vettagtning over iamme on 

Beni- Frn sil. ll til ji«-H var der 

hver Tag Von, del-: stille, dels lode- 
lig. Den store Halt var beliggende 
sed Siden as Flirkem der hner Tag 
stod aaben for stille Ben Og Quer- 

vejelse De 2 sidste Tage Var der 

Bannemøde hele Tiden Hvad der 

leerlig karatteriierede Medet og paa 

mig gjorde et Incegtigt Jndtrnh var 

s Eing: l) den store Fokiainling af 
Falk fra alle Lande as alle gelassen 
kommen fannnen ined det ene store 
Maal for Lie. Her tax Side om 

Side en af Englands Lorder nied 
en Hindn eller en Erkebtskop af den 

anglilansle siirke ved Siden af en 

aneker, en lilreve oed Siden af en 

sinipel Arbejder. alles Hierters Tan- 

ker forenede i den Ban: ,,Fader. gør 
os villige oa lydige til at gøre din 
Villie —- 2) det var den underlige 
Enhed og Enisghed, der herftedeDer 
blev fra alle Hold af de forstellige 
Samfund, der var xeprcesentereh 
lagt stærk Vægt paa, at alle konfes- 

« sionelle, afvigende Meninger indens 

for den proteftantifke Ziirke maatte 

falde. De var en ftor Hindring 
paa Missionsniarken Kristi Le- 

geme, höns Menighed, var ikde 
delt, men hell. Der blev paa det 
indstoendigste fra de Jndspdtes Side 

fta Kinn, Japan, Jndien og Afri- 
ka bedet om ikke at bringe disie Me- 

ninger over til dem. En Kinefek 
ytrede: J Kan er der Enhed i Fa- 
milie, i Nationen og i Religionen 
Lad Navne lomPresbyterianer, Me- 

thodister cg Babtister falde. Lad Ki- 
na saa en Kristi Kirke Det famme 
ljd fea Japan. Jndien og Korea. 
Tet blev as Forfamlingen enstems 
migen belluttet. at der ilulde arbei- 
des hen dekimod qi at mast. th. 
en Stemme var tmod (men ital der 

atbefdes i den Netning vaa Mis- 

iionsniarkem saa butde det vel vg- 

laa sie herhiemme. Vi hat det jo 
her lom der, flere Siedet 2 Kiefer 
da Pisa-ster, ja og det af lamme Be- 
kendelfe, den lutherlke, hvor een godt 
kunde gske det).Tet 3., iom givde 
det funkelte Jndtryk paa mig var 

den megen Tit-, kam var optaaen 
as Bin baade i Mtderne eg l de le- 
dlqe Timeth Da lkle alle tunde tum- 

mes i de 2 Salr. var der hist oa 
III lmaa Foeiamlinqet eller Heime- 
msder, on det ikke alene i Idinas 
durch men l hele Skotlanln as di 
san del list i bele Ver-den« Busens 
Statt-d W at have stehet alt 

Falk. Dei vie undekklg. M- Z 

W,naatdeeldeustmsal 
UUMWIWW 
U:slvtseithtuuthttali 
kommst-Mathilde- 
—ileslsafttlle.lsaiassdee 

Its-ist« M 

dagen den N. Juni, estet en sau- 
dan dyb Stilhed pludselig en boevens 
de Stemme begyndte en lydelig Von 
med de Ord: »Paa det de alle maa 

voere eet, ligesom du Fader i mig 
og jeg i dis, at de ogskulle voere eet 
i dig, at Berden kan tko at du har 
udfendt mig.« Et fjerde Troeh fom 
ogsaa udmærkede Model, var den 
Orden og Fasthed, hvor med det 
blev ledet. 7 Minntter var given 
hver Taler. Den bekendte Mission-Z- 
ven og -Arbejder, John R. Mott- 
dirigerede Moden og en bedreMand 
kunde Jlonferencen sikkert ikke have 
valgt. Gan var efter min Mening 
den betydeligste Storhed i Mødet, 
alene hans Person hat noget im- 
ponerende ved fig, bans høje og 
flanke Figur, det klare Udtkyk i Di- 
nene og den Beftemtshed, der prceger 
hans Ansigt, tiltrak enhver. Hans 
stcerke Stemme tsnnde heres i enhver 
Krug af Salm Han kan sige sin 
Mening i faa Ord og get det ogsaa 
Han hat en underlig Evne til al- 
tid at trceffe det rette, lade enhver 
Afsdeling og Nationalitet komme til 
Orde. Naar Taleren haode talet i 6 

Minutter. ringede Klokken for at 

iminde ham om at det var Tid at 
flntte Næfte«Minnt ringede den 
igen. og Ordstyreren rejfte fig. Han 
var nbønborlig, enten det var en 

Erkebiskop eller en simpel Missio 
s,ncer Tiden var ude, og der maaatte 

Iqives Plads for en ny Taler. Jkke 
Hpaa lanqt mer lunde alle, som on- 

iskede det faa IOrdet Under een af 
Horbandlingerne havde Ordstnreren 
Ved Slutninqen 42 Kett med Navne 
paa Personen som ønikede at have 
talet i Sagen 
W- 

I Præftcns Hund. 
TLIlan lnnsde fet. at m Hund lød 

Iafter nogle Fauc, og saa slnttede 
Inmn sont saa: Det flal not have ow- 

rct Prasstenszi; thi hnn har jo da en 

Kund. Lg før man vidste det, var 

Inst Hat-sum en felusagt Ting, at det 
Ism- ’l3rsa·st(sns:- Hund. der haude ow- 

ret paa Zierde naar der nak gjort 
onde Hundekunster: Hvad skal ogsaa 
Prassten med en Hund? hed det. 

Progsten seln hatte vol ille meaet 
am dist, men haan Vorn maatte høre 
mete. Snart havde Hunden gjort 
det, og fnatrt havde den gjokt det; og 
selv am Præsten i mange Tilfælde 
vidste bedre Befked og forftod nol, 
at al den Snal om Hunden flamme- 
dc fra onde Himerødden saasom 
Eladdrelyst og ligcfrem Lyst til at 
flade Prccsten og hans Gerning. saa 
besluttede han alligevel, at »Tro- 
fast« skulde findet-. lwillet ogsaa blev 
gjort kort før Jul. 

En Aften i Mai lom to Farmere 
og banlode paa Præstcns DonFruen 
lulkede op. Er Pastoren ilke hjems 
me? spurgte de. Jo, han var gaaet 
til No allerede, da han ikle var rig- 
tig vel. Men, hvis det er nagst via- 
tigt, ital jcsg lalde paa horn. faa vil 
han gerne staa op ag vckke til Tie- 
neste, mente Futen, idet hun bad 
dem træde ind. Og vigtigt var det, 
de snstede at se Prassten jo fsr ja 
heller. 

Lidt efter kam Præstm Wiede- 
bød dem at være velkommen og bad 
am Undskyldning for, at han var 
aaaet faa tidlig til No, og at de 
havde maattet vente lidt 

Detiaar endda være med det, tog 
en af Zatmernc til Orde; men Pa- 
storen ital vide. at Hunden hans hat 
vcrret slemt paa Færdei i den sen-re 
Tib, man hat-er am det alle Veqmn 

Nei, kmel det passek da virtelig 
ille, indvendode Præftem thi Him- 
den er 

Ja, Hunden er naturligvis albe- 
les ufwldig t Præfth Øjnr. afbksd 
den and-n Former hamx men lad 
mig nu small-, at baade min Nabo 

her og jeg var Vldner til. at Pra- 
lnsns Hund, sont bog er meget len- 
delig lal- ester mine Zaat i Mid- 
dags. ag iia vi kam efter den. sprang 
den hakt over Matten ca lagde fig- 
bvor den pleiek. fokan Præstens 
Dit. Men den lud et as Summen-, 
og vl for-langer nu at Hunden bli- 
ver findt 

Er der laa ist and-t. de tnlket 
at tale med mig am l sstrnf 
lpttkgh Pia-sten. idet hsn teilt- W 
as M W- 

ILL del var der da til-. 
Oaa pll J Inaalke bedec- sk M- 

ist ie- tan soll-le am. at .W 
er M for out W Iden. 
W M It to M lb M- 

«pas, da de gled forbi Præften og 
Ihilsedc Godnate 

« 

Jndsendt of »Præstens Nabo". 

Tak! 
Tit Familie og Venner! 

Vi snsker herved at takke eder for 
al eders Hjælp og Sympathi, som J 
viste ved vore kcere sDatters og SI- 
sters Sygeleje og Vegravelse. Ogsaa 
for alle de dejlige Blomster, som, 
blev sent. 

Mr.og MrsNielLi Jefpersen 
og Bøm 

« 

s 

Vlair. 22. Juli 1910. 

Fictlsveret og 
dets Betydning. 

Sidste Sommer fandt jeg san 

i 
l 

i 
i 

! 

fke mange Firkløver. og da jeg se- 
nere fortalte dette til en elegant, 
inmdekommende gejstlig Herre, som 
jeg gyngede sammen med over At- 
lanterhavet, sortalte han mig, at 
det betød: Gud Faden GudZøn ag 
Gud den Hellig Aand og deres lille 
Ven. Ah, hvor dejligtl hvor godt 
det gjorde, at jeg fkulde bo i et saa 
højt Selslab og være den fjetde i 
dette Samfund 

Det er et fint Kompagni, vi er, 

sagde Banden, da han kørte forKrons 
prinjen, klangen og Kejferen af Rus- 
land; men Firkløverets Vetydning 
overgaar dog alle fine Kompagnier. 

Abraham blev kaldet Gith Ven. 
og huor taalmodig den trespcnige Gud 
er imod sine Børn og saa tidt saa 
daarligc Venncr har vi et Eigeni- 
pcl paa i Judas, dengana han stod 
i Vegreb med at forraade Jesus. Da 
kalder Jesus ham endnu Ven. idct 
han sigcr: Ven! hvorfor er du com-! 

«ben? Jkke sandt, her er Trøstebæi 
geret fuldt, dn døbte Mesnnefke or 

virkelig Guds Ven, naar kun du i 
ksandhed og for Alvor vil Være det- 

Seinsre har jeg fundet Zirkliemer.l 
fom hat stadfckftet denne Paastand, 

kidist jeg fandt dem, hvor do 3 Blade 
"var ligedan og lige store, og det fjer- 
«de var kun et lilld Blad. 

Saa fandt ieg oaiaa set, hnor 

Zder i det fjekde Vlad var et Hut. 
lSau tænkte jeg: Jo, det passe-r godt; 
thi du er ogsaa ormgnavet as Sim- 
den, og jeg mindedes Verset: 

« 

,,—L-aaret jeg flyed fra Ulvens Tand, 
Mit Blod til hans Fod er rundet, 
Selv han bar mig til Kildens Rand; 
Der hat jcg Lægedom funden.« 

Mcn Firtløveret fortalte mig end- 
nu niere. En Dag paa Vejen traf 
jea 5 Firkløoer lige i en Klyngcx 
Hvad skal det dog betyde7 tænkte 

im uan at ville lytte til Overtro. 

Ist-, det gik simks et Svar op for 
mig, som lød omttent som sau: Du 

,,Danfkeren«s Ven eller Guds Ven« 
enten det saa er mig eller dig, Las- 

ser, som ved den hellige Tand er ble- 

ven kaldte Sen eller Dotter, Prins 
eller Priniesfe og dermcd den le- 
vende Guds Ven — du har en Op- 
gave. og saa fagde Firllsveret, at 
du og de andre og hver især burde 
da idetinindste, kunde da idetmindste 
ifslge Jak. ö, 19 og 20 omvende og 
frelfe fra der-es Vejs Vildfarelse 5 

Sjæle Hvor manqe var saa rigtig 
færdig til at d- endnu, tænkte jeg. 

«Men hvordan man det faa ikke dil- 
de komme til at se ud ivort Kitte- 
iatnfund? og iblandt vort danske 
Falk? Men var det for meget, at 
Guds Rige tog saadant et Frem- 
fkridt? Hvor mange maa ikke fige 
med Jeiu Fiendkrt Vi udrette intet 

Sankt-nö. F. 
CO- —- 

! Ebenezey Auduboth Ja. 

I .Ooor er J herum store, fmaaC 

Hang man soa vemodig for godt 100 

sAak iiden. da Engelskmanden hat-de 
kbortfskt den dankte cvlaade « 

Z Og nu ek man ved at damit Me- 

scodien om til: »-dvok er J bennc 
«Korreivondentek og ANDRER 

JMeu des ek im vkkkd at wide meke 

Sorg end ntdvendiqt —- innere 
«Glæde. Doktor man eudver foa bel- 
Ieke komme from of stn Ast-two ou 
ryse i Markt-h Mc alone med For- 
stmmWMImnm. felvom 
du er munt. oq FW W er 

kommen out M de hu cidt 
Tit Ist kund- W M III-I 
Wd es WW M 
de ach-M Ist it it III —- 

resmænd En lille ,,Smagsbid«, nu 

og da kan der jo da not ydes fra de 
sorikellige Steder, selv om man ikke 
altid lan garantere saa stote Resul- 
tater. 

Nyhederne herfra synes dog ikke 
denne Gang at være saa over-fla- 
dige; men saa vil jeg som en,,Smaa- 

.bid« og ogsaa som en Nyhed fortcelle 
lidt on1, hvorledes Herren pro-ver 
paa at afhjcelpe vore Tros Mangler. 

Foreløbig bar han her sørget sor·, 
at der altid er Mel nok i Krukkem 
og det sinnger altid godt, synes mig, 
og er styrkende; dog smager det ja 
i Forhold til Hungeren 

Sidste sSøndag syntes vi, det 
smagte italmindelig godt, og selvsøls 
gelig oasaa stykkede og bjalp en Desl 
paa Tun-ne Mangler, der tidt og of- 
te synes at være store. 

Portionen var øst af 1. Makk. 2. 
Kap. m til 62 Vers-. Vi blev mini« 
det om alle disse i denne Tekst 
nævnte Fasdre og at se hen til dem 
som vore balsve Jdealer. Ja, hvis vi 
var Guts Børn —- saa blev vi min- 
det oin at være nidkcrre for Bibelen 
og isasr gjaldt det om at hcenge sigs i den-Ei Torjættelseix Abrahams For- 
hold til Herren var et Lydighedsss 
sorhold. lian blen tro i Prøivelsen,I 
gik imod alle sForstandsindvendins 
ger lieu at osre sin Sen og dette 
blev regnet bam til Retfcerdighed 
Joses kwtdt Vudet i sin TrmngseistidT 
og blenderre iÆgypten. Trods Bes- 
drenecs Lmd oq Misundelse oa al den 
TrænnjeL der mødte ham i Ægyps 
ten, tnmr han ja ogsaa blev kastet i 
Fceniifel saa holdt han nd, oq Gud 
var nied ham og han var med Gud 
Det var Trosudholdenhed Pinehas 
fik, der han var saare nidkær et 
evigt Pisiisstedoms Magst Han Var 
saare nidkcer mod Synden eller 
Overt1«a-delser. iscrr i Forhold til 
det (i. Bud. Tersor i hellig Bekym- 
ring ng Nidkærbed tog han sit Spyd 
og gennemborede 2 Mennesker "og 
siandfede dermed Plagen, der i gan- 
sie fort Tid var udbredt til N,000. 
4. Mosle 25, 8. Josua udmcerker 
sig iswr ved nforscerdet Trosmod, 
han ouernandt 31 Konger. 

Kaleb havde særlig Trossrimos 
dighed til at aslcegge Vidnesbyrd 
i Menigl)eden. 

Kaster itke eders Frimodighed 
bott, hvilken hat en stor Belønning. 
David var Lovsangsmanden, den, 
der i scerlig Grad takkede og prisede 
Gud; det er ham, soin siger: Alt 
det, som er i mig. love Herrens- 
Nam. 

Elias vovede ved sin Tro og vandt 
oasaa. Gud antog sig sin egen Sag 

iog lod Jid salde ned og fortærede 
«-Osseret. De 3 Mai-nd fom kom i 
den gloende Ovn, viste iscer Tros- 

Yhengivenhed Og Daniel havde sat 
sig — fast —- for i sit Hierte at 

Itjene Himmelens Gud. Og han staat 
ogsaa fast som en Klippeblok i Ha- 
vet, fom Vantroens og Ugudelighe- 
dens Balger kan skvulpe op om, saa 
ineget de vil, han staak lige fast og 
nrokkelig. Ja. ihukommer vore Fæs 
dres Getninger, faa skal J indlcegge 
ederstor Ære og et evigt Navn. 
Ost naar J betragter Udgangen as 
deres Wandel. da estersølger der-es 
Tro, Hebt-. 13, 7. Alt, som ikke ga- 
res i denne Linie, Aand og Tro det 
er Synd Rom. 14, 28. 

Meddeler. 

ca Frivillig Erklæring. 

Fra en of vort Snmfunds Præs 
ster hat vi netop modtaget følgende: 

Ebers Daabsminde 
iVogform er det fineste 
J endnu barudk1ivet.« 

Vi fætter Pris Pan et saadant Udi 
trnk for Ekkcndtlighed, og vi føler 
og overbcvift om. at den fmukke lille 
Woebog vil blive vel modtaqct. 
ins-or som helft den kommek· 

Dsuifh Luft-. Publ. Hauf-, 
Blnir. Nebr. 

Jst-etc Sange l—ll. 
Jqlt 930 Sang-. 

Bisse to forttiuliqe sang Sam- 
linger nnd Mk og und-elect 
tem, svokqf etc-rede 6 Oplas er 

trost, fass nu indlmndm M i 
net oq Iolidt arm shmingsbind 
mkd W for den Deckt W 
ne Iris cf ss tout-. It Ists-let 
oel M til Muts Ists 
skuits M as staune as ins 
Haushe- —- 

DIII M VIII- M 
III-. Ists-. 

Skal De reise? 

Billettcr til og fra Danitiait 
med Cunqu Linie-us store, hurtige, sikre og moderne udstyrede Skise 

fcelges af 

Danish Lutyemn Publ. Haufe, 
Blair, Nebraska 

Circulærer vg Oplysningcr frit paa Fort-insonde. 

Dana Koloni 
Alberta, Canada. 

Man bedes lægge Masrke til, at cn af de Maader, hvorpaa vi 

sælger Land i .K o l o n i e n » Da n a« er med Udbetalinger betins 

get af Afgrødetr Jngen Anl, ingen Udbetaling. Dette 
but-de vcere tilftrækkeligt Bevis paa vor Tillid til Sagen 

,Dana« er allerede Vol paa Vej til at blioe en sto r dansk 
K o l o ni. 

Nu er dot netop Tidcn at tage med derop og bese Landet, me- 

dens Avlen staat paa MarkeIL 
FI u s k, at om De ønsker at købe paa Avlsbetinaelser, saa kan 

De. Jnaen Afgrøde, ingen Vetaling. 
Vore Eksknrsioncr afaaar lfte og Zdie Tirsdag i hver Maaned, 
Tut og Retur fra Council Vluffs, Ja. 825 
Om nasrmere Oplnssnina tilskriv 

Manto s- cantsTIANsEN,« 
ELlc HORN, 10WA. 

»T- 

Andagtsböger 
MI.M: EnlilleSkatkiste ..II.70 
I. P. Ieise-: Humaqttioq ............ 150 
Dr. Unti- Lstien Kristeliqe Betraqtninser. 1.00 

p. Meise- is O. Mens: Tag oq Ort-. ..... 
« 

US 

Ism- Skatiistr .............. so 

sitele Stattifte .« ............ .40 

Umsonst-ten- Skatiiste .............. II 

DkaaberftaLivetsslod. .. ........ .40 

Gewissen-. ..............Is 
Den trofafte Juki-tin ....... so 

Jelu Sindelam Wir-set til svet Das s Kometen 
afskachuss .,25 med Matt .40 

List-I I. J. Lucie- WIOQ Minister met so- 
tragtnknqet til hvek Das, ordnet-e estek Wenn-A M 
Sidekisolidtsclstbind............wo 

Damm cum. Pum. Hause-. 
sbü- sei-. 

Nye Postiller. 
B. llssing: .,Croens Gode Sind« 

In Ist-ans Ort-Merm- ovet Wust-U smal- W 
säh 627 Bibel-. Solidt fndh 82.40. 

A. Busch: »Didnesbyrd fra Fruc Kirke i Odenfe.« 
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l Vanilli kais-. Mc gosse, 
sichs-i- 


