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J Tilfttlde us Uregelmæssighedet veb 

Nobtoqelsen bedes man kluge ttl det stedligt 
Vomletsp Stuer vet ilke hkælpe, beves 
man benuenve stg til «T"anlkerett«s 
com-L 

Naar minnt yenvenoet tig til Felt, der 

avertecertBlavu,e-Iten to- at tobt holt dem 
sllek for at faa Oplysning om det avekterede, 
bedes Te alttd dumm« at Te taa Unwisse- 
metttet 1 dem Blatt- Oet ,pcl vate til gest- 
stdts Heim-. 

Stromgljmt. 
Vlandt alle Amerifasts Wange m 

storc Vidnndere kan Vort Lovsnstem 
med Rette ficht-Our indtagc on frem- 
sfudt Plads. 

Vi har, ganske bogftaveligt. Love 
i Tusindvi5. Lg huert encfle Aar 
fkrines dcr flocm jun man man ellers 
nok bekymret sMitge, lwor dct hele 
sfal ende. Hettil svarer vore 

Lovkyndige Ined et forftaaende EmiL 
idet de fejrsftoltc forfikrer, at det 
netop slet ikke skal ende. Tet fkal 
blivr ocd. Fremdeles Bunker og 
Vnnker af nye Looe, faa længe —- 

ja, san længe Folket vil finde sig 
i alt dette Galimatjag. 

Hvis en Neger fra Liberias Jun- 
glc kom hortil for at scudere ameri- 
tanfk Ret, vilde han viftnok fsle sig 
højlig forbcwset, at vi i flere Hen- 
seender ubetinget er bagefter de hel- 
eller halvvilde. 

For nylig bIev en Fyr antlaget 
for at have ftukket Jld paa en Hø 
ftak, bekendte fig fkyldig og blev — 

— fr iken dt. Yes, Sir, frikendt. 
Det er virkelig sandt! 
Han bekendte fig skyldig. Men 

blæse være med ham og hans Ve- 
kendelse. Loven vidste bedre Besked. 
Der var en Paragraf, som omtalte, 
bund der fkulde times den, der ftak 
Jld pag en Sta k· Men om Haftaks 
ke Mnede Loven intet. Altfaa kun- 
de Delinsventen ikke dummes Thi 
hvem kunde afgsre, hvad Slags 
Gaste; Loven mentel Maaske var 

du ktm tænkt paa Halm-, Var-Ide- 
eskt Msgftakka Det er en farlig 
sags, your Honor! faadan uden vi- 
iese at forudsætte, at der ogsaa vir- 
kelig hat været tænkt paa HøstakkeZ 
—- Jyten blev frikendt. 

Vi læfte i Vor Tamnarfshistorie i 
Stolen om Krijtian d. Fjeroe at 

hqn fom liiaars Drenq fif at børe 
om tte Vrødre af en Adelsjlæqt, der 

havde ooerfaldet en ung vaabenløizs 
Idelsmand paa Vibom Gabe oq 

afhugget hans højre Haand. Tilque 
httte han, at Rigsraadet saa qeth vilde redde de tre Vol ldsmænd km 

Straf. Da harmedes den unae Kon- 
ge. »Er der«, spurgte han, «flet! 
intet Lovsted, der bestemmer Straf! 
for slig Voldshandling?« 

»so-« fvarede man, »ganfke vist 
er i Skacmes Lov en Paroqrai. at 
den, der afhugqer en Trcels Haand, 
skal bsde Jre Mark og etftatte Eier- 
en Tabet. Men da det kun gcelder 
staanfke Trælle og itke jydfke Adels- 
mænd, er der intet at stille op.« 

»He-r da en Træl i Staane stecke 
M end en Adelsmsnd i IIIle 
Abt Montag er, at de to Bestre, 
der Mdmt Mr- ffsl M der-s 
m Max-, sqsw km nun 
W den« def- er MI, man 

MWR —- VI bewed blev 

Wgossjortafenlbaars »«;j·«·d-·apthiskveoki- 
JEAN-»squ -T J UW 

,-.::,gkks . 

J sin Forllating til den anden 

iBsn i Fadervor siger Dr. Luther-, 
at de flefte hat for Stit at rende 

thid og did, een til Rom, en anden 
til dette eller hint Valfartfted: nog-’ 
le bygger Kapeller, andre opketter 

Ifor-skellige Slags Stiftelfer: nie-n 

til dct egcntlige Punkt kommst m- 

Igen af dem, dette, at de selv ind- 
svortcis ooergiver sig til Gud og lo- 

der bans Rige komme i den-;- Hier- 
ter. Te tan ljyklc sumtt i dot Adre- 

«mcd alle deres Herninger. men ind- 
kvendig vedblivcr fremdcles den gam- 

le Ondfkab, det iamme Had, den hids 
Itidigc lltyskhed, den Nrdvanliae 
Ucvrlighed. 

Kunde det blot ranbes med Ba- 
sunrøfL med Tordcnstcmmc i Dort 

gLands Rigmcends Ørem de, der gi- 
;ver de fmrtende Pengoümnncr til 
Hirten-J Lidrsck 

Men ogsaa til alle dem, der ydcr 
meft i Mensghederne og som netop 
ofte af den Grund falslclig tror sig 
iikrede for Guds Rige og den an- 

den Verdenl 
»Got) jeg mit cheme hen for at 

Ebrændez men haodc ikke Kcrrlighed, 
gavnede det mig intet.« 

Hvis Gudsriget itte kommu- fau- 
dan til dig og mig, at det førft 
af alt lukkss ind i vore Oft-tier- da 

,er det fo, saa vidt os ongaar. det 

Hamme, som det slct ikte er kommet 

i J en By i Wisconsin var der iidits 
lieden Julcdag en lille islsAars Pi- 
gc ved Norm Marie, fom af Ein Mo- 

Ider var bleven vnntet til Jendazsis 
Fikoliy book der itulde uddeles Zimm- 

igaver til alle denne Efolks Med- 

!lemmer. Med bankende Objekte-, tin- 

Jdrende Ter og glad, barnlig For- 
sventning ilede den lille Pige til Kir- 

ken. Og med lykkeimilende Aniigt 
iknndte bun sig vrd Zlutningen 
hjemad for at gøre iin Mor med- 

drlngtig i Glckden 
Men, itafkels lillc, det- blev ben- 

de en iømelig Hjemkomit. Ta hun 
laabnede Dørem fandt hun Ein Mo- 
sdcr liqqesnde død paa Gulvet, dræbt 

of Hierwilag 
Falder dit Blik Pan disk-Te Linien 

du lille Treng og Pige, iom maaiie 
nu fornylig ogfaa iaaledess lnkkeinldt 
ilede hjem fra Juletrwet for at niir 
din kærc Mckr dine Guyet o! 

tak din himmelike Frelien at imn 

hat ladet dig beholdk liench iUm 
du alligevel nødig kuude miinn 

. I M 

En bewmt Foriatter blen cngong 
i et Seiikab af de talrigt tilitedevcks 
rende Tamer ovfordret til sit udtnle 

sig sm ,,Kvinden«. 
»Kvinden,« iagde han da, ji«-irr 

et Tour-Ur, en Snegl og ist Ekkoxs 
Som Taaknsllret udbaiuumsr nun 

for hele Stadtm, hvad der iimsgaar 
i hendes Hjems Jndre Som Stieg- 
len vil hun helft have al iiri Eiens 
dom til Skue, hvor hun kommer 
frem Og som Ekkoet bcholder hun- 
altid det sidste Ord. « 

, Dieblikkelig ter set op med vre ( »de Miner, haunende Øiekast og 

lfpydike Tilraab over Tigterens o- 

!ved. 

H ,,Men,« vedblev han, »for alle de 
tilftedevcerende Dameks Vedfommens 
de man jeg, fksnt alle tre Lignelfer 
pasjer agan paa Dem, give den 
Udtydning, at De er punktlige fom 
Baarnsllreh huslige fom Sneglen 
og er itadig Deres egne Mændsl 
Eis-« 

Det hjalp paa sum-ret. 
p---— 

Utahmisiionen. 
Under mit Oobold i Amerika traf 

jeq i Nebraska oq Jowa enkelte 
gamli1 Mennesker, som havde været 
indvjklet i Mormonernes Vildfareb 
fer, ja, rndog for mange Aar fiden 
foretaget Neffen fra Missouri til 
Utah. 

Nu, jeg staat i Kampen modMori 
monbevægelfen i Danmark, nilde det 
være mig til ftor Nytte, dersom jeg 
hævde faadanne Vidnesbyrd skrifts 
lige, hvorfok jeg herved indtrcengens 
de anmoder alle og enhver, iom en- 

ien felv hat en faadan Livshistorie 
eller ntje kender faadanne Mennes 
stet, om at meddele mig disse Op- 
levelset sum-est willigt- 

Kunde vi gennem disfe dyrtksbte 
Erfaringer og ved vort Arbejde her- 
hiemme afveeme et eller andet Men- 
nestes Ovetganq til Naturw-men- 
vqr inqu unwi; tht en Sjcel er 

kostbar i Her-MS Hin-. 
M fis-M Why-d W 
W med vedstmmcendes 

i 
- 
i 
; 

Novn og helft vevidnet af Stedets 

Præsh dog vil saadanne Navne ikke 
.b1ive offentliggjokt, hvis Brevskris 
Deren ikke Infker det. 

« 

Med broderlig Hilsen. 
» 

Deres beug- 
; Joh.Th-7rsen, 
L Silkeborg Danmark. 

) Ovenstaaende er af Samfundets 
Formand overlevervt os til Offents 
liggørelfe Vedkommendd bebe-S for 

Wden bctydningsfulde Zugs Zkyld om 

lat inmdckomme Past. Thorfens Be- 
nasritm hurtiaft muligt. Hanssldress 
se er, som man ser, meddelt even- 

for. san Vmi fan Trade-L- dikekte til 
lharrt Ellers, om nogen fokctrækker 
dem-. kan de sende denesbyrdene 
cntcn til Emnsnndets Fornmnd eller 
til os for videre Vefordkitm. 

Dsk"s Red. 

W 

iEftktslæt til 
Is- Fulsilkkuinsgavm ; 
s 

I- « X « —- l Lkz »Ur »s« Jllc UND- »«.lll’lc:s’i’ 

»-iij.it nnd i. ki«.i) der mir Dasrcst 

DIE-ist« i ..Tai:"l«m«iu:« kjii Uns Judi- 
!..1!Zi:ii-:«.ia.k«, m di ilciils as voru 

-.’I.’.1!.-:« fini« Inst Bliilksliiiim til at 

s:1;»n-i:i-Hs, imm- isi ci« mindre Zum 

»11:.«:· iEI dciiiic Eli-« Not-Essai Hier 
ro Da Lizsnis iiar t:?s·tiiiidut. Nu cr der 

in Eaa at di- ilisiic zllcæiid Tut-allen- 

»tci"l«:« It Hieni. Taa at imar illlandcii 
"«ii:)ci«, nai- McI -C«9(s:iiiii-ci aixct med 
«:i.::i!, Hi IN Tisiiksll Rossi-zinle 
er der itlc i den liki"·aiiliae Minori, 

«:s«.»i« Isf criansr Eaiidtioden af Sci- 
nsxiss Lstt ,Eaii.it ci« Nt at aivs 

»Du-Licio :-.’ at txt-iu« "L«"i i Ton tote 
nede Kirte er jo cen iior Familie- on 

;JiiisiLasiiiiiisikiicii un Faiiiilicbciivens 
«hed. Lad osJ drriur alle klare illiilcd 

tii1::.i ti: at zidr til Jxiilsilawiznkaancsli 
i III Mitlin Iiiizi ui til-r Ltedftv 
;nioder, en af den rette Flugs-, iom 

llsar ci: Tisi· Flvl Forli m isriksmi fle- 
«re Borncbøm: liun trasiigcs til en 

Zions-»sich m licle liciidisszs Familie ci· 

lilcxtcii enqu um at for-Kakik- lieiibc 
.«««-::. Hoimskk Was-is kii da irre spsk 
mit-san ille alt-in- Mthaaisrcn iiieii 

minnt alle Worin-, iiaar Tagen 
iuzissius Da, Dis taii lcrazics Nimm i 

»Und-II Etwa Reir ask-, Tom nu Aar- 
ciier zllar er blcsveii Vaiit til at sprich 
Dorn Fern til Stolen i Plain Neb» 
lass si niriien Timx at Trinitatis 
?cii-:::aiiiiiii km Laiia Colleae er 

lileisscii Tom cii fast Bedim Te for- 

ilelline Virkiombcder cller Grcno ai 
Arbeidlt san :«i liaiie ist-d Bonn-iu-, 
m do Ciikoltc Medlemmcsky iwd 

spllorinslmrnisiiu 
Vor Jemand liar iiit Diaumct 

at i Lsksdins nimmer til sen Linken- 
lc Arm THJJJNUH hqu man Vjsi Vzkx 

re fortrolig mcd Forjwttelien i Salt. 
81,11, og vi ikulde io nødig vaer 

ins-d til at beitasiiimc band Tillid 
lwerten til Herren eller til os-. 

·.«’a-!.mte Tal er itte faa itort, naar 

iii lictwiiken at Zjæleantallcst i TM 
iorriicdcs Uirke opgives til 19,881. 
Tor rr 15 Mcniqheder. iom ikke or 

talt med, iaa Tallet kommcsr not 
mer op til de 20,000. Mon ikke de 
fleste Familier kundcs give et Tak- 
offer paa en Dollar for hvert Med- 
lein i Familien Ellek om hvert ton- 
fikmeret Mcdlem gav 2 Tollen-s- 
oilde det blive 32-1,0()0. Naar iaa 
det komme-: med, fom de bellte-stille- 
de giver mete, oil oi komme et godt 
Ztyktcs ooer de 825,000. Tenno Ga- 
vo vil vaer cst itønt Bevis Dan, at 
oi tiaaikgnner Stolens Betydninq ca 

Gernitm, oa blot vi leite-r i Flot, 
ital det ogiaa not naas, Gud til 
Ære oa Lov og os til Vellignelle. 

Herren figer: »Es-ver, liia ital 
csder givcss: en sod, tnuget, skuddet 
og overflødig Maade skulle de give 
i eders Sksd Jeg hat nu gaaet og 
tæntt: hvotdan kan feg væke med at 

yde en Skærv2 Vi Minder hat 
ljælden ret store Sammet mellem 
Heut-erne, men er dog ligelom Bsri 
neue glade ved at være med at give. 
Jeg sit da en Danke og tog den som 
lendt fra Herren. Wen lau tckntte 
ist« bet et del tlle ret at beholde 
denne Gliede for mtq lett-, maaske 
nosle af mtne sjstre i den lot-ene- 
destrkeerqladvedatværemed 
osiMMetdettestrevetPcas 
nen er nemlig demm Hi lwer en 

Wie- belst I Ist-w at en Mr- 
ke eller Mlez M den M bed- 
sie Rande es since den en Paa- 
M lvm lvcrer til Denle Lcd 

iaadan Plads, at vi daglig kan have 
den for Ofe. Hvilken Glæde kan 
vi ikke erhoide ved nn hver Dag i 
inv Manneder at kunne bede, ofre og 

nebejxw for denne Sag. Og den ster- 
Ifste Velsignelfe kan vi maaske hefte 
ved at fortælle vore Bern, at dette 
er til den Kirke som de Abster, 
fortælle dem om Skolens Gerning 
on Betydning i denne vantro Tid 
og lade dem faa Lov til at viere 

nnsd at nde, iaa de bliver interessiere- 
de deri og føler iig iom Parthavere 
Her kan blive Anlednina for hele 
Familien, som det sig bsr oq bor, 
Iog maaske en eller anden bei-neube- 
«ion1 ellers ikke giver noqet til Her- 
rens Jan, knnde fcm Lnit at lasage 
en Gave deri. Lad os da ter der- 
imod med Tak oq bede Gud velsigne 
Niveren 

Eonnneren itaar nu for Deren 
med de nmnqe Mulinbeden Ko- 
Søns oa Dane, on hvor dette ikke 

hones, findt-s not paa andre Juk- 
tægtskilder. Als-vor der er en Villie, 
er der altid en Vef. Man Herren 
finde den imnme Villighed bos os, 
sont han vidite der Var bos Monden 
omtait i Mark. li, 3. Lnd es san 
en fandan Evarebesie i beert Hiem 

inden for Den forenede Kitte. 
» 

Tette vil ncrppe hindre nonen im 

,at ofte til ydke Missionen Jen an- 

»tager, nt om vor Kwrliqbedsiver i 
Hmr Moderfirke kunde bliver riatia 
levende viide den nde tilfimskceliae 
Midler for Ydremissionen oq da 

fvilde Forholdet blive det rette i 

iTim 5, 8 
m,.s -. L-4 k.«. J-(»(....-c««.. 
»s« « .-« ««. -.s..-»««.«.-, .-« 

kære Stole feil-er i Anr: men i 
Tor Elcume Tid er det lanzjtfm alle, 
der naar at holde Zølvbmlllm Vor 

Vcdftp er lioskraftin on lededugtim 
og om Herren tøver lau lernge, skol 
lnm nof npncn at fein- Guldbrnli 
lup, nanr den Tid kommen felv om 

ikke alle vi, fom nu er med, opnaar 
at være med da. Tekfor lob os ar- 

bejde «ncdens bist er Tag. Motten 
komme-n da ilkqen lau akbejdcx 

»Alle lljaslveh ingen folge-, 
Enighed gør stærk; 
Kommen fattige og risse-, 
Fremmer Herrens Nwrl. 
Herren lalder. lad os llcs 
J hons Vingaakd heu; 
Efter Arbejd komme-r Halle 
Hist i Himmelenl 

Hillcn med 1 lKor. 15, 58. 
En Stster i Herren. 

PS. Titus lau vaske sikker paa, 
ot chfkriveren af disse Linier ikke 
vil blive den sidste til at faa Spate- 
bøssen let-net, vg, om Herren giver 
Lykke og Rand, heller ikke lade fig 
her-ne Glasden ved selv at være tat-d 
at fnlde den« 

——..---- 

(5hikago, Jll. 
Siloams Marias-ed 

Tat » mt site Aar-, fjdm vor ch- 
rc Past. J. M. Hausen rcsjfte fra os. 
Silnam leimt- doa endnn im faar 
Kraft fm vor himmvlftc Faden som 
er and imod os for Jesn Skala 

Siloam arbcsfder nn paa isn ny 
Plad5. Vi er flyttrt lasngoris Nest 
paa i Chiraaa Vi bar ja Krebs- 
formanden her i Cbicaqa Oam er 
vi glade for aq kommt-r tiT en Gang 
imellem for at talr med ham om 

fortkelliao Tan Dedrørende Guds 
Niqu Arbcjdit Han var as bebfælves 
lig med det ftore Flyt Vi var jo 
baach et mer Mandstab Da irr-q- 
lc aamle trofafte Støttmz Tom ikke 
vildcs aivo op. J det aamle Knar- 
tek var dar ikkc meaet at gute-, saa 
jeq tænkw det var Herren-k- Will-km 
at der Milde flvttes ud, for Dis-« 

Landsmænd var flnttet fra d. -:-— 

Kvarter oa andre Nationer flm et 

ind. Fsrft lefede at en Sal vaa Isi- 
nye Platz og fik ned Kredsformaa 
dens Hteklp Stud. Christianspn til 
at gsre Hutqu omkrtng i den nye 
Lokalttet, og han fandt 200 Dunste 
derude. Vt holdt taa Gubstieneste 
hver Sindaa Formtddag og Sin- 
daggskole, og Stud. Christianer 
ptædikede for de voksne og talte ttl 
sit-neue Om Aftenen var der Pras- 
dtken t gamle Sile-am —- Det var 
i Foraaret 1909, vt begyndte Birk- 
tomheden t det nye Matten Om 
Sommeren ftk vt 80 Bsrn t Stu- 
dogMolm 
Vt var vel tiltreds med Stint-Chri- 

sttansem men um cfteraaket lkulde 
hcm tilbage ttl Skalen. Sau var vt 
tqeu t Fulethed;s men Micr- 

mandcii hiaip amt. idct tun imm·i 
-til N. Tat. m sit· Stud. J. P. Jan-; 

sen til at komme limit. Sau ajorde 
et qodt Emkko Lin-Haku san vi kam 

ftil at sc, at dri- var et start Arle- 
ide for Silvani-J Ilskcniaiicsa Vi fik 
den gamlc Kirke folgt, oq Wind 
itencn til drin mir die-I lagt den 22. 

Mai 1!s1«. Tot die-.- cii Mindedaa 
i Silvani-J Historie 

Vi bar oasaa saast m fast Vradit 
i vor Organist Uhr Motten iian vil 
bfwlpc osI nie-d dsvrrcnszi Ali-beiden 
Han spiileks for ost- ioruden Pung 
men ikke soriidm Moder-. Lan Eis- 
rer til Past. L. Pcdcricnsji Wenig- 
bed, men da imu hin-un at Silvani 

manalede en Lmanift. tilbød han 
fin Tjenefte. 

Vi fik voi- nye Kiste-, af hvilken 
her medfølgek et Wittwe-, indviet 
den 30. Oktober mm —— Folgen- 
de Saum-, Eins-not af imr gamle 
Prasst og feiidt ais for Jlniedningem 
blev bl. a. iiinanet 

Dammcu Siloqm. 

,,Gaa ben, to dia i Tmnmen 
Siloam.« Joh. S-, 7. 

Mel.: Paa Jerusalem det tm. 

Gan og to i Eilomm 
Lsd oor Freisier Erd til imm, 
Blind var alle Tage-; 
Lydig han til Tammcn gif, 
Klake Øjne der han fif, 
Kom mcd Syn tilbage. 

Gaa og to j Silvani- 
Lyder Order end fm band 
Der hat Syn for blinde, 
To dig i Guds Nemdes Tom, 
Og din Blindhcd, Svnd oq Skam 
Skal for Kraften spinde. 

Gan oa to i Siloam —- 

Mon du denne Rost fornam 
Dubt i Simlens Jndrei 
Hur du Syn i Msrket krick-L 
Kan du se mod Jesus vendt 
Livsens Lns at tindre! 

Gaa ng to i Eile-am 
Det skal lode- ber km bonI, 
Til bot-m Wirken dies: 
Trsftia bam vaa Ordet kna. 
Im din Blindbed end i Daa 
Skal du vift befrieå 

Sile-as Midr. 

»Als-as femte rindende Var-den« 
Ef. s, A. 

Mel: Vrnd srism mit »Sie-Its Tranq 
«at Unde 

Lad, kære Mind. de stille Bande 
Im Zjlkm ndrindks hor: 

Leid Qirkm Silvani doq fmnde 
Jndbndksndp for Eiern km nær, - 

At førcs Falk til Kildens Vom-r 
At lasfkk-5, sont frm dnrt du lqvetc 
Lob Sirt-muten flnde dnb og rolig 
J Siloam, oq gode Gub, 
qu Kisten vasre Fredeng Bolig, 

Hvor Livetg Band du deler ud. 
ISe bog, hvor Sieklene fotsmægtey 

Pil- »Giortens Ostia-« hos Jordms 
Sie-Oasen 

l 
»Ist hid de smaa, ist hid de unge, 
»Ist hid de ftærke, hid de grau; 
TOq de, hvis Byrder .ere tange, 
iByd dem, byv and-, gove, fromm-, 
Byd dem, byd alle andre komm-. 

Oq ræk dem ico, o Gub, serindc 
In Læfkedrik til evigt Liv, 
san styrkes man de iyge Sind-, 
Sau grtnnss kan M tjtre Cis-; 

Da skal med Taf en Luosang lyde 
Ti( dig, Tom her lod fwilden flyde. 

Sande sm- anl baodc vi Ve- 
soq as Hand. «kasdstisd. san kalte i 
Kirfen om Aftenm Taf for Bei-get 

Ved Sitzen-wer lmnde vj 51 Ban, 
og san imnzusjdc Ui endde ils. —- 

Ter csr l« Inmi« i Unnfirmandklass 
sen. 

L Ilqcr eftor Nntnnr band-s vi nogs 
le vclfignede Bedo-nacht omkring i 
Dicksymmm km vi masrkrde rigtig, 
at Und-I Jlnnd var til Sieb-s 

TM 1.·-. Februar haude vi den 
Glasde at have Prasftcme Kjasr fm 
:!I«’icbigmt oq Haufen fra Racine 
samt en mm Mond fra vaopotss 
mirs iblandt o:. Alle m- nslagde et 
godt og Hart Vidnesbyrd. Tat for 
Bei-get 

Eint-IN Den HI. Rean bovde Vi en 

erllnftfist umer fmn Sanakoret 
havde nimm Æns af. Te nil aerne 
»Ja-n- misd at ofns baadc Tid og 
Jenae- for-, at alt kan blive saa htm- 
zusliqt fom muliat 

Maniabcsdcn bar solv sat »Bafe- 
month i Stand, saa Vennernc can 
tro, baade gamle og unae bar slidt 
; det. Tisi- rr jo qodc, trofafte Stut- 
tcsr fm den aman Virfsomhed, der 
blau besanndt for 21 Llar fiden den 
Isi. S!Ikarts« De hat vasret med i Ar- 
beit-eh oa noglc bar oafaa qivet 
store Sammet til de to Kirkcr. og 
drrcss Born staat nu vcd des-es Side 
som en Slægt, der aodt vil begyndr. 
hvor Fadcr oa Moder hat tilbraqt 
mange herlige Stunde-r samtnen om 

Horte-us Ord. Past. Christiansem 
sont blev ordinerct fidste Sommer, 
staat som en trofast Herr-eng Timet 
iblandt os. Han ask manae Ortsbe- 
søg. 

« 

Hintelig Tak til alle, fom hat 
ibukommet Siloam baade i dere- 
Vønner oa mcsd Gewer. 

Ebers i Herren forbundne 
Y. 

Til de Unge. 
Ehr-km dims llnadnmsfsdaae 
Lad Nnadcnss Solskin drum-. 
Omlødc rrt dit Vmss 
L, se Ima Qrifti Wunder-, 
Da Form heim alle Stunden 
Dpløft til Takkesana bin RIsL 

Tu Mach frefdiqt fan- 
J Livets KokstogSkare 
Du from blandt kristne Mist-nd- 
Scm frisk med hwvct Bande 
For Renbcsd fast du stande, 
Mod Maolet bist du Øfot vend. 

Sau skønt et Unadomsfmykke 
Med Madam oq med Lykfe 
Er hiertealad at auc: 
Al Verdens Ære bleqner, 
Deus Lyft man Met rennen 
Name Jequ blot man have mai-. 

O Rqu du min Ære, 
Dia san ieq es nndvære, 
Du er mit Liv, min Luft 
Du er mit Ungdomsfmylle, 
Du er min Kraft, min Lyktr. 
Jeg lægger mig op til dtt Wi. 

Sau tkyg, foruden Fore, 
Sau smt du mig bevorst, 
Sau fksdfyldt er mit Mi. 
Oper Giebe, W en Cmerie 
Du mkg at bete IM, 
Sau Im, san kostlig er bin Trift. 

s. I —- Strudel-. 


