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Ente-rat at I’1t»irl()kknftjce as second 
Clas- wettet- 

Advenjsiag states made known upon 
svpltcation. 

J Tilfclde as Uregelmæssigbedek ved 
Rohtsgelsea bedei man kluge til det siedlige 
Sowie-. Skulbe bei ikke bjeelpe, bedes 
Ima Verwende sig trl ,,Tanfkeken«s 
tonm. 

Nackt Leier-te heuvendet sig til Fou, der 

avektereriBlabet,enten tot at tsbe hos dem 
eller for at san Oplysning vm det aqmerede, 
jedes De altid vmta!e, at De ins Komme- 
Mntet i bett- Blad. Der sit vcre til gen- 
sibis Num. 

Paftor P. Vorup af den norske 
SnnodePræsriEureka,Cal., hat ifl. 
Meddelelfe fra Ferndale til »Men« 
pkædiket i Ferndale, fiven Post. A. 
H. Jenseit rejste deriva. 

Tuske Protestanter bjdrog 
LICWOUDW til Ydremissioner J 
femme Tidsrum bidkog tyjke Ka- 
toljkker, der overgaar Prote- 
smnterne i Antal med omkring 60 
Procent, s5,00(),000. Naar det 

gælder dem se1v, giver Katolikkerdc 
mere end Protestanterne: men dset er 

en selvifk Ydelfe. »,,The Luth.« 

Som et Tegn paa vor luthekfke 
Kikkes raske Vækft i New England- 
Statetne nævner ,,The Luth.«, at 
New York-Konferensen af den spen- 
fke UngastanaSynode skal deles, 
faa der dannes en »New-England 
Canference«. Og Bladet vil ikke 
forbavses, om Historien gentager fig 
blandt tyfke Lutherancre H »New 
York Minister-samt- 

Kvindeforeningen i Llnsgar dansf 
luthekjke Kitte, San Franciseo, at- 

tangeter ifslge »Men« af 12. ds- 
en Modtagelsesfeft for Menighes 
dens nye Præsi, Past. A. H. Jensen, 
der allerede for nogle Uger siden 
et ankommen dertiL Festen skal hol-s 
des den 19. ds» altfaa netop i Af- 
ten. En festlig Modtagelfe er jo 
et godt Tng for Fremtiden. 

Der paastaas at være 25,000, 
000 Opiumsrygere i Feina, og de 
bruger 22,000 Tons Lpium om 

Aaret, eller gjorde det indtil i de 
seneke Aar. For fire Aar sidcn 
Udstedte Regekingen Forbud imod 
Brugen af Opium Mangi- men- 

te, at Forbudet nilde mre cst døde 
Bogstav; men der UerI smdig 
Kkjg imod dette fkadelige MiddeL 
og en Artikel desqngoaende you-J 
staat, at »en kolosfal Kamp hats 
raset over et Territoriurn saa stortj 
sum De Forenede States. Flerei 
Hundrede Tusinder If Embeds-F 
met-nd, Berger Studenten sei-»Es-« 
mænd og Beværtninqsmasnd er dra- 
Iet med ind i Kann-en Vlod har 
sinkst og Ejendom er sdelagt often 
en stor Maalestok.« 

Vi hat et Spørgstimal til Mot- 
monbladet ,,Bikuben«: Naar Nu- 
Adens Motmoner hasvder som ,,ene· 

ste autoriserede« Strifter: »Bi- 
ielen«, Mormonz Bog«, »Vagtens 
sog« oq »Den kostelige Perle", 
er det iaa deres Mening, at Leer- 

; Wen i diese stemmer nsjagttg 
s--Mm7 euer, i medqu Ford- 
-·Ie det sie-singen, at de andre 

W Mbtje sig for Bibelenf 

Vilfare15e? Qm de gjorde fan, 
vilde de have taget et Skridt i 
Retning of at vinde andre Meutre- 
skets Agtelse. 

Pastor. H. M. Hausen, Qmaha, 
striver under 15. ds. Iil jin Svoger 
W. Johnfon her i Fortetningenf 
»Min Hustrn er i Goar og i Das 
begtzndt at blioe biser Det var el- 
lers en streng Uge, sidfxe Use 
Jeg vil i Tag tage Bsrncne ud at 

se hende. Nu hat hun ikkc set dem 
ien bei llge. ch haaber nu, at 

Futen « overftaaet.« 

llniverfitet i Christianim Name-, 
og ligesaa Brei-lau Universitet, 
Tyfkland, vil fejre Hundredaarsfeft» 
for derefo Bestaan om saa Manne 
dek. Prof Noreen oed Universi-; 
tetct i Upfalm Syerig, et nylig 
blossen udnævnt fom Keptcefentant 
for denne Skole ved Festen i Bres- 
lmt, og Prof. Zchiicf, Nektar Mag-! 
nifikus ksed llpsala Univerfith Dil- 
revrwsentere Institutionen ved Fe- 
sten i christiania ( 

---.—-..-- 1 
Ficke luthcrske Professor-er ogI 

Prcester r Bayern tfldesltes IErestitOj 
ler og Dekorationer i Anledning af· 
Bring-New Lust-pode- 19. Ists-J 

Dselsdag forleden. Prinsen er meget 
afholdt of Folcet, og Luthekanetne 
nærer venlige Følelfer over for dannl 
fokdi han ofte har afvcrkget inwie- 
rante ug uretfærdiae Hondlingcr· 
En Fødsclsdagsgave pag Smo,000 k 
Tom han modtog fra Folk i By cg 
vaa Land, vil Priner benntte till 
Opbyggelse og Vedligeholdelfe af 
et Sanatorium ffor tuberkløss Born· 
og Iignende ForetaganSL ! 

—- 

l 

iHssjeftetettknss Tom s 
over »Statut-arti Ost-CI 

Sau faldt den lasnge og medf 
Spænding ventede Højesteretsdom 
i Zagen med Standard Qil Kom-« 
vagniet· 

Vi naaede lige at faa selve sitz-i 
heben mcn under »Ah-Tu- Nyt« il 

Tirsdags. 
f Der var tidligere gjort flerei Rock-g paa at holde fdenne mang 
»tigste az· alles Trusts inden for Los. 
vens Grænser, men fingener I 

Dommer Landis Dom« over det 

l 
l 
4 

l 

Tze iwmpagni blev fuldfastet 
» 

Den af Krebs-retten i Missouri 
’sstlige Krebs afsagte Tom skuldc 
vgsaa have vcrret kuldknftc-t, men 

xdet lykkedes ikke. 
L J der vwsentliqe stemmcsr »Spie- 
sterettens Dom med den Tom, fom 
nævnte Rredsret afsagde. 

Trusten er dsmt som Truft, som 

ket Monopal, der hemmer Mellcsmi 
kstatshandelen og dræber Konsum-an- 
’cen, täl at oplsses. 

Dette er det væfentligftc. Kom- 
pagniet er dsmt som entiiombination 

( 
jimod Landets Lav, det hat lidti 
Niederlag. ! 

Zcm «r «cr Toxnxni r Nation-I usi» 
zischt-c Zwime anqnncndc Eber-T 
man-:»(nti-?nn«!sLor-ene :Il:1:scndc17p» 
Von Tilfwidet 

» 

Ton Haar lidt irr-muten end sei 
umtathI : Tit-Ihn1—:: »Es-ist or dij ex: 

dre Tommereis Brw as Adjektiv-er-« 
no .u:m-a«nnnblc« pg ,,»undue«, 
han ikke kan gaa med paa. 

Justitioriuss Wbites og de andrel 
Tommcre inne-;- at have Villet mer-. 

no sum de »kimelige« Kombinatio-; 
net, — merc end lföarlnn kundi- 
være med paa. 

Haksan paastod, at det Ved Kon-« 
Aus-sons- Vedtogelse of Antitruft- 

« 

Loven havde været Sensigten at 

udrydde enhver Korporation eller 
Kombination, Tom var organiseret« 
fanledes, at den bæmmek Mellemsf 
statshandelem uden Hensyn til »ti- 
melig« eller ,,urimelig«. 

Der er manqe Kongresmedlem 
mer, færlig Senat-n LaFollette, 

isom deler Dommer Harlans An- 

Hkmlfr. 
I Man mener endog, at denne dis- 
Iseutekeyde Summe viI give Zured- 

Ian tu, at Sommva its-. 
Ver M- 

Men bottsct hersta, san hat deu- 
ne Wettka Ader i CI 
nde var anstecan fis-est Vo- 
leg-Mk Mino 

Bot Rest-ins eller den nM 
Oel as W, Mist-oth- 
ngs, Ins-us- s Aas w Lan 
Ists M MW F 

Det giver Administrationm Selvs 
følelse og Kraft: vort Justitsdwarb 
ment hoc mmdet Respekt og indxagt 
sig Ære oed dejme Sügs Genus-asso- 
relse til Seit. 

Og Trustene shar faaet en Lok- 
tie, de ikke saa snart vil glomme; de 
kommer til at se efter, om de er 

inden for Lovens Grænser. 
Der er io Here af dem, der staat 

for Tur, og de tot mrpve Mute 
N a a d e lwii Hofe-Tretet- 

Og den nfsaate Dom tør vel vg- 
saa Lag-Ists sont et Titkert Ver-is for, at 
det ikkc nytter at nastme iig dort 
Land Hofesteret med Stitpcnge. 

Hvilke Mangler. der muligvis 
kan vaer vcd Kendelsem faa hat 
den-S Enftemmiabed i Hovedfagen 
Wink-L Aste-lieu for vor Hofesteret 

At de otte as Tommerne hat dek- 

ret bensnnsfulde over for al lovlikz 
Fortetning, det fkader ikke der-es An- 
seelse 

Thi jamtidig har de jo sagt, at 
»Stadard Dil« er en baade ulovs 
lig og urimelig Kombination, der 
bemmer Handelt-n. 

Kommen er ingenlunde uden Be- 
.tydnin»c1 for Landet og Folcet heller- 

Trt et ikke fikkett, at vi vil faa 
billigere Oliv eller Belysning her- 
estet 

Men det er fakligt for et Land 
at faa Konkurrencen sluaet ihfel og 
Tau ver prisgivrn Monopoler. 

Naar man iaa dog bos Hsiefteret 
tsr vente Netfætdighed uden Pet- 
sonsamslse, — det er der altid en 

Tel Betryggelse i. 

Kitkeiudvielfe i 
Kanqu City. 

Zøndakz d. 7. Mai blkv Vor 
Irelsrrsks Kirlc i Kansas City ind- 
rfcst. Mmct Arbcjde var gnaet 
forud megcn Offervillighcd mit. 
mangen Bau til Gud om Velsigs 
nclsc over Arbeit-et var bedi. Der- 
ior nor det jo heller intet Undet, at 
der i do Tage var en Fslelle of 
Hvilc hos de Menneiketz der længes 
hvcsr vaa Ein Vis bunte stanct med 
ilscurfkeen i Hat-nd, og at mange 
Banner var naaet til det dejlige 
Lieb-lik. lwor Kaman gaar over i 
Seiten-i- .83vile, og det hele forme- 
Tig Tom Tal til Gud for hans Naadr. 

seit-km liggcr uaa on Balle, 
Zweck-Im man bar m Vid Udsigt over 

Buon. Byggegnmden bar mud 
Hoden on Vrcdde as 162 Fad: der 
er alt-Im rigeslig Plads for en even- 

tuel Vrasftcbolig. Kirlen et bny- 
gct i gotisl Stil ns LIhmkesten mesd1 
hvide hugne Sten om Vinduek ogY 
omkring Taumel J de dobbelte’ 
Vinduer er indsat anstglas: i del 
to Altckoinduet fes Skærtoksdagq 
nattens Sjælelamp og Langfredas 
gens bäte Kvide. Det hist hvæls 
ocde Loft er dæftet med Small-la- 
det: alle Kirlins Faroer er fint af-; 
ftemtr. Paa Korbuen findes Sym-» 
bolet for den altjecndc Gud: det Sie-, 
inden for hviäs Rækkevidde alle Kir- 
kegænqerne er. l 

Alt Hirten-J Inventar er udfsrt 
i Egetræ. Udstæring og Polering 
er foretaget.med Haandm Berufe-J 
ne gioek Siddepcsds tit 200 Men-’ 
treffen Bæntr. PrædilestoL Tabe- 
font, Altes-, Lyfekronet og Treppe-r 
fmar Tom Vidneiibnrd Hm den sm 

du«-To i Nebr. mud bonI-fis i wann- 

Cjtn udmfns Saand Illrvrbilliwt 
— JeTH zlsiøkse nka Umris- MJ mn 

lenc ——— er malet of en du«-J .s.-."nnd 
i Kansas City. Til venftre on bis-! 
re for Piklcsdct er i Rom-Um :1ks"7kac. 
rot Alfa og Omcsqa, ncdumsw 

Forbogsmocsrne i Qrksenet fw u-:—, 

Mcnnefkrnes Fressen midt imthsm 
er Billedet as hom, sum er Den for- 

fte og sit-Hex og ved hans Fodder 
hviler hun, som med sit Nahbuni 
og ved at give fig hen i Tilbedelsens 
fange Følelse hat nat-at disk ists-.- 
og fidste og oiqtigfte Tet Sym- 
bol, som ofiest kommst igen, er 

Kot-seh rimeligt not, det er jo det 

Un, hvorved vi ital iejrr. Dei fes 

paa Tour-seh pag Ost-dont paa 
Alteret med dets heilige Kar, i 
Binduer. paa Nummer-todten man 

blivet oste windet om Bei-set i 

Michardti Sohne- Nu mjer Koka 
W i Falk-U Banner, og By ved 
By en W Mike Met, mod 
qyldne M sig Ileeu btyder, 
es Met- Ord fra tustnd Immer 
lyder. M et Myfi del-I ved 
M, M heb W. PG 
Ova- side of M W et We 
M U est « W- bei an— 

bei bruges for Tiden til Omklæbs 
ningsværelse 

J Kirfens Firnpt flndes en stsrre 
Zanilingsiah et Zidevcerelfe med ei 

kVibliotef paa nogle Hundrede Ve- 
ger; maa jeg her indiiyde som en 

Patente-T Fnen af dem, man ikke 
gerne maa springe over, ai Prcesten 

.i Kansas City vilbe jæite Pris paa 
at faa tiliendt Beger af oplysendcs 
ca oulmgklelig Art! Der findes end- 
.«idms Liokkeik Bodenart-Ue Rum 
til Varmcsapperat Tanken med me- 

get af Firiivtens Udftnr er, ai man 

Unsrer her ai danne et Hjem for de 
mange hjemlese unge. Kryvten staat 
ogiaa nat-en hole Tagen for weint-er 

eniker i ksn ledig Time at gemme fig 
dort im Byens nerrsøse Liv; gid 
der blandt dem maatte vaste mange, 

Tom kam der for at finde hen til 
fham. sont giver Hvile for en trai 
fMenneskefjæli 
i der i Kirken finbes Hiemstedei 
for Kvinbeforeningem fom gar ei 

zsiort Arbeide blanbi fyge banfke i 
Kansas City: den shar ogfaa vasrei 

jen fior ekonomiff Sistte for Wenig- 
;heben: den samlebe iaaledes 81,030 
stil et Byggefond Her iamles ogsaa 
be unge i ei Anial af 40——50, 
;Sønbagsskolcn, hvis Sisrrelse feg 
»ifkc fis ai vide, men tæller en an- 

ielig Mængbe Birn, derli dei ftore 
oa bele er famlei inb ved Hverdagss 
ifolm iom holdes paa 4 forskellige 
Siedet i Vnen 

Og her famles Mensgheden« til 
Gubsifenefie 

wirken bar kostet 812,«00: i 
sinksias cr indsnmlet sssfölsth ved 
Pastet- Wikbrlm7ens Neffe- i Nebra- 
ska Menigheder i Vintet PLOZO 
netw. Gaslden vil, naar forskellige 
Jndbcstalingcr inden lcrnge er bmgt 
i Orden, vckrc ra. 31,5()0. 

Kirken blev indviet Sandag For- 
middcm: Jntimationstale boldt of 
Kredit-us Sckretwr Pastot Peter- 
Ten, Cordvm, Hsfmeske og Jud- 
riislfe of Kredsens Formanty Past. 
Jenseit, Ruft-im de sevdvanliae» 
Sktiftafsnit las-ff af kc to nævnte 
m of Præftrrne Wilhelmsem Kan- 
sas City, og Johaner, Cukhinq 
Til Liede var desuden Kredfens 
Ins-Toren Mr. Vedsted fra Staple— 
durft. Kirken var fnldt til fidste 
Plads. 

Missionsmsder bcev holdt Ssns 
dag, Tirsdag« Onsdag og Tots- 
dag Aftenetz Kvindemsde Onsdag 
Eftermiddag. 

Vi havde det godt dernede i den 
heilige Kirke i den ftore trale 
tmvsle Vo. 

Gud velsigne de danfke i Kan- 
sas City, at de maa finde Veer 
til bin ny Kitte. — Han væte 
næk hos Mensgheden demede at 
den i femme Kitke maa finde Guds 
Hus og Himmelens Port. —- Han 
lade sit Ansigt lny over Pisa-Efeu 
oa hans Huftm at de maa mærke 
Arbejdets Glæde. « 

—- Han ltfte 
sit Nasin over de mange i Nebraska, 
5om bar fmact bog Vrd Arm-ich at 
de man file Offerets Gliedes 

dan, som hat hfulpet hindtiL 
sban shfælpek not herestrrs 

W. Johansen. 

Stadt-er fom Samfundsondr. 
X -ls Z « l· « F — «- H Lll .lnnx »Oui«-.- All-ANH- 

kl-, .s«. Nieren-s- Esefimxw Jordan nf 
Skoleinkvekmr J. Lanaljært 

Jeg hat altid vidst, at der as rn 

tobt Fi» knn blivcs 5 Sons, fix-m » 

doch fordi do lmr pilwt alle Ficke-V 
If Fig Tor at tmllesz fJuni-n, mm im 
hat hidtil ikke vide at der As Illsl 
inaentina lau hltms m lwl Konse- 
Jcmrd fnld of Pullen Tom san 
fnldp csn bcl LID til-DE spjlcip .« :l.».’ 
Esel-. 

Tenno nolig crlwermsde Essen-«- 
lkekmsdskab vfl im uwcsnnyttigt Isil 
le til Naadighed Tor mincs Medbns 
geke. 

Jeg laldte Eladdek for en Last- 
og im vil gentace det og ji«-je 
at jeg anset- den for foragtsliqete 
og studeligere end de legemlige 
Voldshqndlinger, iom udtves as de 

klankaldte Bsller. thi en lasan lau 
igive en Mond et blaat Øje ellet 
flog en Tand ind pas kam og for- 
fjlge ham gennem en hel Gabe; 
men paa Hist-net bliver han stehet 
ej Heile-sten, lom Imækketcaandiern 
Ho- bom da W W M ca lot-r 
M Mut est-r Wem men 

Wen san man Wen give 
cui-dient ellet Ihmde M- DI 
W M JUMLIIIOI Ic- 

drifter blivev behandlet eftek offents 
lig Beamte-, et det en saure vanfkes 
lig og bekostclig Sag, »ja, mnaske er; 
det umnligt, at faa paagrebet den-! 
Bsllr. ·jom ved Slnddet og Den-I 

Itydninnct cller forsigtigt indirekss 
kte fremfatte Veskyldninger dar for-z 
kmaaet at ødislasgqc et Menneskess 
.Sind5ro on Tilfredsbed, aller dris; 
Tgode Navn og Nnanh cflck detsH 

ofonomisfc Etiilitm. Cllcr dcts Hei-; 
med. fa, Inaaske drevet det nd i; 
Fortvinlelsc, san det hnr bcrøvet sigl 
Linet Stint bar man beut-e her 
« set rct fcrvnligt ? Det er med Sind-deren ligesim 
med Nnadsvampem der fntpefterl 
Litften med en rundan Stank, s 

man ikkc kan holde nd at vccre i Hu- 
7cst, og Tom opasdcr Guid-ene, 5ani 
man ifkc kkm flntte en Fod nden ntY 
falde igesnnem dem. Hort Dag for- 
giftcr den Luften og form·-tkerSin- 
det for manae Mennesker i vokt 
Land: on hvis det var mnligt i vor 

Foreningstid at faa dannet en For- 
rning til Sladdcrcns Udryddelfe, on 

Keime knnde værc hcldinere end den 
tilfvarcnde til Rotternes Udryddels 
Te, san vilde der spares uhyke ftore 
Værdiety ikke blot aandelige, men 

ogsaa materielle 
Der er mange Arm af Stadder, 

men de falder alle ind under Bestems 
molfcrnc i Luther-s Fortlaring til 
drt 9. Guds Vud om at fokkaatse 
nor Ncrsta baatale bam cller skaffe 
ham ondt Rygte. 

Den Art of Stadder. man fæon—« 
liqft trieffen nr den private Sus-, 
fladder. Den er lysfky Iigesum Veegs 
netej on næsten ikke til at udrydde, 
on den formt-r siq Iiaesom Ande- 
mad, der i utrolig kokt Tid kan 
vrede Tia over hele Andedammen. 
Naar den er afblomftret, kan Frsei 
holde sig levende i lange Tiber-. Hat 
Hugfladdeken engang haft fat paa 
en Mand, saa kan det 10 Aar ef- 
tek hedde: »Var det ikke hom, sont 
der enaang var en Historie med?« 
Da faa bliver anden Udgave af Hi- 
storien merre end sprfte 

Hvorledes opstaar Hussladdetem 
og bvorledes blivek den -tdbredt? 

Ved Fem Te euer Astenkafse vif 
en eller anden ndbryde: »Hm- Te 
hort, shoad der nn fortcelles om bam 
eller bende eller ham on heade, men 

det er natnrligvis ikke sandt?» Og 
et starre eller mindre Kot vil udbrys 
de: »Gut-, er det dog ikke rasds 
fomt, hvad Folk kan finde nahs« 
Da ved ngaren og Kasse-n og Li- 
køren ester Middagskelskaber hedder 
det: »Nei, nu er det F. 
mig for galt, nn kan man snart ikke 
være bekendt at være her i Byen 
Nu figer man am N. N. ofq.« En- 
ten nu de Paagceldende slaar sig her 
eller der, enten de paakalder Gud 
eller den Onde, saa er Resultatet 
ntjagtigi det samme, nemlig det, at 
Staddergryden holdesi Kog, og at 

Lden nnderholdende Net kan fernere-s 
Hi flere og flere Selskaber. Saale- 
des bliver Huss og Bysladderen i 

ZRegelen til, og fauledes udbredes 

;den· 
j Der gives onsaa en Art as Stad- 
kder. Tom fra Vegyndelfen af er op- 
Idigtet. Tenne Art af Stadder er 

Idek For triftne Menneiker Anleh- 
’ning in at tasnre ove- i den stin- 
;llge, og Jkke Kristne kan ikce have 
; Ekade af at cnindes om hvad Stad- 
deren ndrettede i Lidelfesunen for 
omtrent 1900 Aar siden Der var 

den Gang en helt tifkyldig Mand, 
Tom Sladderen iorfulgte og able- 

vetede til Dsdem »Don sprer falls 
Lckrdom«, faqu den heilige Zins- 
dcr. sum Jan Sig Mino as at .-.ille 

forfoaro den rcnc Lasrdomk »Don 

forførcr Falk-ist, prasdifer Optur Jg 
or Zkottcsnwgtcr.« bade dek- poli- 
tiskc Auweh Det var Lener alt- 
samnwn, mcu ma Valgdaznsn saldt 
Ewnmwtuc snnlcdess, at Mordcren 
blcn ft«igivct, mvn den llsknidjsle 
bkev heitre-tust sont en Furbrnmy 
m over hatt-J Hode Ekrcsv Irrt-wes 
den hans Tom og hanss Nat-sitz »Je- 
fus km Nazaret«. Damitde Dis 
rede Eladdmm men —-- Possede 
fein-de Sandbeden. 
—W — 

Tak! 
Mit-. Fraun-s Anderer, Enken 

tsstisr mslig ask-vde Hans Anderspm 
bar nnmodct Um Acnncm »Lan- 
skcsnsn« at udtalcs hendes Poasksns 
nelse af og hiertelige Tat for al den 
Sympati. Venner hat vist hendc 
baade under brndcss Monds Suadom 
og særlig ved hans Beqravelfe. 
Diertelig Tat pcm bendes Vegne for 
Blomfter, Deltagelfes og al udvift 
Velvillie imod heade. Lad besude- 
Venner, fremdeles Me, at tmn bar 
Nennen som gerne vkl forspge at 
lette hende Sorgen og Samt-It 

——--.-d———— 

Dct dansi-amktitaufkk Smo- 
ne vaa Vesibak Hsistolr. 

4.—9. August »m. 
« 

—- 

Planen for dette Stasvne er im 

saa vidt tagt, at det Lan :1.:cddelcs, 
lwmi der sont-nor til at furc- Or- 
det. Fta Tanmark blivck det Bi- 
ilop L O r r n f e n, Il-Irl)us, Max-i- 
iter P. :’l. ?)ioieiibetg, der vil 
tale om »Tigtetlunitms Betydning 
for Aondslivpt«, og give en at fine 
nieste-klim- Oplæsninget, Hsiikoles 
iorstanderne He l g e O o it r up og 
lsronvald Nielien — den 
iidite talcr om Digteren Et. St. 
Wicht-L og Frimcnighedsprcvit L. 
V. P o v l s e n, Sinderjylland 

Fra Amerika nieder Futitander 
E. Wagner, Des Maine-T For- 
smnder T h.,.ci n u d s c n, Dom-bod, 
og Ptcciusn N. C S Strand- 
itov. Dcsiiden blioek der flere 
korte Taler af Mwnd, iom er eller 
bar vcrtcst i Amerika i Anker-is- 
Dansk-amckikanit Sang vil lyde. 

En Udflugt til det storllaaede 
Bellinq Kollek, og maaske til 
Eiers Vannehsi. hinter med 
til Planen· 

Til disie Oplyssninkjer om Streu- 
net vil jeg isie folgende: 

Der bliver en Fasllestur til Vi- 
borg, Halt-, Herning m· fl- 
St fidstsi Juni, og en til det notd- 
ligc Jylland CNæbild Butter-) 
Kvisiel Hajitolh Steigen o. 

i. v. first i Juli. Og endelig-ordner 
jeg en Tut til Muntebjerg 
ved Vejle,Gt-ejödalen vg Jels 
ling, lidst i Juli. Seminariefocs 
standest Stnt Rsrdam vil for- 
taIlle om Stirne og Runestenene, og 
der bliver Lejlighed til at htre 
Foredkaq af ham oq den bekendte 
norlte Prcest Th. Klaneneis 
m. il» og til at hske Jndre Missions 
Formand Provst Zeuthem Fres- 
derica, prasdike i Jelling Kirch 

Jndmeldeliet til Stcwnet og til 
Reiiecne ster til unvertegnede. Jeg 
beivorer gerne alle Spargsmaal og 
give-r ncrkmete Oplysnlnger. 

A. B o b j e r g, 

.ssorlens, Jltedgade 10 

Is- 

Kristelig Polkeviblioiek. 
Udfommm er« 

l. Saiitlinq. 
K u g u i to n: Beketidelser. 
B u n y a n: Pilgrimsoandking. 
A nnie Lukas: Lys i Msrket 

2. Samling: 
Nic. M eiek: Paa Towet oq i Vingaarden· 
G o de t: Bibeler Studien 
T h o m a s a Ke m p i s: Krisis Sstetfthelir. 

s. Samlinqx 
quleitom JKampens Buben 
Rimherk An ars Levned. 
Maries Ju egsve (Btrnefortællinger) 

Disse Bsget er alle fmukfindbundne i Delibikttnqsbind med 
Mk folg-O for den ualmindelig billiqe Pri- a 66 Tit-Ist 
w ski- M sendt ellet ZUW pr. Samlins plus Potio ch. 

Dau. Lust-. Publ. Zeus-, 
slaiykedr. 


