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J Tilfcklde as Utegelmckssigheder ved 

Restes-Um bedeg man kluge til du stedlige 
Joches-h Skulde der ikke hie-we. bede- 
maa herum-un ssg nl ,,i'anikeken«s 
tontor. 

Naat Les-tm dem-endet ng nl Fon, der 
avestkketiBlaves,-nten so at ksbe bvs dem 
ellet for at faa cpsysnmg om der even-rede, 
pedes Te qmd mutet-, at Te kaa Avemsfes 
mutet i dette Blut-. Der pil vcen til gen- 
stdts an 

Mark! Mmk! Mark! 

Ia Joim Madsm 115 »Ic; Main 
St., Waumca Wi—:«., er valgt t:l 
Kasserer For »Den Eurem-Je danka 
ev.-lutd. siirke«-«Z Vornebjem i Bau- 
para og Ell Hoer i W. Rottcnborgik 
Sted. bebe-:- berved Vertxeljjemxiienek 
Venner om at setde dercg Pengegas 
ver til nor-c- Børnebfem til hom. 

Paa Bornebjemsbefryrelsens Beg- 
ne. Th.N. Jersild 

Zmd 
W 

Tet er rth betegnende, at Rede 
Kurs Læger og Zygepasfere ftlaer 
Fyvvesporten, ligefom de fslger med 
paa Slagmarken. Termed er Flys 
vesporten slaaet i Klasse med Kri- 
gen, pg den er da vist ogsaa et lige 
saa ftort Samfundsonde. 

En Konge som Missioncer. Mis- 
sioncer Schwartz fkriver fra Guld- 
kyften i Afrika: »Kong Nian maa 

kaldes den virksomste Missionær i 
hele det Jahre Han bygger selv en 

stor Stole for 500 Elever. Jeg 
hat arbejdet has ham en Uge, lavex 

Planet til Bygningen samt Vin- 
duer og Dire, saa de runde komme 
til at passe. Njoya er henrykt over 

sit deragelsespalads og har givet 
miq 25 Stykker Trce til vor Sta- 
tion· Han undervifer felv i Stolen, 
fortrellet og bitterer bibelske Historier 
for Ast-neue digter kriftne Sange 
og lærer BIrnene at synge dem, 
—- uagtet han endnu selv er Hed- 
ning. 

En Kirke for alle Klassen J ,,T-he 
Quid-« fortælles bl. a.: »Vor: Kit- 
kedtr er aaben for de simple og de 

iattige, iaa vel fom for dem, der er 

begunstiqet med jordijk Gads«, sag- 
de et intelligent og velftaaendeMeds 
lem as en as vore Kirker. »Dette et( 
lmherik«, fvarede vi, og intet ander 
er luthersk. SamtaIen drejede da 
ind paa Aanden i den lutherfkm 
Arte, baade i dette Land og ellers,1 
Ist-or riqe og fattige Iamles omkringj 
femme Alter som een Familie Der 
et instit Klasse-Jana ingen Klas- 
sessorskel i denne Kiefe. Den er 

ejendommsliq demokratisk, as det 
vil viere vanskeligt at finde, hvad 
und M kan kaldes en aristokrw 
Mk litthekst Arke-« » 

i 

J Sondags Aftes fkulde det spr- 
fte italiensk-lutherfke .K1«tkeroad i 
Ver-den installeres. At indfætte et 
scadant Kirkeraad paa Aarsdagen 
(25. Juni, 1911) for Oplæsnins 
sen as den Augöburgstke Konfeös 
sion for Kejjer og Rigsdog (25. 
Juni 1530) og Ofentliggsrelsen as 
IKonkotdiaformlen Aarsdagen esten 
og det i et Land, hvor Pavekirken 
til-til iaa at ssge hat været ene- 

Wde, —- det er værd at skænke 
Wem-Den 

J Januar Wonned, fsritkommeni 
de, fiel du holdes en »Man-luthersk» 
W i« W « paa Sene- 
WI Wand-, i 
seiest-usw M W m, at 

OWNER .. 
«- 

t- 
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den lutberske Kirke hat vundct ikke 
alene Fodfæste, men ogsaa Omraas 
de i deck for saa afgudiske Land. 

— 

Smulet fra dexotsisluthetike 
Kikkesamfnndi Ammmr. 

Mike-h 
—- 

i 

Fremden dct ljdet, vi mcddeltc 
sinkt, her folgende-: 

For fjerdc Hang i Un Historie 
boidt den sit Links-mode i Wilmcm 
Minn» begnndonde den ZU. ds. 

»Qrganifatjoxkskomitcew indire- 
rmede msd Past. M. Ruf-Jlij og 
han begyndte 50alcdes5: «Liv og 

Fribed er Frifirkens Program. For 
denne Sag arbisjdede oq led vore 

;Risrk’kxak1q-Zrtch11d i m Mennesfeal- 

Lock. TO mu· Exsdrsidt "it Tags-Amt 
og gcmcst ind til Lwilm Vi ffallmgi 
ask-Were vaa den LIgte Ost-unduold. 

J« ’.« 

) 
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«- c « ist« 

nmic Ilartier cui-r E:a-»7»t.«·.!., inm 

maa sortü1sttcis, indtxi sind-J Me- 

::jg.wd nam- Tjn Isuidcswst i Ader- 
ljgned.« 

Lidt las-merk hernie: ,,.sJo:-.s07m·- 
maaåcst med Dort Jlrdeide maa Miso 

at isaskke og mer sandrqut Li: 
wakelscnsjs Rost man iyde stade Jq 

hastig 
Met- Livet folget Frjhed th 

chcns og Zrigørejscnszs Arbeit-e 
gaar der-for Haand i Haanx.« 

Lm deres Mode bcddkr det i 
komm-c Jndberetnjnpzt »Ic- frisik- 

)keljgc Binde, Rolfcsksladen UheTerckL 

Luthcrsk Tidssffrift og Barmtiz«VV-1. 

Lbør findez i hrsm Jus-. Tot kunde 
Unsre værd at overveje, om ifke neg- 
Ile as disfe Mode tun-de Ema-:- Cam- 

Imen til et.« 
Amen-: »Von Prograin er arm-v 

dvligt anarbejch jlkes udvorteg 

Sammenflntning uden Hensyn til 

anndelig Foretting.« 
Lm here-is Efole Moder det: 

»Von de sidfte Aar er alter Aug-S- 
burgs sunket ned i betydelig Gceld. 
Den udgsr 810,7()6.93. Nlædeligt 
er det bog, at Jndtckgteme til Sko- 
len stigcr for hvert Aar, lwilfct vi- 
fer. at vi er paa ret Vef, naar Ind- 

«5amlingen til Skolcn er gjort til 
en Mmighedssag. 

Der ttænges hvert Aar 814,500. 
Med Henfyn til Gaslden hat 

Baard of Truftees tcknkt Tig, at den 
bedste Vej til Gældens Afbetalina 
vilde være at drive de aarlige Jud-« 
tægter up til 818,000. Pan den 
Munde vilde vi have Stolen act-Id- 
fri paa faa Aar. For at naa det 
nærmesie Oel-b maa ikke alone fle-» 
re neues, men vort Menighedsfolf 
man ogfaa twnke vaa at forthe 
fine Bidtag.« 

Angaaendcs Forcsningsorledet 
ftadsckfter Referats-L lwad vi fidst 
meddelte, at ,,Frikirkcn« kun vilde 
for-handle om »Samarbcsjde« ikfe 

«Sammen51utning ellet Fort-nim. 

Hat-ges Stint-de 

holdt Tit ist«-, Jlnrssmøde i Nod Wing. 
Minn» paa sammc Tib, 5mn us 

ibnldt ?lar-:-1nødc km i Man-. Lm 
Kirkens »Ur-beide i Ein Nimmt-klin- 
hed bcddcsr der i Formandesng Ind- 

Tbercstning Mqu Nes. i .,3ka:s.d,«) 
I ,,Virk7mnbeden i de lokalc Menigs 
beder og j de- refpektioe Kredse bar, 
Sud nære lobe-L ogsaa del found- 
ne Aar udfsrt Herrens.Geminq 
iblandt os og ved os. Tet hat ofte» 
ved note Aarsmsdcr fet nackten band-» 
lqu ud at kunne made be Kran, udU 
fsre de Gsremaal oq bære de ByrH 
der, fom det kommende Aar-k- Birk- 
fomhed bar ftillet«til os i Forhold’ 
til vor Støktelse og Bæreevne Jkke 
mindst var dem Tilfældet vcd Ams- 
msdet i Fjor Naat vi dekar kan 
sige til hverandre ved dette Msdc j 
ngaa det spundne Aar fik vi Lovt 
at udfsre det Arbede Gud som 
Samfund hat betroet os, Kræftetl 
og Midler fkænkede Gud os, fan 
Arbejdet hat kunnet fortiættes, das bsr vi takke Gud detfot og glæde 
os. Det er op en Muntriug is 
Gerningen vg et Btsnesbyrd em- 
at Gud vedkender fis vor Untewa 

» 

j Fta Mrta Krebs W, at 

Idauges Synodes og Den formede 
itmrfke Mike- Folk et bleveu ewig-» 
om atbygge end-Male i Msz 
FOmSmnfsmdetchu si« 
ngsHlHtU 

» 

! Vedvorestoler band- M 
Wquswellcollege, 
MUMCWMW ist-nimmst- W now-Wes 
sum-IMM-» 

.—l 

paa begge Steder hat den, naat 

vi tager i Betragtning den ved Tir- 
ten i Fjor paa mange Siedet for- 
aatsagede Mith, vckret ged. 

Bi glædet os over den UdviklinO 
»og Vckkft note Skoier Or Aar tster 
Landen Vi glæder os over den Rand 
rsum hidtil har faaet raade —- ag« 

Lvi alte-des over, at der under det 
vidcnskabeligc Studiums Strcev it- 

"fc forsommes at Hefe Ontgang med 
Wind og fmns Ord. Herren velfigne 
jsromdclrs not-r Zkoler til sit Navns 
ZEIT! 

Eos-is km qicd Wing wol. Semi- 
nar ndeksamimsredc Kandidater or- 

ditwrcdes under Moder 

Den fokcnede Kirsc. 

J de sidstc W Aar er der erdi- 
ncrot 211 tcologiskc »i·mndidnter, on 

l42 Prasstcr er i dem Tidsrum 
kommen til fm andre Zamfund, san 

Idrr bar Fast-et on Tilgcmg af 253 

Masken As de nævntc 211 hat 
.77 haft Collksqcuddannclse Det de- 

cmærkcs i dennc Forbindelse, at Kir- 
Eken ikke paa langt ncvt vilde værc 

Hi Emnd til at Waffe Prwfter nok til 
ldrnk Mcnighcdcr, hist den fkuldc 
vaer indkkrwnkcst ti! Mwnd mcd al- 

Emjndelig Eollegenddannelfe Dei-for 
»nur den gjort man-je Undtagelser 
ksm Region Tom csr dog Taadan at 
Eforstam at dc alle km genmsmgaaet 
ydct wologisfe Kur-fuss. men med min- 
Fdns Fomddannelsp end almindrlipz 
Collcgcsdannelfc. 

I Formnndcn lscmcrrch »Te: man 

«in«nsnm1«ss, at Fakultmst bar gjort 
sllndmaisiscn Im Nimmt ganske stor, 
m dct Dr vi takncnnurliacs for. Men 
mon ikke de nærntis Bikove trwngcr 
Revision« 

s dems honsnilcsr Normanden Up- 
nstthsesn as et ordnet «13ro«·c111inar j 

Jorbinch mcsd Et. Olas Colle-ge 
Ton Eorenedv Kirkc bar en »En- 

..·1««15k wnsprmsC som boldt sit nar- 

’1iae Mode i Aberdeom Eo. Tak» 
Hm 1. til J. Jan. Tens quavc 
lcsr at bevake Kizskens enaelsktalendcs 
Ungdom for »den Kiste i hvilken 
den Herr-J Krift tog dem i Faun og 
giorde dem delaatiqe i sit Riges 
Moder-A 

Hirten-s «Ungdomsfokbund« holdt 
sit endet Generalmsde paa Concoks 
dio Collegcy Manche-ad Minn» sra 
23.—:26. Juni (1910?) Der var 

tm strmmeberettigede Deleqater.« 
101 Lokalforeninqer bat-de spgt »Op- 
tagelse· 29 Kredse havde bannt-L 
Ktcsdsforbtmd. Lokalfoteningernes 
Antal i die-se Kredse ansloges til. 
320. Fokbundet lagdc for Dang 
ikke alone Interesse for «Samfu11dets· 
Akbejde her-himme: det omfattede 
oqsaa Missiottsgekningen blandt, 
Hcdningetna 

Ten Torenede Kirse hat 502 Pkcei 
ster, Professorcr ou Missionmer, 
1,148 Menigbcder, 858 Kittel-. An- 
tal konfirmetede Medlemmer 152,,-T 
Sm, Sjæleantal 245.520. Den bar 
64 ..S-ftre« i sin Tjeneste, 4,205 
Sondagsfkolelwrer sog LærerinderL 
IMM- Skolebjrth 

Bibelstndimu 

» 
Ved et kirkcligt Mode i London 

Tjndlcsdede Prebendary WebbsPeploe 
len Forhandlinq om mcre regel- 
mæåssigt og indgaaende ijclfmdi- 
um. 

Han frkmhwvede, at Trehnndred-» 
narsjubilæet for den autoriferede 
Ovetfættelse ofgav en gunftig Leis» 
lighed til alvorligt at womian 
Kirsefoltet om dpts Pligt og Net til. 
omkwggeligt vg stadigt at studen- 
Bibelm ! 

Den mgclike Nation Var kkkej 
naaet til at toge de Privilegjer if 
Brug, fom Gud havde give-: dom! 

Tet var forfætdendc at læggel Mærfe til den Uvidenhed, Born i 
vor Tid kunde lægge for Tagen i( 
Sammenligning med den Bibel-I 
tundskatx der ivak aImindktig for er 
Slægtled siden. 

Ftlgende, som »The! Lutbemn 
World« beretter, viset tydeligt, ais 
Kendskabet til Bibel-In ingenlunde 

»e: bedre i Amerika: I 
«Dommer Hughek as vort Lands 

Htjestetet fortalte i en Tale, han1 
Ifornylig holdt i New Bot-U 
Iom en Abwick, som fsrte enSag for! 
Wette-h og da han mfkede at gin 
Dommme et Jndttyk of deres An- 
fmlighed stuttede han hsjtibeligi 
soc-leben »Ja just-: at minde oml 
enNaad,-dererfotialtomiden 
hellste M; M hist-de ssn Tit-, 
nettclsikmttlsttsærelle 

( 

Klszsl om Morgenen og 5ige: »The-! 
mas, Thomas, du er dsdelig.« 

Tot var Tomrner Hat-lan, der 
ifølge hans Kollega lige saa hsjtiz 

-delig fpurgte Sagfsrereni ,,.L)vor 
Jvnk drt Te sagde, dette er bereitet 
;i den hellige Skrift?« 
F Ja, det et fikkert fotbgvsende, 
Thon-r llvidenhed angaaende den hel- 
Hligc Ekrift er stor» 

Vi lcvcr i en Tib, da der fkri- 
ncss on lchcs Bøaer i Wams-de og 

snmnge as disso Vøger miser Bibe- 
Ztm mm Vibeleu tigqek smvet pas 
lHnlden 
l 

Tot gasldcr fikkksrt baode Zugs-- 
Irrrsmndm Handelsstandem Politi- 
kax .anandværkcrc, Farmere, Ar- 
lscskdisnuknd Mcrnd og skvindcy ri- 

ch m fattich, at Kmdskabct til BI- 
Jacrncsz Bog er altfok ringe. 
? Lg scln naar Prasstcr kontmer 
Tom-non. drein-»Es Zamtalen langt 
Jsum-ers ind pao bist Tidftc Nne paa 
Zkanlittvraturvns Omrm1de, den 
sidstc nyc Vog. om man bar læst 
den, end vaa Bilde-lett 

Vi, fom hom- til Kirkem go: jo 
da noqct for at faa Vnre Bsrn 
undervift i Guds Ord. met-. hont- 
dcm sumr det med Cäcndskabet til 
Vibclen? 

Lq naar de unge er konstruiert-d 
bdordnn Haar drt dem Tna med 
Henfnn til fortiat Studium as Bis 
beken? 

storledeski gaar det i de enfclte 
Ojem med der m lasse og samtalc 
om on grunde ma, hvad man bar 
Ins-It i Busen-M 

Lg Bidelen er virfelxg eiterd m 

lasse stemsor alle andre Bogen 
J der: jkeser vi kinrcre end i no- 

ne:: nnden Bog om Vor høje Red- 
smmmelse dg Adel, em For Lsøje og 
ezsrge Vesletnmelse. 

Ter lasset sei mn Dere llrswdre, 
om Elwgtenss Udbredelse, om den 
sørste ElwgtsForvildelser oq Udslets 
telse as Jorden 

Ter lasset ei om den anden 
SMALL-« lldbtedelse, om Guds Bo- 
stemmelse med og Leiter til den. 

Videre lasset vi ons, at Gud nd- 
ivctslger en Slægt, som han vjl stas 
i særegent Forhold til, og gennem 

khvslken ban vil forbetede erlsen 
ffor alle Jordens Slwgter. 
s Bibelen visek vs de tenesteMens 
kneskeidealeu vi findet noget Sie-ds, 
sden havder Jdealet ufmvigeligt, 
«men den vfser as ogsaa, hvotledes 
Jdealet kan nass. 

Den indeholdet den Lav, hvis 
«Udspting og Grundvold er Kot-klüg- 
Ished, som hævder Kcekliqhed, som 
advaret os imod, hvad der vil sta- 

Ide og sordcervc og befaler, hvad 
der vil tjene til vott Gaun. 

Den indeholder Veretnsngen onl, 

hvotledes Guds Kwrlighed er sa- 

«benbaret daa Jokd i hans Søns 
Menneskevorden, og hvotledes Loven 
er nyldt og Syndens Straf er 

Hidt i vort Steh 
I Sitten —- alle, som kender del-es 
»Bibel, vil samstemme med os i, at 

;Bibelen er interessant og vætd at 
klasse fremsor nagen anden Bog. 
) Lad as tun lasse andre gode BI- 
get og qode Binde, men lad os ikke 

dewver ferstmme at lasse Verdens 
sechste Gitter-atm- 

Vi mindes, at en fremtagendcs 
amerikansk Stolemand for nogle 
Aar siden anbefalede Bibelens Stu- 
dium, ved Siden of Studiet af an- 
den Litteratut, i note Universitetet 
og College’er. 

Om dettcs Tote-, Vilde vore Sag- 
fsrere og Lovlætde formodentlig 
ikke vastc Tua uoidendcs i For-hold 
til Bibelm fom den ovenfot sor- 
tqlte Hunde-He offer, nogle of dem 
et. 

Men vi tror bog, at flittigt Etu- 
dium at Vibelen i vors sit-m oq 

Sindagsstoler og sekrlig i Unn- 
domsmsder vilde tut-re smms Fragt 
Flere vilii hvett Zald naar det. 

Der tales og fix-wes sqa nieset 
om «Bibelkrttit«, og Kircefoltet (for 
ikke at lige sande Kktftno vifet den 
fra fig. 

Men hvokledes ital dog den yni 
gere Slægt være i Stand til i 
Lenng at vtse Bibelkritikken Mod- 
stand, derfom den ille kender Bibe- 
lenfl 

Oq det er endda ikke det, der 
first gtr Kkab til vor Wendskab til 
sit-elen, meu sum Paulus sit-wet- 
Den m vtts til Stelle ved troen 
pas Krista- Jesus. Det et stritt 
Mittag til, at vi bit Ironfke den« 

H 

Ratutens Gavtyvstreget. 
« 

M x.) 

Dei er (paa mere end baade een 

og to Munde-H en vidunderlig Ver- 
den, vi lever i. 

Joviftl tænker den ærede Lasset-, 
det dar vi hørt saa tidt. 
Mut bevid det, faa jeg tun jndse 

»Ide: Im nma have noget haandgri-» 
kbcligt « og under dette Vegrebx 

sigureresr jo ogsaa Ting, som jktes 
.j1n·t san gribes med Hændctz menj 

7om qrftnssI med For-standen. 
Illtsnat dcst er en vidunderlig 

Verdm Tut jiges ikke her letfærs 
dist, Omcnd her vil blive fortalt 
nagst, Vom staffede Meddelcren ei 
muntcrt ch"blik. 

Tor forekommcr for en opmærks 
Tom Jagnaacr mangt og meget i 
den noli-sc Natur og i Plantekiget, 
der san le nd Tom Plan og Eiter- 
ligning, men sont dog er ganskc til- 

"7asldjat. llnder en Tordenslarm, 
lnsor tnnaa sortc Einer rnllesde W 

lfrcm i lasltcs Alles-sen antog disfc 
Form as ct Lowlwved i ProfiL 
oa link upon over dannedrss Lmrids 
lot as en aannnpl Mond-J Honod 
Linn-n var aiort ikke blot laadan nos: 

aenlnndcs cllcr tjlnwrnnslsusziniis, mcsn 

tegnet med Korallen med Liv: 
’dk-t var en Lninx der var født og 
ovvoklet i del pilch men nn lnsfandt 
Exg i Fanqclntrz den spcjdcsdc us, nd. 
Eaa isidh I"aa fiel-ni, mcd dette nbcs 

skrnscsliais Prwg as nendclia Arna- 
7l«1-:««:«-m, Tom man lan iaattaae 
lmis lanancx nildc Vor-et Im hat 
for flere Aar tilbagc oite staacst vg« 

German-f et Handant ziongcdnr i 

Etanasel on Fasnchsl —— og Trasngi 
5kl: Tor der knndc selo et Varn se. 
at den lsavdcs drt nisndella trangt 
Ton saa lnnsrlen mig etlesr nogen 
andern den saa ikle line Mrdsangs 
ne,.ilke cngang Butter Hand den 
Haa, nar, o! langt vorn-. Oa jen 
blcv meddelantig i den-I Eorghu,« 
dens- Vcsinod. »Da jcg fagde til mig 

Zelt-: stod det i min Maat Simbal 
jrg slap dig nd, bort til dlnc egne,; 
til dit eget rette Liv, hvor du file- 
mere flulde ssrge og længeö. 

Men hin Tegning i Skyen —- 

Ined et merkeligt Held lykkedeö del 
Ien Fotografist, der var rap von 
,Neglene, at faa en udmckrket Pla- 

,de as dette Skybillede. 
s —- Itundom kan man, naar man 

liddet i Tankek og stirret ud i Na- 
-turen, med et opdane Omtids ellet 
pUdkast as et eller andet leocsnde Ver- 

sen. Trwets Blade gkuvperet sig 
til Form som en Heft, en Kapitel, 
et Barneansiqt med Hinz Næfe og 

kMund paa rette Sied, oso. Men 
vil man laa probere at udpege det- 
te for en Ven, der siddek has, er 
det thft fandfynligt at han ikke 
kan faa Nie paa, hvad man fet. 
Terimod hat han timeligvis fun- 
det noget stetligt, fom han nu til 
Gengæld vil have en til at fe, og 
som man absolut ikte kan opdage. 

Men ogiaa i Klippe-me findet 
man mætkelige Genfrembringelfek. 
El Lied-Z nde paa Vestkysten findes 

ider en lille CZ, fom set im et vift 
IPunkt antagek Kontiir of et Slags 
jssib med to Skotstene, oq som da 
Jason laldes »battlefhip Jslond«. 
Ligeledes er der en Klippe ud mod 

Isaveh iom med forblsfsrnch sti 
’agtigl)ed gengiver en Siouthndias 
nets strenge, dystre Profit. Man its-T 

jin-s uvillaarligt til at tro, at Jst-· 
»dianekne selv maa have hjulpen til 
ved det Stoffe Arbeidk. En anden 
Kernweklivpu liseledes ud til Van-i 
det, afbilder med temmelig using-«l 
tige Linie-r Gent-g Washingtong Elzth- 
fil. Og her can man da medBeftemt-; 
hed vidk, at det ek Tidens og Eck-( 
menternes egne Tænder, der hat 
udmeiilet de blødere Stenlag il 
Form of General-Præfident-Landgs 
fader Washingtons Sigm-lie, fotdix 
lautet-es hat Klippen traadt frem! 
Aarhundkeder. ist W. itdtes. « 

Ei pudiigi Sidestykke til soc-dan- 
ne Fremtoninqet (en æqte Natur- 
Karrikatny sisdte ieg paa for-lebend under en Bandting i vor store, het- 
lige Pol-L ; Under et mæqtigt og prwgtigts 

;Hsmtpcetkse swd i Halvcikket eu« 
Jen, syv qudehaue med staats-s ist-inne Stenqu og i Dis-mann- 
-uieus Midte stod en siege-d Stets-I 
laue-many bsiet feem over en litt-! ists-met vkuuug Steu. Stras- 
,slog M mig, at denn- Gruppe-sing 
var mig betrat-L Pan almindeliq 

Mauer ftrte jeg Fingeren sitt-deU- 
den— kvad der egentlls ligger til 
Grund for denne gamle velhævede 
Bevægelle var vætd at eftekspore: 
om vix-selig Fing-Jenes Ver-klug 
sætter Hukommellen i Stand til at 

»male connection« — og grundede 
Jo, ganske tigtigl Jeg var rrl 

fortrolig med Fremtoningen. Jkg 
soger anang imellem hen iAmuslssis 
kirken, mmr en ellek unden Lands- 

kendt Taler optræden D« W- 

drk jeg Originalen for nn: m 

opdamsde Kartlkatur. 
Et Sangkor af en let-J, sm- un- 

ge Damer staat opftizlvt i Lmlncirs 
kel bog Orgelet. Te n- Ums-le oq 

spinkle og btysts oq hoftclnskt som 

Moden fotefktiver det. Og Liahcsi 
den med hine Ilkaddrlmttesztjffe kr 

aldeles Mesme end ndoriiqpre 
suppletet as Sol-Iden, der jxd Eos Ti- 

desn vaabvdcsr juftement Wem-hat- 
tesnttv Hm Moan ek, sum man 

vil sorstaa, ilkr til holt at pcge Fin- 
gte ad!). Bølgeliniem a: Mondens- 
linicn, man i indeomcndc waon 
ikle findcs paa Lege-met « disk man 

vcrrc af Figur som en Gast-Festen 
mm 5lnl dorimod Time-Z Poa 

Hatten Te unm- Tamcsr tagcsr Stil- 
linq i en ist-I Lllfftand fka lwcrans 
dro, cn Afstand, der befreit-sites of 
Hattenes fasnmnenale Vrcdde. —- 

Nn, oq Omanistinden, ft, Im ind- 
tcmcr Ammonan Pladsx Heime-I 
Hat er ooekdtuszsüst med blcgrøs 
de Rosen-, og naar lmn er i Birk- 
Ton1-bed, foajer Hatten over net lsnms 

volekede Orgel Tom Anemonunoncr 
sin lille Stett i Parlens mildc Bri- 

f0. —- Ale san under-Rat at jeg, 
stkakgs im Tna bin lille Gruppe, tro- 
edc at liest-c Inkæglende Zanq og 
Musik. 

Min Kmrjkatnriremtoninq inntes 
miq faa vellnkket, at ieg partout 
mantte viic en bumoriitisk nnlngt 
Von Fcenomenet »Don toq sin Ko- 
dnk med nq iikrede sig en Plade of 
den lille Jdnl Og nfoktøvet lod 
ban Villxsdet overssre paa et Dufin 
Vostkokt tworaf de paagckldende 
Dame-r fik bvet et Etsemplac Og 
—- Skmn han var —- paa Rever- 
sen stod: 

Ftkferblllede 
Hvem lau finde det fkfufteSangkotF 

—- 

To sanfte Grummet 
—- 

Den 15. Juni graduiert-de to un- 

ge danske Mcrnd sra Statsunivers 
sitetet i Nebraska, ncmlin Ame 
siristopher Pettetfrn fra Eli Horn, 
Ja» og Andrew Peter-sen Juhl fro 
Markus, Ja. Braue hoc ladet iig 
inbrullere for fortiat Studium i 
deres respektive Specialiteter. 

Mr. Peitersen bar Haus-blas i 
Votanik, oq Mr. Julil i Inst 

Beam- diesfc to nnge Mir-nd tmk 
faaet deres Foruddannelfe pao Ta- 
na Colle-ge Mr. Peiterieu bleo 
fwrdia der i 1904 oq Mr. Judl 
i 1907. 

Efter at have ituderet gzlfz Aar 
ved Universitetet, blev Mk. Vetter- 
sen anfat fom Last-er i Matematik 
og naturhistorifkc Fug ved Tons 
College Her underviste han saa O 
2 Aar oq var meget vel anset bar-de 
as Eine Medlærete og af Elevetnr. 
Bed Universitetet hat han fungeret 
fom Asiiftent i det botaniske Labora- 
torium gennem det sidfte Aal-, og 
ved Udgangen af det fort-due Aar 
hat Myndiqhedetne ved Universi- 
tetet tilfendt hqm et ,,Scholarihip« 
paa 250 Dollars til fortfat Studi- 
um. 

Mr. Juhl er noglls Aar yngre. 
Han havde undetvift et Aar i 
»Common«JSkolen, fsr bun git til 
Universitetet J Bluman st hat 
han modtaget et Pak Tillmd om 

Anicettelfe ved vore danfke Stola-. 
Ell Horn College vor den heldige 
Beim-, og Mk. Jichl vil næfte Aar 
fungere fom Laster ved denne Sto- 
le- 
W— 

Tanket om Taknemmelighed. 
»Lad dem takke Herren for hans 

Miskundhed oq for hans underfuls 
de Gewinner imod Menneskenes 
Ast-I« Sal. 107, S. 

J Davids 107. Salme for-nasses 
de fkelste ier mindre end 4 Gange 
med dissp Otd til at takke Gud 
for hans Mifkundhed og under-ful- 
de Oerninaer imod Menneskenes 
Birn: og hvor meaet mon vi ille 
alle immer til at tage as den 
Formaning til Hierse? 


