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udjørc sit Livs ftore Getning2 Møde K. F. Il. des Hovedsorening
naar den staat alene
den
!
Ten, der skrivcr druc, wivlcr paa havde indbudt til i K. F. U. M.s xdende
Advertls ne Jan-s made known upon
Mk.
M.
Oilmar
egne Udfendinge,
Lindjtrumper Wetter
ingcn Maade onl, at Lincolm dette Festsal i Kobenhavm over Eintret:
svpli mioik
»Neiion, ifrivcr til Moden hat de
Lad ois alle ver-re enigcs om Trounderljg dgl-im sorgfulde Gcmyn vir- Pan hvilke Ommader trænges der
"ikke vasrvt iaa hcldigt stillede her
ved
XI
as
mod de Marien Gud hat giUlf
sskah
Tilfælde
Ukegeämæsnghcdex
J
keiig stod i personligt Forhuld til til den troende Kvinde i det offenkDe fieste Aviier
Nodtaqelsen bedeg man kluge nl det nedlige Tom i Kobenhavn
lud os fordoblc vor Kærligs
ob:
Gud i Himlcue
Mm der er dem, Ijgc Liv?
Postvefek.. Skulde set ikke hiækvr. bede- imr nastht Licormomsrnc Abgang
Tot ycddcr et End um den en-«
Troikab
men
og Jver her
der tsar udtait Tom dereis Qverbeviss
..ssristeligt Taablax« gav folgen- Jhed,
msa bemerkt-e s«gtjl»1«anikeken«s
.til
deres Spalten-, og inqen hat dil- gelsle Kardinal Walxseth at han
Ilad altid Talen om det Tpredcsnde
s
svnror.
ning, at ikfe ved sin Tro, ums ved, de Referat af hendes Tale-:
Tun vjste LILcolidenlJed, naar han
ivt tnge dem i Forivmc
ledfagrt of en alvorliq Opat Von Var et virkcliqt M c n k: c s· L r
Profeswrinden vilde scrtte sont
Ida-d Mormonerne færliq besvass kundc got-c Zortrwd dervcd
Naat Reserve henvmdet ng m Fou, der ;
I fundc han dlive den, han blen. Motto over det, hun bat-de at fige. !fordxing ti! at aabne Ojertcks
averterertVIadet,-nten co« at tpbe hos dem rer iig over er, at de ikke i offentlige
»neFluche-J san riet gode tages
more
for Missionens stoke
Pan den andcn Side mangler det disfe Ord as Vjetgprwdiken: »F
Illet for at faa Oplysninq om det sperrend-, Moder samt Lov til at ichmrc
i
det
ondesz
Tig.
Mem dct iste, naar der tales
chneth
pedes Te« altid ommie, at Te Sau Eli-misseifke pna dem, der tsr paastaa, at ere Jordens Salt: men deriom Sal- kEng
Finder »Mens- Venitreblm«
Hat
du
min
til
Venl
danske
Missionsvenner om Tro»Zum
Finde,
nogm
tu
v-!
vcm
I
Bist-.
Dei
mentet dette
genhvad Lincoln fuldførte, kundc kun tet mister sin Kraft, hvotmed skal
mit
forkert
i
Arn-et
Tet
trnisct
den
Kaljbckk
Ter«
mod
Sols
vore
af
-skab
gamle Marien Sau
sibss Jkyttr.
icuioo
hart-c sin levcnde Bevasggrund i be- det Altes-W
Os forekommer det er»endnu dem, der aldrig hjælpev
sank vi nu ikke·
den
ovcnomtalte
Uvillie nok afTro paa Gnd og
Einsminmalet visi, Pan livilkeOmi Tini
Plane-me for den fidste Eunards »rent natur-Hat at naar vi Luthe- en trænqendey uden de dcrved net-F vidst Kristknliv, i
lese-«- as cxz sur-den un beer fu«reader der tman til den troende
Ord.
Tamper ,,Aqu1:ama«, der nu bygs ranere toler en Sag for en For- op underfundigt selv lan hsile sitt-: hans
lelfe: »Heru-, gar mig dnatig til at
sit-indes i dct oiientligc Live. er et
nok
at
Trifteband-e
Finriost
kr,
ges ved Clx)debank, er blevcn modi- 7amling, vi hat famtnenkaldt i Vore re Rotte dcraf, end den cgentlige
baer din Zaa jannt videre nd!«
tictk Vclynderc og
Ilfholdsfolket EmmskxnaaL ioni bit-endet i manqe
ficeret saaiede5, at dette Stib vil Lokaler, saa kan Mortnonerne tale Jndfats loder. Tet fich, at Tom-·
zjwwdinFidwxdirmn mod or Mk
hour for sig herwiTcr til Lincoln.
insinderIHjerter og lrwver sit Svar,
bjwe der fcørste i Werden Tetg »der-es Sag, bvor de knlder samtnen
»Ur-beide
cr
New
i
der Zureden
enk
Naar
manyieljkabet
York et
Tor er bog im- rinsæftc Tvivl Lg det Eimr lon vi not MindeLængde vil bltve over Un« Fod, og til Mode i der-es efede eller leiede as vort «and5 storste
man ovcrvejer denne Zank-Z Hammer
Lincoln sclv var Afholdsi men liver eiifelt man ielv beivare
mu, c:
Stil-et vil bljve ren sinob hurtigere, Lokalerv
man
til cfcsndommeliqe Tkicjultatetn
lwdssorganisationer Lg paa enMan maer
Lg alles, Her hat lwst hans dstte Eisørgsmaal for fig.
end de oprindeljge Epecxfikationet
Men iaa meaet er viit, at Kam- de et deckte ogsaa sandt, men
snkdesw Alvor fmater man det
J
iiriitendom er et indre Liv i Gild,
Liv—3:sb, vil h117fe, hvorledes han
fordrede Tcts Hurtighed vil bitves pen er reift Omnærkfombeden er
Tot er andt, at dette Seljkab,
Fisrcsdendc van vore Missionsmars
cnganzx Tagde til en uan Zugs-ten et Hierteiorliold til den Gerte Jesus.
ve 23 Fdnob i Timen og ncest efter rettet mod Mormonismem
den
ker, mon innen Wft hasver sig
og
ankqu uddeler Hjaslp til Tuiinderk der botdt as en Tags:
»Tag ikke Er dette Oferteforliold den beerende
Lnsitania og Mauritanie, vtl det kommet til at ftaa fin Prsve vaa oq atter Tusindck af vaskdig irren-«
mod det spredcsnde indenfor vor lille
en Rjrndcy der tyvfiikrlrr din Hierstraft i vort Liv, iaa nma dct flaffe
blive Verdcns hurtigste Furt-L
dens eqne Metitett
hauste Mi—:-«":·on-:stnenj,1hed i Dimnnet
gende (uværdige for Reiten med).« nc ind i din Mund!«
sin Former i dort Liv. Vi moa ikke
—-—.0s.0-.—-—i
Tet bar Eine Hovedsmænd over Tu-«
Tasller man sammem ved jeg ikke
Vi ital her
eftet »Lutl)eran )
Angaaende disse Lincolns Ord non-is- nnsd, vi er einnimmt-. Livet saa
non-. fmvr mange Komiteer og
finde, Osvedsmænd over .Gundrede,s
bar im hart adskillige mein-, at de man volse im det ivage til det krafFortunens-Statuen
Ehurch Almanac« meddele nogle
Hsvedsmænd over Halvtteds
det
Befmrrchsr der efsisterek i Danmatks
var Lincolns cgncr
Te findes imids tiqe, frn det urene til et Liv iom JeTal, sokn rimeligvis vil faa mere
oil Tige: der holdes strengt og nsjs
:!Ik’isfions":satbejde.
end een til at fpile Øjnene op. J En Gave fta Tqufkk i Amerika til
lertid i
«Ltbc«llo« CL, 1), hvad iu Liv: vi man ie at fein vers Ting,
over
varfor Mier man ikfe sin Nsst
agtigt Regnslab
hver Douai-»
Chtcago er der 174 lutherfke Prces
seslvsølgelig ikfo tjenek til Lincolns iom vi ved er llret. Naak et MenFiedeln-weh
der ndes i Almisse Og hvis Mod-;
mad det spredende derhjemme2
Forklejnelse, men tvasrtimod. Han neike blivet en virkelig moden Kristet, i Philadelphia 112, i Miltagt-ten ikte er villig, blindt
Hvilken Ret hat man egentlig til
waukee 81, i Minneapolis 80, i »
Tot nye Kristiansborg Sm, der
Hunde ofte ved givne Lejligheder ften, vil det blive et Salt i den store.:il vaa Valgdagen og under Balgat advate mod det foredende derude,
frcmfsre et Citat, der syntes fom op- "deflige Vetden, Gud bar skabt AlBrooklyn 71, i New York 65, i »m: et under Ovssrelfh dlivet, som
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liq Eie, burde dog den lovlige Efeu- for,
maa
flaa sig tiltaals og leve den han trodse alle Fater. al Reliko for
ftraks og lad Bidragsbøgerne, detT
Jeg trot, ieg hat Lov til at fast-· Historien vkset os, at det ikte tmdomsret respekteres. Skulde Jemdet alle Omstasndighedek et bereits» tirsendt hvekt Mehr-m at
sit eset Liv og perfonlig gsre en Clem- at der er en stadig
foruden.«
baner kunne
konfiskeret, hvilkens
Hin Fyr havdse alligevel et godt Kerlighedens Tierlein blandt de us- Trang indenfot den danfke Mis- get at items-re Jndvendingen om
teen. snatest blive fnldt. Det gæl-’
Eies-vom viide saq were beseitigeti
der ikke om at faa state Bidrag, men! og klart Begreb om, hvad Samt-it- lesteF
Eller vilde han danwe of sionsmenighed til at være med tih Spredning af Krwftekne lom Irtil at gaa fri for KonfiskeringP
I
er
derimod om at faa mange, saa at4 tighed
Sieb ttl Europa med fsrfte Stil-? at lade Evangeliets Ly- lkinne tz gument mod nyt Foketagende m
for noget.
Der-, hvok den bor, et den et
Den linke Drengebsilkole (Cotlege) Afrikas Markt-, oq der"· indløb flere’ Missionsmarken
De store religitie Typer i Ver- Gaben tilfnlde can blive et
den fes bebst, uaat de stille-I i Mod-i Udtryk for de III-Net- vi nebsle Værn mod alt ondt.
Bel er der vistnok mennefkelige
for fattige Bien, lom Glrard anset- Anmodninger om at blive lendt til
.
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tede,
hvlltet dog Ufuldkommrnhcd blendet ind medMut-re
for
gamle
fætninq
ca send-u Müller et enqellt land
Mneskene invet alle Dage dem Kun lkal feg nævne. at i sine Maler beim-eh at der maa væte
men det er bog til stdft Msiouens
seh-. Det et kun et forfvindende for Stolen fsstfætter Stiftetem at- Trang i den dankte Arke til en store Herre, der ogsaw ad disssind M M AcadeEmp- vkvkagydeude vn otive
..no ecklesiastlg, missionary, et Attila-Mission
Veje fast sit Evangelium spredt ad
WMM Ists Mem-, delt en fjwldeui M WILL Mk Nindntah der bar fund San- not
mod
derer
Miket
loc- til Jordens Wie cqnr.
ttlatvindevsdsqladesiabelæve miniftey pl smy lett Wesen Inn
complyqu
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en.

cui-is matten

»

bor.

Eiter

bvad

en

of Mormoneknec

at

—

s——-O-.-.—-—-—«—

i

Ztcejflysglimt.

s

FVet

—-

svasre

—L

BelgsrenJ

»

—-

villig,i

HI-l

Isbecendt

Villie,.

Byenl

iske

»

t
Novaras-!
Re-:

I

—-

—

—-

vedrsrer!

—-

—

imidlektidl

Statt-H

Tress

!

City-!

—-

Schnec-i
lldtalelses

-—

l

—-

—-—

meist-l

arbeidfl

zwme

volsendeI

sandij

til-I

WM.M,M1

nosenl

