
"Iz-Ianfkeren«. 
I huldvgenikgt W og Ovlyss 
Mad for del dauske Falk 

sl Amerika. 
Idol-etc- 

VANIRA Ll,f·l’kl. PPBL Emple 
WILL Nebe. l 

i 

«Ussimn« adgam book Tjrcdaq og Ist-pag I 
Brit kr. Ausgang. l 

Oe Istmtde States sl.5u. Ublcndet 82.0c» j 
sind-c berstet I Fpthud. j 

DOMAIN Vetcling, Idkeslesokandrmg og « 

tut-et sage-und- Bladet abrufen-: 
« 

must L1«TH. pun« soc-se i 
Blaiy Repr. 

New-U s. M. Anders-m 
l 

Ill- Vldrag til »Dam?etm«s Jnvbold: · 

Use-klingen untesptMMMer og immer-« 
Il all-ver In, bedes adtesseretr » 

I. M. Andersen, skxaiz sieh-« 

lknwmä at Malt Postofsice as second 

plus mutet-. z 

Alberti-lag Rates made known vpon i 
sppllesstioT 

J Tilfælde ei Utegelmæssighedet otd 

Isdtagelltn bedes man kluge til der stedligt 
Issipcsem Chile det ikfe hjælpe, Jedes 

Inn lmwende Rg til ·,Tans!eten«IJ 
somet. 

Nuar Leitm- henvendek Fig til Felt, der 

IvekteteriBlade!,enten vor at ksbe hos dem ! 

eller for at faa Oplvsning om det non-tende, l 

bebt-s de altib omtale« at De lau III-misse- 
Immt i bett- Blad. Der pil von til gen- 

Idsg Nym- 
— 

Der blev jntet af den megen Ta-: 
le og Dtsftalse angæaesrde ,,Kis:celigll 
Samler«, shvatken blev den mdde 
get ellet formt-rat Autsmsdet il 
Des Mowes vedstog at ovetlasde Les- 
delsjen stf Bladet til Ptcesterne A. 

Dan, P. Geistke og A Zuber fot roh 
l 

Aar-. De shat saa delt Arbede sca- 
lades, at de to førftnævnta karger for 
Bladets Wis, og den fidstncww 
te M Mesagerne 

Jfalge sidste Folketælling hat 
Ghscagv 11,166 dansse, 24,17U 
vors-Te og 63,035 vden-M Jndbygs 
gete —- altsaa m vad 100,0(,)0 
Skandiwaven Der-til bot idog be- 
mætkeS, at det kun er de usdensl 
Mdsfsdde, isaa naat de sinnst-im- 
vinIdIe Amerikanere madregnes: 
order Tana kimeliqvis merk end! 
sprW. ; , » » 

»Nimm-wenns lutherste Weg-· 
MM« et ifL »Ja-liebte- 
det« M paa en Formtng, der 

leg et stdstet i Mitmeapolis Of 
Welldqe Lamme-ed fta des-veren- 
de nghadet. Deus Ar- 

hejdsphn et »Ud·btadelse ctf Bibe- 
Cen og funde trätelige Sktsftetz Has- 
M og mindre Wgelsesmadet 
i Miene- Awoldelfe csf smte Som- 
iale og Mgelfesmadey delö ved 

agine og MS ved ast kalde fremmes 
de Kræster. Den vil ogsca Tid after 
senden M M, iom that 
svdt W, og Tom et derttl 
Met, at bitte med Guds Ord.« 

Australien og Ny Jemand J 
,,K«ots og Stimme« af 15. Juan 
omtales, at Udvalget derhjemme forj 
»Den danfke Kirke i Amerika« har? 
forsøgt at opnaa Foling med udss 
vawdkede Dunste i Ausna1iex:· Fin 
gende Meddelelfe tøt ventes at inter-» 
esseke flere af ,,DEk«s Lcrsere: »Fra» 
Ny Zeakmd sit vi i jin Die et udspj 
market Brev fra en ung Mand; 
(det sskal ssenere blive offentliggjoms 
samt et Brev fra en danssc Præsyj 
Tom ret gmwewt bad os om at bli-- 
ve dorte. Fra Australien modstog1 
vi en venlig udstmtt Haand fras 
Prcsften Georg Sass i Brisbane, 
»so-m straks meddelte os Qplysning 
om Sagens financielle Side. Men 
da vi wf alt kuwde for-staa, at Past. 
C. næppe vil blive længe i Austra- 
Hembadvihamomatscetteosi 
Hovbindelfe med Menighedem fom 
III htij ida -det fotekom os at 

M et Miete Udgangspunkt for 
while of Fovbiudelfen mellem 

dauogostFoerlstnuwdm 

vj bog i.kke til Sind-s a-: opgwe dct 

Gelt og sanfte Der Hunde jo dog 
verre, as: Brig-baue Menighed Wie 
shavdsc Tag-: ssit sjdfte Ord, ellct at 

der ogfwa var andre Rosten i Au- 
stralien og Ny sen-land, fom bedre 
kuirde forfma os.«' 

..—-. 

Den politcfke Kamp. 

Begge de tso store polittske Par- 
tier her i Landet shar nu holdt hvet 
fin Natiotmltonventim og valgt hvcr 
fjn Bannerfører. 

Eu Metent Mund sagde her 
paa Gaben, Degen efter m Gtwersl nør Woodkow Wilson var valgt til 
Banncrfører for Dset demokratifte, 
Parti: 

»Wer er tun to politer Var-tier- 
shcr j Lan-der san vel fom i alle ans- 

Ope wnoe — i Engiaap, Tysksiaud,1 
Damm-f etc. — og de: er det· 
progressive og det tmttionæte.« 

Da var M faa træffensde sagt, 
smener vi. 

Heu i den Räning hat den po-! 
wisse Saum-m titspidset sig i tun-! 
ge Teret I 

Heu Ismosd et Par Mensnejkealdte 
vibdage taltc man mere almjndeligt 
om Aristiytmter og Demokrmer. 

Her i U. S. Amerika hat man 

jio scerlig siden Lincolns Dage mlx 
vm Republiksanere og Demokraten 
men djsfe Navne har i lange TM 
om Ecke hele Tiden været tatst-ji« 
Hande. l 

deer Bsorgerkrigsen og i den; 
met-weite Tjd bereitet var de sasas 
kawke Temotmek i Vikthigyedeus 
Arifwtmten da var jo dan, der; 

Qoldt paa Slavchandelen. 
quakblktanem var derimod del virkelige Demokraten Folkepartiet. 
Men eftenhqonsden shar Artswkws 

ttex ellet dermandkvældee mete og 
mere syævet Hovedet insdensfor det- 

kepuwmsike Parti, og its-den sor· 
des-: Demokrat-We Parti hat vickeligt 
Temokmtj, sætlig under Bryans 
Forerskav, Tasmpet sig frem til- 
Fromm 

Da hat fault-des alt i lange Ti- 
dek været mnskeldgt at dtwe ktog 
wa Forstellen smellesm de to gamlez 

Der Hast derünod for en uhildeg 
qunager flet iste væref mnskelckgs 
m se, at der i begge Panier kam- 
pedes mellem virkelig selteng Re- 

W og Æåsoælsde 
Det er msemkig sammc Roma 

der kmwsedes i Mag-o vg Bam- 
more, og Roøsevelt og Bsryan repar- 

seMekede stumme Sag jnden fior twcsr 
sit Porti- 

J Ghioago imbte Roosevelt og den 

Sog, shan kcmwede for si del mind- 

fte ttsksynelwdendej, tabket være Re- 

geringstmstineriet Men vj tpr not 
her W, at bin-der del vepublikqns 
sie Port-i mange as den Sieg-«- Zei- 
te, im er der fnart udc med det. 

J Baltismote san det i Forsmins 
gen ud til, at de Progressive ogsaa 
der sbnlsde ligge under-· Men sher 
Ihm-de man Me Regeringsmnskjnes 
riet til sin Whed osg Bwan 
havde der Fomin for Rot-Jedoch at 

than jkke -I·elv var Hinwde 

kaMU:.z« 7«.i!« THIer inn .innl!n 
dies Haus«-n n i ;. 

di ibmn led Jsedkrlm I« Undan 
ZOM VI ’1sl«’!c10k Zdlclh litj LIle 

Ilcommmjumxt Lum, og dxzi var 

bam tjilmdt mod m lillc findt-m- 
melse txl Linlufn ket Var han gener 
ind oktpaa san havde han lkdt est- 

oirkeligt Jkederln1, ielv um han var 

bleven nommeret , 
Te to uovewindeliqe Falles-rece« 

Roosevelt og Bryam staat fior os 

fom Me. 
Bryan hat ikke mag at blive 

Præsident, men han ml i Historien 
faa en starre og hæderligeke Pbadö 
ensd de fleste Præsidentek i 

Hund Roosevelt angaar hat vi 
længe mont (og da ogfm icw det), 
at shan rimeligvis kan udreUe met-e 

med fin Pen end Tom Ptæsident 
Den sum-me Mut-stand Iom iner 

W i Mogo, M Vlevst ved at 
Dritt-Use ham Ii W fom Pres- 
M, M M M vklde blchst i 

Kirch-Um or sozi: H -1-!l",1 »un- 

I 
s 

I 

l 
! 
l 

ngressive og de Reckfanære in-« 
den for beggc de gmnle Bat-Sieh el- 
ler meuem Folkeportiet og de frores 
Parti. 

Woodww Wilson er Bannerfører 
for det første og Takt for det au- 

de1. Eaa skal der Ema Swrkeprøve 
mellem Folket og »Jntekesserne«. 

En faadan Kamp uden Hensyn 
til Person« er vi ilet ikke kede af. 

Om de gamlc Particr Fszkol osle- 
sess, ng Ime Particr vil danne- fig ef- 
tek de zsixfeligc Vortilinier, det er 

et Frantidsspørgsmaat 
Esset dct Udjald, Tenwkrwiemes 

Konvention fik, Lan dette Petri not 
holde sammen endnu en Tib, — no- 

gest andern-des set det ud for det 
termsblikanske Parti. 

Sekstende Aarsmsde 
af den dqsfke ev.-luth. for-. Kitkr. 

— 

(Elutning.) 

Mqudag Eftnmiddag 
var det, vi Tksulde have den smkaldee 
Gesamte DagC Det blev der doq 
kkce stort af. kae fordi Ware- 
Ziolkcne ifte var beredvillige, merk 

dset var san iokhedt og stsvet, saa de 
flejte foketmk at holde sig stille vg i 
Zkygge —- jo, det kan bleve wrmä 
der ogsjaM En Tel Automsobilet 
viste der sig dag, og sleke sit sig ogs 
Hm Melan-, wen Ejetne var ban-' 
ge for act Iæsse Vileme for haordt 
i den surrte Hode. Ter holdtes ogs 
san frie Taler uden for Fdirkem men 

det var ogfao Iovligt hedt at fidde 
cller staa i Sache-den og Tritte Prof. 
Vdg holdt et Slags Foreer Poe 
Engels-s om Deuer og danfke For- 
cholde, særlig om Ncrringsdrift og 
Wtri. Men DsU Redaktsr var 

ingen ftccdig Tilhdrer den Esset- 
ansiddag. Han vilde med flete helle-re 
who-Ide- sig i Skyggen 

Mai-das Aste- 
holdtes der Forretningstnjde. Fil- 
gende foretoges og besluttedes: 

Jens Ida-Mem Coulter, Ja» vaka- 
Tess til Medlem af Vircktionen for 
T. L. P. H. 

Fsssorslag om Sammensmeltning as 
»W« og »D. U. B« heuleng 
Mex- nogen "Dr-fte17e paa Grund asf 
Past. Gertfens Med. for D. U. B) 
syer —- tiI et senere Tidspmckt 

Te: paalagdes Direktionen for 
D. L. P· H. at sbdkstge en M 
asi Post. Vigs Skrfft am D. f. 
Mike 

Aarssmjdet lldtalte en M til 
Zamfunsdets unge for deres M 
ais Japanwisissiionen og wider-rede 
til Forrsmelse hermed sam: specielt 
om muligj at sou afviflet den Geld, 
der endnu Tyviletu paa Kitten det- 
M. 
I For-wandten bemmrdigedes til at 
for-tser med Indsmuäng asf Judi- 
lasumsgavm indtil 1. Juni 1913. 

Da bestemstes med 400 Ams- 
Efesten sfot den ludherfke Refommäon 
1917 for Øje at jage Skridt tilOps 
rettelse as et Stolefond pqa stoc- 
000. 

Tn Past. :«1. L. J. Zøholnr var 

etødsaqcst til m forlctdc Mode-L nd- 
mlte dette — — oftm- fcsmd Ettdbragt 
Rossi-U ved Nrjssning en Taf til 
hcm for bang 16 Aar-s- trofassc Jlrs 

beide fom Nekftsformand Post Es- 
holm Even-de hemmt samt paa nogle 
Affedsord asf Formcmden mod i 

hjettelige Ord at referere til de 

Vor-der og Glasdek hcm i de mange 
Aar hat-de deltuget i som Styrelsess 
medic-m han takkede for Afløsi 
using sita Tjenesten og udtalte et in-’ 
sderligt Øtsie am Herrens BelsigJ 
nelfe over Samqu og detg Ger-; 
ning i Fremäden. 

Dei Wogeö, at ider nedsættes enI 
Mite paa tre Medlemmer til at! 
W tiI mess- Amsmm qu-· 
M Mai-dem hvorpaa Stole-! 
samt quc wie-, og spottet-es detl 
M Wdet 

Motten sluttede paa sædvanlig 
Dis. 

Tit-ins Fomiddag. 
Ved MW satte Ju- 

Idianennissiouæt N. L. Melken- 
Oaks, Ma» over Orden »W- 

Past. txka Mpaek fis Ams-« 
made-ists Anerkeiwelse fom vor Kir- 
kes Formgnds Reprwiemam veds 
deoieism ais Rehirdqukeu dec- 

· 

sbjemme » 

Angnacnde en chvendelsse M» 
Kirken om at hol-de Aarsicnsde .i 
Sau Frankjsm Col., i 1915, mat 

der skial holdes Bendcnsudstillfng, 
Tblev dct bestemt at afgpre den Sag 
vod Aarsmødet 1913. 

J Hochhold til Missionen pag 
Ny Zealand og Australien anbe- 
falede Ilnrsmsdet at Hv. Søgaard 
optages i Trinin Seminarium 
med dcnnc Mission for Lie. 

Tot bissluttedes at opmtte et nyt 
Embede i Zinnfundet —- et Finanss 

.«5ektc-tariat — med en aarlig Lsn 
af stund Lønsbestemmelsen innen- 

den-des jiden devhen, at Kirckeraai 
da kcm fovhsje Lmnem om den 

»finde1 det ntdvensdigt Past. L. A. 
Laut-sen valgtes ßjwn til at be- 

klasde den nye Tttllntg. Prwstcrne P. Pfg, A.L · J. 
tholm og Mr. QP Clqusen valgs 
Des Tom Kvmite til at focherede 
Planet til Jndsomling as et Sko- 

jlefuwd ti! 1917 cn forelægge sanfte 
Aarsmidsa 

) Er For-flog om at slaa »D. L. 
Abh« og «De Unges Blad« fmni 
wen lag-des paa Botdet til nwfte 
Aarsnmdc 

» 
Mesdct udtalte en Tal for den 

foervilläqhed der i det svunds 
’uc klar vor udvift nnrd vore Bor- 
Reh-jem. 

Der blev ikke taget nvget afgøi 
Wende Jkrjdt med Hean til Opfe- 
relse as Alderdomsihjem Mvdet usds 
talte cis Tal for bvad der hidtil 
er gim i Brule for de gamle, og 
det E::dvilgede i, at Mrs. Filipsen 
i Embednrft ladet fin Gewe gaa 
dortil 

P.15tor E· C. Eriksen valgtes 
til Redakter as »D. L. Kbl.« og 
Past. c. N. Olfen til Medkequtst 

Nesolutjonsskomtteens Udlait til 
T-olfeadres7e til Trinitwis Menigs 
heb med dens Prasst samt Kenmarei 

Folkene for ndvsst Gæftsrihed til- 
Este-nies. 
» 

Tiksdag Wemiddag: Cn Te1 
fass denne Sessions Forbandlinget 
Iek quer-de den-net idet vi tm fasset 
stammen i Fäden, Wd der naturligt 

ihme Zammen Endnu lfolgende fra 
denne Sessiom 

Pastvr A. M. Andetsen valgtes 
til Medlem asf Mteenkekomtdeen 

t- AlderdmsyWMiMU gen- 
» 

valgtes 
Til Medlemmer of Stole-direk- 

tionen valgckes Pult H. W. Bondv 

og Mr H. Skov Nielfen 
Der blev jagen Ttd til at hol- 

Yde Ilerme om Osten, da en 

stmx Del asf Taster-ne siulde kejse 
lfra Kemnaste ved Titiden samme 
Hälften og nmatde alkkaa befokdtes 
ind til Byen sit den VII-. Aufs-H 
mødet Hutte-des derior med, at For-s 
manden mod Enden asf Tirssdagsz 
Ettermfdsdags Forretningssessivn s 

kalte nogxe Ante-Mord 

Vi vskal ikfe pas-sen Bedsmmebe 
over det asslulstede Ankömm, men 
nøjez med nt sitze, at der foilmnd 

« 

ledes i hinderlig Arm-d og kristeligt 
sum spaniska qtsdemnvitl 
»Im-e vore Donner om at velfignels 
se, M vi i bang Navn befluttede.( 

l 
-—--- 1 
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Scenet fra Livetg Ituepladsd 
m x.) l 

Te Forcnede Erster-: »Weathers 
Service« kostet en narlig Zum os 
over 3,000,000. Tier er midda en. 
Scump. Og et ifke imyttigt ekle-f 
uberettisgcst Jvømsmaal er, hvad 
ITon de skatteydende Borgere faar nd 

af denne Taakaldcke ,,Service.« 
Natur-ling er dest nckrmeft Land- 

man«den, der vilde drage Rotte as 
denne ubyre sog dyre Jnstitution,i 
hvis den i det hele tmtde Ide. 
fjernefte Nym. Ovi- der nu er no-« 
gen asf Leier-ne, kam io fis-des i vel 
alle States-, der kcm M om vir- 
MigHiEspckfdenAkt, ladosda 
hgtms Orte et Ord dewm ! 

Jo- her M et nydetigi At- 

cameskt til Wienesteus Forbac! 
II Mc selwabelig thewing i St Z U M paa W, Mc 

bntdsfawfare — —- — da üom en 

Stufe-: hæsblcgfensde og meddelte, ak« 
i Feige Vejrhureauet vtlde du« 
Fusan-: falde en Eva-r Regn over Eg- 
nen. Alncncdelig BeiwktelscT Fleref 
asf Ismene græd as Sorg (det vor 

asltTau Regnens AnfangU, mangen 
liue Mjss fette sit Jndrc osprøressv 
over smaan en Gemenhed —- ist-ke- 
over, at Vureauet smaisdc Regn,« 
Uhi det betaltess det jo for, nei, over» 
at Atmngememsfomnniteen ifke hab-« 
sde bedre For-stand end at beraamne 
en Regndag til Usdsflngtcn Ja, san-» 
delig da ogsaal Saadan no’en Dulsk 
liter, der ickke havde bedrc For-stand! 
Havde man ijkfe her gaaet og oft-et 
megen Tid og Flid paa, ast Udflug- 
ten kunsde blive en smuk Susses -— 

og san owlgct de Mennesfek en 

Netzan 
Te asker eller de i were Tat Al- 

-der, formaaede jo at anWe Sagen 
i dens sfilofofifke Sammenhæng. Vor 
Vejrtfemätex Taffet være den for- 
fiwmes vi tm for total Welæggebäe. 
Bote fine, dyrc gennemfigtige Klas- 
der vilde være et sprgeligt Syn efter 
en Regu. Bote fern-Esseng Levnetsi 
misdler vilde were regnet sen-der og 
W DR vllde vare mange Da- 
ge, fsr vi var dleven til Merkur- 
ster ich· Der-for Ære væke vor 

Bejrtjenestel 
Havde de mutigt for vætet bitte 

mod dennc ,,Sewice«, nu var alst 
godi igem Nu kunde meget tilgwes 
og glemmei 

nun vilde Täfælda m de: alliges 
vel ikke regnede, ellc-t, nsjagtigere 
sbestemmet dog ikke regnede indes-for 
50 Milsz Ilsfftand sra deres By. — 

Vejmmnsden hilde faaet Telegmm 
sra en Fiollega i en ansden By, at 
de rvar Ncgn i Anmarch, og at By- 
gen somes at ville flaa Vej over 

St. Louis. 
To blev ielvfslgelig de gode Pic-l 

nicsolk oidclcs tosen-de. Nu havde de 
nennst ma Negnem indtil det vat- 

for sent at bryde op. Tagen spildU 
Humor-et Tpoleretk Ztetnnjngen Ide-. 
tagt! Udsflugten gaact i Hundenel —- 

ch, da maa vi rigjignosk priTe 
gennle Pc’er’n, vor sanddrue Vejrs 
man-d dechjecmne i Damms Man- 

gen og nmngen en Gang hat han 
reddet Situationen ved sin Profeti. 

Jeg husker den 16. Juni, Tom 
var de: i Garn-. Vi hat-de H- five-; 
ende paa Engen, færdigt til Jud-! 
ksring. Men Monden hat-de ingen 
Hast, for Veer var hsjt og flatt- 
og hosn vilde der-for gote en M-( 
stadtuk den Mermng. Som vi 
nsu sad ved Maasse-lebet og lan- 
gede til dej lifligc Boghvedegrsdss 
MI, acw vor Das-mond. Pe·J-r’n, 
et Hop, Sau Gan forfejlede Man-teil 
for sin bildfladede Sske: «Av, avh 
Vi faat Negnl De’ ga’ ei Riwt i mi’ 
ajne Bajn!« 

Don havde Ret· Vi vidstr alle, at 
nqar hqn meldte om ilige »Nitot«, 
faa betød det nagst Spotenstrenqs 
fnwi vi vvre M M Plads ved 
Vinduesbaspetne vg as Sted ud at 
køre He i Lade. Vi qtsbeidede sont 
forrykje til M. 10, Aften Og Kl. 
12 regnede det Potteskaar og Sko- 
magersdrenge —- Det var »Wer 
Sewike«, der var veetd at tale din. 

Og tiltned fri. 
Her til Lands under-holdes en del 

Stab as Døgcsnigjcsxz hvfs alwrlige 
Livsopgave er at holde nøjaqtial 
Boq over Vsindens Hurtighed, Regn-« 
selber-s Masngde, samt telegrafere 
til bixmndcsm naar de tmr a- obsers 
veke fomroligende Fænomener paa 

Himlenki Hochan Hvis det er 

tre Millioner vætd, Caa siger vi 
gan7ke rolig pas. 

Men er du endnu til, og trcøffet 
bis-(- Linier dsine Øjne, gede, gamle 
DAMka Inn Lag esn Dis-en og for- 

nyet Undsknldning fm hom, der 
enaang asf Vom-are ten-die Høwven 
i dir profetiife »aer Bisan 

Napoleons ene, ftærke Side var 

WI. Allerede fom Elev paa 

Krigöfkolen i Brienne, og natur-liq- 
vis We fik, Wert-sehe han siq 
ved fænomewie Ernek i k-üg, M- 
tern Beregning. Men medens awdte 
Mit-re san anvewde detes 
Mk poa fmnsquige Vogt-ser- 
iamlek M Miso-I alle WO- 
quingens Begier siq om den ene 

Wie Ide: Steg, Staaorsdeney 
W. Den, der san din- 
de Seite, ben, W Migsyflen et 

huld, than san man M sum hellt. 
W var et W Memtckfc 
Hm M vknde M es W 

M W hwd spm helft, htm CL- 
tvaaode. Kalb ham et Alpomennefke, 
Tot-di ihan We sin Heer over Alpets 
ne, men mest sfordi hans Sind var 

det klare beregnende, men BUT-de og 
for mäslde, danne, menneOkelige Js- 
lesfer tillukkede —- lig Alpen-Unken- 
«der er «høj, klar og lys, Ihvor Synei 
rasksck langt, men hwr der er is- 
nendc MdQ og shvor derfor ingen 
Pullen-de gwnne Vange findes. Heu 
var ikfe som andre. Zwinsdens Korr- 
lighed var Eham intet Bittens For- 
tryllelsse havde ingcn Mast over 
dme Ein-d. Mcu Plaanacara onus 
vindsinger shavde hjomme i dct Hv- 
vcsd. Den mamnattske Sans var 

stadjg i Mfkfonrhed, stadig i Udviks 
Ung, abstrakte fig over alt, shan 
forowg Tig. Tette forklarer, at shan 
lich for ellpr ligc estck et Slag us 
verdensomfattcnde Vetydning kunde 
lasgge sig use-d, litt-te til for sig solt-. 
gaa nd as sjg selv, folde sin Wes 
og Villjes Skadbrwdt samtnen og 
sove den Time, hcm havde sorgsa- 
sig, roligt og sundi fom en land- 
lig Yngling, medens Midig dank 
Generalek vg Marfkaller hat-de alle 
Newer under Hijspcmding —- Ei 
Asusetncnne’ke. 

Jnsdtil —- ja, indtil Ærgerrighd 
sden gjovde det af med den nge 
Beregning og vinsldstog Fsritwiadfm 
Da var d- ude med band Da magi- 
te ihan lige faa gerne have Mist 
ihm-wen og tokket af. At blive 
Stamfader til et Finste- 
hus —- se, det var den Ærgertigi 
bedens Mich, bvorpaa hcm strau- 
»bede. 

4 --—-— 

Vot Stilliilgvlilf 
Jeiu Person. 

Jmet Wen-ichs der er aansdeligt 
wagend Yan undgaa at tage Stil- 
lfng til Jesu Person. Hast hat gjvrt 
en Iaadan Jndsats i Mennefkeslægs 
ums Levnsdkslød og bans Betyds 
cring er dIm stor den Dag i Dag, at 
man mao Hure sig sine Tau-let om 

hmn og sit For-hold til Kam — lwis 
man da vil væke blcmsdt dem, der 
spart at forstaa sig selv og sin Tid 
og de Atti-Netz der rsret sig i den- 

Det blev sagt om ham, mens han 
cndgnu var et lille Bam, at shan 
skulde blive »e: Mvsdsigelsens Bank 
Og fanden stete det je. 

»Et Modsigelsms Tcgn« hat han 
altid W. Dei er hasn den Das i 
Dog. 

Men Ihm-d er egentlig Grunden 
til Mennefkeks iaa Mkellige Stil- 
lisng til Jefu Person«- 

Ved at læse en Bog («Til Op- 
g-r«), Tom Pmä. Ammundfen nys 
lig bar udgivet. traf im poa et Ci- 
tat, der form-Her mig en hel Tel 
ow, hvad Grunden ek. 

Prof. Amm11-nd·en gennemgqar 
de forskellige Opfattelfer as Jefu 
Person, der shar vom-E fremme gen- 
nem Tit-erne, og htm belyser dem 
paa en interessant Maade gen- 
nem nogle as de Wdeligste Repre- 
scsntacker fot hver enkvlt Opsfattelfe. 
Man minder Mcend som Rousfenm 
Neuan, Hat-nach Frenfem A. B. 
Drochmanm Strauss, Mel-hausen o. 

fl. 
Der er sem Gmnsdopfottelsek as 

Jelus. 
Mrken tror vaa bam Tom Herren 
De, der ikke delet- Kitkens Tro, 

qpfastter sham Tom Regel som en Pro- 

Reste use Zusamt-isten 
»Den fyngensde Evangelist« For- 

tasllinget as Sankeys Lw. Bad 
H·P..danfen. 32 Sidet Pcis sc. 

»Solskin i Hjemmet«. Fortcelling 
af M. v. O. 24 Sider. Pris ce. 

«En indksk Bamehulttu«. Fort-sit 
qf Damm Rhienh Lævetitrde i 
Jtcdkn 24 Silber Pris 6c. 

»Am-s Ædelsten.« As Beut-we N- 
Mnd, Wiss-imm- 1 Mut-i- 
en. Pan Mk oed JohanneBlaus 
meldt 24. Sider. Pris. Se. 

«Ves«-ien8-Mis«ionS-Kon«me i 
DOMAIN-« ved T. qustrup 
Sognwrwft i Meg. 82 Biber-. 
Pris 15 Ets. 

»Arbeidetne og Kirsen«. As Nie-r 
J. Th. Sodolkty M M 
Jndre Mission « Skdet Pris 
20 Ets- 
slle sen Smaafkristrt tilkanvmen 

MW Wsdt M 50 Ets. 

Van. Luth. publ. Hause 


