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Nedakten Il M Andetsm » 

sue Mdksg m »Es-»wenn« s Ins-how 
Istcndlinget ,.·)rtesvondancet Jg LHILFZSI 

If Mbvek Att, heb-g Ost-seku- 
JL M. Anders-it, Vlmt Tot-I 

Bripr at Eil-sit HERwa us good-I 
uns matten-. 

Advettisimc Pasisq Qwspksmwks upon 

Miit-Osten 

J Tiksælde as Ungelmttssigbedet ved 

Msdtagelsm bedeg man Plage nl det siedlige 
Psstvæsem Childe der Mo dsælve bedes 
III bono-use Fa til »T« cnsketen »I- 

Inner. 

Nsat Damm Dem-endet sig til Init, der 
UeftetetiBlabeUmen s» at ksbe bot dem 

sIet for at san Oplysning om det spottend-, 
sites De altth dumm« at De san Avertisfes 
unstet i dem Mut-. Tot vi! passe til am- 

stsig Nun-. 

J Ejdstk Nummer dar Eætterniiks 
sen ijllet os de: Puds at gøre Gij 
ford Ptnkhot til xjdlågcre .,Po1ftmes’ 
ster« i Stedex for tidligere Zo tit- 
mester. Jo, den gamle Zkælm lever« 
endnu. 

Lin TisMilljonsTolzar Fond. Jl 
Løsdet as de ncefte 8 Uger vil den 

presbsyterianske Kirke ifl. »Ehr. Jn- 
tellg.« under General Assemblys » 

Ledelse begynde Arbejdet for a: sam- 
lle 810,000,000 som en Pensions- 
sonid for gamle Brei-free Tet er saa 
Temer at betale hver af de gamle 
Priester 8350 om Aal-et, og Kirken 
hat nu ikke mindre end 120(), Tom 
straks vil være berettigede til Stet- 
te fra dette Fond. Alle Kirkens Af- 
«delinger er enige om at tage alpors 
Iig fat for at naa Mai-let 

J »Kl. Sml.« jkrivek Past. Gro- 
vengaakd i en Artikel om .,Præf:e- 
mangel« bl. a.: »Gut-de vi ikke ha- 
ve magern Øje med vore gode og 
Dygtige unge Mænd. og naar der 
var trugen, som vi mente kunde bru- 
qes i Ordets Tjeneste, faa tale med 
dem sderom2 Vi kaldet paa Hjælp 
Ofm Dmmmrk —- lyoorfor ikke ogsaa 
Ialde paa vote egne evnerige unge- 
Mk 

Men naar der kaldes paa unge 
Meend til andre Livsstillinger, saa 
koldes der med Udsigt til en ftor 
Lit. Hvad hat vi at stille dem i 
Wigt2 BE hat det, der er were 

Mk es stvr Mig! Thi det er 

en stot Getning«at forkrmde Okdet 
og forwlgte Sakramenterne i Her- 
rens Men-ighed og lyle Velfignelfen 
fra band Alter —- den stsrfte og 
seeligste Gerning paa Jord!« 

Ptaktifk. Ten TLOHH Præft Chal- 
mers formellen bvorledes en Nod-n- 
kone en Dog kom til hans Moder Dr. 

fortalte hcnde om, fwilken fle: Sand- 
ltnq enKvnkiNærboden havdc Sinkt 
Tig Xkyldig i« Da Fortællesfkekr Flut- 
Qede, Tagde Fru Chalmcrst »Te: cr 

fr- fktækkeligt. Im skal straks rege 
mn Bat paa, lob os saa bekqu Jan 

hen til den ftakkels Kone oq Te, 
hvorledes vi Pan hfælpe bende til m 

indse sin Fejl og angre den«. For- 
tællersien Vlev for-legen, hun begyndi 
te at gsste Undfkyldning, og da Fru 
Chalmers holdt paa, ot de but-de 
qua, tilftod hun, at hun havde hsrts 
Historien som et ufikkert Rygte, og 
et den mqafke slet ikke var fand — 

og der-mel- qik huu skamfuld hjem 

Pan-d Mle og Efterligning. 
Ilde Kapt. John C. Seegeks, 
columbim S. T» (Fadet til Rev. 
Dr. Seegert, Mäng, Pa.) hat ifl 
»U- Luthf Umnenteret sä, 000 
M »W0rpban’s M, Sa- luth du« as andre ALOOO til »Ah-I 
W 

hu hat san sidere Ohr-drei sin- 
tit schuld- Fawiliens »W« 

et Untat Ast es M 10 
Oft-is Mlkoe Wiuc M 
»Mer zot- FI

E-
 

wal. Hatt Ehar funkle-des Insket ikke 
blot a: gsre godt, men ogssaa at an- 

spore Eine Este-klommen til at give 
läge-Ina. 

Ill: diene nye. J »Menn:sfovän- 
nen« Tkrwer O: »En alvorlig Kri- 

s·ten, en Jstaelit, i hvem der Me» 
sandte-E- 3vig. Tagde en Gang til 

n11;3:3eg forftaaatiikke alt dette 
som nu for Tiden anses for 

nødvendigt at høre med til stiften- 
dr-.mmen Med nogle Ord fortlarede 
han nækmeke sin Messing. Hon syn- 
:es, at man lægger soa stor Væat paa 
den ydre Bevægelse, Virksomhed ogH 
Foreningsljvet osv. De Tom jkke hatl 
Tjd og Lejlighed til at tage Del il 
alle Moder og Sam-menkomfter, an- 

ses ncepne for- Kräme. Og dog fin- 
de-: sag mange baade blandt ældre 

og yngre, som ved deres daglige 
Arbejde og deres Kalds Pligtek er 

bindrede fm at deltage i disse Ding- 
Mange Familiefoedre og Fuss-moer 
Tjenere og Tjenestepiger kan ifke ef- 
ter Bedaa disvonere over dekesTid, 

Lkaa meget mändre Tom Samvittig- 
lbeden boder en at Være tro i sit 

zKald Til fidlt ntrede min bøjt ag- 

Itede Ven: Naar ieg bar Tid, grundet 
leg paa Guts Okd i Stilhed, 
khi mit indte Liv er Taaledes be- 
Tkaffenh at de stille Stunde-r ved Or- 

»det bliver til ftor Vet?ignelse, og jeg 
kan ikke undvcere dem-« —- Disse 
Ord er vel vcerd at one-wese, men 

detmed er ikke sagt, at Foreningss 
le oft-. er uden Vetydning. 

—- W—-—— 

En ny Luther. 
En Bidragcr til »The Christian 

Herold« udtaler ftærke Ord omTkani 
gen til en km Luther til a: møde 
Tilstande, fom lmn set : Anmarch. 
Han 7iger: »Da Luther flog der fid- 
fte Zsm i Teserncs paa Fixrkcdøren 
i Wittenberg, da sing han et Zlag 
sor religiøs Zrihed, Tom lsd jgens 
nem den civiliserede Verden. Vi 
trcenger til en enden Luther, en 

Mast-L dygtig. usorfærdct Føkek for 
MenneTker til at koste Stridshondi 
sken til den Magr, der Tag og Nat 
spekulerer paa og tager alle Midlet 
·inden for menneslelig Nækkevidde i 
sit-. Tjenefte for religäøst m crosbrk 
deue Kontenem Vi trcknger til en 

Luther til at male Rom i den-S ret- 
te Fatver som Villeder as Mennes 

ster, Fortrædigek 07 auddommeiia 
«Sandlhed, Forfalfker as Historie en 

Fjende m« enlwer Form as Orslvsi 
ning (education1, reliqiøs og verdä« 

lig, deens Ærkefpekulant. VI be- 

høver en Luther, som med Magt 
og Kraft i Pressen og ma Prade- 
keftolen kan we en guddommeläa 

lMission gcnnem dem Land og gøre 
Mennesker opmærktomme paa Karo- 

llicismens Fore, der vil jage fka dem 
deres Fsdselsret, ombytte deres Unf- 
Ihæugighed med Tkældom under en 

fremmed Magi, cis-re Tieres Born 
til Profelyter, fordømme vore Ægs 

IteITkasstIove oc; rrllcrrc ersfwcr arme- 

stantiTk huslia Fort-Hing Irr imp. 

dig. Tset Tkulde væxe Undexsjrgt, im 

der ikke blandt alle thcsktnntxftc 
Kirfemænd Iknlde Extxdes cm Mond 
’·om Var Voksen for Qoaavex3, ? 

i70rolicmor«. Zna lcktgt Jndscnderen 
tkl ,Cbri-·tic1:: Herold« Herri! de- 
mærfer »Bu- Anbean 

»v- 
« L 

Lm Jst-r skuldcs cosxaa en km Liz- 

tber i den o::·:csl:g Luther-z Fland, 
san vilde han äffe ajene anstreing 

Jsja for at rette vaa de Ondcr, som 
LBidrageren til Christian Herald 
Eifriver m, men ban oilde lige san 

;vel tugre den populære Txlbøjcligs 
-·hed i Retning as farvelss Kriftens 

)dom, der giver f"lip paa Bekendeli 
liestroikab og fluttek fig til Mike-Or- 
ganisationer for at imsdekocnme 
individuel Magelighed, og Iom prek- 
diket et Evangelium, der get Reli- 
qiouen til en særstilt Tro, som et 

grundet m personlig Oper-benig- 
ning. Vi ttænqer ikke iaa meget til 
en ny Luther som til en klarerej 
Hemdelfe as den gmnle Musi 
state Grundfcetnsinger ——- Gkunds ( 
lætningeh der systede og spred1 te pwteftmtisme over den sit-We- 
rede Ver-dem Tiwaqe til Lichte vit- 
de detyde Maus til fand evan- 

gelkst Seit- 
--.- 

Finausfekreier. 
Born det les i Zank-entnimm- 

Wde Icarimsdet i W at 

MMWW 

7undet, der ved Tale es Sktist ikulsde 
saa vidt inuligt bibrjnge Menigshes 
derne den rette Zorstaaelfe af Kir- 
kens lekissEion i Almindeligshed vg 
den kristeljge Stole-I Betydning i 

Særdcslesisiicd, at der maalte vcekkes 
Kætlighed til og Osfervillighed for 
de Opgavcr, Herren ljar lagt hen 
til os Tom Kirle amfund. ! 

Pastox L. Jl. Laut-sen blev aanrsi 
modet valgx til den- ke Etilling; men« 
efter lang og alvorlig Overvejelse1 
hat han meddelt Kitleraadet, at 

han maa sige Nej til dette Kalb. 
Kirketaadet (Voard of Trufteesi 

blev bemyndiget til i faadunt Til- 
icetde at kaide en Mund i hanssted; I 

men dsa der ikke vjlde være muligt 
at iaa en Mand kaldet og ansat il 
Tsdc xil a: kunnc udrette start forl 
dem Llars Vedkommende, og da 
vi til! igc anscr der for at være hel 
digerc om denne Sag blw nckkmere 

ovewejet ved et Aarsmsde hvor der 
et starre Repræientation fra hele 
Samfundet, aniwiter Kikkemadet in- 
gen Finanssekretær, men soget ad 
anden Bei i nogen Maade at faa 
dettric Gerning udført for indevces 
rende Aar. 

Tet blev Henitjllet til Skoledikels 
Zonen a: arbeide i Forening med 
kiirieraadet for Jndiamling til Sko- 
lekassen for indevcetende Aar, faule- 
des at Direktionen vælger enMand, 
der i Fotbindelie med Nesstfokmcms 
den beim-gei- Jndiaml:ngen. 

Tonne Henitilling blev velvilligt 
imsdekommet, og Post. N« Th. Jer- 
iild die-v valgt ·om Skoledireltionens 
Revrælentant Saaledes er Past. J. 
Greifen sog Th. N. Jersild ansat 
Tom Jndfamlingskomite for Stole- 
nssm 

Horn-N gve de to Mænd Visdom 
og Naadc til m lasggc Planet og 
udiørc de: Hin-m der er dem betroet, 
Faalodeiks, or Ekolevirksomheden 
iblanbt oski ikke Tkal betragtes Tom 
en Vorde. men som en kckt Gerning, 
chrren bar lagt ben til sin Menigi 
jin-d, og at det, der man ydes til 
Idcn Zag. itkc Tkal befragte-S- fom en 

Einr, der pooiæggcs Mcnigshederne, 
wen Tom et Kæriighedsoffet, vi hat 
Lov a: bringe til Guds Riges Sag. 

J broderlig Lrbsdiahed, 
A. S. N :e15en, Sekretæn 
----.--.-.—-.-. 

Aarsveketnmgeu. 
Nu er altjao Beretning om »Den 

.sk«-r. d. ev. Iurb· Kirkes’ ssekstende 
Aarsmsde udkommet. Noget sent —- 

ikfc sandt? Mcn den kom dog.Noget 
fyldig — men dog overkomme1jg. 
Use-n der mj fansynligvis findes 
Fejl i den. Saale-des faldt mine 
Ljne paa Past. N. Hansens Adres- 
se-. Ton var for-fett a ivet j Fior, 
saa gjorde jeg mig F td for at foa 
Im :nds"»: ringt i Aal-; mcn Um 

ji«-c Zasmrnjissen hat spillet os det 

Pug, a: der staat 221 i Siedet for 
2211——-28rh Ave. Z» Tiiinneapolis, 
Minn. Tag din Pen IS ret det med 
det samme i din ,.Aatsberetning« 
ellcrs finde-r du bam aldrig. Hvor 
tm end Ekylden liggek for de for- 
chslljae Fell, der maatte findes, ioa 
er der tkke med Villie qjmm og det 
bedes undsfyldt paa Grundlag af, 
at det er menneskeligt at feile. 

A» S. Nielsem Sek. 
s—s---—.--M-«—- 

Fra Judianetmissionen. 
Vi vilde gerne have en Mitle. 
Te: link langt- Vasret our: Ln fe, 

at v- for Vor Jndsanerdllen»Im-?- 
Kunde faa en rignq Qirle at sumlccs 
i om Ordet og Zakramenterne. FIED- 
indtil hat v: brugt en Bygning, 
Tom oprindelig vor bygget til en 

Butik, hoori iolgtes Vater til Jn- 
dianerne, og iom vi sit billig og la- 
vede den øm til Stole og Missionss 
has. Deki hat vi lau hzdindtil holdt 
vore Msder og kirkelige Bandlinqet 
Herren hat velfignet os her, iaa vi 
er vokset dertil, at Kravet for en 

Kirkebygning hat gfort sig melden- 
de. Entelte i Menigheden hat ytret 
det Ønfke i længere Tib: »Gid vi 
hat-de en Kittel Saa ved et Merm- 
hedimsde first i Juni Maoned blev 
det beftemt at gsre Alvor af at ta- 

ge lat og ie, hvad vi kunde am 
lom Wenig-heb for at faa en Kitte. 
R oplyste det, at jeq hwde 8126 
sum sie-met i Dammes Ich os fid- 
lte Sommer, vi var Wie, til 
M til at Wage en Kiste for 
blmdt Mann-. 

Vett- qav dem Ast til lelv at 
M, M de M. Der blO im 

gis-et Affe om Arber vg Me- 
ibidrag til en Sum af 8875 ina, 
altiaa ihat vi 8500 at begynde med. 

Men iok denne Sum kan vi jo 
ikke bygge Kirke, dog tænker jeg, at 
vi kcm bygge for 81000, en thekiri 
te, sont Lan give Sfddepladfer til en 

200 Licenncskcr 
Vil aa ikke nok Jndianermisfios 

nen: Lk mer give o: de andre 500 

Tollen-I til en Kitte? Tet tror jeg, 
J vit, Haar J faar at vide, vi mang- 
let dem V: begyndcr saa at lave 
Grundvold og bygge, naor nu den 
varmc Tid er for-bi, Taa vi kan ind- 
vie diskicn føk Jul, og alt imens ioa 
sank vi not de Penge, vi mangler, 
ikke sandt? 
Kvindisiorcningen hernede hat sam- 

let op imod Wö, som de nok vil 
give til Hjaslp til at udftyre det in- 
dre af Hirten med. Om nagen ikulsde 
spie fix-. Iilikyndet til at give Prwdis 
kestol eller Dsbefont, san vilde det 
glæde os. Der er mange Maader, 
vi tax-. dicklpes paa. 

Kirkeklokke hat vi. 
Gib dette lille Optaab maa blive 

tagct « lHjerte, saa vor lille India- 
net-tm nighed maa merke, de hat 
Bannen iom ikke alt-ne ielv hat en 

kjn Kirke at iomles E, men Fom 

ogikm not kan unde Jndianerne en. 

Mca Taa Heran fromdeles bygge 
mod Jllcrs bygger vi iorgckvcs. 

HERer i Herren. Edeks 

JukiTine og N L. Nixlsem 
Dass-, Lkla. 

Ef:er«"trift. Ovenstaaende 
Oenncndelse fm vore Indiana-mis- 
sionasrey Pastok N L Nielien og 
Huitru, om en Oaandsrækning i del 

paarirnfte Fiirkebygningsarbejde ta- 

ler Her sjg selv· Misswnen bland1 

»Cherckee-Jndianeme er vor fskste 
oOtagnc Mission. J de to, tre sidste 

JAar dar vj samlet omkring 82,7(IT’ 
»ti! Kirken i Salt Lake City, Utah, og 
Ica. 88,000 til Kirkeejendsommen i 

jJaptn, og vi skulde ikke hjælpe met 

sen km Kjrke : Oats Okla — 

I Jo vjst vil vi bjælvc! 
ch fslex mig fuldt forvisset em, 

at Taa Inart Jndianermisiionens 
sVenner 1æ7er dene Opraab eller den« 

jne OenvendelsT da vil vore trofastc 
jngsjonsIarbejdere og vore todt 
kTrosfsstende faa den Hin-la de be- 
««b-ver til den nye Kitte· 
I Gaverne sendes til Samfundetc 
Kessel-er Mr. Otto Hausen, Blair. 
Nebr. 

I Hermed vckre denne Sag henlagt 
Ttil Venners Kærligshed og Forbm 

J Moderng Ærbsdighed. 
G. B. Christiansen 

) W -- 

s 

s thhmissioncn. 
X l 0 Tansk lurycril nirkedlad Nr. 

.;jl af Zl Juli slkjvcr Formen-den 
Pastor G· B. Chrkstianjcn under 

«-»serjt"r;jt: »Te: i:1)e Earnfundisaa:« 
folgende: 

»Umhnt:isj«konen er Zu en Gang 
chvsen vore giftc nolndch Misij 
Paa Moder : plincinc lsmxz ndtalxc 
m stor Zoll ilvndcr de: Hund« al 

de ndk i Zusmtjden nich Herren-: 
Hiælp kund-e ber denne illisjonk 

Jeg kim :jlføjc, at de: var Pan 
sivåndemcs Losordring, at Jam- 
Tlindets illarxkrnodc beslemxe Tig til 
o: optage lltanmszionenx og ijns 
Ferne gav grundcsx Haab out, at de 
i Rkemtxdcsn vilde ved Herrens Hjaslp 
sorspge a: der den«-ge Misäons lldi 

gifter. 
Men lwad er der blevet tl med 

vandernes Virksomhed den Zu be- 

1rwffende«.- J fin Tid var der en Ko- 
mite bestanende as Kvinder til at 

foreftaa Jndsamlingen iblandt dem 

felv af Midlek til den Missions 
Underhold. Lever den Konnte endnn 
og udfsrer sin Gerning? Eller mon 

den er afgaaeck ved Laden? Jeg for 
min Del hat ikte hsrt noget til den 
i mange Aar. Jeg synes, det var not 
san stim, om de gifte Kvinder be- 
strgede Jndlamlingen til thhmisi 
sion ——: fsrft fordi det er et Liste- 
de hat givet Herren og Samfunsdet; 
og Listekne bar man bewie. Dekncslt 
fordi det er den Mission, der blanU 
andet lkal ljge at udfri de bedrasne 
Winter as Mermoniimens dirs-el- 
ske Fængiel 

Dei er dvg teodf Kvindekomiteens 
Uvitkfomhed —- itke alle WA- 
fælde, et Kyinderne hat qlemt dete- 
Lsfieosdekeikligt i he denken- 
d. Ost LTMIMI Mist-d ved 
M, R. Dat« t. M. viel-u 
Wrdninnen W sur m 

dens Aatsxztsde 4 vaudet »ti! at 
gaa tundt i Menigbeden og indiani- 
le Bidtag M Utaslnnission Og den 
Zrmngangsmoadc hin- vift Tjg hel 
dig Tor indkontmer i Reglen ina» 
smeget at, hvis alle Iivjndeforcnjnger 

: Zamfundrt gjorde ligesaa (hvi1ket 

sjm absolut money de jjølgc deres 
Lksste burdc) da vildse der indkomme 
Jnmct more end der behøvedes til 
Umhmisfionem faolasngcs Vj kun bar 
M Mand, pag Massen. chr gjft 
Kvindcs qiver i Reglen en Tiollar. 

»Te- to til Telsks Elskiiszfsman vi hat 
haft her, yar ikte gjort noqet Af- 

»bræf i disnne Jttdsnntling. 
Jeg tror bestem, at samme Renn- 

;tm kan opnaas i de fleftc of Sam- 
fnndcsts Menxghedcn vorn-m Sagen 
blcv sat i Gang af rette Vedkommens 

»de paa Stedet. Men jeg veo ogsam 
at der er mangc Menigheder inden 

for Samfundet, hvor Kvkndcsfokenins 
Tgen faa at sige intet udretter i den 
Saa. Det bøk ikke soa at være. 

i Brorson Hsjfkolcr den 7. Aug. 
1912. J. J Kildsig. 

—- --.·.-.--.- -.. i 
sAtkotdet af Livets Koncctt 

I (Ai x.;) 

i 
I For mange Aar Tiden skrev en 

Landmann der for øvrigt :ntet 

JNavn hat i Litteraturen, folgende 
Linien fom formcntlig kunde have 

Jgjort en Digter Aste- Til Oper- 

iskrift stod: »Die tte Ztore«. 
l 

Ihn-n er sjesldet Ined fitedwkt Sind- 
ZHvor ingcn naar op, hvor ingen 
. sljnpek ind- 
Zom speilek sig av i den blanke 

fjord 

lOg eier et clko t:l alle ord. 
Jb7en er fjcldet med rcvner og «huler, 

Libvor mildan bot, og hvor diele 

i Fig skjulet 

l 

. Vførnson er bygden. den brede 
og fagrr. 

Med skog og med blomjter blandt 
enge og agre, 

,Med huse og chjem og hverdagsvirke, 

,!.Med Sandagssstilhed og litte. 
l 

HGarborg er den lyngklasdte mark 
! og hede, 
Hvor anormen bor, og hvot ler- 

ken bygget rede· 

. Te er bot-te nu, alle tre — de 
ne Storc. Men de lever fremdeles 
i del-es Bsgetc Hat de saa tænkt 
og vix-set hvad bar mere end kent 

lendeligj VcrrdP Ja, der-pac- quret 
from-, Tom kendek dem, i Ovetenss 
ltetnmelse med sit eget Standpunkt, 
den Tto og det Goal-, han selv 
riet-, det være nu hvad Slags som 
helft. Paa anden Maade blev albrig 

lnogen Bog, noget LSVWL nagen 
bewdende Geming bedsmt J den 
Udsttæknina er det sandt, at alt 
Ekarpdørnmc er lubfektivt. 

J s 

Tot mr Vod Zir Simm Morton 
Stanke-us Wem-acht ——- Hans st 
nedsziøb bar-do Ins-It imsnpvm formet 
sg sont et, der brød nye Vom-L 
sichre um- Vwrdier, hanc-de Vej til 

Inms Land-c: ban var ern as Kultu- 
rens Rndningsmænd. Derom var 

der meqcst vcsd bang Jordekærd der 
kbak Vidzm 
« 

qulwgcrngelfen var of ftrenngms 
Jpelbcsd Saale-des välde han det. 
sBlandt de mange, hvis Kiste er 

bunter inden for Weftminftcr Ab- 
ibcys gamle, graanende Mute, er 

lder vel ikke mange, bvis 5jdfte Ref- 
«5e tavst hat kalt som Sir Genrys’ 
Morde det. 
I Kisten var af Echræ, sanfte uden 
Forsiring, uden Smytke, udenKtans 

"·c-. Mcn poa Lauget ftod djsfe Ord: 
Vula Matari — der skal be- 
mde saa meget som: Klippebryderem 

den uimodstaaelige. Det Navn var 

·hqm givek qi Afriqu Jus-»die 
iNaat iaadanne Naturbskn fiqer no- 

get, rammer det Tom ofteft Sagen-I 
Kerne. 

Z Som Ligbærere tjeme hemmte 
og dygtige Mænd, bl. a. en Vetter- 

sstu af Livingstonr. Da Staren 

dnaaede Livingstones Gut-, giesst- 
«-der Holdt en Iille Stund, under 

sollten nandelts Stilhed her-stehe, 
»id« alles Wer vel bar W 
9ved hint first-« Mike mellem diss- 
»to Mmsderude i des sitt-. 
Ort-, under denne stell-ne M, 
stets M M Mid- unbet M 

Stiemer. Wen nde idet ijeme pfl- 
de, sfor shvjlfet de hvcr paa jin Maa- 
de gnves at udrette san faate Met- 
-vil dekcs Navne leve og lyse til sene 
spSlægter. 

Eifer Højtjdeligheden i Kirken 
fern-s Ztanleys Lig til den lille 
Landsby P:rbrigl)t, lyvor det sænkes 
des til den lange Nile 

O, naar de wende atter mødesl 
Ja. naar de og alle, der troede, 

stellte sormedelft Troen skal ind- 
acm til Werden og Freden i Guds 
evige Rigel 

Fuldnmngen Inedig Wandrer her- 
nede kendck chklefnkket efter Fri- 
aøreilen fra der mcget tvingende, 
hæmmende, lra Baand og Lcenket 
og Syndobrøft lwss Tig og andre. 
Fnldmangen annder i Vette: O, hvor 
mig lcenges efter den store Stilkhed, 
den store Ist-ed det evige Liv! 

. . . 

F For en fire Aar Exden gav den 
«wrkjs«ke Regerthg Tilladelse til, at 
der foretoges lldgravninger i det 

·gamle Samakia Det var Hat-card 
Universitet, der udrustede denne 
Eköpedition og til Leder valgtes 
Prof. Rejsner. 

Tette Arbej de Innes at sknlle bre- 

kre Frugter as overordentlig Interes- 
se Pan det Sie-d lIvor Udgmvnins 

gerne foretoges, liggek Elle mindre 
end fem Kulturer i Lag. Øverst 
findes saaledcs NeItek af en kameka 
Stad:dernc1slt III en aræsh demn- 

der iqen en as»yrisl: laa siedet man 

vaa en iskaelittk oa endelig en 

;anIaniti5l. 
I Professoren hat å det katmnitiske 
Log fundcst tydelxge Spur af, at man 

i den Kultur brugxe Mennesieofriw 
ger. Fra Fiong leabs T.d. hcnligget 
en hel Tcl Spor, derunder da Ssjs 
leraskkek af et Palads —- hvo ved: 
maaike der Tclvsmnme Palads« 
«hvorfra hans lyftne Blicke betragtes 
de Naborhs Vingnard. —- Længere 
oppc fandtcås Tezc of et mægtigt 
Bygningåskonmleks, ovfsrt af Hero- 
ch den Etom med hebmiske Jud- 
strjftcr, hvor chre fm Biblen tend- 

testNiwnc san-kommst Tillige takes 
der flere Steht-r om en Vingoard, 
bvormed muljat den ovennævntc er 

zmenx Sclvsføfgclig vil det jage Tib, 
for alt dem- forsscslligartede Stof 

»er sigtet. vejet on erkendt, saa en or- 

«den1ia Newport san afgives derowe. 
.—- Men W vilde Mc glqdelig 
«være til Stede og med egne Oer 
Bestue disfe taten-de Stene fm 

Alasngft benfame Tiber 

J Franlrtgsts vom-arm form-lieg- 
der som, hvpr uimrr vidllsftig M 

rZaa dct var, kmar siongen ; den 
fsrrwolutiknssle Tid om Momcnen 

·slnldc xsp as· Zuges-« og f Tsjkl 
Tor var Ein-le ei Lolajvr oq 

Funktionærrn Tom bot-r havde Ist 
fastlige højvigtige Hvem Cn late- 
ret og powadifcret isg frjseret og 
poleret Kammerherre maatte vccte 
isaa Ztedet :il fastlat sllokkcslet for 

·at ønkle Hans Majeflæt Godmorgen. 
611 ander-. Kalt-m etc. bitto var 

overdragct de: ankoawfulde Hvekv 
at sigc (s5udvcsl"·jgn, naar HonsMajes 
ftæt nos. Tor var et stott, vclvoli 
sent, arbcjdsidngtigt Lllenmssla hvjs 
tunge Livsslald var or traslle Kon- 
gens Natlljokte af. Et ditto til at 
jføre ällajcfmsten bans Toflislsljortc. 
Cn til at lvjnde Imnis Zlips. En t:l 

«at raslkc ham Buklcrncn En til at 

ihimlpe ham Faden i det hsjre Vul- 
5csben, og ltgervts en til at hjælpe 
ham den tilovorsblevne Fod i det 
venftm En til at trælle ham i Be- 
sten. En for hver Genitand: Sto, 
Strsnwcn Italie, etc. H- Og iaa 
fsrft for Alvor, naar et Maaltid 
skulde indtaqes af Hans Herlighedl 
Nye States af ftivede, strunlede 
Kannuerherrer. Lakeien ofv. Da alle 
maatte lelvfslgelig iagttage en 

Gran-Alver. Skulde nagen truffet 
til at slaa et Smil ad alt sdettengL 
ja, da var Verdens Ende sank-syn- 
ligviö studt .-l-s. Saa alvorlig en 

Sag var det med Frankrigs date- 
Gare Konse. Hvis f. Els. den dektil 
befahl-. Kammerhene ikle var til 
Stede at byde Majeltæten Oel-mor- 
gen, lunde den ltakkels Lange llet 
ill- tomme af Hierein- den Sag 
skulde bringet i Orden first. Os 
W hele Linien hinnen 

Maa, ial det var dengam Saa 
Mk et M da heldiqvli ise 
Im M Sdmder —- tmcker Me- 
M- 

thtlwses w III- s.) 


