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Det, der bestand 
Vor Guds Qrd besiaar windele 

(Es. 40, si. 

Den gode Jndbydelfe 
og den daarlige Modtagelse. 
(Af Olfert Nimm »Mm. Sb1.«) 

Krist. Evangelium (Matth.22, 
1——14) indbyder os- til nogetx det 

vilsde jeg gern-e forst slaa fast» Folk 
tasnket iig iaa ofte, at siristensdom 
bestaar i en del Dei Ting, man jkke 

cha. Det er forbudt, og det Ekal 
msan passe paa, og det gaar ikke an, 

Apis man jkal gtire Jllvor as at 

blive en Kristen. Saadan tænker 

mange, og dem-ed forbinder de let 

Kristendommm med Kedfommeligs 
heb, og der er faa Ting, Folk er saa 
bange for som at kede fig, shvori jeg 
ganske maa give dem Ret. Og 
felv am man nu nok runde werde-! 

visc sde alvorligste om, at det, Kri- 

stendommen vil tage fra dem, det 

er j-o det bandng det er det onde 

og .1’kadelige, — faa vækket alljng 
»den Tale ikke rigtig BegejstrismYs 
navnlig saa længe man endnu sleU 
ikke har følt fig trykket af al den; Daarlighed. 

Men Krisftendom er en Jndbydelie 
til noget, den vil bringe Menne· 
ster noget — og det allerbedfte. 

Og hvad er diex da, Gud indbyder 
Mennester til? Med et Ord: til 

ham 7elv. Karmen ladet itke sine 
Venner befpise paa en Sstiftelfez han 
ladet ikke jine Tjenere bcere Maden 
ud til dom, nei, han v:l sclv se 
Falk omkrmg iig og dele jin Glæs 
de med dem. Vi kunde ogsaa Tige: 
der er hans sicerlighed, v; indbydes 
til. Og tænk ikke ringe cm Guds 
Kærlighed, sank om det var nogct, 
man saadsan hat af sig sein, eller 

siom osm det trængte vi ikte særlig 
til, -— sen, dser vil tænke saulexdes, 
ved Tlet ikke, hvad Guds Kceriighed 
vil Tige: Gad, fom ved mere om os 

end alle awdre, elsker os trods alt, 
were end noget Menneske 

Qg denne Kærlighed indbydes vi 
til nu og herniede. Mætk dette. Kri- 
Ftenidommen Ehar ikke blot med Evigs 
heben at gute: der er jo faa længe 
til, tænker mange. Nei, Tjenernes 
But-Musikinstrumeer 
vedti De Retter, der staat paa Kon- 

Iekvs Band, styrket Hiertet her: de 
heddet Fred og Kraft og Retfærdisgs 
hed og Glæde —- netop«det, ditHjers 
te fulter sog tsrfter allermest efterk 

Men Jndbydelfen Seel-der ogsaa 
for Evighodenl Hernede endet al 
Bd Feuer, og Uhyggen og Tomheden 
Og Uordenen et dobbelt filelig, max- 

Hesfdens Lys er slukbede. Men den 
Fest, Gud byder as til, begynsder 
her og bliver altid rigete og var-er 

wis. 
Sau sit-Immer da vel Menneskene 

III Magens Fer Saa omringer de 
del Magens Tjewete med Tat og 
Esel 

Vi ved, det et iin anderlech. 

Evangeljet fortckller dc:, og Livet 

foktæller det med» Falk bliver for- 
nasrmede paa disse Tit-new- der 
ikke can lade en være i Fred for 
de paatrcengende Jndbydelsek; nogs 
le er heilige, andre er grovex at- 
ter andre ladet, som de er glade 
og mener det ikke; hist og her 
staat man Tjenerne ihjeL 

Og hvorfor2 
Af to Grunde, tænter jeg. J dex 

ene Tilfælide er det en Misforstaas 
elfe; i du endet Tilfælde er der 

Wet, man alt for godt forsmar,. 
irw bwirket Afflaget. 

Misforstaaelsen er denne: at det- 
Ct »ime til Festen«, d. v. i. gste 
Ilwr af fiin Kristendony skulde 
M Messer mindre stikkede for 
Menneskelivet Det er dem, der und- 
Mder sia msd Matten og M- 
Imndfkckbet (og Mu, i Lignellen 
sei Lukas). De Renten san Lan 
U iwe me kigtige Mermefker. hu 
M W Mrlige oq kom- 
m ikke statt i Werden. 

O Misforitaoeliel Var ille vor 

Ftelfu selv en flätkg Mond — 

M da hmkö Esterfslcete Elle 

Den et lige saa meningsløs, som. 
den er udbredt. 

Nei, den anden Grund veer me- 

re 

Falk føler gvdt, at naar man fkal 
med til den Konges Fest, saa kans 
man ikke am hell, jom man vil.l 
Man fkal was komm-e, ,.som manq staat og gan« —- men hereftcr 
stal man baade staa og gaa helti 
anderledes. Og det er sandt. TM 
der er en ftor Fare ved at afjlaa 
Guds Jndbydelfex men der er en 

næsten ftsrre Fare ved at modtage 
den — og ikke mene noget med det. 
Dei er bette, Mennesker alt for godt 
for-staat Man kan iklke kalde sig en 

Kräften og nyde gosdt of Kongensi 
Gover, naar man vil blive ved med 
at vcere den samme og gasa i de- 
fkidmx gamle Pfosten som hedderi 
Synd osg Egenkærlighed. Dei føler» 
de, og faa Tiger de Nej til Evange- 
liet eller modtagek det paa Skr-mt.» 

IHvad sker der sau? Det vasrsteH 
der ilcm fle med et Mennefkc ingen’ 
Tingl Alt faar Lov at gasa sin skcesY 
ve Gang. Men det, der overladesI 
til sig selv, forfalder altisd Det en- 

sder engang med Forflrækkelse. 
Evangeliet detimod — det gaak 

trsitig videre. Vil de gamle, kriftmes 
de Nationer ikke vide af det mete- 

faa faar de Lav at raadne op; det 

gaar videre ud til nye Falle-flach 
som sglad tager inwd det, og de 
faar saa Hersberspiret engang over 
Nationenm 

Men dette Stykle er en Indbys 
delie endnu ensgang til dig. Ellers 
vilde Gud ikke lade dig faa det i 
Haanden. Dei spsrgek dig: Vil du 
ikke med til Kongens Fest, du stal 

»du-te hjertelig velkommenl 

i De hungrige og de rigr. 
De hungrige hat han opfyldt 

med gode Gover, og de rige hat han 
afvist tomhændede. Luk. l, 53. 

Ja, sde hungrige ital met-MS- 
Dset er Herrens eget Ort-. 
Og de ydsmyge skal items 
Øverst ved Guds Nackdes Bord. 
De ital imsage Herren-z Gode 
Her i Verdens Øck iaa gold· 
De, W fakdet Gud til Fede- 
Nyde Gleeder mangefold. 

Selvtilfredfe ital Mkmnmesx 
Deres Haab er bygt paa Sand. 

If sit eqet Vierk sde hæmmes 
J at tw vor Frelsermand 
Ftelfens Vcerk er idel Nache, 
Kom, o, Sytrder det i Hu. 
Skal vor Egenvilje made- 
Ensder det i Leidens Gru! 

Kun de hungrige Gud Miser: 
De ej vrage Naadens Frug1, 
De af Himlens Manna spiser, 
Og de beerer Troens Fragt. 
De lovpriser Himlens Gove: 
Fadetens enbaarne Sim. 
Te Miene fra det Lave 
Himlens Heklighed faa its-n. 

F J, vm sonder as kirfartng 
f Noaden : den ssberrc mäst- 

« J or uns-er blind-L- Bcvarmg 
; and Satans Løgn og List. 

« Herrepr Englr Dem lcsdfagm 
Som gaar i Guds Ledebaand. 

! Vordem-« Lust De giud jorfager, 
I Lydig mod Guds EondhedSAand 
1 

L, J stoltc, haarde Ejælch 
J maa gaa tomhændet hort. 

s J fra Herren Æren stjæ1e, 
i Vrage Frelsens snævre Port. 

Von-der om af ganske Hier-te, 
Søger Gud i ydmyg Bon: 
Thi hvasd J hidtjl begærte 
var ej Livet i Guds Sm- 

F.C«st11er. 
--———.-...—-—- 

Flldtafi af Livets Tannme 
I As X·) 

) Der var et Maawedfkrift ved 

Paka ,,-Suocess«. Da var not im 
Idyattat tedigerex M mutig-Sich- 
«stribenter oq III-ers ja, der var 

set-bog et betragteligt AM, fom 
havde subscriberet pag Livsttd —- 

»life Wcription« Wes et Im- 
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IDMLSDAGSKOKL 
Nr. 101. cdsksaret sjllscekort med forskellige ophjjede Blomster statt 

,,ljjertelig Lykønskr1ing". Stsrrelse I x 4 Torumrr. Pris per sek. öc. 
per Dusju Ge. r Hauch-eile Os.00. 

Nr. 102 Bat-eh- "ort ZIA : ( Tom-nor mecl udsksdret Rand, vilde Ro- 
ser og Forstemsmigæjer eller Viele-r og l-illiekotnsaler, umt Ordcss 
»Ti! Lykke’ pa- ls·orsi«1ea. Pri- per sit-. sc, per Dusia 50c, per Aus-- 
drede III-SO· 

Nr. los. summte syst-rela- m Nr. 102 mier med Forglem-Ivigsejer o- 
Guld samt Ujertelig Lykpnsknivg" i Guld pas hvidt Felt- i Hielt-en- 
Pris per Stk. 5 c, per Dusin 50c-, p--r lluadredo PHO. 

Nr. 151. smagfnldt dobbtslt Kort Zy» x 4 Ton-mer weil et lills land- 
slcsbsbillcscle samt ophpjcst Forglem·mig-ejer o- Gulck pas For-iden- Incl- 
veadjg pas løse Binde »leei-tells Lyksnslcning". og et patientia Ver-. 
Pris pr Stic. 10c, per Dusia 90c, per Hund«-do sa.00. 

Nr. 152. As Stjrrelsc com Nr. 151 mier ums iiat udslmtret For-ists og Rand samt on Buket I·’orglem-mig-(sjssr mml sløjfes Ordeno ,,’l’il Lyklto’ 
uden pa- og indes-i pas pryclede Binde Ver-et »Aus-is ræck for Isr- 
kets Mast-« samt Ordet «()g Prelseren Seh-, paa. hvem du trot, ril lade 
åig from for Guds Trom- Pri- per stic. loc, per Dugin 81.00, per 
Hund«-de Q7.00. 

Nr. läs. Dobbelt Hort Cy- 1 Zy- Tommcr start pas stist Karten stock 
en ophjjet Baker Rose-r samt en Modaillon meet Order-e »Ti! Lyku- 
hasngende i lysogrsat Bund. ludwmiig Ver-et »Der bwr inges Rose 
visncsr" samt Platls for Tilesaelsa Pns 10c, r Dusia säc- 

Nr. 154. Summe Form-It som Nr. 153 men mcs find tränk-onst Porsicle 
med Forgltsmsmigiejer i Rat-den og Roger pa- hvicit Felt l Miste-m lad- 
hgte Blute meil Lykjaskøing, Tilcsgaelse og passeade Ver-. Pri- loc, 
per Dusia cl.00. 

Nr. 155 D. sama importesrede Lykønkokningskort i kornkellige Myostra 
Genuenunitsstjrreloe its-« : s Tot-must lndlsste Blocke used fortkolllge 
pessende Vers og korniriager. Bretter mccl en tyad sinke-not Pri- 
per stir. loc. Per Dusia sssokleret 81.00. 

Nr. 156 D. samt-te slugs Hort sont Nr. 155 D, wen ist-kre, e-. 51-· t IV- 
Tommer. Pris r stk. läc, per Dusia aut. Disc- 

Nr. 157 D. samt e Grutulstiomkort frs Dur-mark i sortrinli Udvsl 
Gmmsmsnitsstsrrcslse IV- 1 ( Tom-ver. Per Löc, few forskell ge for O 

Nr. 158 D. Frugtkulde Lykjnslminggkort rat-d sint udskgret trats- 
suleit koloreret For-ide-. lusveockix et tiltalende landshhsbilede os 
Tekst passeade for Fsdselujsz streitet med silkesnor og lcnster. 
Pri- söe, tre sorskellige for I1.00. 

Nr. 159 D. Luksurijst näst eile kødselodsgskort in Danmrlr. stir- 
roslse es. 9 1 6 Tom-von mulc Forgyltlning psn For-Mer- og txt-stet- 
mesd bredt Enkel-und og Ist-ice Pris Me. tre Ratt for i1.25. 

IUIDIUNGSKCLT 
Nr. l04. silkekort lig Nr. MI, mer- mtsd Order-e Rettig Unser-» i Guid 

pas Pomidcsm Pris per stie. öc, pesr Dusia GO, per Hundrede 83.00. 
Nr. l60. Dabbelt Hort Iig Nr. 151 ins-n weil Joh. s. 16, og et Lastende Vers samt Plnds for Tilegaelse jnslwndiz san-USl eignet til Und-FI- 

skolesbru Pris r stlr. loc, per Uns-in soc-, per undrerle sc.00. 
Nr. 161. TIE- tredokkielt Kort med Rtodmodtsrgb omster og Orcketw »ng 

og Las-« For-idem lasset-Cis sil. l, l. 2. og Sal. 119, los. Pri- 
10c, per a 81.00. 

Nr. 162 Smukt udslcuret Kort i Form-it 7 I 4·,!, Tom-ver mai Kor- os 
Blomster pas For-icon og ps- iridlsgts Blsckc Billede J den bit-kernig 
krelser og Joh. Ast-. Z, 20 statt Verset vl den tax-se Umonst-laws Li- 

eledes Order-e »Ti! Eriaclriogz ausd Placls for Tile cela-. Pri- 20c, per 
usin 82·00. Ugeaom Nr. l egner ckette Kort ssg særsleles for sin- 

Ost-toter- 
LYKcsskslllcssUVl 

l hed sue-d Jule Nymrsbrevene, vom fandt u- god ev M- 

dsgolkcpsuic Aar, kan vi irr-S tilbyde trykte Lykjasknivgsbrovc dein-emi- 
tk et first Arie Pepir med ophjjrt For-Mag og et lille lamäksbsbillsds 
i delikat-e Pan-er form-ern Rede-minder tilgst-de All-en l Substqu 
..lljertclig Lykfnslminsj Digem Anlpclnings Gurt give clig It blive vol- 

signet os være til Vol-i else!« Hvert Zrev tue-d tilmrencle Kot-volkst- 
Pris per stylr l0e. per sin 81.00. 

Ulspklscssksvs 
As umwi- Akt og Udstyk Dom weittragende met- Isotl tilgst-O 

Tebe- »ll(krtens Miskundbcsck et srs Evigbed o, til svigheck over del-, 
com fkygte hat-P (ssl. l03, l7). samt »Na-MS stren. Pri- 100, per Du- 
sia Il.00. 

cUTULATlONsssRstOIP 
Nin 126 s. Tke sonstellige Kokt used Blomstekpigc os Brust-eh Ist-It 

Ordene »Bjektelig Lykjasknintz". Pris k Dusia Ue. 
XI-. 127. Assoktekecie Lykjaskntagskokt, ls nie-i og Del- miea Bibel- 

tekst. Masti- s Fonlkelllse. Pri- pek Dust- We- 

BUNDKINCSORIVKORL 
Nr. 128 K. kin- smukke Blum-teilten mal Bibeltekst i Tief-notifi- 

uclfsrt i Nilus-jet- To steck .,lljektelisLyk-asltaing" os to seit »Ist- 
1ig Hitze-IR- Pris per Dusia We, per malt-edi- Näc- 

Nk. 129. Tolv sorskelljtzc Bkevkort M day-l- Zjbeltelut. Del- med og 
Dels uden Bissen Pns Be- l)usin Töc. per lluadkede Just 

Nr. 130 D· Ammkede tevkokt mal Bibel-lu- lzilleckek est-et- ice-ät- 
Kunstvmklcer i FotojkksvukestiL sum tilumrkmle kort TeksL Pri- per 
Sti. sc, per Dolch Icr. 

PROSPEKTKOUL 
Nr. lsl l). Uklvalgto Prospektek km Dnnmaklc i Bohnen-sc Ost-l Stett- 

dprs For-lag Pfi- ptsk Das-in Lär. 100 korskellige Pko ktek »ka flet 
sksnne Dank-usw« I on Smalc Æslce med Guldtkyk Ossäe 

Nr. 132 l). Eint koløkedcs dsnslce Prospekt-Ko» fra de kokslcelllgsto Dele 
sc Damit-L Pris per Stic. öc, et Dusin 5()(-, per Hundmäe cost. i e- 

fln Æslcc mal »Fr-. clet slcpnne must-U i Guldtrylc Is.00. 

Ist-so läs. Assoktekecle Prospektcsr sk- Blaik og 011193n. Pris per Duslts 
’onlg. 

Nr. lsst Ist sortklnllgt Bllleclo ak Slcolesn l Blnik tkylct pas fodt lcskws 
l korslcellige Pan-ein legkss l slmlvns lntcsnssso Skkklsg bf list, nomllg 
per Dugin 15(-, per lltmtlrssde 60cs. 

Nr. 135. slcolen s Man Luther college, Rad-Ia Wis» samt stmkunckets 
Porlngghus altsamkuen pkm set Hort. specicsl Pkis lös. pet- Dusin, Coc- 

pek Hund-sede. 

DANSK III-ACTUAL 
Rktkvlcokt msscl Dannobrogslanen l todt og livldt umt- lcoag erderlk 

Clet- otteadiss Billedo Telcstz »Mit- stolt pau Kodaas lzplge" o.-.v. umt- 

xsl gprogot »Da-nimm Milil Adjut0k". Pris per Dusin Löc, per lluu 
e sl·25. 

Nolich PROSPEKTKOKIH 
Tolv forskelllge Prospekte-r km del vatukslcjano Not-ge uclfpkt l us- 

tukllge Pan-on Pris pet- Stli. öc, per Dusin soc, pet- llumlkede NOT 

NATUOIALTYPEL 
l2 sorglcellige Kot-t- mesl Kvinclesr l Nntlomlängt kepkassentekemle 

llgo m man-Te korslcolllge Nationen smulct kehret-säh Pri- pet stk 
so, per Dusln hoc-. 

BRYLLUPSKORT. 
Pius lmpoktekede Bryllupslcokt i start Uclvtls til Print sc lo, lö. 

SI, 36 og 60 cents per suc- 

sØLVKsYLLllPchIIL 
Statt Utlvtlg It Sslvbkyllnpsleokt tm Damm-kl( til Print if ls, Zö. 

35 og 50 Gent-s pet- stlc. 

cllLDsRYLLllPsKOWL 
Flut important Kot-t- mlstyrest mal Gulckbtoclerkh Gold-not ox Kn- 

stek og used pssseacle lnskklption og Ver-. seyn-los 7 I til-s Tit-et 
Pri- 50 Gent-. 

sit-sehnt (cosckoleucs cui-O. 
Et lille Dort dobbeslt Rott- 472 I Z Tom-ver most acksltukeu ROII os 

sjlvforsiklng pas For-idem Inckvcncllg Co to Ver- ,·.losns les-k, Cis-fes 
hast« og »Sc- smlle da hvekt Øje genas-v Tumlky" o.s.v. Pfl- per 
stk. 10c. per Dunst- Ql.00. 

UAKAKD KOKTT 
In fultlstnsnclig Forsyning as kli- sasrrlelos smulklce og l Dunmskk for 

Title-n sa- popultktc Malt-ft- lcort bin-es nu pu Lage-In 
llwrt Rokt et en tko Gen-holte as et ellek ander Unless-l If hatte 

Kunst-vom seh-e Bllledcst er ca. Zxö Tom-ask stott- med en Rats-e ts 
snt lmädt fes-set Karten uäen om og vil tage Iig yp kligt ml l Ums-, 
om man l. Hele Kot-tot aus-let 57818 Ton-met og vekt ealtslt losem 
l swkskilt Rom-Jud En sasrcleles smulk og passe-alle Erimlklsg W lot 
Bjm og vol-sus. 

Pris to can-, pet Das Ima. per wo Rot-. 
sama-e Rost nährt i Pan-en Pfl- lö Frist-. Pek Dus. IND- ke! 

100 Amo- 
Dt mindre Kett If stmms Akt ucksjtt l Find-h swnelse 03414 Tots- 

mer. Prls per stk. loc, per Duslp il.00, per Hunclkcde Ic. 

VIIILSKI VlLLsDKOIL 
l kamst sou- Zkevlcort men blank pay etc-n one Blüt-. Ist-se for-kol- 

llss schalton blbelslcs Billet-let mal tilsvskemltle Teleste l dort Tfyk 
ps- slnt hvltlt Ist-ton. läg-let träg fortrinligt for Sydeus-strich kri- 
pek Dusin Löc. per But-Mo Ql 

sPBclEL —- leslld IR. s. 

Urhle sf man-ge funilcellige ældke mesn smnlclts os ask-cito tin-the 
ösceat Lykjnskninxs- csg Frimlringskom Pest Dasia Ide, pei- susdmäs 
NOT 

sksclsL —- TILZUV Ill. (- 

Usvtlg sf mnge funkeln-se its-kirc- men smultlte og ask-»st- dunk- 
lOsCeat I«yksnsknings- og Erinclrings Rott. Dols med, dels mis- Bibel· 
tekst, per Dusia bät-. km- llundnsde sä. 

sksclBLck —- TlLsllD NR. s. 
For 8250 vil vi sende et vsl ausartet-et Prjveuclvulg ss se Iski sp- 

fjrte Kort til en san-lot Utlsalgspris If mittelst Cö.00. Vi fis-leer Ase-tat 
slls VeTae hause bis-alt Zins og voksne til It steige vors fide satt. es 
vi les-s yde sod- Betiakelsen 

HlITlIDAY Pol-DELI- 
Whilo our tnde is mainly in Cur-tin with Danish Text, Ie slso ost- 

ky s good nosortment of Englisb Rirthday solch-n Incl Zool-ists It pri- 
res of 5. 10. und 25 Cts. wol-, or Me, Il.00, satt 82430 kek Dozen. Ist I- 

gusnntek Istisfsetion on any order lest to out Ideenon 

IlITllVAY POSTALQ 
A sue Auortment os Englile Birthduy Post-IS with ums without 

Scriptuko Text is always oa band It 25e per Dozen- 

POST cws MTU Ocskklscs 
A bautllul set of nor-I uni- with sorithks Text its tin-de oolon 

sad various gener-l staats-ig- suitahle tot any see-cica. 12 Cis-d- l- 

psckc o Löc- Afl aud- sent post paid on receipt os Pries- 

DUIIIE LWW IIwa sollst- 
uuz mi- 

fædre, Moll-dean neden om og 
hieni; gif, fort sagt, fallit. 

Irr flod nltfoa den Ehre-, der; 
havde betalt for ssem de vei mild-VI 
Juki Der-ci- Levetid je, Godmors1 

genl ( 
CI ander Evørgsmoal er nu, oan 

ikke det betet ind under Bemein 
Uætlighed Taaledes at tage FolfeI 
Von-II Tor et Bind, Ton qan fallth 
og ier give Pengene iqm This 
statte et Blad og tage :mod de Sud-i 
ffrintioner, der indløber, er en stnalj 
Kunst Forud at vcere dygtig noks 
til at indse on beregne Omkostnini 
geme, ja, det er woget andet Zwer- 
som de siger ovke i Jylland 

l 
1 

I 

I Nu fkal jeg fortrelle en lille Hi- 
starke, der hat den ønfkelige quni 
fiel-, at den er fand til Punkt og 
Prikke Den er saa ejendommelig, 

sfaa mennefkelig. at man eaenlig 
burde græde, hellere end le, ved at 

hsre sden. Saaledes lyder den i 

Fslge min Himmelsmand: 
J Aar-et 1897, eller der omkring, 

indsensdte en Prcest en lille Stykke 
itil næwærende Bla-d, Tom han hav- 
Ide over-set fkq en engem luthekse 
Wis. Deri fortaltes om en Her- 
.rens Tjener, der var bleven effek- 
WM og fern-Ist i sin Meinst-ed 
WMWMM ihtj Gthtrist 
log Degeng Skcsbne thdeligt 
IMW Sagen- Gang, hvorles 
Fdet Ms Ists-Leere msd M 
JBVW M M, bot-W 
se W dies M W am 

den M« se I W W M 
M III-I- st- M- 

hjulpet og Nimmst Forxasuängcn 
var udcn ijvl digtct. Tog, der- 

ssor belmvisde den jo ingenlunde at 
vcrre mindre fand, reelt forstaaet. 
Og at den. rccslx forstnmst, var 

fand, Hi vor Oder-ferner U Manns 
at fnrnismme 

Don føjcsdc noqle almixsdeliqe Be- 

nurrkninacsr til Owrswttelw og 
sirev sit Nnvn under. To nn band 

egne Folt læste hin lillc Oiftoricy 
dksv der Not-e i Lein-tu Tisr var en 

Kvinde, fom betroede en af de crldre 
Mænd, at det var hendc der var 

ment; det runde hun womit-, etc. —- 

Og hverken vcerre eller bedro: Man- 
den fsmilte ad hende og hcevdede, at 
det var hom, kunde ikke vasre an- 

dre end ham, der var mem. Men! 
nej; Winden hold-f paa sit —- ——j 
og meu nei, Monden var iikkek i( 
Ha Sag. 

Nu var det fanden, at denne 
Mund i Grunden var en bund- 
ærlig SfæL baade for Gud oq Men- 

nefker. Dersor opssgte han sin 
sSfælessrger og fortalte om hin 
Rinde og om stg seh-, at de begge 
im sikkert mente sig at være ,,ment.« 

»Jamm, kære Ven«, udbrjd Pre- 
sten forbavseQ »du-than kan J sdog 
faa fliqe forwivlede Jdeetf SM- 
iet et, fom J io felv san Tafe, gen- 

givetfmdetmgelfke—vgsdei 
Mde were wogen as ter- der var 

senkt Nei, hie, vsd J nu hour-» 
W W W et M- 
W Catil: »st, nu! ja mit 
Mk hat Er del tm CIW Mc 

Ih, ist M MI« 
M W du W 
W W da Mk fes-e 

Nrundlckstcn nd for sin gamle Ven, 
7aa nu var denne jo nasstcsn wungen 
til at tro, dct maatte vasre en holt 
enden, der var mont. 

Es:(srlmand5 Tom der Opklaring 
tl Vrasften onl, at der enorm var 

abstilljge andre as hans Fall, disk 

Okde fundet siq on Plads i Form-I- 
Iingen og wenn-, at de ogsaa harte 
til den, der var »ment·« 

Naar dct faa endda havdcs 
vasrct der Zelt-! Jngenlunsde JMH 
længe efter var Præften paa en« 

lasngere Reise, Hundreder af Mile 
im sit Hjem Apis man, en pas-sann 
kan tale ow, at Præster hat enij- 
eller om man bør gtke det mod del 
Forbehold, at de ligeiom en andcn 
kendt Eamfundsklasse et hie-umle, 
slmoksosmhelft de hænget detes Haj) 
Hei-, hvok han ikke for havde W, 
var der en Mite paa w, som 
trat ham ihen i en fortrolig Ktog 
og betroM ham, at Idet var dem- 
der var M« i hin Historie, men 

at sde i Virteligheden vor uskyldige 
»Nei, hin-A usdbrtd den arme 

Prcsst munter-is forwbletsoprsnw 
Wette her Miet- fandelig da alt! 
M w Fell matt-, de var mem, 
og nu kommet J vildfrmkmede Men- 
Mcey fes aldtkg M set ellet hsrt 
ow, og vkl oqsaq W ment W 
MiegdogetMiddeltilatMe 
sit-In Jolle of Mal Ellet er sdot 
vickelig i den Udstrcrknimg sandt, 
sfom Digteryn siger. at »Ohne is 
W W in the SM- of 
W"M J Upd- Fvlk dirs-bis 
Mk ist WIN« 

Tmfnef Pan tagen M! Rei- 
ssss de matt-, at M eqen M 

hiwde sendt Meddowren en Skildring 
af thllngem alt7aa støbt schlauc- 
som den ansden altsaa affyrodu 
Trufnef Abbe-les Me! Men de kun- 
dcs tydclig pnavise, at bele Still-rin- 
nen pasfede paa detes egen Menigs 
hed —- men fksnt det jo var dem- 
der var mont, var de dog ustiM 
Da Taa vbdere « 

————« Jkke sandt, Lasset! zwar 
man tænkkr sig rigtig net-wirkende 
insd i denne Situation, do ist-sendet 
man dens forwfvlende Humor og er 

ikke san-dem rigtig sikkcr i jin Sag, 
enten man bsr le ellek græde dek- 
ved. Derfor giver du mig vel Ret 
i, at egenlig burde man grasde, 
chelletv ensd le, ved at hsre om den. 
Thi kunde hin lille over-satte Sckils 
dring, der oft-er alt at dsmme var 
digtet, reelt forstaaet være i de n 
Grad faul-, at sden fymes at passe 
alle Begne —- da ..... 

Høitid i Siloam. « 

»A! Jsmels Menighed samledes 
med Iowa i Söld, og Iowa made- 
·de dem til sum-est muligt at jage det 
LandiEie,sOnMdengud 
havde Iovet «dem.« Saale-des lasset 
vi dewm i Iowa Beq. Det var 
nogetqfdenckmmmtanszsombes 
sie-lebe Sklomns Mhed i Thi- 
oaqo, at sde W fac- Lylh » Rande M at indian- detde Roland-, 
M Herren hat-de W for »dem i 
denn- stt —- W date 
MIW i W M oq ttlhensÆte, fom Müh-Jah- 
Ms 
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