
Det, der besinnt 
Ist Cad- Otd scstur ais-delik, 

Es 40, st- 

Deu, fou- er udeu Sond. » 

»Den iblcmdt eder. som 
er uden Synd, koste fsrst 
Stvncn paa hendek« 

Joh. s, 7. 

Læs Joh. 8, 1—11. 
Dette Affnit bar ikke oprindelig 

Mhstt Johanucssevangclict 
Dei anscss for en mundtlig Quer- 

lweting, og spkst i det fjerde Aar- 
hundrcdc hat det faaet siu Plads 
het, hvor det nu wegkommen 

4 gamle Hoandskriftcr giver det 
Plads i Lukasevangetict efter 
det 21. Kap» andre eftcr Joh. 21. 
Kapitel 

Mcn netop den Omftændigbcd, 
at Fottællingen har von-et mcdtaget 
fokskellige Siedet, vidner for dens- 
Ægthed i og for fig. 

Altsaa —- Assnittets Ægthed 
bewile itke, men kun dets Plads 
her, bvot det forekommer. Terfor 
tager vi det med. 

Zum Jesus i Helliadommen (r"1· 
preliqviss i Jammer lasrcthnqi 
den, iom hat somlet sig om lmm 
det. kommcr de ffriftkloge og Jn- 
tiswcrne og frcmstiller for lmm on 

Kvinde do bar grebet i Hor. 
Lefligbedcn er vel vclgt —- i 

Hclli g dumm en og kimeligvi3, 
medan den ftorc Folkefkare 
endnu var der. 

De fiqer til bem: «Mestek! den- 
ue Kvinde er areben i Hur vaa 

sersk Gewinn. Men Moses bød os 
Lovcn, at saadmme skulle ftonest 

hvad figet du?« 
Forfatteren tilføfet den Ovlnszsp 

ninq, at dcttc saqde de for at stifte- 
ham for at de kunde have noacst 
at anllaqe bam for — altfoa en 

saure-, de ftilllede for Jesus-. 
Det var ikke den eneste Gang, 

Zyrisæerne satte Snare for hom. 
mindes færlig den Gang, da de 

föndte et udvqtg as dekes Discipre 
es Herodianerne for at spsrge hom- 
Dm det var ret at give Kejferen Skat 
älter ikkee 

Saaten var llogt ans-tagt men 

sed Jefu guddommelige Visdom 
klev de felv fangede i detes Træsts 

Fied. 
Ligneude her. Saaten er inildt 

dg« klagt anbtagtx En Kvinde grebet 
i Bot vaa ferfk Geming, og fanden 
siget Moses, hvad siger du? og det- 
ti over for Folkestatm 

Man kau næften htte, at det 
Iublede inden i dem: Her hat vi 
samt den Gang slippet han site 
udenoml Moses ttt hau the gaa 
haust Gan et faldeni Folkett Us- 
Fels-! 

Jesus biiede sig ned og strev 
steh Fingereu paa Jst-den Ovad 
hsu stren, ved vi illa Wen de blev 
ved at sptrge baut De var jo sitt- 
t dete- Sag. 

Ta rette-de Jesus fis op og fagde 
til dem: »Den iblandt eher, som er 

uden Ersatz-« koste farst Stenen paa 
hende1« 

»Den ibandt eder, iom et 

udcn Synd« —- det Ord kam- 

te — haakdete end nogen Steu! 

Jst var der-es Blik og Tankek 
vendt udad — imod Kvinden og 
imod Jesus-; med dette Ord blev 
detes Blit vendt indad. 

Teres Snare var sonder-redet 
sites onde Hensigt opdaget og af- 
W- 

Hvad skulde de dog gribe til! 
Jesus tog ikke Kvinden i Forsvar. 
han gik Mk imod Moses. Heu stil- 
ler ikke hvekken deres Udsagn om 

schinden ellek bestes Fortolkning og 
Invendelse af Moseloven i TvivL 

Der var blot noget, de oversaa 
is qlemte, som ban beder dem tage 
M i Bettagtning — deres eget 
set-hold til Syndeu. 

Var set femme Synd, sont 
stünden m falden if eller andre 
syndetf Dei qui ille, og derfot 
vedvidetikke,mendetvedvj,at 
Odems-helfe af de andre Bad lige 
Im vel var Synd iom Ovettrædelie 
as det sjette Bud. 

W btjede sig attet ned oa 
Ist-v M Juden, —- saa aldeles 
dies-ladet U til Kvindens Ankla- 
Ieke secv at We, am de et 

dereiteskændtilatwe i Sa- 

W sicu- Jefus til heade: »De! 
let ikke jeg fort-Immer digx gaa 
bott, og fynd ikke mete!« 

Jesus var jo ikke kommen for 
at dsmme eller fordømme, men for 
at frelse; det vifte han ogsaa bei-. 

Og, at han var kommen at stel- 
se fra Synd, det viser ban, idet 
kmn siget til Kvindcm Synd ikkc 
merk-! 

Slnttclig hat Vi to Vemærknins 
act at aim- til dette Affnit. 

Ton cne akkldcr dct mcftcrligc, 
sa vi vil sige dct wage-losk- i Je- 
su Zool-: »Den iblandt oder-, fom 
er udcn Sond« —- han bekude 
Stcnkastningm 

Oder ial Verdens Littemtur. u-« 
den for Bibelen, findt-s der Mage 
til Visdom! Magc til Retfwrdighed 
oa Maqe til Virkninq! oq doa Kret- 
ligbed til baade den faldne og ben- 
des Anklagerel 

Alene den Historie kunde ftaa 
lom Bevis for baade Jefu Guddom 
oa Bibelordets guddommelige Jud 
givelse 

Den anden Bemærkning gwlder 
Andendellew » 

Du er vel ikke tilbøjelia til, Las- 
set-, at vende Blikket udad, heller-e 
end at vende det indad2 

Men dersom bit-folget en sem- 
don Tillmieliahed bliver Hier-tot 
san let baardt oq dammende 

Er du fristct i den Retning, laa 
twnk paa Jer Ord: »Den, som; 
er uden Svnd.« Det vil bin-we » 

Ja, det vil det. Tbi du sial ikkej 
vcete ligeqyldig over for nogens 
Sond: men forst naar du bark 
ranlaqet dit eget Hjekte og Liv,? 
kan du tage med Im og kærlig Haand paa andre. 

DaumarkssByguiugeu ; 

i Sau Francisco 1915.s 
Grundet paa, at der i flere dan- 

ste Blade er fremlommen fejlagtige 
Meddelelser am de af Tanmartss 
VogningssKomiteen opnaaede Re- 
sultate-: til Dato, fprciclt med Hen- 
fyn til de tegnede Bei-b, stal jeg 
her give saa nøjagtig m Dveksigt 
over Foretagendets financielle Sta- 
tus, som det overhovedet et muligt 
at give- 

Det er til Dato af danste Fore- 
ningct og Ptivatfolk i California 
tegnet ca. 818,000.00, og ca. 

8200000 af Landsmænd uden for 
Staten Tesuden er der modtaget 
noget over 8300000 for Danmatksss 
Bygnings-Mækket, og det san fau- 
ledez figes, at Komiteen i Dag ak- 
tuelt hat ca. 823,000.00 at dispos 
nere over. Endvidere stal bemerktes, 
at der endnu et omkting en Million 

iMætket udestaaende, sordelte paa 
Ebenved 800 Udsalgsfteder. og af 
Fde mange Bteve, sont jævnligt mod- 
stages, vides det for sikkert, at man 

;alle Stedet vil gsre sit bedfte for 
Iat faa Mmskerne folgt Vi get be- 
ftemt Regning paa, at mindst 75 
th· af Mast-lerne vil blive ornsatte 
i Kontanter. faa at vi ad denne 
Vej vil faa mindst syv a otte Tu- 
sinde Dollats til. Lasgges det til 
ovennasvnte Totalsum, vil det fes, 
at vi i Tag med rimelig Sikkerhed 
bar ca. 830,000.00 i Sigte. —- Vi 
er saaledes et godt Stykke over 

Halvvejs til det Maul, vi fta fsrst 
af satte os: 850,000.00, og vi hat 
endnu langtfra udtsmt alle Kildett 

Det paafaldende Misforhold mel- 
lem de Beleb, der er tegnede af 
Dunste her i California og af Dan- 
fke andre Steder, bar dog belnfes 
af nogle forllatende Bemærkninger. 

J de iøkst udfendte Optaab am 

Hjælp til dette danslsamerilansie 
Nationalforetagendes Gennemspreli 
ie lovede Californias Dansle at g-- 
re deres Andel der-til Dette Lsfs 
te sustede man first at indfri. for- 
inden direkte Opfotdring om Ststs 
te rettedes til andre. Og nu, otn 

vi faa end figer det ielv, trot vi 
at kunne saftholde, at vi hat holdt 
Ord. Alt tegner til, at mindft Hals-· 
delen as den eventuelle Totalfum 
vil komme fra Talifornias Dan- 
sterne. 

Det et dekfot first i den fenete 
Tib, at direkte Benvendellet er ret- 
tede til Landsmænd i Nord as M- 
dg det hat straft vist fig, at det 
ftore forderedende Urhede som er 

blevet udftrt herude fra, ille hat 
været umsonst Overalt bat man 

vist en indgaaende Kendstab til Sa- 
gens Betydning; den qode Sied- 
W e- swihak W en fract- 
Iak Jordlmud ca better deutet vi 

blivet i M- 
It- 
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Ecke cätz Mah, Kinnde og 
St. Paul, Minu. Ehicago, Jll« 
Redne, Wis» og New York. En 
stcerk Komite ventes dannet med det 
første i Omaha. Fra disfe Komiteer 
or der allerede rapportcret ca 

8200000 tegnet, og man bar lovct 
i alt ca· 810,000. mete: men den- 
ne sidste Zum er ikke met-regnet i 
twad der for nævntcs som verren- 

de »i Eigtc". J Vettagtning as de 
Mel-nd fom de forskellige Stcdct 
lmr fat fiq i Spidfcn for Sagen. 
nasrcsr vi doq ikkc den mindfte Tvivl 
um, at ogfaa disfc vil holde Ord, 

Eom vil fes as dct fokcgaaondc 
hat DonmakkssVygnjngssKomitcm 
Ved nætvasrende Tidspunkt ingen 
Aatfag til at ncrre økonomiste Ve- 
kymrinacr. — Og doq — der er 

endnu langt til Maule-L og paa 
Komitecns Vegne vil im udtale 
det Ideal-, at enbver sckdkclandsels 
skende Dansker vil aabne sin Pung. 
san vidt ban for-many naar Sub- 
skriptionslisten en sksnne Dag forei 
lægges hom. 

Af Nnbcsder kan im meddcslex at 
den of"5iciclle ,,Danmnrks-Dna« vcm 

lldftillingem eftrr TanmarksssVnzxs 
nitmssKommitecns Anweisuin nu 

let- bleven fastfat til 5. Juni Hilf-. 

Wem dennc Tag vil der blivks arraniz 
act-et on stotstilct Rest: mcn om distsj 
tis er dpt naturlikwis for tidligt at- 
omtale Enkcltbcdmm Et as Fisstms 
Weins-nuer blivcr doa en Kantam 
med Tekft of Rede-stor- Jvor Kirkcss 
ward, Racino, Wis» og Musik as 
Carl Busch Kansas Eim, Mo., — 

beimc eminente Kovnritcster paa de- 
ws speciello Ommade Mk. Busch 
bar ondvidere lovcst at komme ber- 
til oa versonlia lede Kontatens 
lldssrelfe 

J ncrr Tilknntninq til Danmarksi 
Degen vil der blive afboldt en bel 
Festuge, bvor specielle Tage vil bli- 
ve anvift Danie, Brodersamfuns 
det, Ssstetfamfundet, Kitkefollet og 

Sen-zerrte 
. . . 

Fka Danmatk er der modtaget 
Meddelelse om, at Ministeriet for 
Handel og szart hat nedfat et 
Kommissar-Tat for Danmarkö Deltas 
gelfe i Panama-Pacifie Udstillins 
gen, bestaaende af: 

Departementschef i Udenrigsminii 
stekiet H. Bebel. 

Departementschef i Ministeriet for 
Handel og Stfart, G· Busch-Mel- 
feu. 

Kontorchef i Ministeriet for Kik- 
kes og Undewisningsvæfenet F. 
Dahi. 

Professor Biqgo Jahr-Mem 
Den hauste Konsul i Sau Fran- 

cisco, J. C. Bsqgild. 
Jngenitt A Fast — Ditckpr B. 

Dessen. 
I Konsul nggild betete-get fere- 
Hlsbiq sum »Hide Tommiisionet« 
Oemmigsmäets Fmetninget, for faa 
-vidt de For. States- angeor- 

Detman J. KotelL 
DanmarkssBygningsssomiteens 

Sekten-en 
Scm Fremd-km Tal-, l. Aug. 1913. 

Brot-Mutw- 
J danstianusrikansse Blade bar 

der i de sent-te Aar vckret skkrvct 
en Dcl om Brobygning ntcllom 
Tonmark og Amerika. Og dervcd 
skal man vol forstaa Vckfolvirkninq 
mellem Tanske her og i Tamnart 
Hvilket Moterialc der saa —- billcd- 
liq talt — skulde brugcs bar der, 
sum forsmacliqt not et, vcktet en 

Tel Meningsfokfkel am. 

Postor J. Petetsen bar fra Dan- 
mark strevet nogle Artiklcsk i ,.Tst,« 
tm fidst i Nr. 30. Ved at lasse dis- 
fc Akt. bar jcg tcrnkt: Ja, her er 

saa ogsaa Materiale for Vrobngi 
umg. Past. P. hat jo fortalt om 

five Reises i Danmark, oa det hat 
vætet interessant fot nng at lasse-. 
Og jeg taget nckppe FejL nam- 

jeg trot, at vi er mange i Amerika- 
der glcedec as over, at Past. P- 
befinder fis vel i Damm-et og at 
han overalt wider Fotftaaelfe og 
venlig Modtagelfr. Jeg san make 
mig Muligheden as (kender her in- 
tet af Ersaring), at Prestek og Me- 
nighedet i Danmark er mere Leiste- 
lig edika end de er i Amerika 

Jkke desto windte tm jeg, at en 

Prcest Man her vilde finde venlig 
Modtagelse, der-Tom hcm kunde as- 
re en Reife omkring til de danfke 
Mal-» fom er imdte sta Dov til 
Oav nd over bei state Amerika-. 
Umfespmenstcsthovdew, 

fortaltr. at leg M reife til M- 
ha, Nebr» siger en Mand: »Bi! 
du da ikke — maaske en Studaq 
Esterniiddag —- gaa hen og hille 
miii Lasters-in som bot i Jllinois«. 
Noa, Monden var jo itke rigtig 
stio i anirritansk Geografi. Mcn er 

end Aismndcne i Amerika stote i 
Zannncnligning med do. i Dan- 
inart, siia i more end ern Betydnina 
er der vol not l lristclig Henlccndc 
»Mit til Loft og vidt til Verwen« 
i Timmark frrmfor i Amerika Mcn 
sont sagt, sog trak, at Post. PS 
Misssians-Noiscbellrivrlfcr kan tiene 
sum nodt Vkobvgninasniaterialc J 
fine iltistragtningrk beim-r Post. P. 
faa oalan nu og da Materiale sm 
Amerika, og han tiiivler viit iklr 
otn, at her ogfaa kuu sindcs godt 
Material-: Mcn drt fotelommer 
iiiia. at Past. P. bar virret ultcls 
dia i sit Vala ellcr maaste rette-re 
i sin Bedsmmelse as Materiolet. 
Lan komme-r faalcch f. Eis. til at 

omtale det danske Svrkm oa de kir- 
keligcs Fotlwld i det hole og saft- 

»lloak lom anget, »der faldcr liac 
i Tini-ne og verlor list at se«, og 
dist er, at den Tid kan vift ilkc være 

long-it borte, da dct danlle Sprog 
benfovek baade fom Kirkes on Om- 
ganassprog«. — Saa Vidt jeg kan 
tasnkcu saa foreliggrr her en fcjlags 
tin vaattclse fra den one cllcr an- 

den Side, lwad den Zug anbelanaer. 
Prof. Vig, Forftandcr for »Den 
inten. Kirke"s Prasstcsikole i Maik- 
iiqisr i lin Jndbismnitm til Sam-. 
ümdists Aarsinødcs i Narr »Men soin’ 
Forboldcne nu er, nicn dct danstes 
Sprog verte Hovedfagvn for dem,: 
lom flal ver-re Præstcr blandt Dan-; 
lle her i Landet«. J Praklis slutss 
tcr »D. fort-n. Kitke« sia til demw 
lldtiilelle, synes det mig, da deni 
stadig uddanner Mcrnd til Prwstesi 
grriiingen, som ikle lan btuge detz 
engelsfe Sprog ellcr dog meaet » 

»mangelfuldt, f. Els. unge Mænd,j 
der et opvokset i Daumen-L En slig: 
iPtnkfis vilde bog vwre nirget ukonk 

Heident, ja, uforlvarlig, dcrlom det 

idanske Sprog baade lom Kirsc- 
og ngangssprog var ,.fin Ende 
nm«. Jeg ler, at »T. form stir-. 
ke« noteret nu at have 173 Mcniai 
hebet og 44 Missionsplodscr Haar 

imange Hundrede Gudstjrncstcr. der 
Ihvett Aar holdes i dizsc Mcnighw 
der. har jeg lelvfslaisligt ingcn 

JRede paa, men jeg Ded, at dct ier 
en weget lille Btskdcl af de nimmt-J 

Hdek holdes i det engelftc Entom deti 
det tydet da heller ille pna en sum-; 
ilig Skrinlægning ai det danstcH 
iSproa Pastor Gravcngaard, For-l 
Lin-nd i »Den music nim« Mk; 
i Donner-ist« Nr. 30 i »Min Nei- 
le i Osten«: »Der vil ester min 
Mening vasre Vrug for en For- 
kyndelle paa Dunst langt ud over 

vor Tid«." 
Det fkulde nok ogsaa vasre man-u- 

bekovke —- ogfaa odstitlige i D. 
soren. Kirsc« der wenn-, It alle 
lutbctske Somit-nd maa se at blink- 
fotenede til m engelftiluth. Sam- 
fund. Fin- norskslutty Samfuud 
hat jo i de senkte Aar atbcjdet paa 
en Somntcnslutning, endnu er dct 
vel mecht tvivlsomt. om det blivet 
til nogem Hvorledes da med den 
»Mening« at faa ,,alle« luth. Som- 
fund, of alle Notionaliteter fere- 
net til eet Samfuith Dei vil illi- 
sie hvetken i denne eller den næstcs 
Hauses ZW. Noa, Past. P. tkot 

jo heller Me, at sligt ladet sig 
gute. Og wile Past· P. paa, at 
disfe Mennesser er ved »der-es fulde 
Fem«, som immer-, at en faadan 
Jmpetatorilutb. Kirke san dannes 
i Amerika —- da fluttet jeg fulds 
fttkndig til hom- 

Tor m- lidt i Post PS fidste Art- 
ligcsfom der oqfem sør et frmnlomi 
men lignendc fm Post PS Hat-nd, 
fnm im ikke kigtiq for-staat Gan 
bemastker med Henfnn til at ,,todde 
Livet« sGudsliveU at det san be- 
voch srlv under de weit form-n- 
lede ydre kirkelige For-hold. »Weil 
olligevel lau det væke trift nos- 
naak det kommt-r den Vef, at man 

skal hske oq file, at der er ikIe 
Plads til en «i Herberget', i det 
ndke Attelige Maftineti«. Disfe 
Otd fyneg mig ligger noget ude i 
det dunkle Bed ,,Oetbetget« oq 
»det ydte kirkecige Aufbau-F san 
der vel Mr Mutes m endet end 
Smfundet. Wen bvad der ellets 
sigtes til er wivllomt for· mig. No- 
gen kuude maasie tænkex »sa, det 
pr not Brit-sterne, hem sigter til.« 
Men bet vil ieg icke tro, fsk ieg bli- 
vet overbwist bekom, vll Man ger- 
ne fotchyggr. at andre stulde tro 
det. Jeg san Wlig Elle give den 

medtilatydesastsoqfikkert 
fremdeles vil blive ved at yde sca- 
længe han lieh-ver den, iaa bliver 
jeg ydetligen bekkcestet i, at Post. 
P. figter ikke til Brei-sterne. Nu. 
enbvot san jo knn »sein- fot sin 
egcn Tot-C og jcg er fclvfølgelig 
ikke udkaarct til at for-spare Pras- 
tckne. Endnu mindre skal jkg for- 
fvokc Samfund aller Forholdcnc, 
det blivcr da ogfaa nogct tcmmeligt 
flydondc cller ubcftemt at anklage 
cllek forfvare i den Vctydning. 

W. C. Nielfen. 
,—-.-—— 

Pastot Falkts SUIlvbkyllup 
Den 27. Juli var det en Hei- 

tidsdag hob Postor Falek i chelL 
Iowa. Der var ikle noget sasrlig 
ftorflaaet i den Monde, hvorpaa 
Degen blev l)øjtideligl)oldt: men 

det var dog en lkøn Tag for den 
dnnlle Priestefamilie og den danske 
Menighed i Jewell, san vel fein 
for de tilrejsende Præster. Tagen 
oprandt med dejligt Beit, ikle lau 
forfærdeligt nannt, som det var 

Tagen fer. Sslvbryllupstanker. det 
Vil sige Erindringetz Tom gik til- 
bage over de fidste 25 Aar, fyldte 
Sind-one foa at endog Kiklellockem 
da den kingede til Gndstfeneste, 
syntes at have Klang as de ben- 
farne Tiden 

J filnds Das-, fein i Dagens An- 
ledning var smnkt del-steckst hnvde 
vi en flen Stund, livor Aanden kom; 
tilorde i Tale og Sang, Von og 
Tak. Meddeleren af disse Linier 
holdt Slriitetale og tiente ved Al-« 
teret. Paftor P. S. Vig sra Plain 
prasdikede over Jesu Tom-er over 

Jerusalem, og PastorJ N. Jersild 
fra Nemah, Wis» boldt Sølvbknl 
limstale over Ordet »De to stal 
vorde til eet". Hon lagde leerlig 
Efterttyk paa »vorde« og betonedes 
at Enheden ikle saadan kom lige 
med et Slag: men for hver Sejr,« 
der blev vundet over de nedbkyden- 
de og adskillende Krallen fein 
man fikketlig ogfaa fik at merke i’ 
Ægtestonden, kom man nærwete 

mod Enlyedens staune Maul. Den« 
Zlagg Seite var der sikkert vundek 
ilere af i Sslvbkudepatrets feel-bis 
ne 25 Aors Samliv, faa de var 
nu ncermere ved at opfylde Guds 
Enhedsbeftemmelfe med dein« end 
da de holdt Brleun l 

Sstcr lsitdistjemsstrn fumlcsdcssMes 
HEXEN-den umlkina VmDstoboligan 
lsvor man scm sprcdtc Tuge i Trascrss 
ins-is Flimm- oq spiftc paa SkovtursT 
Manch ou da den gode Mad vak« 

Uebersorrt al Netsasrdigbety com 
m nf Forsmnlmgcsn til Pastot Vis- 
mcd en skonvolut og bad ham paa3 

»di: surlamlcsdcs chnc at ovctgive 
den til Solvbrudcsporret Dotte gier- 
de lmn nie-d polmlgto Drd og anb- 
nede med der samme for Erindkins 
Juri- Elnfcr. san der nu blcv boldt 
-xdfkillii,us Taler-, sont alle met ellcr 
minde bona-gebe fig over de sidfte 
25 o 30 Aar, on sanfte natur-list 
dvaslcdcs man sasklia Ucd Pnitor 
Falcls Vcnfkabsforbindclsck. »Don 
vadcs Dunst just-de Blod i rt Fins- 
lløvor w Nimmt- i dct destsrum 
Tict sørsns, idcst lmn sammt-n med 

V. Z. Viq, J. N. Jeksild oa Clem- 
mm Jenseit finden-de von Askov osg 
i Københavm blev cramineret oqs 
ndscndt til Amerika of lldvolqct 
sor Tanfkiillmcrjlansl Mkssioanrs 
ten bar sidcn vlulkct det em- Vlad 
as dettc Fikelløvcr, idrt han hieni- 
koldtc Eli-nimm Jenfen fra Arbei- 
de til Holla Te trc var altloa lnsr 
samlcsde, og de mindern-s den fix-r- 
de- 

Det andct Firellsver vor de fin- 
Naboprwstcr i Sold-Nebraska: H. 
P. Jenscn, Mindem Chr-. Joch 
Cordova, C. H. Jenseth Linkoln 
oq N. P. Simonsw, Musik-L De 
gjorde mindst en Gang om Aaret 
Missionsrejsec iamknen og holdt en 

Række Missionsmsder. Der var 

1893 oq de fslqende Aar. Dei vor 

altfaa l de bevægede Aar for dct 
haust lutherfke Kirscarbejde i Ame- 
rika, da det Samfund, de first til- 
blkth »Den danlce Ksirle«, splitte- 
des, og det Samfund, de nu tilhss 
rek, «Den sorenede Kitte«, danne- 
U. 

Da man en Stand havde dvælet 
ved de svundne Tiber, kom Sang- 
bsgerne frem, og Peter Themsest- 
Mmiqhedens Studagsfcolelæter. 
stemte »Fjolen« op, da las lang 
vi af fuld Bryst til hans Musik- 
Det stal da heller ille qlemmes, at 
vi i Libet al Estermidbagen sit 
den almindellge amerikanste Som- 
merfotftilsuina- «Jce Trennt« vg 
Belass- 

Dei M Im m lille Meddeleqe 
M M W MEDIUM- lom 
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En« lang Ræklte Brust-re 
Utkr et lttgtslt Ums-tsc- kt)r. lis-.ttl --n list-sur l«:tn ttiltHUu Dur ssr nuva 

kmu All-Wi- AttrstitL lltstt Hin-s Je lit- If Atl-- ils ·-«.- il n l-!i(·«r ikkss 

tret-L Ist kunnliltttl i lntlitttm ·jx.-«r« l lsctz links-« «l«t-.t t»1·- til nlt 

1«"urmnrl-·-jsl«- uttiltuzzrtt Eint-tim- «g slss -«l-l·« l·lnjnit..s-I sf Malt-in 
« 

lltsrsssltsr Topkimtlisss »m. lntsrlttltss tsn «lttt·t«r l·.t.t stt Elz« Ä ·o- lsttr I··-- 

du«-triqu iltstt mnltttuligos llssstilitssmntl ist l.' sit c- 

l)-,-n l«"itstnt-t. tltr tum- Szntttnphlikznpr Nil-Fu « its ’lt.t Pult-ruft ng 
UNDEme liitn lusltsr -t«tst tn Tkwstnn «- ji«-« l-.i« «tttl»»»—«,: lixss lut- 

Nimm nlignpl tlts Ewng slliizss Tun-tor- In-«-l llsstptn til lintt—tts.kti·st, Vit- 

riglsstl »k- Olmituttti du« lutlitsr lmn in 

l ll c 0il Tractok 
l. ll. (". Tun-tur- (-r tt«’ngt tszta ttt t-u-nl-t-l0« alls- llii.-11ing·-i. »h- 

givis sum-t- llmlikz ich-rh- tyzg Qui-lud stttsil ils-« tttintlsck ntttlikus VII-gl. 
simpvl i Konstruktion. lssf ttk li:utnsltis». alkos ljoslts wl lis-·«lc»vsnst. spur- 

sommrltg tin-d llritntlsts«l. til alt «l--t"-- tsr (isr ums-l llssnknt l---ttlttt- 

List Inst-liz.-gt-r i llutttlrsstlisr nf tilstssslsts thisrss ssg llrttksssrts ksf l H. c- 

"l’ttI-(0rg. 
llmtl·-tttt«n til tn Noth sma. litt-ins t-s-i-k-—, lums til Klub-il malt- 

Korck now Ums-»lis. o. -. v» ltmtl ssntisn bunt-sit ssr lillts -«ll·-t »du-. --t;- 

vll lle jin-le- tsn l. U. ( Tut-tut l-.t.-.is-tttlss ltl Hut-.- llrttg llstl lsttsi i 

nutngcs furslctslligis Mmltsllir »k- ntml im t; til W Ums-s kni- 

Spøtg Dort- nptsnnwtts lmttsll«sn·l-s ssllssr Aktir til 

latet-national Ame-tei- cotnpssy of Americ- 
Uncokpokstctsl 

chicqo USA 

En ny Bog 
»Der-est Geists-ist« 

Ti kristelige Fortællinqek 
Ved Pastok L. Jenien, Nuitin, Reic. 

Bogen et paa 183 Sider i almindeligt Bei-format- Des et 

trykt med Iye latinste Typer paa godt Papst es traun-der i 
tiltalende Form, indbundet i net og iolidt Shittinqsbind. Inse- 
af Fortællinsekne har, saa vidt vi ved, ftk met tan paq Dust. 
De eqnet flq sorttinligt til Oplæsning ved Summentomstek es i 

Die-mutt, oq Bogen vil være en Wiesde sg haust-nn- Co- 
baade til ung- oq celdkr. 

Prifen et enkelwis 60 Ets. new-, Z cis. for 81.85, s its. 
for s2.00. Pan sitt-te Partier fertstilt Pris. 

sont i vott Udlalg under sama-du eller ditette ft- 

Dnsifh Luther-u Psblifhius pas-, 
Visit, Reit. 

Enimhed. 
Forladt of Gud og Mennefker 

tilbobe, 
At fast-des om maaske blandt Sta- 

dens Vkimmel 
Oq msde ej et Smil Tet er at 

vasre 

J Ensombed. 

At mode Blilket fta de gamle 
Vennck, 

At gaa forbi dom, Tom dig ej vil 
lendc 

Og hilser ej som ssr. Tet er at 
vaste 

J Ensombed. 

Naar alt staat stillt-, og du lan ej 
fande, 

Hvotfor du er, og Tanken ei vil 
Milc- 

Og du dig føler imst. Dei er at 

være 

J Enlomhed. 

Naar du dig saadcm files tkæt af» 
Livet 

» 

Og vender op dit Øje til det hsjez 
Med Trinken paa bin Gub. Da er 

du ikle 
J Enfomhed 

Stub. 

""v — 

l 

Den sinkster Revolution. ! 
—- ! 

Japan og Russland sont AustisteteH 
Folgende Betmgtningcr ungan- 

ende Uroliabcdcr i Kinn, toget fra1 
..Jk)ll· MU, er rot interessante og 
kammcr. eftcr vort Stun, Sammet 
von Oovedet 

En un choltttion i Kinn kommt-r 
ikke bog paa den, der hat fulgt 
Kæmpckigets Udvilling blot i de 

senkte Aar. Den store Omvæltning 
for et Par Um- siden, da Kan 
sprang Aarhundreder frem i Adern 
fra middelaldetllgt Statsstyte til 
hypermodekne varlammtarist Reva- 
bM, siulde have met getmemfskt 
as bstydellgete Stamm-nd end 

Cuniatieu for at qu Lin-kraft- 

Reaktionen maatte melde fig, san 
meaet mete sotn Sunjatsen og hanc 
Zoll kun seitede both og ikke ielv 
tut-de Lage Inst-steh men vedblivens 
.de lagde Rotet i den diktatotist an- 

laqte Jitanshikois Hat-nd 
Siden er der blevens intrigeket 

wo Kraft. Juanfhikai hat Otd for 
at vaske en Messer i den Kunst, og 
lmn et ikse trittst i Valget af Mid- 
ler. Han lod Kessetbuset selbe-, da 
han ansaa det for tjenliqt for sine 
egne Jnteresfer. wen bon stiftede 
aldeles ikke Mening, fordi hon spils 
lede under Dcrlle med det republis 
kaufte Enden. For bunt var det et 
tent ou skasrt Maqtsspømsksmaal 
Den erfarne Divlonmt msfonnekek 
sont ina, at det (-gentli«.-1 kan vcrte 

liaegvldiqt, om Kinn kaldek siin- 
serdønime eller Republik, ncmr hast 
blot bciver Tovfigmc Da nd bet- 
sra handle-r han. Som vwviforist 
Vrcesident ffeernede ban lidt eftek 
lidt sine Modfkactdere. En repaka- 
fansk General blev inviteret til GE- 
stebud on dteebt vaa ermveiem en 
anden bsftftaaende Officer forivandt 
spart-st, og den tidliqere Unbemit- 
ningsminister Suantiaoyen blev 
nmrdet paa nahen Gabe, mens an- 

bte Nepublikanete fendtes til af- 
stdes Brot-infer- 

T De revubcisanste Fort-re blev urp- 

Jligr. estekfom de var blottet for 
Moqtmidler ovrrfor Ptcksidenten. 
Vorlmmsntet blasfte han en lang 

»Mensch: da det ftævnede bam til at 
made i Anlednknq af Morde-i vaa 

zExministerm fvatede han blat, at 
de Gen-er stulde passe bestes egne 
Sagen Inanshikai vor anbmbati 
ved at swtte sia san aodt til Rette, 
at Springst ov pem Keller-trauen 
knu blev et Tidsspsmsmnal 

Nu bar altfaa Syden pannv be- 
smndt at Ist-(- paa siq for at for-pur- 
ke deune Udgang. Natur«qu staat 
Initiater og de ewige Fett-te bog 
den nye Revolution. men oqsaa 
Uns-te hat pustet til Men. Jlle 
uden Grund pegee JUMMM 
Presse M den gute Festen Ja- 
panste Meter og rivile Iqentee 
hat i Maoneder bereist des sydllqe 
Kinn og aphidset Veson mod 
quetinseu i W- vs der se 
heller Mo biet-en W m M 
Me. De W W fiv- 


