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Korrespond1mesh Afhandlingpk og sinds-» 

artiklet —- senckes til den Rost-Mein 

A. M. ANDUUSIN Miit-. Nebr- 

Eateted It lejk Post- osiee as ges-und 

»Hu mutet-. 

Felsens-MS ntes made known upon 
-· ssnlicsticth 

! Tilftelde sk, at Blsdet ikke modtagsss 
Ordners-ist Wes man längs M des 

tssckllge Postkontor. skulcjs dstte ikkp 

n--elpe. bede- mtn dem-Sude sig til 
.Iamketea"s Konto-. 

Vssk Lasset-n- benwnckgsk sig til Fall-. 

»so tut-toter i Blicke-h entei- fok It 

tot-e des dem ellek for at is- Oplysaiag 
Jm det satte-ede, bedes de tlticl on- 

s ««S, It de sc- Avertigementet I Gotte 

"’u1. Det vil vspke M gpnsidig Ritte. 
AI 

Im Den fortnede dansie 
evangelifke-lutherfte Kitkcs 

l9. Aatsmøds. 

Tnnskerensd Las-etc Ferner sifkert 
.Teddelelser Fra Aarsmødet i Lack- 
L.Eis., i dette Nummer. Tenno For- 
:·.-:m1ing skai Vj soa se at imødekomi 
me, som bebst vi kan- 

Lad os forudskikke den Demokri- 
::·:ng, at hvad vi her kommer til at 

.:eddele, det er ikke udføriigx cllcr 

..i:entiske Referat as Moder-Z Zor- 

..mdlingcr; c: saadant vil man fac 
i Ilarszberetninge:1, her oil oi for- 
:.1-lle og derigennem forsøge at give 
Læsekne et Jndtryk as Mødet 

Ists Reisen 
Sfal vi lige meddele, at saa lasnge 
Dagslyset laa over Egnene, vi im 

iIennem var dec, der fremfor no 

set ander drog vor Interesse — hel. 
Jjemmefra gennem nordøstre Nebra 
ska, vestre Jowa og sydsoestre Min 
nefota —- det overotdentlig stor- 
Regnfald, der havde Tot mange el 
lex-s lovende Kommarker unde1 
Band. 

Vejen fra St. Paul, Minn., ti 
Lack, Wis» tilbagelagdes ved Ratte 
tw, saa lang-S den observerede o 

inu. 
Bi skulsde have vætet fremme vel 

Manier for vor Reise omkring M 
2 om Ratten. men paa Grund af 
at der var gaaet Bræt paa et Hju 
i Wet, sagdes der, blev Toqet for 
sinke-, saa vi fskft nmede frem om 

frinq Kl. s· 
Ren ved Stationen blev Ftlgw 

Aligt modtoget of Repræsentantei 
for de indbydende, fom tamlmodigt 
bavde ventet vaa Ostern-lerne Dei 
M Intomosbiler til Tjeneste for at 
Este Gasteme til Logis, lwilket var 

weckt kætkmmnetm thi det var koldt. 
Da vi estvr nogle Timers Hvil 

fwd ap, erinede vi, at der var 

Most paa Jorden — cile Frost 
ma Jorden Ratten til 9. Juni. Dei 
er not vcerd at notere 

Ren nu til 

Bedinge-Moder 
Tiden For dem Vor besserm til 

Jl. 10 Lukdog Formiddag den k-. 

Juni —— i Kirkcn i Buck. 
Ester Jndgangsbøm Affyngelsen 

If Salmen »Or) Zwist-, sum Jokdens 
Krebs bedar, Loofyngcr Gnd med 
Fwd«, mesfede Zornwuan Zerfa- 
gelfen og Trosbckendelfen foran Al- 
rent. 

Este at Fotsamlingen Iaa videre 
hat-de fanget vor kære Luthersals 
me, »Bor- Gud han et faa fast en 

Bots«. holdt Past. C. H· Jensen 
ved Emmausspitkem Racine, Rab- 
niusstalen ellet — Prcediken med 
Och. 4, 14——16 sum Mr 
W denne Ptædiken rimeligvis 

M Wkg vll blive ttykt i Amts- 
Wkiiw stsl vi her meddele et lil- 
le M as den. 
W faa i Testen l) en stor 

M I) en acvotllg Formqning, 
) II W JOHN-Ist 

et ttfltesljh oq den tren- 
rsst, men vk hat Tksft ai 
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gyld t. Hatt bar Medlidenhed med 
as g trwdet ftem for os som Vor 

Ypperstepræst —- det er den ftore 
Trsst 

Formaningen saa Taler-In 
i dr Ord: ,,Lader os hoxde fast ved 
Bekendeken.« Fristelfen til og Fa- 
ken for at lade fig gribe of noget 
not ligger nær. Vi er som Luthekas 
net-e faa lykkelige at dave Guds Ord 
rent og uforsaksket idlandt os: Vi hat 
en Bekendelse sum spater dertii. Dei 
gældcr om at holde frcst ved den. 

Her fremhævcdes vaa en fksn Maa- 
de den Form af Vekcndelsem som 
vi kalder det private Vidnesbyrd 
Tenno ver Bekendelse vil Gud bru- 

ge og oelsigne. Ogsaa Bsnnen paa- 
pegedes Tom en Form as Bekendels 
feu, i Forbindelsc med deet i Tet- 
ften om at træde frimodigt from 
for Nachens Traue. 

Forjcrttclscn er udtalti 
Tekstens sidfte Otd om at »so-: 
Barmhjertighed og finde Naade til 
betimelig Hjælv.« Betimclig Hjcrlp 
et saadan Hirt-la som der trænges 
til under de jofkellige Omftæadigi 
bedet i Livet. Jouas blev hjulpet 
ved at blive kostet i Hat-eh da han 
vilde flygte bort fra Herren og fra 
sit Kalt-. Dei er nktop det store 
ved Herrens Hjælp, at dku er bcs 
timelig Hjcelp. »Weder-, og edek 
fkal gives«, km Herren sagt, og 
han svaret paa date Bsnner ved 
at feude Hjaslp paa en Toadan Maa- 
de og til en saadcm Tib, Tom Vi be- 
lmec 

b 

Ester Prckdxkcn-»-5: Vik-« :"1 It: 

af vorc kendw .5i.1"-:-:s.7ai:ner, 
J Krisme nistet oder, Tungcm 

Tore-for crklasredc Rot-runden 
Aarsmødet nahm-: O-; dsd Do 

forsamiede volkannuem Esct Tun 

mindede am Leder 2 Ker. J. H, 
som der Emde thct both til s. 

Bekendtgsrelsem »Kris"ti Kasrligbed 
winger I-I-." 

Pakt BondI lod zum mnc sog 
fing Memqbedets Vegne de an 

komnc Velkommen ud Fra erctz 
,Se, Leg csr kommen Ist at gøre 
din Villie!" 

Eftcr at Formandcn havdc anmo 

der de tilftedevcrrende sra IxIc r Krebs 

"l 

s h;
 »; 

om at cælgc Medlcmmer tii Nomina 
tionsskomiteem og der var gjort 

: Tillysninget angenendc Zoise— og 
Zessionstider, sluttcdc Aabningss 
weder 

Ossdag Estermiddas 
mänedes Fothandljngsfessjonen met 

s· Afsyngelfrn as Salmem »Til Him- 
Iene tækker din Miskundhed, Gud,« 
Oplassning ved Founan af Sal- 

« 103 og Bin. Videre Samen: »F 
E Herrens Hus et godt at bo." 

Byens Vorgmester, J. M· Peter- 
sen, en Stn af Koloniens Grund- 
læggek C. M. Petetsem byd paa 

; ogne og Byens Befollnings Vegm 
s Aarömtdet velkommen til Byen og 
« overrakte Samfundets For-wand en 

stor thle iom Tegn paa, at Byens 
Dir- ftod aabne for Stifter-m can 
bsd velkommen i baade det dankte 
og engelske Spros. Dei er, saa vidt 
vi ved, fsrfte Gang, Sesme er 

bleven budt velkommen af en Bys 
htjeste Embedsmand i det danske 
Sprog og of en ægje Berufs-Ameri- 
kanek. —- Formandsen taktede for 
den tilbudte Geestftihed. 

Her opkæstes for flrste Gang 
Navneliste over deets stemmebei 
rätigede Mehle-muten Der viste sig 
at vom 51 Ptæfter og 60 Delegas 
ter til Siede. 

Nominationskomiteem dek, som 
de fleste af Lcesetne formadentlig 
wh, bestem af set Redlem fra hver 
Kredi,vatvakqtoqallewdeislks 
beide. Den support-rede Not-tim- 
tioner tit Ordstyret, LIMme 
og Hjælpefektetæt Falst- bles- 

OWT Pest J J· th 
Obst-bittrer- M C- P Jen- 

.x71æ1pe1etre1m: Pan T. e« mo- 

senberg. 
Der vcelges i Reglen i Begyndel- 

fen of Aarsmsdet 5 Mitm, der 
dem-ones Kom. Nr. 1, Nr. 2 osv. 
Tisse Komiteers Gerning er at gen- 
nemgaa Jndberetningerne fra Sam- 
fundsets forfkeklige Birkesomhsder, 
og bviö en Komite da msder noget 
i en Jndberetning, der btr forelægs 
ges Aarsmsdet til nærmete Duf- 
telse og Handling, da at komme med 
For-flog bekom. 

Dei er af mindre Betydning at 
meddele, hvem hver Komite Iom til 
at bestaa af. 

J denne Sezfivn aplæfte 
For-unde- sis Neutrin 
Don Winde W Riges Ar- 

bejde vod Samfundet i sin Ulrich-de- 
lWspme i »Wide 
LIM- DetOe sit-M fullq pdels 
ferne til de hque Mut- 
W bot-de of MW II of 
W di of Akten i stn 

3130,000, og til Samfundets Birk- 
somheder var der ydset tilfammen 
837,523. Der blev nævnt som et 

glasheligt Tegm at der var Frem- 
fktidt i Bat-nettes Bidrag til Mis- 
sinnen. 

Der meldtes om Vcekkelse her og 
der indenjor Samfundet, og at den 
indbyrdks Kasrlighed var i Tillagens 
de. 

Lætzetnisfionær N. Mel-en og 

Ousttu fra Kan og deres Bei-g oms 

kaltes med Glæde og Tal fom no- 

get, der havdc bidraget til «ctt Ige 
Kærligheden til Missionm 

J Forbindelse dekmed omtaltes 
nor egne Missioncrtet J. P. Niels 
sen og hanö Hain-us Bei-g og nd- 
mltes Haab om, at deres Bei-g oms 

kring i Samfundets Mensghseder 
maatte bringe Velsignelse 

Provft Zeuthen, den indre Mis- 
sion i Damnarks Formand og For- 
manden For lltahmisfionsstytelsen 
derhjemme, som i det sidste Aar et 

Hjcmkaldt til Hvile, omtaltes som 
en Kraft i Kikkelivet; ligesaa uds 
kaltes Lnske og Haab em, at den 
indre Mission fremdeles maa ak- 

bejde til Velsignelse under den nye 

Fokmands Ledclle. 
Orte Theol. Kandidatek fsger om 

Lkdinajion til del hellige Bari-ils- 
og LæresEmbede. 

Vorn og unge under-holder en 

Student i Japan. —- Kvinder stot- 
ter lltaljmissionen. 

J Forbindidlfcn med Jmmigranti 
missionen omtaltes Mixs Skivescnski 
Refiqnatiom hvilken fer bar verret 

ommit Iscr i Bludct. 
öcr Immltcsss en Zax sum an- 

»Ur den lttbcsrik Kirk c i Ltmcrih 
Ein lamkelgms in Lkd Hklp 

Ist en »M! Lutäcrxxx Br.-Zlnermod 
and siebentij »«r:k.1.dcn das 
de Arm indbudx til c-: Mode, der 
holdtess j det: chfccndc i Trieb-H 
Ohio. Da han ikke bavdc set sig 
Stand til selv at knode havdc han 
bcdt Past. H. Berti-lieu i Indiana- 
wli5, Jnd., om at mødk from i Hans 
Sied. — Vi skal med det sammd 
meddele, at Past. Berti-Fett var til 
Stede vcsd dem Mitbe, og han med- 
delte »O en senere Lejlighed, J: 

ModiIXSLpgavc vor at danne en Føde 
ration as alle lutderfke Samsund 
dette Land, sont holder fast ved den 
usorandrcxc Attgijsdurgskc Bekenchs 
se, for scm Ved Lisjligbcsd at kunne 
vise en faslles thrwdcn. Er Udtaft 
as Dr. C. L. Schuetns as »Aus 
Joint Synod« til en saadan Fede- 
ration blcv dtsftet og Nimmt As 
de 65 luthekfke Samfund i Lande-! 
var tun en Trediedel repræsenteret. 

En Del For-sing of Kirkeraadet 
til Aarsmtdet et alle-rede bete-Mit- 

En Reformationsgave i Anleh- 
ning af vor lutherfke Kirkes 400 
Aar-s Jukile i 1917 omtoltes 
uden bestemt Fingerpeg i Retning 
as denne Gar-es Stsnelfe ellet hour- 
til den skulde banget 

Seh-Mai Indem-ins 
bist-, at Smfundet nu bsestaak af 
197 og 40. Missiousstationer eller 
Predikepladfen Anftaltet af Neuig- 
hedslemmer er 22,888, hvoraf 14,- 
167 er konfirmeret. Antallet of 
Samfundets Ptæster er eftet date 
Umssmtde 135, vore ordinerede Hed- 
ninqemissionwket medregnede. Men 
noqle as Priester-ne er uden fast 
Virtsomhed. 

Sektetæten rapporterede Forslag 
»ti! 

Ovmgelfe af Mkniqlpeder. 
frohe-Ich blev onnqetx Betfsel d. 

ev. l, Mcnjgbed, »Hm-n Van, Mist 
Salems d. co. l. Menxgbcsd, Wor- 
ten, Wenn-, Fikst Engle Luth. Con- 
gragntirsn, Durl, Wis. Zone-re op- 

tixzcsss MAttha-1tski’ d. ts. l. MON- 
Laurrns, N. Dz: St. Pauli d. ev. 
l. Mng, Vone Lake, Poll Co., Wis, 
Disse fem Menjgheder blev enftems 
migt optaget, og der blev opfendt 
Tal til Gud for dem og bedt oxn 

Guds Velfignelse over dem og over 

del hole Samkund. 

Judbetetuius fta Stoleditcltioueu 
oplcestes. Jlolens Nsdvendighed 
paapegedes. Deus Maal er unge 
Menneskets Dygriggfrelse til at be- 
klæde Livets forstellige Stillinger. 
Der man as vor llngdom stiles hsjei 
re end efter en Livsfttlling, et Le- 
nkt-ritt Der pegedes ogsaa færlig 
paa Arbejdets Sandhed og Sandhes 
dens Arbejde 

Der ncevntes laa noget om nyt og 
sammelt og del-under omialtec saa 
Kalt-elfen as en Pkæst til For-stan- 
der for Dann Tolleqe oq Trian 
Seminarium, Past. L. A. Laut-sen- 
Fsrst eftet en Samtale web Pro- 
Momne P. S. Bis og C· X. Dau- 
fes M Landen M fis bil- 

liiälsttascimodW.-Raps 

224 Elem. Dem Tal Mo oi 
faaet im hsjeite Autoritet Bi stal 
vtsve at finde ud, hvoti For-stellen 
bestem-. Red. 

W Heniyn til 

MIserere-II Judbeteiuius 
skal vi tun mvddcle, at hakt gjorde 
oomwtksom pas-, at der var Oper- 
bakcmcc i alle Kasse-me med Und- 
mgcslse as ken, og faa for svrigt heu- 
vises til Aarsbkketningcn angewen- 
de de fotskellige Kessel-S Jndtægt, 
lldgift og Status. 

Ousdag Afte- 
oar der Altcrgcmg i Kirkem hvok 
Ewde Præft holdt Sttiftetalen ok; 
chnte for Altcret og Brodercn as- 

;fisterede. Der var ca. 60 Altes-gw- 
mer. 

I Samudig yowa de- Mpde i des 

Hftore Zorfamlingstclt, yvor Mis- 

Hsionast Past. J P. Nielfen taltc 
Ipac- Engelsf. —- Som man vil min- 
des, var det jo een daask og een 

kngellke Menighed, der i Fallesfkab 
davde indbudt tii Modeh og det 
var i Satt-Hang dermed heimw- 
at der om Ilftenisn itukde takes paa 
Taan det cnc Ztcd og paa En 
gclik dct ander. —- Altfaa — Oas- 
dag Aften kalte Missionæt«Nje1sen 
vaa Engelsk i Te!tct. Oan kalte om 

Japan osg Flkkstcndomrncm Under 
Zoskgssmaalct om Modtagelighed 
fremholdt han, at Japanerne ,har 

scrbkdighed for Gad, Tor VII-dem 
og at de kau tilbringc hele Nætter 
i Umi. De san ogsaa ofte. De et 

patriotäskcy og de taalcr itfc germ- 
en Plet paa Fatnåliesäkavnct 

Tptddsg Fotmiddag 
lebe-de Past. J. Eint-Insekt Andeu- 
tcn. U äskjssiomrr stets Dicken tat- 
te oqsaa et lxue Ord. Tist Var Regu- 
msjr. Vom-for Moder Lmldtes i Ihr- 
kcu, baade Morgenondazzten og den 
paafslgende Fokrctningssesfion. 

Sessiouen bcgtmdte med Optageli 
Jsc as de fidste to as de aLTcrcdc nasvns 

ite Menigkyedct Her makulgtc jin 
en lang Roms-Irr im :Ik’omänmjons:« 
komiteen og derpaa Folgen-de Vol-: 
cis Komiterr Em:-:i Nemina qllmsdxs 
er ncwnt Vi TM Iffc beim-n- Liv- 

sksren nie-d Reime-ne as Dis-m disk blos 
mlsn sum iIkcsdlismnm Am do Us- 

skcsiligo Komitcctx 
Eiter at disk-Te man-ge stinnitrvaikl 

var sakrtaget wwwerde Pros. P. 
S. VIII fka 

Trinitatis Zemiaatisqr. 

Haue Jndlodnjn,1 Om- ovckokdism 
lig interessant, m Udfigt use-et 

den lutizekskc Prwithkolcs chd 
ning i 400 Aar. Tisr begyndtc i 

Bittendeer en Kris, Tom var -«4 
mctc vidttcrkkende Bctydnjng end 
dm poagaaisnde Vondcnizkrig. Meu 
angaacsnde denne Jndlcsdning maa oi 
henvise til Aarssbcrcsmingcn 

Ton tiwlogifke Afdcling bar sid 
Tte Aar hakt 22 Studenten 21 un- 

qe Mit-nd -og 1 Minde, det stskstc 
Ausgl, den hidtil hat haft. 6 af dem 
var fsdt her i Lande-h 4 var gifte 
Mænd, i Enteinand. De hat alle 
fnareke vasrct tilbsjelige til at jage 
for hsaardt Tat end til det modsattc. 
10 tog Afgangseksamen i Aar, oq 
6 optoges, alle Graduentet ffta vor 

forderedende Asdeling. 
Wen da vi fer, at vi ikke kan sag 

ret megct mete, fra Aarsmtdet used 
denne Gang, faat vi obige fka 
Dagsotdeuen og fortælle om en in- 
teressant Sag. Dei var 

Ellesortnatjonsgaveu 
Hnor stor skulch dir-n Inn-es- :1 

fsvnd Tfu De den brngiss til? Man 
stod i Stamm-, indtil del blev over- 

draget en Zasrkomite at stille For- 
slag i sna Hcsnseendc. Tonne Komi— 
te tappen-rede san-- ,«i’( lt el le- r 
intet«, emrn 8630,000, faa a! 
Zamfundsxmsld ogkoo den« der hvis 
let paa Ton Luth Publ Hause-, 
Bunde Uive betalt, eller intet. Sau 
sont der Liv i Sagen. Og om Guds 
Aand nagen Binde hat aandet hen 
over et Arn-Smde saa sit vi Jud- 
tryfket af, at han gjokde det da. At 
faa al Geklden betalt, det 
var et Maul, man havde Lyft til 
at stræbe hen imod. Sau blev det, 
kott sagt, opfokdret: Hvan der vil 
give 81000, reife fis op! Tte tei- 
ste sig en Formen-, en Fortetningss 
mand og en Papst- Hvem qivet 
35002 Jo, der var ogsaa ungle. 
M hat« W- swok 82m- m 

»riqtiq mange reiste sig for stoc, 
zsiden ned ttl 825 og 810.0q der 

Ihr-aste- slet W Presfeti. Fall 
kam felv ftem oq indleverede Seb- 
let mcd dete- Navn oq Summen- 

)de vikde give, W Dei Abste- 
vi hst hsrt er, at Summen naaede 
op mellem sl4,000 og O15,.000 

EITHER-U 

Muse Lsker. 

Wiesen Feder til en hel Hob Natio- 
nalister og Kritikere, som stikker de- 
tes Fingre gennem selv den Helliqc 
Eil-ists Plain-. Dog findes- dek i man- 

gen en gammeldsags Hugstand en 

Abraban1, som leder Familien i Flok 
og Fslge til Gu-dstjeneste, og Tom 
blinkt de Troendes Judex-. Vol-e 
Brit-day Fskelscskristne med detes 
Vcrkkeisesmochr. er simpislthen Peter 
ganske og aldisles om igen i jin op- 
brufende og indbildske leftand, fsk 
Fristecsen gjorde ham asdru, og Hel- 
ligaanden satte hmn i Dir-beide 
Menge Refombcvægelser ledes as 
Tordensptmrknes Sind. Tom csr iaa 
knotige til at nedkaldc Lynstraalkn 
over dem, der inwdcgaat den-s 
Frismgangsmaadc Her og der fin- 
det vi en taalmodig Joh. en ren- 

biettet Joch en ydmyg Moses, en 

modig Josvax vg, dcsvcrrrri noglc 
byklekske Bileamek og Judas’er. Mcn 
disk er nu Lottypen, Tom jindes 
most udbrodt i von-, det tyvendc 
Aarbundrcdes Kitkey hon, der blev 
frcssit Tom gennem ZU J dct an- 

dct Peter-Es Brod er Jan Ialdt 

Den Retfækdigr. 
Most band Netchswjghcd strafte- 

sig til Hub-:- ovcrbwrcndc Maalcs 
hor, »den at der var en Tomme 
tistcrst Hans- Jndgnng i siSud-Es Ni- 
go var ikko vaa nogcn Munde on 

,,ri;1clig Jndgang". Lg dem- cr et 

ngjcmtigt Bällcdcs ag« ver modern-c 
Wirkeäzr Van- Mrnighechr bar 
Am Billet-. Netop fordi disk or faa 
saa og unndvmtligc cster vor men- 

msskcslins Eynsinaade, bar det her-nd 
at skmsstcsr kmr refigncret Ded Ta- 
det of die-sc Højerehaandss Masnd ou 
rtarnmscrtcsdo Minder-, endosg der vor 

trc Hund«-de jilbagiu cEtcr at de 
Hist-ftp trc var drum-: hort. Massen 
var lig Lnt i der-es aundelige km 
pekunickre Negkmnoadex tun de san 
var cht Use-. En inspikerist Brot-d- 
sims Vilde klassisicere vor almjndes 
’i-.1cs »Um strfmnljng« omtrent 
Hm ftshctt 

Zafsikuszi Typcn smit Imlve Hodxs 
txt Jn- xntiqch i11.1.-n. 

Ente-»wir Hin gonskc Einwan 
THWL 

Jlxkxu Ins-sen Horle ifkc Tenn- 
!.-2s. ist Tusin. 

Sinn-on Zonen sbicdc von Her- 
mtsks FrclM adscillige Instit 

Lot’ek Eli-re Hundredc Mehle-winkt 

Inse- Retfcrdighed til-veri. 

Lot besad Retfckkdigbed nok til« 
at plagt-s of de uteerlige Ting, han 
non-c csg faa i Zodoma Men det 
Summe aldrikh at Imn Hutte-de der- 
Sra oq wle sit Zelt i Retning of 
Admiraan Hans Ton-es Bedsmi 
nuslsc as distri- Fadck vislc fig at ow- 

rks jun U kam-its Han vilde ifke 
indladr Ha von en nodoerrdigende 
Man nxcd aabno Link, men Lmn blcv 
en let bevasgelig Teltagcr eiter No— 
dclsen of nogle Glas. Bibelen stud- 
fwftcr bans Jndgang i Pakt-dis, oq 
vi bar ikte bewivte dcns inspirerede 
Beretning. Men den mækkcr hans 
Retfasrdighed fom nær af samme 
Natur Tom Zarifascrnes, at om vi 
ikkc ftiler Mete, san vi the vis 
paa aldtig at komme dckind. Hatt 
blev frelft fom gennem III-. kenne 
Brand, itde af det brændende 
Sodamm er mere et Bwis pac- gudi 
dommclig Noahs-, end den er et Ets- 
empel paa Abstan Retsækdighed· 

Rom hat kammiseret mmtge sitt- 
belige Helgenet blandi vor Iyndige 
Slcrat vaa sin uevangeliste Munde. 
bog gich den Mc nogen St. Lot 
Plods i sin Almanoä Den findet 
ille hos ham nogle ovekskydende 
gebe Gewinn-, som flyder over til 
Erstatninq for hanc mindre hellige 
Brot-. Gan- aaaede läge at knkbe 
siq iqeuueåc ved Dsthmflems iud 
i Amte-h san lille var han« Sich 

Misset- hqas Judqm i bei hete- 
j 

Den-se oq hin Mund 

er sHdt i Zion, ficht den 87dc Zol- 
me. Kristne bestaak of alle Elogd 
Grade-r og Sorte-L Te er lom LEC- 
dcr varietas lta aldeles stille ned 
til stille, gode, nogenlundc, flette og 
stygt madna Alle Menighedsmeds 
lcmmor paastaah at de er chu Ef- 
terfslgete, men nogle splger lige lom 
Peter »langt fta efter«, saa langt 
fra eftet, at de dkiver tilbage til 
den anden Side Slagmarken blandt 
bang Kot-les Eil-aber Denne lille 
Gruppe vllde bllve formindflet og 
Kisten ftyrlet ved dens Ledereö 
Udelukkelsh hvllken et llge saa god 
en udvortes Distile for det ann- 

bellqe Lege-ne, lom Falte er for 
det natutlkgr. Dewætrel der er 

laa lldt Moor i deUe nu til Dass. 
se da oglaa vi bleven vont til Ly- 
den oq Zwei as Vesivetthedetne i 
Mantos 

Mute tm po- Kristuy men 

Grade-ne varieta- ira stets Tro, 
lau W W, M Im M 
en spo, at im sc lata U W 

Punkt i Perspektivvinkten. En Kri- 
ften elsket Kkiftusg meu nogle ladet 
deres Kaerigbed blive lunken og bli- 
ver endogfaa for Kikken fom Jspoi 
set paa et sygt Legeme. Kristne le- 
ver i Kriftus, men Iclv en Mund i 
en Dss (coma) og nær Dsden maa 

rmncs blandt de let-ende, sksnt in- 
gen uden Ort-gen kcm finde Livet 
under dct ligagtige Ydtc. Nogle 
aj Herren-E Vlauminger csr fnækked.- 
Rmy og noglo as hans Lys i Ver- 
den findes som rngende Tandcr. Al- 
le bvggcr de pack Kristus som Ho- 
vedhjsknestenem men mange bygger 
kmt med en Iille Bekostningss Stras- 
Hø m Ermo. 

Fast-te Ukntdiöslsutth Betdtr. 

Enbket Oove bar nogle Nimmt-S- 
vlnnter.1nen jo Kerke,jo bedre dens 
Fenster Heer-or Unsre tilfredg need 
.,nasvpeliq at frelses.« lig den ret- 
fasrdige Lot. Kun sidt mere as den- 
ne balehjertede Rand, faa bliver 
nian regnet blandt de daarhge Jens- 
fkuen sum blev nassten Steht dog al-. 
deles Sortabt Uqrwsset sKlintem 
kvaqek shveden, szvorser itke unere 

Hinig ootvkke der of nett eget szjcri 
te, og leve oort Kristenliv mete- 

fent ei driver Landbkug og bon- 
ger og driver vor fordiste Form- 
ning, san fernufttgtP 

Lad der vasre en Ende med de:- 
te at aaa til en Kiefe, biet Tot-di den 
er ncer ded, eller nassten ret, eller 

saa Icenge vi findet bebagelig Om- 
aang det! Lad det vawe sorbi nwd 
atlæk THbden,kun voneinan TO 
let Lost til det! m udsse sit Hiern- 
i Ban, but naar Trmnqsspn tknb 
ker! og ined at give, naar det rig- 
üa Uennnee ttd a7 ask (And5:r12 
tiqlsedss Sidetie bewdek Arbesde; san 
vi fveder derved. 

IN Ksistne bar Lotter Liegende 
part Herrens Alter« som blev laut 
der ved vor Daab og Zimmer oed 
Vor Konfirnmtiom og under Wenige 
metikndigbedet ved vor Jndfsrelse 
i et Embede i Kirke eller Stole. Gan 
til de hebenske Kineseke og law hvad 
det bewder at have en Samvittighed 
mIen Karntten En Ninderindqaar 
en skontratt vaa at gire et Liebejde 
set 82,00sh og san ovfnlde den, splv 
am det fester 85,000. Oan vil stel- 
se sit Nimm vä vil frelse not-e Zierle 
Hans Ord er bedte end Kaution. 
Saaledes sknlde Dort verte. Tom er 

givet for Gudö Auson. Saaledes 
stulde det me med vote Fee-plis- 
telser, som vi anerkender sont vor 

rette Mist De, bvis Prototol i 
bang Mkke tun beste-at as brudte 
Leiter og tomme Ord, but-de nsje 
overveje disse Ord, »næppelig 
stelft,« at de ikke for dekes Web-» 
kommende fkulde viie fig at von-e, 
oldeles We Ftelst, men evig for- 
mM. John M Lancaften 

Oder7at im ,,Tbe Lutbekan« as 
J. K. Jenseit 

Eis sum-selig Such 

J dmnc sasllos Jnduftrienis Wild 
aldksr mle den indwidmsllo Rats 
tagsombcsd m Lin-Last sum Ukleft 
holt as« Zone. Jud-wider or Inn 
fcsm m Taf i et as Zturztiditstrjon—:s 
nmnqe sZEuL U tust er dct Mik- 

errh der opsattosrx ——— Men csnimrr, 
der ftitler sit Tonmusnr Wer Ost 
stan- Tkmrnur paa Rot-: Irre-et 
Ztotipm Distroih cllcr del i Zank- 
ncst of Jfabclla Tkmburn Gaume-» 
Buchten-, Indien, rllck disk vaa Il« 
Z. Tokdkontok i Menwlst, Trunk-H 
spe, Inn dmgcr denn-d NUM- af ch 
one-sie Monds Vmst Tonne can 

Mund er Nels Jobnson, der for Mc- 
lasnge fide-n afgik vcd Tsdcn i iit 
Ojem i Manistæ Mich. 

Mr. Johnson bar bygget over 50 
Taarnure i sit lille Vætkitcd i Ma- 
nistee, og de fleste af dem hat han 
ogfaa selv sat op. Det ftoke Ur paa 
Michigan Bygningcn under Ver- 
densudstillingon i Chicago 1893 var 

banö Merk. 
Nels Johnspn blev fde i Nor- 

drup, Daumen-! i 1839. Som uns 
last-te han Smedehaandværket og 
arbejdcde bekundet-, Tom ban selv nd- 
tmäe det, »14 Timer om Dagen i 
6 Aar uden anden Vetaling end 
grove de og nu og da en banket 
TtsjeA Da han i 1862 kam til 
Amerika, ftod han i Gceld for Bil- 
letten, i BesiddeUe af tun de aller- 
meft ecemcntære Kundstaber og uden 
at vom i Stand til at fokstaa et 
et Dtd af det engelstc Spros. 

For en Del Aar arbede han 
hart her, inatt der ved Sinsheim-L 
Iclle Banne vandt han Ocqu og 
Alters-wels- iom en M oq paa- 
lideckg Omdvtkrkeh es Abt lyfles 
des der dem at spare W- 

J um fa- han sie W i 
Stand M sc W fis It W 
W i MW M It Iar 

l Det var et haardt Steg, men 

Johnfon gav itte tobt. Hatt laante 
straks Pengc til at genopfsre Verk- 
ltedet oa begyndte saa forfra wen- 
Han Itsjedcs ikke med at udføre al- 
mindeligt Sau-bearbede men syste- 
de bestandig med noget nyt og usæds G vanligt. En sei-regen Tiltraskning 
mscde Urvkrtk paa hom. Da hans 
Sxücsdcs og Maskinforretning lmvde 
fat hanc ud over de uækmesfe økonos 
ntiske Vanskelighedek opgcw han den- 
ne osg gav sig til udelukkende at Tus- 
le med Urkonstkuktion. Dei fskfte 
Unner ban konsttuekede. blev in- 
stollcrct i en Fortetningsbygning i 
Ema-Z Hiernbm og drt qaar fremde- 
lcs udmcrrch 

Han msdtc imidlcktid straks Van- 
fkclisgbeder Dist var Hans ille mu- 

ljgt at san to Pcnduler til at spin- 
ge akkurat lige rost. Under cc Op- 
hold i Amt Ist-bot i Anledning as 
en Dpcmtion pag lmus Hain-In tals H 
te imn med Universitctcts Widerl- 
skabsmamä om den Zag. De cr- 

klwrodc, at det, lmn Tot-Wie paa, 
var Mc muligt Endvidere fortla- 
nsdc ZU- Tok Mk. Jobnsmh at den ene- 

sus usejlbarlige Manch at beregne 
Tibka paa, or ad Aftwnomlens Vei. 

Tone gov Mr. Jolmfon nagst nyt 
m tasnle paa. Han laante Vøqek og 
missier estwkpimndcn Mateumtikken 
lauscht at Smn bltsv i Stand til at 
soretagc sinc emke astronomiske Ob- 
scer ationcr og Veregningek Da 
Imu sandt, lmn manglcde en stækk 
Kilkcrt, gew- lmn sig til felv at kon- 
struere en fanden 

Nm Irrtum-n kmndler ille mcd dFuO 
Hirn-, og Rels Johason bar nydt 
den Ære gotttagne Gange at blive 
1·-n«c-.-t til at Lenstrmrc Umriss til 
sinnig Brug. Fsmt kun- cn prak- 
tilk Astr0nmn Hast von-mehr Mod- 
lcmsmv i Eli-re vidcsnskabrlige Zofe-TO 
nimm-. Han vor oasaa on Yndek of 
Poesi, fast-läg Whitticrs o. l. 

Fordi Mr. Zahn-on aldrig bar 
boldt nagen Medhjaslper. men selv 
ndfprt sit Arbcfde i alle Enkeltl)edet, 
san m- tsisk inqesn ril at fortswtte bang 
Arbcjde ein-r bam men Hemmeljgi 
ist-den vod de forsselliqc läiidrige 
Molmtismer of egen Opfindelscs, han 
lmnnttrde i fine tin-, n- ame-i i Gm- 
msn mesd dani. 

Eit Bibliotek ofl sine Astronomi- 
ilc Instruments-Dr teitomentcsrede Mk- 
Johnfon til Hijskolcn i sin Hjemby. 

Sstrr »Ehe American Magazjn". 
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Salt-Ins Mindesokening aslwldt 
sit mamusdliqe Mode dcsn Sti. Maj, 
Smälkrt var nicht interessant, da vi 
knwde den Mast at Imm- Fru Niels ( 
sen fra Kinn idlandt os. Oun stil- 
drcdo for os en lnsdmss Kinn-fer- 
Kvindcs Ztillin9, og al den Zog- 
dom og Ekcsndigkwd, See formedelst 
llrcsnbcd, Uvidcsnbed osg Ovcrtro bar 
en sann- stor Polds i Samfundet. 
Mcn paa den anden Side al den 
Wust og Velsignelsc som de san 
Mode nd i de cllcrs san ntsrke og 
vonffelige Ontgivelscr. Naak Hier- 
tist blinkt opladt for Herren. og bans 
Los sank Lov at flaa ind, san blivek 
den-CI Hinter fnldt med Kastljgbed 
til den-s ftakkels bedenskv Vkødrc og 
Esstm Maatte hans stinkin 
more solde vorc Hiertcr. km vi 
maotje vasrcs med i Arm-ich ved at 
bæte bcmde Dr. og Im Nieäscn og 
de ftakkcls Hedninger from i Vsnf 
for Naadens Tronc. 

Mindesoreningen hat nu den 
lede at have owmaet des Formaal 
som den for qodt tkc Aar fiden be- 
gyndie. at arbcjde hcn imod, nemliz 
at samle 81000, sont den nu vic 
give til Afbetqling paa Kircens 
Geld, hvilket vi næft Herren hat 
Pastor L. H. Nyrop at takke for, da q det var under band Ledele at 
Mindefokeninsen blev anbede pp 
til hvad den nu er, oq bei ex dort 
inderliqe Ønfke at Pastet- Skyros- 
med Guds Djæsp for Irr-nähen 
maa vaske til Velsignelle i sit Ar- 
beide 

Toksdaa den 10. Juni Lwidt 
Lctsgcsmissionær Dr. N. Nielsen et 
Foredrag om Kina Tot sum Tast- 
läg blev fremholdt var om Maus 
Reqckjng ellet ,,Govcrnment«, og 
om de fremmede Nationers Inte- 
resse i dette stoke Land. Han havde 
en Del Billeder, fom blev uddeltf 
iblandt alle Medlismmeth oq som 
illustrerede klarlig Emnet. Ved 
Stutningrn of Foredmget talte hM 
om Missionsgerningem og om HO- 
spitalsiAkbejdey hvokaf vi sttnneh 
at det er et vanskeligt, selvopofrendb 
men et velsignet Arbeit-a Oktde 
dlev befsgt af mange, oq alle var 

interesserede. Herren UMIM DI- 
oq Fru Wellen i FOMWM CI 
den san store MI- 

Meklis Mit-I fw Womit- 
sen i W U. s. 


