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Luther Kollege Vore egne maa
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deres Agetation imod dem.
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le af Præsterne hat ordket Kjkkerne
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ønsker at denytte Kittekne til Bsns
tiefre-den Ekal have Adgang derth
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b
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En
var

25

Studente-r

Dakota Distr1kt as MissfourisSynoden hat Valgt sen Komite paa tre Medlemmcr til at bistaa
deog give Rand til Mem-weder i
Scuths

res Bestrwhelser

7or

at

ovrette

m

Menighedsfkoiev

vediigebolde

Endnu i denne Uge er Bladet
helt overlæssfet med Jndseudelser,
Zaa Elere Artikler maa Dante paa
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nere prædifet falfk Læte. Jo, Billy kan ärm- dcsn Helligaand Tid for
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Særdelesyed hat den gaaet fremad
J de sidite ti Aar ek flere Missionærer udsendte og Here Penge er
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I Jeg vil derivr broderligt Henlsttlle til vote Mentgkzedek at tage

Met.

blev der ydet til de

naat

man

saa ser, at der

ydet 815,021.15 til vort
forskellige Anliggender
hethjunme, san man man virkelig
frage Kan vi for-spare det? At
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tro mig: Ilt oire meget til Herrens Sag det et en ickrlig Guds
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Kæte Bonn-er! lad ös- luklc von- Ljne op og sc paa den stotGuds dobbelte til os: »Guds Lam, der
stc as alle Udstjllinger
bærct Verdens Synd«, og laa: »Im-sonder Evangeliet ior al
Eisdning«. Det føkste Syn bringet en uudsigelig erd i vokc Hierti-r: det endet Smi on uudsigeliq Glckde i vote Sjeelc at vl maa
vaste ,,(!lud’s Modarbefdete".
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Illvor dennc jtoke Dobbeltudstilling: Lamog Ver-den i Synden, da ikabcs Dåsekvili
Selvjotnasgtelfe til
ligliedens Rand i os, da bliver vi rede til
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Zkolctz mm noat
dette ikke Lan lade iig gsrcn var
der Grund til at

inwsd om at gan, at de unge im
Stolen qaak tjlbage til de hiernlige Siedet paa den gamlcs Egn,
tmor de kom fra, og der viäsr. at
Stolen ndede sin Hjælp til at give
dem Afsmcm pcm et verdsligt Livs
Tomle og aabncde der-es Iser og
Øren for det, som bar evig Bastdi·
Hvad jeg her striver
og at
moden
Ovewejelie strijeg eftek
ver dette
trat jeg, at mange
gamle Venner, fom jeg Aarenes
st leerte at kende indenfor »den
sorenede Kitte« vil soc-staa, og jeg
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ste. Jeg vilde for
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Skyld her paa Kosten meget gerne men du 7kal forftoa de: hereiter.«
yde min Hjælp til, at den op- Joh. 13, 7.
Eom del vjl fes as Pastor ijs
vvskiende Ungdom, ogsaa indenfor
»den forenede Mrke«s Masche- Bekendtgøkelse, blev Bethania Meder, kunde faa en Udvikling i Ungnighed paa Grund af Zogdomsi
domstidem Tom gqv den en dybeke
Medl einmekne forhindret
og mere alsidig Forstaaelle baade "at have Kredsmsdet her i Bostmh
qf luthersk Kitteliv og as danss hvorfor det blev afholdt i Emaus
Folkeliv, og ieg mater, at tun den Menighed, Falmouth, Me. Vi vil
Ungdom, der vinder Kendskab og derfok ad denne Vej bringe vor
Oplysning paa diss- Our-oder- hierteligste Taf til denne vor Sinaar en god og fund natuklig Livsi jtetmenighed, der med faa lidt
TM
udvikling i Tilknytniag til det Liv, Forberedelse bog saa beredvilligt
We »Im-fordre hat levet sen- pas-sog ever at taqe Andde i
nem W Eli-Ums
Aar, og enhver of os, der sag
de
sen Aug tjr jsq love
For- lænqe for-nd hat-de bedet Herren
Mit-«
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Stand til det«
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nun til fin Mand: «Ved du, hvor

sog goar bonI-«
Han spart-de: »Im del-sont du
Haar Versto, san gaat du läge hjem

Jesus.«

til

ct lykkcligt Sinil og Aroplsftcde, sont for at favne»
sin Fresser-, udbrød hun: »Ja, det
ask jeg, oa der vil jeg vente at
made oder-: san du Mc dire, bookledes Jesus allercde rinng med
Motten ester mig nu?«
ch skal nu i Kokthed meddeie
lidt om alle voke syst-. Vi næket
nu Haab um« at vi Mc stal mifte
slere of dem. oq dog vil Lin-gerne
itke fige noget beste-tut endtm
Mks. Fridan Fischer er i god
Bebt-ins oq kan begynde at tage
Mit Rasring til fig: detes tre BirnKaja. qua km H w hat kamst Lob
at komme a;
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WILL Van. ligger von Routine-r HospitaL Jamaim Plain-L
Its Mr. og Max Lust-ed Rasnmsssjcnsks tkc Born blcv de to anangkcsbet as Engdonnncn Ellen bat
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er stcmdcsle L- meget sog og übende-,
doq baabcst vi ogsaa det bedite der.
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Pauduw
NasmuåAm Mr. m Mks Mollck
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manch og storc Neiwordigheder undJlmm
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Carl Fische-W
Af Mr. og
ssmmelsc fra rette Vedtommcndeis
Sidc er de Fsrit bleven sat op jgou site Vorn angkebes Frodc og Helga as Eygdonmwm de bmgteb paa
im läge i de fithe Dage.
Vor wrcdc Zttndhedskommisfion City Hospitalcst, Swor de en lasnges
ftalægger fig felv at Zwld for w Iid kvamedc mellcm Lio og Did.
Forssmmelscn og pur-very faa godt Sau Iidt vides er Helge nu uden

bringe storis Dir-e paa Herrens Kirlealxerc og Missionsaltm
Korn saa Jndkemisisivnen i Ha med en Lifcrgave den l. Sondasg i Oktober, cllcsr i Oktober Man-led.
Herrin-d Kætlighedsens Hilsm
J broderlig Ækbsdiglicd.
G.B.Cl)ristianien.
,
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..Sig til dem um« Zog ck Iaa
glad for, at jeg Zade min Sag
btagt i Orden med min erlfer
fix-end jeg kom poa dctte Sygelcje,
thi her vilde sog-Mc have vwret i

Ved icucrc Underspgclsck Viicsk
det fig, at Zundhcdskommisfionend
Osmnasrksomhed fst hat meet beutedet dumm idct der Ist dar over-et
opsat Stiltc med Adoarsel om ikke
at dräkke af dcttc Baud. Tot formodeäy at dissc Efilte i Tidengi
st er Ichrevct af Trmth og be- slap
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Scr vi for
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fokfcellige ge, den eneste danst·omerikanste
810,950.89. Det et Ungdomsskole san vidt paa AmeriMissioner
Denne Stole givet
tas Vestfyst.
ca. 81,439·02 mete end i fertige
Men
tun et
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limos

ca.

Samfundssaar.

bet af dcnne Sommer
Glcrden var-ede- doq tun fort, tbi
olleredc famme Rat blcv Eli-to as
vore Folk soge, de sit heftig-I Sumtcr
iMaven med Dpkastniim, og
sont Tage-Ic- gik, sormekedes Antal
let as de fngex der gif nagen Tib.
Tot de For-Tollwut Lægcr kundc blivc

Jkke mindit san vi prise Herren ved at got-e en tet Brug as
note Midler, at komme levende i Hu: Gud er alone Zelt-dicken of
alt: thi liqn iiger: »Ach-; hsrek al Jorden til«
Lsg vier tun
Huslioldeke over Nuds mange Slags Rande.
Regnlkadsdaqcn staat for Dort-n For bete vor Hugizoldnlng
oglaa for den rette Vtug as vore Penge og GediOg, koste Etuisiundszocuneh er der noget Aar ellcr Tiddpunlt
i dort Samstmde Historie-, der krastigere taler til osis om Diletvillighed, end netop den mit-irrende Tit-.
J- den gamlc Bei-den dsr Million-Er paa Slagniarternc, endnu
ilete Millioner bildet til Kryblinger Tor hele Livet Sorg, Tom-er
Jammer og Nod as alle Flog-L ja, saadan er Situationen i den
gamle Verden
Og vt net i Amerika i de fordnede Stoteu Vi dar Landsited
og gode Tidek pag nasiten alle Omraader Vi imder botgetlig og
religiss Friinsd sont i intet cmddt Land i Werde-n Lg sent dansk
Folk her i Landet hat vi ogicta iaaet vor gode Del. Hvilket Forbavsendc Fremikridt i de iidite 10 a 15 Flut-!
Vennetk v-. leoer Under gode Koar. Hat vi ittc alle Grund
at
til
Lovprigsningsoirc og Velgørcnhedss
give vor fix-re Gud

LIAYHUDH : sk scsr M as Eli-per
Dass-. chr, zum m Imr jagt Mast
dette Tilbulx Et Arber for
fis 1:1, .11 Tit-) »Jaan km c» de
lBlodets Udbkedelle i den Retning
Hm
»den formt-de Nil-few
tuuc
vil utvivlfomt vcete en MissionEber vil bære god Fragt for Me Menin Iscr No Kosten reist-r
jnd til Tore-: met Kirscsantsundiz
satte-bedenke og Samfundet
Stole i Lsckidsgatcnwx de fleftc fom
til
Danhsdes
sendt
Mangelmer
pag dansk Stole-. Jeg
lifh M Publ. Don-sc Blatt, Nein-. sindex-older
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Der svar vor -Ovekbevisninq, at
Kittel-ladet bcwde Idet en god og
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tot Eicrcsk« Tcnrl oil W san
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