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St Lisespsrgsmcaj reifes. 
Qg der kom nogäe ned Tra 

Juba-m som last-te Vrødrene: 
»Der-sont J ikkc lade oder em- 

fkære efter Muse Eckc, kunms 

J Me blice frelste.« 
Ap. »z. 15 I- 

Lstks Kap. 15, 1—5. 

Fortige Ilssi1jc.jlxttkede: ,,L-g de 

wholdt fig en jkke lkden Tid sam- 

tnen med Difciplene.« 
Under dette Paulus’s og Barm- 

das’s Ophold i Antiokia tom der 

Mænd fra Juba-a, fom lasrtc Brei 
drene —- altsaa de Kkjsme af tm- 

denfk Bord i Antiokia — at dc ifke 
kunde blive fcelst, dersom de ikkc loI 

sig omskære efter Mose Stif. 
Hvem disk-se ,,nogle« var, Dot si- 

ger Lukas ikke, blot at de kam Im 

Judex-a De var da rimcliqvis ifko 

Udsendinge sra nogen Mem-JOHN 
Men alligevel bar de reprasmte 

set en jemmelig stasrk Retning, bvnd 
hexe den esterfølgendc Verernim 
om Forhandlingen angaaende dist- 
Se Spøkgsmaal Wer-. 

Vi lcegaer ftraks Mmke til, at 

disfe Lærere fra Judex-a aør selse 
Frclsen asbængiq of Omfkasrri 
sen. 

Man Iristes til at tro, at do bar 

stillst For-dringen fanledes 7or at ai- 
ve den Effekt: tbi Her net-ones in- 
tet om Beviser kwerken fra Apostlene 
eller nogen anden Autoritet 

Det mærkelige er at dettec vorgi- 
maal so var asqjort for en balv 
Snes Aar fide-n i Forkwld til Kor- 
neliuz og bang HUBUZ Ovtaqelse 
i Gudö Mensghed 

Og dets Afasrelfe var bleven 
findfwitet strit i Antiokia og siden 
mder ·hele Paulus-C og Barnabas’ 
Missionstefsa 

Men disse falfke Lærere ask sia 
gewendet Paulus og Vatnabas 
Dom i en ikke singe Ssttid og Ord- 
veksling med dem, faa man befluti 
Lede, at de og nogle andre af Me- 
nigbeden stulde drage op til Je- 
rusalem til Avsftlene og de Ældfte 
i Anledning as dette Svsrgsmaal 
Vi tettet her i Forbigaaende Op- 
mækkfomheden paa, at her for spr- 
fte Gang mwnes ,,Ældste« ved 
Wen af Apostlene i Menigheden 
OWJtdatatderfotuder 
neu-at om dereg Balg. 

Disse, de fix-manch blen. sendt 
es Sted of Menigheden. Dei 
M jo den, der hewde udsendt Pau- 
lus og Mal-as paa deres firste 
sitfionstuh og den havde modtas 
Ist deteS Betetning an, hvad Sud 
Its-de udtettet ved dem, færlig at 
san hovde Mal-net en Trog-us Dir 
M WWC Det var da ikke 

De M dwg W deres Bei 
A Jerusalem igetmem anikien og 
Maria og fortalte om Hedningets 
MS Onwendelfe, netop am Hed- 
viugernes Onwendelfe. 

Vaulus ou Bamndag Ier nksm 

lig i der-es eaet Sind Dis-sk- Inn 

at Hedningerne davor liqc Flogjrm 
med Inder-ne til Frelsm i mksms 

uden at gaa ind under Moschnmk 
og de beredte da ogfaa all-g Brødre 
ne, Zwar de kom frem, stor Mlmdk 
med, hvad de fortalte. Nimcligvis 
var det for Ztsrftedelvn Monjqfse 
dek, hvis Medlemmer var as bedensk 
Byrix der fondtes i Fønjkicm n 

Comaritanerne vor jo ikke Jodet 
Alt-san hat Begioenhederne von 

Seer styrket de udsendte i der-es 
Wöning om idet modfatte 
af, hvad be Mænd fra Juba-a hav- 
de lært Brjdrene i Antiokia. 

Da de kom til Jerusalem blw 
de raubte-get af Mensng og 

W og de Ældste og de kund- 
ijskde, M state Ting Gud havde 
ID- iusd dem. 

Wen iynet ogfaa her at 
Use bleven modtoget med Belvils 
cis i tll sin Mmindeliqhsd i Me- 

Tini-Mic- fw Judex-G as Kamme Par- 
.ti. 
H Pan komme Tib, som det vækket 

fGlæde her at se sm, at dog nogle 
of der Fariscrifke Parti blev troen- 
de, saa kan man itke undgaa at leg- 
ge Merke til, hvor indgroet dog 
Forestillingen am Fortkin og For- 
tjeneste for Pagtesfolket er sm- 
lig hos Medlemmer as date Parti. 

cg det skasbnesvangre vcd denwe 
Remings Lærestandpunkt er netop, 
at de gar Fordringspaa Durst-preise 
og Oderholdelse of Moseloven Tom 
en Frelsesbetingelse Der- 
med fornasgtes Jesu Kristi Fortjei 
neske, modtaget i Tro, fom eneste 
Frelscksbetingelfe 

Tenno Ztrid bat sikkert gjott sit 
tiL at Paulus siden saa klart og 
bestemt fIsemboldt Kristi Fortjenes 
ste som eneste Frelsesgkund uden 
Lovens Ettlinger-. 

SIuttelig den Beine-thing at 
det foreliggende Stridsspsrgsmaal 
ikkc er reist of Menigbeden i 

Jerusalem taugt mindre af dcns 
Ledetc Muth-heben deraf knnde 
ier tænkes, efter at væsentlig det 

komme Spsrgsmaal en Gang Bot 
klart afgjort. Men det et reift as 
et farisæifbjidiske Parti inden for 

Wenig-heben 
Dei komme Sind gsr sig i vor 

Tid gældende under andre Former- 
men det ejendommelige eller taraki 
teristifke for det et, at de, som me- 

ker det, higet efter Fortrin og For- 
tjeneste og vil gsre Fressen afhceni 
gig af disk-se Gerninger i Stedet for 
ene og alene af Guds Naade i Kri- 

stus, modiaget i Tro. 

W 

Tct ande. 
CAE Pakt. Georg Zbanisxg, Danks-» 

Meorg Brandt-i- koor en sprang no : 
IaltJ »T: Mcnnefkehjektc er ingeer 
stille Pot og jagen idnilxsk Ihm-? 
sp. men et Drum med- en underT 
fsisk Vegetation og fmgtcsliqc Bis-J 
boere«. Jeg ued ikke, naer dean 

Ytring er salden eg ved Heller :kkc, 
om dem udtalek sig pim samme- 
Maado nu. Jeg nasonet Udtalelfen 
fom rot man-selig i hatt-J Mund- 

Dct almindelige er Del, at mag-. 

fra modkristelig Zjde set Grasnsen 
mellem godt og ondt udvisket, 7aas 
les-des fom Pastor Vkand"j Dem-it 
Jbsens ,,Brand« figet det i sit Udi 
fon over Slægten, hvor ban omtas 
ler «dt-t Vildsind, som ta’k flig en 

Fkugt at fast, hvad oad det fer, 
Mr fmukt". 

Den farliqste faler Preisen-in 
der san Lwiske sin Læte ind i Men- 
neskesjælem er vel not den, der for- 
toner det unde. Undetwungm of 
denne Rsst lqvek M for sig 
seh-. Fra den kristne Menighed vil 
ikke alene Vidnesbytdet lyde om 

det ondes Tilværelske i 

Mennefkelivet, men san ftærkt fom 
det er malng at i det onde gaar 
Renneka til Grunde: der et et 

Fottabelsens Dyb deri. Vi heb-Ver- 
naar Talen er om det ondc —- ille 
at gaa til de Bogen der i denne 
Vetdenskrigens Tiid udkomnM i 
de krigsfstendc Lande am »Men- 
dens Rædfelzgetninger,« for at 
mindes am, hvordan der er »sam-i 
telige Beboere« i Mennefkshjertetz 
hvordan det onde derinde i Vierte-; 
dybet bryder freut og vsældet over» 

Ende alt, hvad der kan være bygget 
op gennem Tit-en as Ida-Kur og Op- 
dmgelse i MemMecwet fett-. Men- 
nesket bliver ondt M heb-ver kun 
at se indenfor i dort oset Falk, san 
hidäl her vætet Kam-ei for Verbeug- 
krigeni Usdflet Det onde vindet 
mmtgfokdige Seit-, og vi stal ils- 
alene ten-te paa, hmd mdt der 

Iet, fom draaer ÆMW 
over fig. Hvett Mem-Eh hat det 
oude i Q. Dei meidet nok km am 

at Lende fis ÆJ der san vi Im 
Me W M M 
M »Hei-Ac- W. her san 
der M W sit Oft-I Ies- 

Men, me Ianom oer okwer »ge- 

som stærkete ind paa Livet as en- 

twer, Tom over Hovedet kan modtai 

ge Jndtryk as, lwad der fket i Ver- 
den, dej stærke Jndtryk af, at Da- 

gene, vi lever i, er ande. —- San- 

delig er de ande. Og det et- 

fosm Helvedes Ktæftet ret er fluv- 
ne lis. Hvem ttt for Alvot sige, 
at de falske Pthetet hat Ret, kam 
ask-Wer Graden mellem ondt og 
gebt- hvem tst lyve sig fts den 
qmale SM, U »den hele Bet- 
den lisger i det pude.' 

viljegsige,atdetmaaiSWd 
ong beide haatdt for den« der hat 
kroet paa, at der var Opkejsnings- 
breiter i Knlturen og Oplysninqen 
og alle andre Stræb til Slcegtens 
Opdragelfe. Jkke underligst, om man 

dlev grebet as dyd Pessinkismc blev 
grebet of den tun-Feste Verdenssmers 
te —- der er dem, der ogian Eil 

fige, at Kristendom ogsaa dar fpili 
let Fallit. 

Hvad beter del? Ja, Ver-dens- 
krigsen hat vætet et saare haardt 
Slag for den fristne Menighed. Men 
misdt i den store Udmygelfe vil Me- 

nigheden dog bevate jin Tro pac- 
ham, vor Gerte Jesus Krfstus, der 
losmfotatftelfefradet onde, 
tyvor Menneskene findet sig selv i 

Belendelfcn of det onde og i Bsn 
om Ftelse fra det unde, han« fom 
trods alt ondt i Ver-den hat gaaet 
sin seitende Gang gennern Historien 
Hans Nige er paa Jokden — i den 
kristne Menighed. Tet hat gennem 
Tidetne kendt til ftore Ttængselsi 
tider, men dets Hex-te hat til alle 
Tider vist sig paa Trcengselsbplgets 
nes Toppe Vi et mde i Trængselss 
nderne —- vl ffler. book Undergans 
qens leger btufer og fyder. Den 
kristne Mensgbed kan nn Isle den 
ftore Verdenssmetje, men den kan 
ikke slippe den Tro, der hast-er oppc 

i Haab om den stote Seit zsor alle 
dem, der søget ind i Menkghedisns 
Liv. Der skal komme sinke Trasngss 
let end dem. der nn gaar over Ver- 
den —— Men der er en Skikkelse. 
der vil lose For Menigheden over 

Tidemes bruseude Hat-. Tet or Je- 
sus Ninus-. —— Dg vi vil mindes 
Zalmens Ord: 
.,Sorn Abt-nimm der for Sodom 

dad- 
im bed sog du for den fwns Stad, 
tiL Wo imn Zuwen wohin-« 

Sau knu- Magton over LIkks1111«-5kc- 
Lvierterness »Im-gräme »Beder Sau 
er dka Insowean lemc sum Zum 

er Werden-I- Frelscr Tot bhocr nok 
Kristendommem der ital red- 

dcs og optejsc Menneslcslægtmh Tom 
fkal dcrmpc alle vilde Ewng Imm- 

Lmn faar Lov t:l nt made, ban. 
til hvem Krifmc Lan sm- mcd Dia- 
ten-m 

»Tu, fom paa Havet trædc kan, 
og i Orkaner Hunden 
o, Gub, vi, ssrte Ved der .daaad, 
mod evigt Havblik stundet.« 

Hatt er den enkeltes sont Falke- 
flagenes Zwist-r Tkt bliver hakt-J 

jVidnesbyrd, hans Risi, der er den 
Rande Profeti om Mennesket 
og dets Fresse, og det er hom, der 
stelset dem, som »von Grund of 
sderes Erfaring bat Sankt-ne ove- 
de til at stelne mellem godt og ondt." 
«Gebt. ö, 14). Denne Aandsmogj, 
som hat anbenbawt sig i Jesus Kri- 
stus, anbefalet sig endnu —- tkodsz 

ialle dybe Fald i Kristenbeden — 

Ytil Mennesiets Samvittighed og 

stiller det state Valgf mellem at goa 
under i det onde eller at frelies der- 
sra til evig thejsning ——- Volget 
weitem Fortabelse og Reise 

Reste Judityk in 
et Ieise i Beste-. 

If P. S. Zig. 

tzortsatJ 
3 Sau stand-es es caklaud, Cal. 

Deune By med det jpanjle Navn 

og den ikle umærkelxge Historie-, hoc 
s1 dem Aar været Maolet for en 

Mængde Mennefteks Rejse pac- 
Gkund aj Verdensslldsnllmgen, som 
vt jo alle hat lmt og læst en Del 
am, saa Jeg vilde tun basrc Band 
i Brett-en ved at soktælle ke: nieset- 
shvilket mjn Tjd da heller jkle nu 

tillader. 

Jeg kom, som sagt, til Byen om 

Ratten, og det maatte jeg betale 

for. Saatete var det vel bog, for- 
di jeg var baade for felvklog og for 
godtroende. Zog gis ikte til del Jn- 
fotmatjoni Eurem-, som findes pas 
Faktgestationen oq fokhjrte mig am 

Logi som min Reisekammetat, 
Breiten fra Los Ameles, raadede 
miq til, men gic mine egne Befe. 
En Mund com til mig og tilbtd 
mig at tage mig til et Hin-h hvor 
Prisen vgt nogenlunde modekat, han 
hwde, sagde han, en Bus, iom str- 

,te destil. Bug’en viste fig at væte 

en stok Ante-mobil, som jeq blev 

place-et i, medent hcm Eis for at 

se siq om estrk flet- ftemmode. Da 
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var fulten tillige. saa jeg maatte 
have Mad, Held om Klokken var 
mellem 11 og 12 om Ratten. Jeg 
fik Mad, god Mcxd og for en bil- 

lig Pris, san seh- om Hotellet ko- 
swe mig 3 Voller-T var Moden 
saa nieset desto Ritigem ieg mast- 
te gaa et Par Vlocks for at faa den, 
men det var den ogfaa umd. Jeg 
serv udmætkej i min dyre Sen-L 
og nwite Morgen ruftede jeg mig 
.ved et forfkiskende Bad og en god 
Fastebrnder Ostens fast) til Bogens 
Anftkengelser. —- Fra mit Verrelfe 
paa Hofes Larve telefonekede jeg 
til Past. A. H. Jenseit, fom bpd mig 
hjertelig veltommen og lovedc at 
komme Og tage mig til sit Hiern, 
hvilket han saa ogsaa gjotde Post. 
Jensen kunde dog first komme om 

en Stund, og Ventetiden benottede 
jeg faa til at strive til mine trete 
i Hjemmet og se mig Um blandt 
Tutistekne, som Hotellet var fuldt 
of, og faa i den Del as Byem som 
kundc fes ska mit Standpunkt —- 

Jeg maa da begynde med at fige, at 
Jan Francisco ex piftnok en smuk 
By sog en ftor og travl By, men 

jeg bleo alljgevel fkusfct soc-d at sc 
den, namenng iordi jeg Insdte 
med falske Foresttllinger. Jeg hav- 
de ventet at finde en By, Pde 
med Pult-net oa andre sysdlandfke 
Tretet-, men fandt en Zamling as 
store, nøgne Bygninger vaa et tem- 

melig bakket Terrain Jeg havde 
ventet at finde en By med Zolsfin 
og Var-nich wen i Sen Francjsco er 

der taaget og koldt, var del i hvert 
Falk-, mens ieg var dek, faa jeg 
fra Klokken 4 om Estekmiddagen 
bavde udmættet Brug soc min 
Dverftakke, som min Das-sm- bad 
mig om at scnde bjenk Mmr iea 
Var fasrdäg med Aarsmedet i Lucc! 
Ren Jungen var dog det vckrste 
Postok Jensen Log mia en Tut ud 
til Gulden Gate Part, der io er 

bersmt sm- sin Staube-d, til den 

fnmkke Gelde-i Gute, Judsejlingen 
til Sau FrankiscosquteiL til Clissi 

Haufe ved Havet Misn Zangen Var 

der ist vi kom, og den Um Me, 
soc-di vi sow, men dindrede ost« deri- 
mod i at se de manqe Lsisrxiglyeder. 
fom den tækkedc med sit Elek. Jeg 
var natur-ling uheldizL Sor im 
wivler ikke paa, hvad san mange- 

har udtalt am de Dorthin-den her 
er at fe, nagt Tagen vigetc 

Men desto bcldigssrc par inq mcd 

Hean til Lond-:-nmsnd, ZU Luxus 

i Forbindellk misd i Wildosrt LIMI. 
baadr dem, im tädligm impde mødH 
og dem, jeg her mtdte Tor sitt-ftp 
Gang. Lin. ikkc sandt. Menncskpr 
er des-A de dedstc oq de muckte 
vi kcm mode von Vor Vejk Lad Nu 
taten vaer nok sao ftomktcsd baa 

de i Sktnbed oa paa anden Man-; 
des den kmr doq intet Hieni- ude 
det, vi tillaxmcr den, oq derior fan; 
di ikkc made Iotitaoclfe hoc- d(»11,j 
sclv om vi spat-r dxsnms nok Tauf 
nie-get Ton Lspdaaelsc ajordc alles-T 
rede Adam i den storc Natur-, hvoriJ 
ban vor stillen der var intet for J 
jmaende Hierin som genas-m den« 

flog ham i Mode-. —- Men not het- 
om. Jeg bat Inn udelukkende gode 
Minder om mine Landsde i Jan 

Francism Fast og fremmcssi maa 

»ja; km- nekvne Postok Jenseit km 
Haku-m i hvis gceftfkie dient vedj 
iden smufke dcmste Kikke jeg vat; 
iGasft i den kom- Uge, jcg var ji 

«Byen. Jeg blev budtz veltommem vg! 
bavde Filelsen af, at fes var det’ 
Hi alle Monden og jeg wq et godt 
Judtmk med mig fta dem Papste- 
Qiem ved den gyrdne Posi, m ing 
ksik en stets Fjlelse of, at det er et 

Sien- fot mange as vote Lands- 

.;mænd, ældre og Wa, Mænd og 

lspittdeh til Stadighsd. M mindst 
IlOede det mig at usde de mange- 
-Jmttkke uns- Mennefley sont kam 

iM,WinanmetoqiLæsep-ts 
W i Mrkens W. M Sam- 

;Uhuvdileteafde-sjeg nd- 

Ft de its- htpt vck Mia, kam 

»Mein-net as Marias-den« 
l Gier-) 

Rissiousmksdfe ichNshlk ; 

Jeg et anmodet om at strive 
ljdt om ei sksnt Missionsmsde, vi 
havde i McNabb Medens der -«- 

især paa den-re Zjd of Aaret hol- 
des en Mkmgde Missionsmsdeh 
se bate, hvokledes det i denne Tid 
primlet i vote Blade as Tillyinins 
get om Wider — san htter det til 

Sjckldenhed, at vi MchiganFoU 
vWunder med, uden nam- vi fer 
hat Wide. Wen kan bewe- at 
mer vi saa en M M fast 
M Wlfr. san et vi san nieset 
were Mit-h end W Anleh- 

ninsen et soa at siqe en hastig- 
dsqs W. Ros- men at vi 
san sauste W kommst 
i MWM km M M siv 
W sk, at U et Woll; d- 
es U M M, W —- II 

Ist W — m Ost III- 

M Me, at pl staunst as seh-, andre 
vilde da eftet al Etfaring vol-re 

sag nieset mere ufkqanfomme imod 
os. En anden Sag er dei, hvcw vi 
lau blive til. Hvem wi. om der 
ikke slumrer Mulighedek i as i Ret- 
ning af at blive Stortalerr. Nu bar 
vi i hvett Feld millan of Billy 
Sunday, og ham lckier vi nu M 
Qui-gang, ligefom vi ogsaa hak be- 
gyndt at beslæfijge es adskilligt 
mod »The Welch ist-mer« of Rus- 
sell. Nei, men den« Omstæiidiqhed, 
at vier her i Mich» er maaske netap 
Aal-sag til, at vi sjælden lommet 
med til Misiwusmsder. Vi hsrer 
vel i Grunden hvetken til Osten 
ellet Besten. Hvorfor der vgqu for 
en Del Aar fide-i, om jeg huslet te,l 
fokhandlodes om Mich. skulde hjte 
til Wisconsin eller Jll. Krebs. Der 
var maaste ingen af disse Medic 
der fontes, at del tilkom dem at ha- 
ve os. Nu et det san ellets ikke sae- 
ledes, at vi er forkyntte over, at 
vi et soc-dont et Zoll for os feliu 
Nu htter vi til Jll. Krebs-, ag, sau- 
vidt vi can imme, er de detovre 
kommen til at holde meke og mere 

as »Ist-. Bilde dei for sorigt ikke vcere 

ukimmeligt as os, om vi for-langte- 
ac de s. Eis. i Chimgo alli d ital- 
dc twnlo vaa os? Er der ille me- 

gct met-e naturligt, at de tkrnlet 
Pest i Siedet iot List over Bandes- 

Men del var im Modet i Mc 
Naht-. As Nsdvendighed lass-ges 
Reisen lierita cftek China-« og der- 
til san man reife over Land ellcr 
S-, alt eiier Tuske- og hour man 

beiinder fis bodst. Eitemi have 
owknattet lios Provit Pedersen kom 
im ved bang velvillige Bisse-nd nd 
til en Jksrnbancgaard Da ieg der 
criarcssch at min Ktop og minc 
Kler vor nagt-Munde usiadte, 
prifte feg mig sclv heldig, at jeg 
vor kommen vel iggennem denne 
Mvrctue ai Menneskcr. Tom Chi- 
mgo kr. Hvor mange Montieka 
og Tin- iuon dct i Grunde-n gen- 
ncmimtlig ist or. Am- dernede pcm 
Madisun m Etate Zu» twor Men- 
iivskck oa Tin- i bwget Moanoldigs 
bcd — de ileste listc —- Vtimlek 
wollt-m hoc-raubte? 

Mc Nadd et file da ilkc i 
E.s.::nnu:15j.min.1 gncd Clyjcago —- 

lwsd um« i mentläq Rot-stand lau 
mwxs m Eierbe Alligwcl er der 
slisns end sen Baue denkt sog kcsjs 
su- kam Zaum fu« Bauen til 
Strich-L en ujtlelig Prasgtig dobs 
lichümct Bank-. Pol-. L. Jenseit 
lim- th i dems, at trods meng 
Klage over Bauesclflabcsknc, saa et 

det Tom Regel belsogcsligt at reife 
zum des amerikonssc Jcmbaner. Er 
man heldig, som jeg mastielig not 
vat, kan man Faa ,,observations 
car« sra Streator til McNabb. 
Ante-n vol nok for-di jeg var 

nie-d Sonnen Miyutter for tidlig 
til Mcdlkabb. vol Grunde-n til, at 
Post Herde ika var »das Baue- 
aaakdm Jeg fpgte da heu·.poa 
Hovedgadcrnc ch tænfte: J for- 
doms Tage i kweti Feld fandtes 
manae as de dankte Kitket oq Pras- 
steboliget omttent — like altid — 

saa fotfærdeligt langt sta Hat-ed- 
gadsernc. Og mens ieg fmdedcs 
derben ad Tit-geh tænkte feg: Ved 
Clem- Creek boggede Paftot Mast 
engang en Besteht-Hm mens han 
ptwdikede for Folkene ved Tlear 
Creek, men jeg var fkke klar over- 
om leg var ved Clem- Creek. Zinsb- 
lettid kom sog over i Mdenw 
wartet-eh og her tigqer den danfke 
Mike med en not san hyggellg lille 
Prcesteboliq ved Siden af. »Sei 
blivek man mod et vatmt Daandi 
sing bndt et hie-stellst Velkommen 
Of Past. Oeede og html elspoæpdiqe 
pq fromme dustm Man man-seh 
atmanikkealeneetletosgtedanst 
»Wie-m wen oqlqa i ei dies-h 
km mmi hat Werg for stu- GE- 
stersz vaadcs leqemltge og aqndeuge 
Pleje. Post. N. P. Nie-lieu var 

ach-rede- kommen. Siden Tom den 
ran- flittiqe Jst-sen Vonde bit-m- 
efter Graduation sta Hsjstolem der 
merk-selig not liggcr to Mil ude vaa 
Landst, og siden taget et Kursus 
paa en NormalSsole, er Frsken 
Bande nu i Aar bettoet sit isrfte 
Skolekald. Insel-, fom bnn kolb- 
tes, er en Sssterdatter as Mr8. 
.deede, men hat vætet i Haft-i hos 
Heedes fide-n sit ottende Aar. Jeg 
tror ist-, jeg bitte hende tale En- 
gelsf, men noqet Engelfk maa hun 
io have leert: men jea We hende 
take qodt Danstdg mqnqe as den 
Stag- unge. W i Ins-M ca 
ist for .,sine« ttl at tqle Dunst- 
lovet gest for vor lutherske Arke 

Dei W abid: »Vs M et 
godt Mid» Saal-des ljd M ag- 
saq flete W Kett ved Min- 
qeucstetiskczlmä. Damm 
man bei-miet- WI W 
its-d os gen-tm Ost oq Sakrament- 
Wt at has ums-h W ist«-It 
Jamlcs betont W M W 
fIsflsditcsklstst M NEW- 

cssss Mist 
kmsscs 

- käm-II -l IITI 
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International Harvcstcr 
GiødfclsSpredcr 

F slg cftct en International Oavrrjtcr UXIIIDEk-.-E.rkss«.r -— 

Lqu Cotn Mag, Lmv Clovckleaf cltcr Von-Lut« Stumm- 

:is.—.«)-:-::- J« : »Zum-r : Essai-fern sog Te okl Fig-J, a: tun-i Flrdcst 

nksxnssup L:::..: Jcks JDJJJDAWUDO cucr Ucck.1.:::«-:-, km nd’M 

instit-.- Urithc : «i«’-·1Hktc11q oq":cun Nzodsiim n- J Ums- Zelt-: 

graldcr Ton-VI ::.mr Zureden-n er nu sum Imnr den our gur! 
szgncsste i mange :«l.1r 

Txttc Aar-:- J H C -:-sru«ns san kam-i mod sasroche VE- 
sckrw vxdxsorcdcndk Jutdn1nx:!,1. Tunk san jun-du :.-:!.:t Jg ath 
M -::1 Lwdk It J fqu sltcr incre« ein Wisse-:- ’.’lli:.u-:us1 Muer- 

Dctxc sm en smai wish-. ie: J! kandtms i Ihmka h«.·»1).r:»-—:-n11: 
m- iijxr : LLIkarfcn 

International ;.1r.—.mr Zur-stunk- «r ;.:.-sc. Enrtx .,1 ..i:»1 

MONEY T.: srrumHJ M END-nun ::! » :!::7.«.1.’.’". A IN 
or Ein-Pest nnd Ufer Iruf«1:!,1. Lein-Juba J .-.1sk Lsft Stdn-c- 

UT- T-«r.-:- U·«sk«11-.md. »Um «.s:«E-3:-d..-k« IT :"sp Um 

J H C »Es-VII Exmdsr VIII-Z Tun » nde a· Fund- 
» Crvkimlar IX irr Nun sfr :«L Tj k«l sende Tism u« : .x, "!- 

EIN Dr T. TM« m-: is on Wir-OR Zorstcrk r-: J: EDL Et. 
Dem sinnst T-- idn ««.· i.:. Em) .—:- vt «13.ka.,-rt. ..1 :·: Tij Nr 

Nessus-. Jniskt 1j;- Tom l tiPndsks Tor Te Emr IM J c- O 
Fonds-r 

lntemtionsl Ame-tot compsny of Americ- 
M 

clslchco UsA 
M M M Ins-s- ons- n- 

— -----------------— 

80 ACRES af god jævn MULDIORD I« I·s"«’""·"«« fsj »Ur-— — -Il·-r’ox·«’ 
Atm— Ums-kan- 4ss IXi1si-THEimwsmlsOLmsp k:««:--I«z:s»:t X «t:-1.««:«« 
him. Komiiujsc Hstnssstk M.s·—k.«-iknr. k.- st km» 7 Ykinsksssrss Hu- z 

Miltilskupszl M.1txl(«k-» jiMjH J-: ··I--1(s-1.:«l.ks.l«1sDuk-X Miss- 
50 Mil!)2-T.l«u«1.lrsi skiusfissuvth »Nun-W ti» sskiss sqsch HEXEN 
hwmts stun« kimtxu L p:««o-«1;Is11lt« XLHV ist«-: l. « H.-,-1««n-«--t:s 

PMB deceu, Taylura Falls-. Mino. 

Lautan New York. 
Tor Lusch xo jin inme Tier im Lamm-:- .-J U «.l 

ists-sc zum ot kritisch-z Inn iioglc Ton c.pli)-:-ii::i,1c:- 
Jlllcriøtht v: csr 10 im en sth Flut Tmiilc insr i ani »Is- :, 

at der otl komme slere del vrd vi, thi en ijl kmr zum :s.«r . 

Mit og denn-S her stinkt, og at ilere vil komme ug fis-ins ;-—.«: :: 

ogfaa — — thi vi bar keviiisr derfot. Men vi sum-is unxxkksnt r 

icmr je un og da Sknld for lwod de andre ger, missi ask »an 

Eidentjcg iidst advettckede i dem ·L«l.1d, Aar ::.i Icqu Jan-L- 
til m Vade as 825,000.00, san der lau so ice. .1: scr ..- uns-has 

iin krmmcsr just ou lebet Og den, sont im lex-: zis« !. -.·r LIlr 

Haus Jsmenscn fra Bleir, og ieg er ois ma, at mei sci: mus» (s-..i-.«- 

give en fondfasrdig Q-plk)5niiig, og ban er en ins-« kruircsi Maus 

Lg da der advaregi iaa megot inin n-: Julius-z Landigcziicc 
saa kundc man io ierlwkls siq lios en Mond s.:-m .«lr Jl-r:-.·:es·ui. 
disk tandem-re as imllcsis Interesse Jeg lkal rika ;;l.-.I visd ki: Exi- 

csllcsr iolde ior hvad ban list-. 
TI: er her som ande Eteder. der et sum-: spm -;.- ist-: usw 

ogsaa siugcst sont er daorligt, og J get vol i a: i-« Ist mag »Hu-r : 

Esmmene og da isasr de smllels Landgut-inu- ci zllc insndit 
dem, som gaar for at vaskc det. Dei er neu-Im Tau Iscr : Lauten-. 

at selv Masnd, soin ikle cjer ander end twad de tmr ma known-il 
naat de blot san blive anbefalet of —- icm irr dct ,1.-d: nd zum slkxi 
piret, leslv om de ikke fidde indes nin en Jnntlk as Ersarixkg 
Forretning, der kundc bog not bebt-ch, og iiasr Inst i Titeln jin-at 
der csk saa mdngc Vanslelighedcst ved Esther og andre Bald-kei- 
an lunde man vol kristes til at sporgch or jtte dcsn Zlagizi de sur 

ligste Ase-nier: tbi skulde en Fcil minnt-sie iaa Em- dc disk at 

sætte Hatten poa Hovedet, saa kcm do sinnt Flotte 
Im vEl ika begynde mcd at inttasllc Din, Inn-r ged- oci «- 

ber, og at der er ingen Siedet lom bei-, (tl)i disk er csgimi Elmnisr 
her-) men vi or godt bevckbnct imod dem, do ei lmr :i.-l ni Eli-n :.l 
at den-be dem med. 

Men detimod lad miq fige —- kom og ir, lixsnd ri Emk Iw 
san ikke fom andre sige kam stil, da J nma sei-J Malo edler Alls-is 
men leg san list-, at edets Dphold her iamt Beiordring pr Fort- 
er og blivet fris, enten der ksbes ellet ME, bei nie-Her :!k«-, at sun- 
me ftit og betale naak J reisen 

Og om J findet noqct bet, som interessisrcr edim ilal W 
med Glckde vise wet, at jeg baade vil og lon bjalisc Mr til at 

kjbe det til den rigtige Pris. 
Til dem, som maatte komme, for at lette Reisen dir edel-, ltb 

Billet til Orte-Into, og lud niig vide med hvod Im J loiInner. og 
jeg fkql med Glitt-de msde eher ved toqet Jeg Ekel nied Glasde 
give al den Ovlysning, sont passe-. 

Lust L. Qitkeqqquy 
Bot 14, Laut-ens, Dziequ Eo, New York 

og naac man dem-vieweka Noa- 
de imod ist Mkkesomfnnd eller Me- 
n«ighed, at man som Helhed set Be- 
tydningen og Velfignelsen as Mig- 
sionsmsder —- soa san man jo med 
Rette sige, at alle Msder er gode 
Wen naar der iaa blivcr Tale ocn 

Frugten, Veciigneltm, saa bljver 
der udeu Tvivl stok Forikel paa 
Wu. Vol et del sandt, at 

aqudeliqe Bei-biet tun ikke vejes 
oq mmles med meuneskelig Vogt 
oq Maul, men der et bog noqeh 
fom heddet Aandens Saus og For- 
Mk Bist-it san man natur-cis 
vistahometqodtpkweioreu 
seh-. Mem Taler je W den« at 
W gut »fre« M til Dier- 
te« Mit s. ig, at W 
san fta W M M. Im 

An Petri-s Hiern- til merk- end t» 
Tusindc Hierm- gik Order Horsie 
Rufst-das Fra Hiern- tjl Him- 
qis Ordet, da Stefanus prasdikcde 
det soc Mengdm Og liquende er 

iset mangfoldige Gange fiden Men 
vi set ogsaa, at Order virsode mogei 
forfkelliqt; hos nogle »stak det i 
Hierm« og bog andre lcvgede del 
Hierbetx netop faadant et Gut-s 
Ord, »det saurer og det lasset-«- 
Oq M trat jeg, at hvcr man vo- 
ver. kund- jeg nackten siqe, at lade 
W qaq fta Hierte M cis-ie- 
foa Ouds Wette til Umw- 
teb der faak man et satt Ist-.- 
cller f femme Grad. Tom M- 
Iant og Tilljtter »W« 
Guds stand stse W es « 

W« W Ist II
 


