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Den norle lum. Frikerkes to- Bla- 
de ,,Folkobladist« sog ,,(s5a·:-s·ern« er 

bleven flaaet sammen til Vet, det 
vil nærmeft flach at Glas-fern er 

gaaet ind i Folkebladot, og Vrisen 
paa del-te Blad er paa Grund af de 
hsje Papirprifer sat til SI.50. 

Det amerikansksfkanidjnavisit-Sel- 
skab vil om Aftenen den 21. Nov. 
iflg. The AmsScan Rcsview feer 
8 Aarsdagen for fin Stiftelse med 
en Banket i Afkor HoteL New York 
City. Som Æresgwster er jndbudt 
de to forhenværende For-www 
John A. Gade og Sohn Aspegrem 

En ny wirikansk Dialekt paa Tryk 
Past. G. C. Leonard, Missionasr i 
Monrovia, Siberia, Afrika, hat 
W Markuswangeliet og udars 

«»« W Hi fftfte Lassebog og en 

MMM i det Sprog, isom de 
Afrikanen, han arbejder iblandt, 

I talet Det amerikanske Bibelfelskab 
vll udsgive disfe Bogen 

Den ftsrfte lutherske Stat i Unio- 
nen er det Nimm som Luther-aner- 
ne i Wisconsin hat givet denne 
Stat. J fire og halvtredsindstytve 
of dens een og halvfjerdssindswve 
Wer er Lutheranerne talrigete 
end alle andre Protestantet tilsams 
sen. Der et tun to Countier, hvor 
sen lutherfke Kirkes Sttyrke ikke 
wergaar alle andre Mrkefamfunds, 
M Am. L. S. 

ca ny Oberste-stelle as »Brand«, 
M Mles Menander Dem-fon, er 

M udglvet af Four Sees Com- 
Icmy, 67 ComhilL Bestan, Mass. 
Ver et medgaaet 25 Aar til dette 
Ikbejde Jbsen læfte felv, mens han 
W levedh en Del asf Manuskrip- 
U os mttorklerede Overfættelfen. 
Ost vil blive under-kostet et Gen- 
Myn i en tidlig Udgaw Bogens 
Isl- er fat til 81.50. Lasset-ne af 

"Mu. st· May faar den for 81.35. 

» 

« M Erleican tiltager i 
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i— 

Den luthetske Kirke i Amerika- 
Uden Kildeangivelse meddeler »Au- 
gustana« fslgende interessante sta- 
tistiser Oversigt over den lutherske 
Kirke i Amerika. Den hat 9,627 
Prcefter her, 275 flere end i 1915; 
15,985 Kiefer, 246 flere end 
foregaaensde Aar; 3,754,923 deb- 
te Medlemmer, en Tilvcrkst af 
70,643; Kommuniknntetnes Antal 
er 2,414,116, hvilket er (31,731 
flere end i 1915. Den udtbetalte for 
lokale Foretagender 813,532,834 og 
gcw i velgsrende Øjemed 83,326,- 
428 eller tilfammen 816,859,262, 
altsaa si,818,l44 niere for lokale 
Gøremaal og 8311,784 mere for 
Velgørenhed end Aaret forud. —- 

Den hat 793 unge Mænd, fom 
for-beredet sig til Præstegerningen, 
en Tilsooekst af 242. J 126 Leere- 
anftalter ftuderer 16,784 Elever for- 
uden de ovenneevnte. Des-Juden hat 
den 9 Lasreanstaltek for Minder 
med 1,199 indtskrevne Elever. Alt- 
faa tilsammen 135 Læreanftalter 
med 17,983 Elever. Dis-se Leereaus 
stalters Beet-di ansiaas til sls,911,- 
776. —- Den lutherske Kirke her i 
Lmidet udgiver 117 Blnde og Tidss 
fkrifter i 14 forskellige Zprog· 
Dens- forfkellige Forlagshufe folgte 
Besser for 82,150,000. Til at Lage 
-fig af Vorn, gamle, syge on von- 

føre hat den 231 Anstalter, som 
drog Omsorg for 334,129 Per- 
soner det sidste Aar. Disse Anstal- 
ters Vækdi anslaas til 811,747,- 
868. — Tolv Hedningemisssionss 
felfkaber øver Virkfomhed i Kinn- 
Japan, Madagaskvr, But-mah, Jn- 
dien, Afrika og Porto Rico foruden 

Ldet Endigst-ausarbede der øvcg bisndt 
Indianerftammer i U. S. og Ala- 

ska. J Hedningelanide hat den 273 
Missioncerer, 1,610 indfødte Med- 
Harbejdere eller 1,883 Arbejdere til-, 
jsammen til en Udgift af 8508,-H 
Ibsä —- Den luthersie Kirkeg Kik- 
keejendom i Amerika anislaas til 
8100,832,765. Tilligemed enden 
Ejendom blivefdet 8131,492,409, 
en Formelse af M,547,544. — J 
Menighedsskolet undervises W1,100 
VII-n og i "S-ndagsskolerne 1,019,- 
911. Lutheranerne i Amerika bru- 

ger 18 Sprog i de forfkellige Sam- 
fund, men de hat en fceslles Be- 
kendeltse, den augsburgste 
W- 

Dei nye Mastiuhus. 
As en Samtale forleden Dag med 

vort Samfunds Kasfeker fremgik 
det, at der kun var indkommen ca. 

32,000 til det ny Mastinths, som 
nu er fmrdigt, og de 87,000, fom 
det Hat kostet at bygge det, er be-» 
talbare 

Kasfererens Spsrgsmaal lod: 
»Hm-d scal jeg gsre2« og han til- 
føjede: »der er henved hundrede Me- 
nigshedeh fom endnu intet hat ind- 
fendt til denne Sag.« 

Lad os nu halte, at hvad der 
komm-er til at mangle her, er det 
samme som ny Gæld. Hvoraf 
kommer det? Det er vel ncvppe nsdi 
vendigt at sige, at det kommer af- 
at vi ikle —- endnu i alt Fald —- 

har fanet ind, hvad der skal bruges 
til at bygge det ny Maskinhus for. 
Vi bestemte jo paa Avrsmtdet i 
Hat-lau at optage et Offer til den 
SW den 27. August eller en af ide 
ncermeste Sendagch og san skulde 
dette dække ellet udsylde, hvad vi 
maatte faa tilovers iForskellen mel- 
lem vor Gæld, som paa den Tid 
var ca. Æ,000 og lau sde 860,000. 
Men lad os hulke paa, at der skal 
betales Reuter af de 856,000 ellet 
of den Del deraf, fom endnu ikke 
er indkommen. Og den Del er ca. 

846,000, da der er indkommen ca. 

810,000. 
Det fremgaar derfor klart af 

ovensdaaende, at stal vi ikke stsifte 
m) Gelt-, lau man vi have mere 

ind til MW, og M maa 

der ogfaa indbevales san meaet sdm 
multh af det Wktede til Ie- 
fonnattonzgavm Der er lvdss 
Lean- M Walda, bg hvit Kas- 
serereu We Im Me i Mr- til 
Wilng til Forfaldsttd, laa man 

ban — an del da er mulsqt —- 

forny Mdanne Laun, og vi moa 

sbedale Renten Dei Weibetede M 
Refomwionsgaven et vel ille be- 
ijrlsvj1917.sdeumon 
dcxllleermnghkpmlwspsstt M « 

Tit Priester cg Mai-W i 
Den forenedei dansle Kirke 

Drin ei ins-lot Aar igen. saa bar vi den l· Maj 1917, den 
af Aarsmødet fastsatte Tib, da vore Subskriptioner i Reforma- 
tionsgave er betalsbare 

Dei state Festaar, 400sAarsfesten for den Intherske Refor- 
mation, staat nu snart sor Deren. Som tro Medleinmer as vor 

dyrebare ev-·lut)l)erske Kirke bar vi« saare nie-get at takke Herren sor- 
J denne Forbindelse skal blot net-ones, hvad der med Rette 

er bleven kaldt vor Kittes Mottm ,,Frelsen er as Naade alene —- 

Kristi Skyld alene og Ved Trer alone« 
O lwilken herlig Skat eller Reformationsaw vi dog liar mod- 

tag·et, og hoilke nendelige Velsignelser Reformatisonen hat fsrt 
med sig ud over hele For-dem Kære Vennerl hvorledes kan vi 

takke og prise Herren rettelig der-for? Jngen formaar det. Og dog 
kan svi gøre meget, om vi viL saasretnt vi i nogen Grad hat Øje 
for Reformationens Vasrdicr og de Vessignelfer. vi i Das nyder i 
Den forenede dansske lutherske Kirke 

Hvad har Herren ikte ajort imod os i de ka. 40 Aar, siden et 
co.-luti)ersk Arbejde blesv begyndt her i Lande-L Med den kongelige 
Sanger hat vi Grund til at udbryde: «Store Ting bar Herren 
gjort imod os; vi blev glade!« 

Ja, mange er i dette Tidsrum med Glcede og Friinodighed 
gaaet ud af den stridende Kirle og insd til den triumfetende Kitte, 
og niange lever med Glæde ogTaknemmelighsed rundt omkring i or- 

ganiserede Menigheder og er med i Herrens Gerning for vvrt Folks 
og Hedningerss Frelse ogsaa med indexlig Glæde og Taknemmeligs 
heb til Herren. chstrisveren as disse Linier er en as dem· 

Men vi, soni er langt henne i den fjekde Nattevagt, vi vil 
gerne sige til eder —- den yngre Slægt — vi er ikke trwtte as Va- 
nebrydergerningen eller Herrens heilige Getning iblandt os. Nei, 
langtsral Men der lalter mod vor Aften —- mod vort evige, lifse 
og dejlige Hiern. Men Ji vil raabe et: Fremad Brsdre og Sein-e 
i Herr-eng Arbede medens det er Dag og ssaa længe, som vi tan! 

Fremad i inderlig Karlighed sor vore mange og fkønne Sam- 
funsdsvmaver og fremad i stadig vedholdende Forli-n sor dem, og 
endelig fremad i bercdvillig Ofservilligshed sor Herrens store Sag: 
Sjcrleiies Frelse 

Lad niig islutte med folgende indtrwngende Oenvendelsm 
Forst, da vi nu knapt dar et halvt Aar til l. Maj, Vetalbaks 

tiden sor Resotmationsgaven, saa lad os med det aller-the ind- 
betale vore Subskriptioner; derved can vi inaaske spare ca. 81500 
i Renten Lad os spare disse Renter. Dernæst, lad intet Medic-m 
i Den sorenede danske Kirke gaa glip as den Vclsignelse, der er i at 
væte med i Substription til Reformationsgaven, sont en hiertelig 
Taksigelse Ifor Reformationens herlige Aw: IGu ds L r d· Koni 
endelig alle med! 

Frandeles, lad Reformationsaaret blive et Mærkeaar blandt 
vore mange Eldre velstaaensde Feld med kundhaandede Testamen- 
ter til vore Skoler. Mission-eh Baruchjem og Alderdomisbiem osv. 

Endvidere beoilgede Aarsmsdet 87,000 til Stolegerningens 
Drift gennem indemwende Skalen-In Det er et Mao, vi endelig 
ikke maa fviate; thi det bemder Wider-dalaan Der er ma Laste- 

lsnslisterne et bestemt Fingerpeg til iwer Menighed. Lad og tasie 
saa droht i Lommen, at vi naar or til Bei-bet, saa blioer der innen 
ny Geld-. 

Endelig shar vi note herlige og velsignelsesrigk Missiionet Das 
saa her er sbestenite Kran. For Ets. Japanmissionen s7,000, Sam- 
fundsmisfivnen sZ,000, Jndianermissionen Æ,700, lltaännigiioneu 
ca. 81,600 for vor Part. Dette er bestemte Beloh, fom ni heller 
Mr moa Mate; thi det bei-oder Understud. 

Miit Ansvarssslelse bar paany gioet mig Ztiniodiglicd til at 
lwgge Arbejdskravene hen til ehe-, kære Entbedgbwdre osi 
Mheder, i det tillidsfulde Hat-In at Spore-i skal lode: »Vi vil 
betale Herren vore Lsster.« —- Vi vil mjde Kriwene med Wede; 
tkyl di vil itke drive lDenkens Gerning paa Gast-d. 

W viere saa paany Offewillighedeng starr Sag last Yes-« 
til edet Embedsbrsdve og dem-est til alle Menigdederne 

Man Herren belsigne os alle med den Island, der svarer sank 
irrt-de »Bi vil tjene Herren med Gebei« 

Jbroderlig Erd-W. G.B.Cl)ristiansen. 
Kittel-ladet og De Wes Pfad W We deitc Stykfe G. B. C. 

s 
l 

Tsdstegn i Tytkiet. 
scfter ,,M1·sssionar1) Neun-NO ved 

Ehr. Peter-few 

Som Dyretiss Dsdszkranmc er de 
rasende Anstrengcslser, som Tyrkjetss 
regerende Pakti udvifer for at ødes 
lasggc dercs Landsmænd: Armenicr 
og andre as forskellig Rate og Tro. 
Kun delvisi er denne Todan Gang 
bleven fortalt Den san ifke fuldt- 
ud helft-weh Mere end 800,000 
Ilrmeniere er allen-de ntyrdet cller 
dødc .som Folge af Udvistring og 
Mishandling. Og et lignende An- 
tal er fort-ist til Mesopotamien og 
Arabien eller flygtet til Rusland 
og Ægypten. Hvor mange af disse, 
der vil overleve Strabadserne, kan 
der enduu ikke gives noget Overslag 
over. Men Hjælpekomiteen for Ar- 
menicn og Sytien anstrenger sig 
for at famle 85,000,000 til at fide 
og klæde de hungrige og nsgne for, 
og tic at scette de wahrer-as i? 
Stand til attet at sskge for sig solt-J 

En, fom nylig hat reift i del 
novdlige Arabien, en, hvis Ovd er 

til at stole paa, givet os fslgensde 
lebende Jndblik i de strcsckelsige Til- 
stund-: 

diese hque uedsqt sig iom Mk 
og Slagtere o.s.v.,o.f.v., sijnt 
Westens blot et en Stand Saldo 

Te raubt-s am Liknmx de sit lwm 
ist Stofka tksrt Brod, uttsn insan 
gav dem Rino. 

»Im foka »so-Im til at trkge si,1 
of de foriorcioic og Eaudt da ogi 
soa en Linie km Hadjjm som bad 
om at pro-me mgc fig of Børmsim 
Hun vot us en vetimaende Famile 
og gav im i brasndcnde si-a-rligl)ed 
den i Arn-sich for Binnenk- Ti 
Tage eher mm Bonn-He dersra blw 
bun med IW Born fendt fydpac1. 
Faa Uger offer medic jeg hende i 
Sepha, kl.1-)k i Pjaltcm Hun havde 
nistet For-standen og gis omkring 
der paa Siedet og spurgte alle-: 
Hoor er mine Borst? Kun to var 

tilde-ge 
J Hama fandt jeg 7,000 udvifte, 

af hvilke :5,000 var sultne og saa 
godt fom n-gne. Her var intet 
Gurts-, da Græshopper havde for- 
tæret alt· Folkene samlede Ermö- 
happer og spiste dem ma ellek kost- 
andve ledte eftet Græsrjdder. De 
san-gebe Gadehundene, og som vilde 
Last-ehe de fig over dem oq aad dem 
uden at koge dem. 

J Der Zur og Omoqn er der 
over 3,000. Her behaftle de nd- 
vifte scrodeles haardt. De dtives 
frem og tillsage med Wem-s IS 
er uden det aller MWte. De- 
res Udfeende ligner formt-fes M 
fes en hel Række spjgelfetaqäge 
Former reife sig qf en Grad og 
bede om M oq Band- De hat 
alle suchet-deckt Grade og längst 
oq deutet paa M ;«. 

J M fort-li- eu MOW 
fra UW mis, at Fotældre ofte 
drwbse dere- Otkn. M Wu- 
sens anders-geli- viste det sta- ct 
der var Tilfwcdr. Ism- somit-te 
hat-de spist dem Dirn. 

« 

sicut- m often-u 

over til Jyllands lisvligste By, at 

aflwgge Rasbild Bakker et Vesng 
Altsaa binnler man Sydpaa til 

Skskping, indtager sin gode lolide 
danfke Frokost i Bøjers Hotel og 
begiver sig saa spaa Vandring sindad 
niod de store Hoden — niod Ras- 
bildiParlens stille Fred 

Dejlig og drøniniensde ligger den 
jndske Hede for Ens Oft-, eg paa 
den fene Aarstid er der innen taade 
og ferspifte Turister til at for- 
stnrre en. Til højre sog venstre run- 

dek fig Egneng bløde Vrniter med 
brede sirlige Baand af grønnc Roc- 

vg Finnlplnnter dekoratiot draget 
over Rundingerne Og ined et staat 
man ved Jndgangen til den dansli 
ainerikimite Pakt med Mut Kn- 
rensz litle linggelige Trnttnrlius og 

iselpassede Have paa iiøire Haand 
Etien ned iniod Mmden er miser- 

ket as Eftemaretss lølige Haand 
Enebasrbnskenes festlige lyse grønne 
er nisrknet oq Lyngenis violetteTctsps 
ve gulnet og soedet of Senfonmiei 
rens Zol, bist og Tier staat bruni 
limsndte Bregner og dnrek for den 
sagte Bind. Langt borte ranter sig 
et Minnen-ne of ilcinle nierlegrønne 
rlkaaletriren 

Vil Te le Doktoren-E- HUIJP siger 
Mois Ihren Jens- tan gan med. 

— Jo, Tal, nien det er da en 

Et.nn, lmn ital tiaoe den Ulejligs 
lied, iiger jeg ont liendes aldrende 

Ægtesaslle 
Han la« da go« paa bang-( Vi’en, 

ssiger Mut Karen paa sin taki-e jyds 
ske Mauer, og saa gaat gamle Jens 
og jeg ned over Vejen og hen til det 
lnne Angst-d tivor Dr. He nins 
lmr bngaet sit lille idyllifke Som- 
iiiertiiiki. Lag jea sank Lov til at liq- 
qe indenior og lmgge mit Visitkort 
Alt staat parat lier til at modtage 
Ejerem nam- lisan Haar Luft til at 

kigge over til iit lille Hns pna Jul- 
landsts saanizie Jord. Om det saa 
er Ciimrerniy staat de frennne i 

sLIxtxieret ng venter — —- — 

in ieg iorlader den danftscinieris 
kaufte IlcationalparL der ogsaa lig· 
get og venter, venter paa at Kris 

zien ital Innre on oq Zlurer cis 
Laiidisiimsnd im den anden Side At- 
l.1nten atter ital inlle fig om Ta- 
lerftolen i Nasbild Limgbatkers lune 
Eind. Edtvard Spore- 

Tte stkvr. 

l 
Wie-hanc Linsen-Stand, 

den 1 Okt. 1916. 
thue Post J. M. Hansen 

Wind-Z Fred! 
Vi unt menet glade Ved at faa 

isten im Tent. Men fes ser, at eet 

Ästen im Dem for-nd inaa væte goa· 
et t.ibt, og ligeledes, at Vreve her 
im itte er kommen Dem i Hei-irde. 
Nun ni ioar Vibliotelsbsgerne, 
ital Te here ita as iqen. 

« 

Vi lasnges ineget eftek at hete- 
tioad Samiundet hat sparet paa vor 

Anspnning til Aarsmsdet Det in- 
nes weiter-, sont Haabet onI, at vi 
nil iaa Ztstte jka den for. Kirte 
holder Modet oppe i Meniglyeden 
Derlom Samfundet Lea-der til for 
at ststte, da et der ils-re Familie-t- 
som strals vil llutte sig til Jer stir- 
ke, men for Tiden ftqar mang- med 

lToivl om, hvor længe den link-erste 
Vikksomhed vil vate. Te tidtigere 
Prasster hat jo kun verret liec en 

tort Tid thvet tim? 
Menigheden i Brig-baue tæller 

nu 34 stemmebekettigede Medlems 
mer. Stndagsgudstjenestekne blivet 
bedre og ltadigere belegt. J Kin- 
garay hat vi faaet den standincwii 
fVe Kiste tilboge, san vi ille bebs- 
ver at benytte Laden mere til vore 

Gndötjenelter. Mactte Gerte-i frem- 
deles velfisne Arbejdet i J Bar- 
tvie bar vt nu begnadt at holde 
Ungdomsnitderz 16 unge Nenne- 
lker deltpq den fttlte Atten· J Ma- 
ryborouqh et der je en Hirte; men 

ieg her tun væket der een Gans; 

fsdtlteu er stor, men scheidet-ne er 
aal « 

Jeg san ille blive ved at holde 
dette spare Its-the ad. Isstandene 
er lag lange, es lau det vatme 

heir, oq atter den lenke Isstand 

meget daarlige Tider igen. 
Vi hat befluttet, vni Gud vil, at 

holde Missionsfest i Btisbane i 
Dagene 11.——18. Oktober. M venter 
Bequ af Prasftekne Back, Hultinarf 
W Petetsen Jeg ansegte om billig 
Jernbanekejser i denne Anledning- 
Og Vk N Bevillinki 

Kun dette denne Gang. Jeg ved 
jo itke, ein De faar det. 

Med kærlig Hilfen Dei-es i Kri- 
Ws P. C.Ligaard. 

Jl. 
Sidney, Mont. 5. Okt. 1916. 

TKære Past. J. M. Hausen 
Herined sendet jeg Dem nogle 

Beger til Missionen i Brisbone og 
1 Dollar. De vil venligst bei-me 
samtne. 

Mac- Hekren veliigne Dem i det- 
te Arbejde, fom De get for at frem- 
me Guds Niges Sag blandt vektl 
adspredte Folk i Australien ,,Kastj 
dit Bis-d paa Bandet, og du ital» 
finde det efter mange Dage« 

Jes, hat en sasrlig Kasrlighed til 
Qneensland, lwor jeg tilbragte nas- 

sien 7 Aar, da det var der, den 
kasre Frelser i tin Hordetroslab 
fandt Inig — selv oin det stete gen- 
nein »Salvation Arniy«. 

Jeg banden at den kwre Past. 
Ligaard man gsre et opssgende At- 
bejde derovrex thi det trcrnges der 
liaardt til. De tlimatiste Forhold i 
Australien: branidende Solhede nas- 

sten hver Dag hele Aaret rnndt vir- 
ter slevende paa de fjcrlelige Ev- 
ner, faa naar det ilte angaar den 
legemlige Tinng Trans, da her- 
stek der itor Ligegyldiglyed blandt 
vort danfte Folt detovke 

Jntet er uniuligt for Gudl 

Med Fiedean og Kastligbedens 
Hiler sotbliver jeg Irre-H 

K. Hundtofte 

Ul. 

Palnierston North, New Zen- 
land d. ist. Sept. 1916. 

Kirre Past- J· M. Hausen 
Guds Fied! 

Vi hat ellers tkavlt i denne Tid 
Vi er paa Bei-g i de andre Wenig- 
lieder for at iige Farvel D. 28. 
Sept· reitet vi fka Willington Der- 
sra gaar Reisen til Post P. C. Li 
iiacikd i Vkisbane, hvok vi stal ven- 
te til det japanste Stils afsejler til 
Nagasaki Post. Ligaard holder-Mis- 
sionsntsder i fem Tage-, medens vil 
er der. Vi ventet at totninet til 
Japan omlking den 20. November.! 

Ja san en venlig Oilsen fra Der-es 

II Krisnis D. G. M. Back. 

; IV. 
l 

« 

Det er glasdeligt at here fta vo- 

re Arbejdeke der ovre bog det states 
og stille Hm- Nu bar Post Berti 
iaa sluttet tin Gerning paa New 
Zmland og er iætdig ior Missio- l 
nen i Japan. Tet er ogtaa glrkdeligtd 

Men der er dog noget vetnodigtl 
ved det alligeveL idet neinliq, at 
der ingen Arbejdek er til at fort- 
thte Pest Backe Gerning i Man- 
kiceville og Omegn paa New Zen- 
land, og idet, at d. iet.Kirke-»taaj 
vidt mig bekendt — ille hat leitet 
en Finger for at fylde Vacancen 

Maatte Herren i Naade nddkive 
Arbejdere i sin Hist ansaa i den au- 

ftralasiatiste Wiionl 
J. M. Hausen. 

W 

Hsifkoleftrvnct i Elt Horn. 
den 1.——3. September-. 

Omsnnwvnte Modi- lmvde Miy- 
neladcsude m privat Komm-r og 
var dog as almindelig Interesse-. 
Abs det, der bit-v falt, gis ikke ud 
paa at forhcrlige dct Arbejde, der 
cJt Gang hat vasret gjort i Eck 
Horn, mcn drejede sig moget merk 

»m, hvad der gennem Htjfkolears 
bede kan got-es for Ungdommem 
hvokdan det Arbcjde but gstcs, og 
ad bville Linjet vi btr soge frem 
here-first Og naar Minder-ne blev 
draget frem blev det altid gjort 
fault-bes, at Tilhjretne kam Eil at 
tænke paa, om det bog ikke var mu- 

ligt for os i vott Samfund i Nu- 
tiden at opnaa de ssamme Velsigneli 
fer. 

Deltaqelfen blev ikfe san stot 
sfom deutet Den tmende Jernbas 
ne-Srike holdt mange hierinne; oq 
et tre Dageö ngnvefr M- sdes 
lagt Amomobilfsret Ei eget Mem 
blev paatrykt Msdet demed, Nu 
Jvevsen dtde Torsdaq Morgen Bl- 
August i Professorboldqem og da 
Begraveltm faldt om Stint-usw 
Bunde Planet-te for den Dag Me 
helt gennemftkes. Neu paa sam- 
tne Bd var det her-list for Guts 
Fell W at würd-D at alle 
W Planet oq al ver M II 
Mit-m os« du- W Wu- 

Stkid og Plage del varer dog kun 
en stakket Stund. Men er Striden 
ward, og varer Lidelsen beuge- 
som del havde vastet Tilfasldet med 
Mes. Jveksem san konnnek dog Af- 
fkedsstunden i Herrens Time, og 
saa glennner Gnds Fall deres Meje 
fom var det en Demn. 

Te fleste Vest fra lom den Bl- 
um Aftenen og blev for en meget 
rimelig Betaling befordret i Els- 
tmtog fm Allnntic til Ell Horn. 
J de folgende Dage sainledes der 
Inange Folk til Mederne isin fm 
Ontmnen, og ocn Sendagen var 
der slere Full samlede paa Pladsem 
end der var tilsannnen i den over- 

fyldje Kiefe, ljvor Begmvelsfen hold- 
kes Og i Stolenin last fyldte Loka- 
TQ hvor Medet var. At Gassterne 
var vellmnne, det sit vi hele Tiden 
at sele, tin der blev farget for voke 

Veknennneliglyeder paa enhver Bis 
bnade nted Natieleje, Bespisning og 
lnmaelige -Ltngivelser, og baade 
Prasst og Menigbed var omlmgges 
lige sur os «med en faare stor Om- 
lnmgeliglleac Inn-It var der alle 
Teqne winket, ferst Ined Vinlev og 
siden med Anrrearene Og felv i 
Beim llarede del efterlmanden ov, 
san at ei nande qddt Vejr om Ler- 
daaen da inntlt Vejr oin Sendu- 
daaen 

Regel eaentlig Referat kan jeg 
jlle ann- as Moderne. Dels er det 
nn saa laane f:den, de blev holdt, 
oa del-J er jea jo ikle lendt tned 
Ell Horn OejfloleJ Fortid, lwortil 
der hele Tjden bleu l)ent1)det. Men 
neaet as det, der tnest gjorde Ind- 

»tml paa mig, san jeg nol fortaslle 
Jene 
» 

Til Fredaa Morgen var der in- 

jtel Mode lseftemt tnen uden for 

Hamen-nistet blev der lnsldt en lort 

,?lndagt I Zlolent Sal; eller. s« gis 
Fäden me d Zatntale for Mel-sterne- 
og travle windet- lagde sidfte Haand 
Um mirberedelserne Ined Dekora- 
tion oq Madlavnim. Fredag Ef- 
teriniddmx lwldt Past. M. V. Chri- 
njansen :’lal)nnms:s-Mødet iKiklen 
ever Nell. 12, M og kalte ifask om 

den store Gleede, det vaa hin Dag 
var i Jerusalem, Eude Gnd lpaode 
glasdet -sjt Fall, og at det ogsaa Paa 
denne Tag flnlde viere ster Fest- 
alasde blandt Und-:- Foll over Gnds 
Godhed i de fvundne Dage. 

Fredag Ilsten holdteiz zrilnitss 
msde paa Pladsen foran Stolen, 
lfvor Post. Laurfen talte om Hei- 
skolen, dens Maal sog dens Midler. 
Talen faldt i det væfentligste em- 

trent sanledes: 
Heffselens Jde er opftaaet hos 

68rttndwig. Han indsao, at fkulde 
Danmatl alter naa stem til som 
i gatnle Bose ask tage sin Pladg med 
Ære blandt JEationerne, faa mont- 
tc Almuen have mere Oplysning. 
Alnntesfolerne Pan den Tid fette 
sont Regel ilke Elevekne ket vidt, 
og de var meget ofte aandlese Der- 
for vilde «han, at der stulde opketi 
leg Stille-let for llngdommen of 
Almnestandem hver belade Kundslab 
oa aandeliq Oplivelse kunde med- 
deles. Men den prakttfle Gennems 
ferelfe af disle Tausek var forde- 
lpoldt set-isten Miklelsen Lock-, der 
W. Mart-:- 1816 fsdtes i et fattigt 
Amnagevbjem i Tifted. Til at væi 

re Skomagek dnede Drengm Me- 
dekfor befluttede Forasldrene at han 
skulde vceke Degm for faa var han 

»du vel forsprgeh ogslaa naar han 
Hblev gammel. Fest blev Kristen 
Idol-d Mateer ellet »steDegn« 
nde paa LondeL og siden kein han 
paa Seminariet Med Kundstabss 
Tilegnelsen gik det lnmat not, indtll 
han en Dag ved et Mode beste Pe- 
ter Laden Slræppenborg tale vm 
Gnds Kastliahed til Mennefker, der 
er saa stor, at han elster es trad- 
alle vore Synder. Den Tale gjeede 
Wissen Kvld lau glatt-, at belade 
Idol-ed og M sendet hell feren- 
dtade den-ed. 

Eiter sin Etscmen blev han Gus- 
lceter og sandt, at Undewisninqen 
gis bedlt, nam- hqn set-kalte for 
de smaa aq Ied dem genfoettellr. 
Ren da Æt Mk vilde W 
ge Feld tlsl at indfsve del san-le 
System med Oemlelainlnm fu« 
Kold ils nMaqei M at nebst-Use 
Lasterscrnlnqen J M Icat dtoq 
ban un udenlands fern Diener for 
en danfl Art-It M Alte drlve Mu- 
Wes t Mena- 
qu sein dient medtes den 

ei M fra 48«, der W 
W M bele Fes- da Inn s- 

« 
« strass, at han vllde W 

M l at qenrese es lefte sit soll, 
Billet Grund-MS havde Mist 
IIan al. Mk Mitk- 
Ioveunnhwdeqlevtdet W- 


