
s-— 

J-Yanskeren.«« 
s Ums- oo okgywmw 
M Io- vtr via-Ist tout 

l LICEle 
Wut If 

— W kam-Us- sen-. 
Miit-. Naht-Ists 

Ostern-« uchxssk Ost-sag i tust-r Ege- 
Pkio pr. Ast-ganz 

II kommt-, sen-» sum. Mist-see tew 
Blickst heule- I Potwlmct 

Wiss set-link Ackkessohnmdklvt 
— Ists UND-kalte If Bist-s M 

Ilsckots loådols Ists-sofe- 
Dmsll LlJTll. PUBL. HOUSIL 

III-In Nebr. 

Alls Mär-g tll III-dot- lnclholel 

Wild-meet Assssasllinsssk opz tndns 

Mblet — somit-s til dets detkwkc 
A. M. ÄNDSRREZL Kluft-. Nicht-. 

sitt-teil tt Blsir Post office « Seeond 

sb- guts-. 

Ackvsktisinfl rat-«- mudk known upon 

Wiss-tim- 

l Tut-Is- ak· at Bindi-L ikko modtaksss 
Wiss-sich beflis- mun Maske tli di-' 

Miso Postlmnkmn KLEMM- cis-»s- ikkk 

W. Me- man bpnwntle six tk7 

Wiesen«- Kontos-. 

Nur Iwknc Planetanc-r sisx til Fnlk 

— sfsrtektss i Mark-L »so-n sm- at 

— Its cksss eilt-r for It f-- Oplysnlnc 
- U sveftomäck heil-,- klo IMCI am- 

It kl- m Avpftisssemsutof l settcs 

Det vjl vor-n- M xsnslkifs Stifte. 

Reformatiunencs 400 Rats-Fest i 

Tyskland Der bar i Tuikland Oas- 

vet gjort Zorslag am at ndimttc 

OFejringen af M- :«mr-:— Min- 
det isndtil Krigen er survi. —- 

Prvfessor Radetager c fix Blud 

»Die Ehriftliche Welt« Lroet jnwd 
Kette For-flag. Han mener, at imisJ 
der bliver erd i 1917, vil Ein- 
dene rtmeligvis blive san optqgkst 
af den Sag, at Tiden ikkc Vil Vir- 

re sbelejlig for Fejring ai Refor- 

mationscxiindM men ellerss bist 
man ikke udfætte Festligiwldelfen 

, =——— 

Dr. J- N. Lenker var ifl. «F1kbl.« s 

den 24. Nov. i Fische-steh M:nn., 
og dalte om moderne Spwgs Jud- 
ftvelse i amerikanfke Hsjskoletn Han 
kalte for en anselig Forfamling af 
Wdinavu i idsjfkolens For-sam- 
lingslokale En Anbgning til Sko- 

» 
lernt-bei om at optagc de skandimk 

Sprog fom valgirie Fug 
»jmnok« og ,,5enior« Klagsernc i 

dsfstoleme blev veptaget En Ko- 

sith der Mal fremme Sagen, var 

sM valgt, forftaar vi, ved et 

Mike-te afholdt Mosfemsde; den 

bestaar Tf Past. devih Elof Lin- 

E,, been vg Thomas Manieri. 

.- 

k 
—--»«--.--- 

E J Fort-quellen over »tsrte« Sta- 
E der (S. 17) er Staterne Tennessee 

og Virginia udeladt (de site, der 

vesto- Fovbud i Nov vilde vi ikke 
M medtaget spr næste Aar). 
M Reduktionen hat haft vor 

sdfie Lusbetetning i Hænde, hvot 
der et 143 Name paa Listen over 

M ca Professoreh san hat 
W tun 94 Nat-ne paa sin 
M over »Parme og Professo- 
teks Abt-edler under det forenede 
Wyd« (S· 29—30). Hele 
W IX i vor Aarsbertning er 

W. Waden Past. Andersem 
M, Alta» ,Can., og Yonemurm 
W. Dei et for store Unsjagtig 
W i en Muls- og Aarbog.« 

Im England W, at man 

Ist Oele Landet hat begyndt at 

-WMLWMVSM- 
s , es det er Meningen 

sussltmmmdesfierr. 
Wwdstudstten 

kdst«WFvll-Di- 
Mai-ist achteten- 

En vygtig Lod; En Stieg-kap- 
Jtajn fis-te en dygtig Lods til en 

r Gewissen Dil en, der meldte 

; stll Wirte-m rettede hcm fil- 

Iksdc sanob »Mit-der De al- 
Cttmde Do Itddsmmer i Flo- 

-P—Mj,däwnwifle 

ge jin Kurs der, hvot faadanne « 

ikke findes, helft san langt fra dem 
fom muligt, han vil sitt-est føre sit 
Linsbe vel i Demn. »Lutl).« 

»De Forenede States-s Dunste 
Almanat, Haands og Aarbog« (re· 
digeret af Michael Saloomon, Sect- 
tle, Wash» 208 store Oktaoidden 
Pris 50 "Cts.) er fendt us til An- 
meldels-e. Aarbogen lade-holder man- 

ge ret interessante Ting vedrørende 
Dunste, danske Forhold og danske 
Foketckgender i Amerika. Men sokn 
,,Haandbog« findet pi den nmnglew 
de i flete Henseexth. Den mang- 
ler Jndholdsforetegnelse, hvad der 

gst den næsten værdilss foanaands 
bog. Og flere af dens- Meddelelfer 
er unsjagtige Side 12 iiges, at 

Past. Herde lbar været Prceft for 
den danske Menighed i McNabb. 

Jll-, i 25 Aar. Han kam dertil i 
1910. 

Fra »2Lutheran Jnnet Mission 
Zettel-M i Minneapolis bekettes 

if-lg. »Lutb.«: De bsje Prifet gtt 
Arbedet fvært for de forfkellige 
Velgsrenbedsorganiiationen Man- 

ge Familier bebt-Ver Hist-sp- St 
Eksempel: En Familie af 6 Per- 
foner bot i to fmaa Værelser i en 

Karlderetagr. Monden betaler Dus- 
lejen ved at passe Bygningens Vat- 

meckpparat Hcm tjener desuden 

8125 om Degen. Jkke meget til 
llnderhold af en san ftor Familie 
—- En Mssionsissndogsskole, der 
ledes af Studencker fra Den for- 
enede norske Kitte, et bleven op- 

rettet, og en Mr. Anders Lunke as 

Hauses Synode bat testamenteret 
8500 til Missionsarbejdet der. 

J 

Bed Aar is Summa 

Kette bkiver oort Tiosrc Nunmm 

i Aar-et 1916. Vj Iwar soc-I dem- 

Aars Slutnina 
Der mer-des vel fntist besonder- 

ligt ved Udgangen as m Flur og 

Jndaanaen i et anbet. Solon staar 

ov om Moment-n oa aaar ned om 

Jl7tonen den lot-ste- Dem i det nno 

Aar, som den ajorde den sidftc 

Daq i det qamle. oa faa fremden-E- 
Livet iqennem 

Alligcsvel kan Aarsfliftcst nok 

give Anlednina til liaelom at ftaa 

stille og tænkk sia om. Og hvad det 
faa gasldek gwlder om for den en- 

kelte af os, det er Mk faa meaet 
at lade Tankerne slkwe ad i den 
vide Bei-den for der at ftandle ved 
Betragtnina af, lwod andre, Jn- 
divider og Nationa, bar gjort el- 
ler ladet ugjort, fom om at lade 
dem spae indad for at prsve on 

vese over sin egen Jndfats i Li- 
oet aennem det spundne Aar. 

Tbi ingen af as er saa ubetydes 
lia, inqens Liosftilling saa beskedm 
uden ibang eller bendes Liv so bar 
Bemdnina for del-kommende felv 
og for Samftmdet i sin Alminlw 
Rahel-. 

Men hvad vi her særljg tæns 

kek paa at ftandfe ved, det er vor 

ean Gerninq i For-hold til bat 
Samfund, vi tjener, i For-hold til 
vore Medakbejdete og Bladets LE- 
lese. 

Lnd os da forst sige, at eftet 
vor Doerbevisning er et 
Blad sum »Danskeren« en betydes 
lig Faktor i Kirkens Arbejde — 

eller det kunde og burde i hvert 
Fald væte det. 

Der-for kan Redaktsken ogfaa med 
Lyst og Glæde fortfætte sit Ar- 
bejde. Og han er baade glad ved 
og næfteu stolt af, at »Dansieren«3 
Redaktion og Udgivelle ikke er et 
privat, men et fælles Foretoi 
sende. 

Da just fordi dette dort Blad 
bat-de san oq btr væoe en be- 
tydeljg Faktor i dort fich- 
liqe Arbejdh vg fvtdi dets Udgis 
volle er et falle- Foretoaende af 
Kirseiamfundets Medlemmer, der- 
fot btr vi alle, lækd oq lass, 
Mond og Minde, M levende 
interesserede for det- Ub- 
bredelfe blandt vort Folk i dette 

yageligc Akbejde at vælge og 
Irage. 

J Og for sig mens- vi, at alle 
—- jig lævd vg, lcvg —- bsk have lige 
Abgang til Bladets Spalten men 

der indtræffer let Omstændigshcs 
der, da vi maa soretrwfke den vels 
skrevne Artikel for en, som skctl 
renfkrives, eller fotn vi hat ondt 
oed at faa Meningen nd af. Som 
et almindeligt Naad kan siges til 
dem, der vil skrive for Bladet og 
ikke evner at skrive det danske Sprog 
nogenlunde korrekt: Udtwl fer na- 

turligk og ligettl og striv tydeligt 
og saa start og aabent, at des er 

Rum for Rettelser. 
Sau i hvert Fald denne Gang 

skal oi intet Rundskue fotctage ude 
i den vide Werden; men vi vil slnts 
te med at udtale vor Tal til alle 
Bladets trosaste Holdete Tal vg- 

saa for hvert et opmuntrende Ord, 

fom vi bar modtaget fta en og an- 

den gennern Aar-et 
Lad os fremdeles ftaa trofast 

fammen om Foretagendet; lad os 

prsve gennem dette MiddeL lam 
Herren bar give! os, at sve al 

vanlig Jndflydelle for Gudg Rige 
og alt godt blandt Landsmænd her 
i Amerika og andre Steder. bvok 
Bladet naat den« 

Godt oa velssignet Nytaar In- 

fker »Dansieken« alle ssine Lassetel 

Bote Enkek og gamle Pfosten 
Den jokcuede danske skirke yar 

vcdtendt fig Enkel-ne eftor sine as- 
døde Præfter som sinc Entn- 
og bar gcnnem mangc Aar hast en 

Komike, der skulde fsre Tilfyn med, 
at ingen as digic led Nod Ved sidste 
Antäus-de bleu det paalagt denne 
wmjtc san-den at stotte Entom-e vg- 
faa at swttc gamle Pmsfter Alt- 
saq. Emnfundct bar getmvm sinc- 
Nksvrwschtnnter : Llarsnmdct paa- 

taget fig den Lpgave at 

Itøtte fjuc Prassuscnkek Og gamle 
Prasstur. Tisrfor bona-aber Komiteen 

TU. derived til Ezmsundcts Menighcs 
der — im sont Tiggcm mcn som 
Eamfundctiz skoldigc Tjenem der er 

Uiigtige til at holde Snntfundet 
unt-errettet onn, hvordan det gaar 
med denne Gren as Virkfomheden. 

stlae sidste Rai-part Era Kas- 
fereren et der i dette Regnskabss 
aar indkomknen 8375.54. Og til 
dennc Zum hat 13 Menigheder, 
12 Mindeforeningen 12 Enkelwets 
foner og l Ungdomsforeninq givet 
deres Bidmg -—— tilsmnmen 38 Bi- 
drægs Dei-sont vi altsaa tsr ventc, 
at alle Samfundets 190 Menighes 
der vil vcdkende sig Organen —- 

og væt san venlige ast lade hske 
fm ever-, hvem det ikke vil — san 
tit vi ventr. at flere Gange iaa 
meget er i Verm-, som Kasfereren 
hidtisl hat awdtsget Det heb-des vg- 

saa, thi hidtil hat Jndtægten ikke 
fvaret til Udgiftetr Man vil«min· 
deg, at W i Aar stulde have 
dodbelt Jndtstzgt — dens egeki 
og Kollektenr. der vkkjer at gaa i 
Pensionskasse-i — og ligesaa deh- 
belt Udgiftt, idet baade Enket og 

gmnle Pmstet stol ststtes as den. 
Send eders Gar-et til Wasserw- 

Rev. J. Simon-few 2168 N. Kil- 
date Ade» Mo, Jll. 

Pan Korn-eisen- Beque. 
A. M. Anderfem Form-and 

Tale ved 
Pafwr Ehr Spreafens 

Begtavklie. 
As Paftor C. Moc, Runda-up- 

sEstet »Kr ngl.«i 

Vor Herr-e og Frelser. Jesus Kri- 
stus, bar sagt: »Hm-d gavner dist 
et Mennefke, at Gan vinder den bele; 
Verdem dersom bon smaa bsde for 
det med sin Sirt-IS' Dermed hat han 
Iort og klart sagt os, hoc-d der er 

Livets Maul, det ftsrste og visitigs 
ste og i Birkeligheden eneste, et Men- 
neske af al Magt btr ftræbe eftet 
Det er ikke akvinde Nigdonh som 
Msl og Ruft kan soriære, ej hel- 
Iler Ære og Hsfhed; thi »Und der er 

sbsit for Mennefter, er vederstygqe- 
ligt for Gud«, men dette ene: at 

san vor Sjæl frelst. M hat jo alle 

habet og satteö Æce for Gud, og 
der et ingmkForstel; einen vi hjter 
til de vifs eller grindige, til de 

hsjtstillede ellet ringt — name Sud 

set fta sin Himmel herned paq os, 

finde( han ingen retfærdigz ,,vi er 

alle Wuc, allejlevne udueljgr. 
der et Wen, fom sit qovt, end 
Mo een«. Synden hat sanfte for- 
dæwet vor hele Natur og W 

at tro og elske Gub, og syldt del 
med alle onde Lyster og snmdsigc 
Bonn-ringen Lg Villien lsar den 
lmndet og gjort til en Elavcs as 
del unde; tl)i »den, der got Sond, 
er Eimdenk Trwl.'« Ec, dersor er 

der intet, vi saadan alle nden For- 
skel trasnger til, som til en sit-el- 
ser, der kan drage as op as Son- 
den og skelse vor Ein-l im at gaa 
eoig sortabt. Hvad gavnedc det et 

Mnneske, om han vondt alt an- 

der, Vers-»Im lian mistede fin ZjirlP 
Mcn den samme Herre, sont saa 

indtmsngende minder osJ mn dette 
ene soknødne, Esan sigek ost- ogsaa 
lige saa tildeliat, lmor denne Frelse 
er at finde Det er ifke has osts sclv, 
tksi ingen, soni er salden i en Bund 
san jage sia selv i Arme-ne da leite 
iia««op. Tot kan knn en, der staat 
not-trink in jeg, Tiger Jesus-, »jea 
er kommen ned crf Himlen« sor at 

aim- Werden Liv. »Juki er Besen oa 
Zandlseden da Lizseh og der kommt-r 
inaen til Faden-n »den ved m:g.« 
For at komme til Wid, maa m ken- 
de dani, nd as Lavinien med alle ial- 
ske Forellillinaen til Crlendelse as 

Sandhedem Tom den vitkelia er: 

men inaen sendet- Raderen uden 
Sonnen og den« Ivem hcm vil aas 

benbare det,« lmn er Zandlscden. 
La Tor at knnne Unsre kiozi lilud oa 
leoe i Himlen maci v: iørst have 
Tel i Livet l)ernede, Livet i End-J 
Fer og Glasdc i Hellizilsed og Ret- 
scrrdiglied: thi liaesom ærliae Men- 
neslcr ille san leve sammen nied 
Vedmgere og snsdeliae ikke med usw- 
deliac, saaledes san heller ingenl udcsn Esellige passe til at leve sam- 
tnen med Gud Ia de Eselliae Engle 
i Himlen Man dotte Lin san inaen 
give ost. uden han« der selv er Linct, 
ou bar lobt del til ok— ined ssn btrc 

l 

Tod paa Golaatlmss Kote-. anen 
Ein-l kan stelle-:- nden ved lsam Te- 
der er laldet paa, men lsar aivist 
bank- Tilbäid am Zandcseden oa Li- 
vet, anar !or(ab:, nimk de der. Dei 
bliver en small-im Elniiclie ist« 

dem, naar de deuten at de eiter T- 
den slal aaa ind til Rde U iaa 
Klar-heb over Maja Maadisn als lser 

itke sunde lose: tni da :!:l Dei aia 

dem einst Bronnen-:- Lr): »Den-:- 
lfyødder ilal stehe naa Lille-Herz Bier 
lac: de flulle Exil-venti- ;«1)-:«, eins-il 
Wid slal omskiile dct til Merle Eil Boden-:- Efmmedale.« H 

Men liae saa U si, lom del si-, li l 

sie saa ein er det oaiaa U dzsrl 
er Nudii ialiae annaelimn at 

alle De, der i Tra mer End under 

Jesu er Ja Korss iar sum Eattiae 
Stindere at leve as bang Rande- 
baade noar des awlder Zandlseden 
og Livet, de skal have den-s Esasl 
stelst vg, naat de do. qaa ind til 
List-et i iuldeste da dnbeite Forsmnd 

Tet er deksor et Menneslcscs stor- 
ste Æke at tro paa Jesus-, des sum 
saa mai-ge betone-: den liest-ste- Nin-i 
og det snnikkeste Essenan man km 

sqioe noaeu i lsansI Did, er jfke 

Hdettey at dem var hcrdket og liest an 

lset as Mennester. men dem-, at ban 

lvar et troende Monat-sie hole Lins- 
HMaal det var at tiene Gnd og saa 
sin Sjasl stellt 

Og det Vidncsbyrd san vi« alle, 
som hat kendt Pastor Chr. ·S-relisesi, 
give shatn suldt nd. Alt, lwad han 
qxbejdede og vitkede sor, var baut-et 
as en ensoldig og urokkelig Tro paa 
Jesus som den erteilt-, i bvis Navn 
»der er Zwist 

Dei gældet first han«- mangeaas 

eige Gerning som Pisa-st. Don varT 

ltislvisse ikke as dem, der sorsqlskede 
iGudö Ord for at behage Nenne- 
skerJ men ved Saul-beden- Aal-en- 
bakelse anbesalede hmi sig til Sam- 
vittighederne Dei var Wunde, at 
han, i altFalds de senere Aar-, san 
osie kalte om de smaq FokholdsoQ 
det l Skrlsteu et IW til Jesus- 
nwmt: ,,i heim-, »he- hqm«, »as 
M«- »O hours »ti! han« —- 

cltsammen for set M at betone, 
wem sit drei-de m pm at wol 
i klang Wind-ti- m« Ze- 
susi Rang-erdwqu 
sor W klare og Wumbe Bib- 
W. 

Som Jemand sot »Dristeliqt 
W« bar-I heut Arbejde Es 
den san-ne Tro. Dei var sor hom- 
llst en spuknasllstist Fortentan del-- 

——- 

re osg lande Tonek lsd om Jesus, de 
Toner, der alene kunde bringe Op- 
rejgning for det danske Falk og 

Frelfe for Ejælena 
Overhovedet var alt det, han vir- 

kcde baade med Mund og Pen, haa- 
tet oppse as Don-I barnlige Tro og 

inderlige Qverbevisning onn, at der 
ikke er givet noget andet Navn til 
Frelse for Syndere end Jefn Kristi 
Napn 

Nu er hans Nest forstummet, og 
vi vil favne hani. Men as Gnds 
Okd ved bi, at .,falige er de dtde, 
som d- i Herren« Vi ded, at Jesus 
vil sige til alle dem, der hat tjent 
limn i Troskab: »Du gode og tko 
Tjener. du var tro over lidet, jeg 
vil sastte dig over meget, gaa ind til 
din Herr-es Gliede« Nu et han det» 
lwok Jesus hat betedt Sted oglaa3 
For hom, hjemme has Gud i de 

evige Boligek, ikke for bang Get- 

ninqeks Skle, men fox Jelu Blods 

«S«kifld, som ban fotlod sig paa. 
Hvordan der er der, lan Vi kun have 
en fvag Anelse ein, men Dsd et der 

We» iordi der ingen Synd et, ej 
heller Sorg eller Skkig ellet Pine. 
Med «in Rest mal-te en Gang en 

Engel til Apoitlen Johannes: »Se, 
Sind-J Paulnn er rhas Mennelkene, 
on lmn ital bo sbos dem, og Gud 

stal oft-tre. hver Taste af del-es 

-Øjne.« 
Da bei-i ligger jo den ftore Trsit 

for dein, der kliver tilbaqe, last- 
liqt for dem, der stod den old-de 
nærmelt, focfaavidt de da selv er 

troende Jeg ved iklr. hwwidt 
dette er Tilsældet: men jeg ded, at 

bun, sont nn er blevet Enke, kender 
Kraften i Guds Foxiasttellet, sotn 
alene kan nde virkelig Ttsst M 

Fremdtagen aj Minder sra den 

lvnndne Tid virket tun Vemod, der 

bringet Taarerne til at finde oa 

maalle oder en øjeblikkelig Lindringt 
men Mide Ords Trost alt-tret 
Tcmreme on bringet Ansiqtet til at 
lnse midt i Sorgen on Sonnen Gnd 
lide da Dem, Frn Strenlem ket 

lmage denne rige Trsst i Dei-es En- 

leitand 
! Gud sende os nu en andeu tro 
Stridsdincmd i lians Sied. Vi vil 
iWe and sok den Tit-, hqu var 

liiilandt oc» og naat vf tænker paa 

hon fil, vil vi. 
«::-i del-or Zions Tro, begraöe liam 
,:.si Ic-: stille Zut til End: Min 
Zml do den onrigtiges Did, og mit 
»sich-m blive sont musi« 

E. M ce. 

Von-c vg. 

IN nor laane ventet WA, at 

noch-I skuldc udtalc sig i Anleds 
niuq of Past. J. M. Hausene- Ve- 
«.:-..L7.- .:-«. at Uomjtwn for Udud 
wes-.- us et fnsssskrist k Anlednjna 
.y-« Jutlusl.1.1rck 15017 bar ovslivet 
disn imrindeli.w Plan oq i Etedvt 
for ist-Hinter at udaivr ist Isistorifs 
Nlrbisidcs as Prof. V:q. 

Mm W Emr Ventet kommst-»J- 
TU inne-:- jksg ist«-, at Paftor 

Hausen ffal Ema one i deian Zag, 
da dor, san vidt im bar vcrtet i 

Stand til at spare Ztcsnminacsm er 

imm- manac-, Her deler bang Op- 
sum-Mc 

Eifkm kmr dct aldrig unstet Me- 
ningen, at Ftsstikriftct Milde inde- 
holde Oele den forenede Kittes Hi- 
storie Dei vilde Unsre en for ftor 
og omiattende ngave at stille et 

Festskrift og i alle Tilfælde fifkcrt 
holt bckøve der Karatter iom sau- 
dont- 

Det var imidlertid meget stifte- 
«ligt, sorekommek det mig, um Ko- 

miteen, tco imod den ngave, der 

oprindelig blev ftillet den, vjslde dra- 
ge Omsotg for at der blev udsivet 
et Mdeligt «Iseftiktift, som det tun- 
de me en Glæde soc hvet Dänsk 
betonte at eje og læie 

Odem vilde ikke væke qlad for 
et soc-dont Skrist indeholdende livs 
list strevne Stüser as New-MO- 

« CFW Miit irre blot 
vll UN, men ogsaq vætei 
WM at give et Ovetskud M 
vors götlags Ida-sey 

« 

Mlku as et faadant Fest- 
strist udelukser felvftlgelig Me, at 
Damit-en ogsaa dtager Omforg for 
et stof. Bist Fvchiftotie til den 
forenede Arke Man kommek til at 
forellqse i tust Form-« 

Ei Mist Irbejde san M. Sa- 
gens M aldtig blive et IM- 
fktkft i den Its-stand som der her. 

,-...-—-.-— 

Og der er al Grund til, at man 

paa den ene ellct den anden Maa- 
de stotter Udgivelsen af et saadant 
Arbede ikke blot sordi vi fom 
Zamfund hat en morale For-plis- 
tkelfe til at holde vor Historie ä 
Ærc,1nen ogsaa for-di vi maa paa- 
sksnm at der er Masnd bekoka der 
hat Interese for vor Historie og 
vil paatage sig det ingcnlunde tin 
ge og sikkert alt andet end profi- 
table Arbekde at skrive den« 

Naar jcg bar skkevct disfc Linien 
er set altfaa ingenlunde for at 
ovstillc et Guten-Ellen enten Fest- 
skrift cllek Prof. Vigg ,,Forhistorie", 
men et Baade--og, baade et smukt 
udstnrcst Färstrifd strevct i fasrlig 
Anlcdning af Resormationeng Ju- 
belaar. og Prok· Vias bistoriste Ak- 
bejde, fom im »fotoslaak udgivet i 
Anlcdning af nwvnte Mindeaor. 

H. P. Hausen- 

Dunst Velgsrenhed ? To Iowa Land-E masnd bar beilnt 
tet at tsrøtse en fuldftnndin tm JZ - 
i d.1ttft"Velggr-ettlted, ifcenesnt Un eni 
lnadnn Mande, nt Ratten as samme« 
vil komme vtrrdine Danfte til qodel nden sensnn til de forlkellizs Vor ( tiek eller thtfttnd, de nmntte til- 
bete 

Tet et en Kendsfiqertti1m, nt du 
lnsrsler en fgmellq Matuel pnn dam( 
sle Despite-let i Amerika, og da; 
nxtsvnte to Lnndsnmsnd lmr atslnttetz 
nonle fastdeles aode Fortetninner i 

de sidfte Pak- Aar, meft i Land etc. 
» 

on de desnden benac er »den IT 

rette Arvinaet. our de beslnttet .1.! 
udsastte sm,000.sn), bonI-as Ren : 

terne san anpendescs tl at Malta-« 
trasngende Land-»und til nedwn 

digt Hofvitalsnsmld U Linnefsänslls 
s— Ideen Vil fortstnbin lslipe ter 
vet fem Aar-, og dersam den snlder 
i and Jord, og Nesttltnterne er til 

fredsftillendc vil Kanns-lett fckndsnn 
liqvis blive ndoidet, on Jnlttnts 
onen bltve permanent Foreløbin 
anter de to Landsmaan kltks nt us- 

fentlixmsre des-es Nonne men Le 
qatet ellek »Fomtdntion« nil blins 

bekendt som »Faul! sdospjtnlstsszond« 
og Ftk. Max-je Peterlem Tes- Mot- 
nes, Iowa, vil vtrre korresponde- 
rende Zelretnst Wogen Trnsteesd 
ellet Stab vkl ilke blitns ndntwnt 
ssr det tmr vist fig, om Ideen paa 
en malt-ist Moade ndsttlder det 
ovenkor omtalte Samt — Det er da 
Meningen ctt etnblere en Komitee 
as ea. 100 danste Mel-nd og Kvins 
der, Sordelte over ldele Ritter-Hm til 
slwilke Dunste, fom nmntte Inite at 

nvde godt af Legatei. Inn betwende 
Eig. Jndtil videre vil de to Stif- 
teke oq Sekretasren leln bemitte- 
bvorledes Mit-lerne ftnl fordeleiz 

Tek vit btivc met cis-»Hm- i.:’ 
arti-quda anbefnlede nf en as del 
danfke Menigsbeders Priester eller 
andre vedeklmsstiqe Personen-, sanvidt 
fom Omftmtdialtedetne tillader. ( Ideen er bringet Um almindelkql mennesielig Gaum-nich oq Leaqtets 
Mtdlet vil blive fordelt absolut 
nparttsl Te bedste Lsnner m K 

nistet-, ligesom de bedite Zwepleier 
steh noan Privatmand nmatte tun- 
ne tillade stin, vil tut-re til fki Noa- 
dinbsed: derimod moa Patienten 
selts, idemindfte torelsta, enten belt 
eller delsvts betale Hofpttals Om- 
tostninqetne liwilket som Regel er 

den ringeste Part) eiter lom Om- 
stamdiqbederne maatte væte 

Menge lyge fek W desvretre ntds 
lage-de til at opsastte en ellets »d- 
vendig Operation eller til at 

ists-I nonleke pqa Hi omhngeltg DOM- 
talspleie paa Grund Cl M 
Meldabedetk Det sc W- 
Polt- Stilterne hat U for Cis-O 
hat forssgt at M Vol- I. ! T

 
l
 

H
 
;
 

W, et den Wink-le Sum ikke 
W t et ellers anyttiqt Bygs 
Weis, men Tau anvendes til 
M Former-l i Humantteteus Tie-! 
Mie. i Meddelelfer angmende Fund-f m, 
andre nsdvendtge Ovlysntngek vitl 
aden Mc blies tilsttllpi de dan- 
sie WWW ved Nara-z Begon- 

Gerne-hakt days-etc esse-«- W7Mnmndwat ht 
NIMMWMJM 
beut-sechste ,sathss, 
WCWMUMM 
Westens-W 

W— 

«Vi er alle Guds Vom-- 
Eiter Sognepmsft DesselbemJ 

Natu- vi gaar ind i et nnt Aar, 
er vi omtrent i sammt Stilling fom 
en, der Im over Ort-knien ind i 
Its-m Inst- fvommod on nie-u 
M, per besser activ Ial 

byggc og bo, nien han ocd intet om 

dcttc Land, og hourdan Folkot et- 

oin det or et frngtbort Land eller 
ej, ont det er let at erbot-we sig 
Lincsonnold der cllcr ej, om der er 

fnndt og godt Klinm ellcr oj. Dei 
or osJ into san nbokcttdt, non-d disk 

in) Aar nil bringe for o-:—, sontt or 

bin ":liinnd, der qitnr ntd i et nkettdt 
Lond. 

Inst, at oi ntodtc reit, sont fau- 
lcdcs gik itsngsicslig og wivlcttde og 

sporgonde ind i et ganskc fremmed 
Land, oi knndo intct figo hant 
oni Lands-i on Folkot til Verolis 

»Wie on Trost, ford: vi var lige faa 
nicnth ntcd dci sont imst. Mcn 

iom oorizttige oq oplyfte Kristne 
nmnite vi ins! doq knnne sigc hotn 
noaoi Dni Folkist vilde vi kunnt- 
sigts imm: De er Sondeer de foni 
andre, on dn nil i dot fremmedo 
Land nok effort-, at du sam- med 
Smtdete ot got-o, du vil ikke altid 
mode Kikriighed, Velvillie og An- 
orkoitdelse, nton oitc Unile og Mod- 
5tond: tin-n soa kontttter det nn ine- 

atst an paa, bvotdan du komme-r 
dem i Mode, sont man mabcr i 
Efonon sank nmn Zool-. Og faa 
nttmtto tti ioin Kriitne tilfsje: Saa 

ist io Nnd den nlttnrgtiqc, gode ogf 
inttttnjortiqe ntod der i det tm 

lTrotttnt ds Land den Mild, der ht- 
«ror Donner on vkliiitnor etkwert wr- 

JXiztt :.’lrlnsjdo den Nun sont bevo— 

im- Israel on qincsr iin elikeligo 
Von det fotn i Sovne Vil du faa 
inndt bebe og arbeide, vil du satt 

»iondt have Tro til Gudoq give 
»Und dit Worts-, imt link bist oift in- 

)«’od tnod din i bot irottttncde 
LA- :) Ast nil For on itor Tscl bot-o 
»Es-ji« Cis FOUNle ROHR Ok, iwofchn 
:.Ltn- ist-, nnsn inmrdnn du cr- 
.:! t..in on zwar ind iblandt det 

zinsnnn die stif, End i do frommt-de 

I» 1 US 

IV List dot fitntnto sont vi nu, 
H E ktl i : End i det nye AM- 

IRS-i ti Mo, det. sont vi 

, ir in tsur ui ihm otn dei gjaldt 
inn !«.tttdritn1—:iits.snd. nten saa von- 

»fkcligt for at fige os ielvs Dei kont- 
"iner longtim faa nie-get an paa- 
.:oad dotth Rot-, iotn liggcr i Frem- 
tidoncs Marki- ikjnlt for dia, vil 

bringt- din of ondt og good 
sont tmn inmd dn brkkpztcr tin-d ind 

ji start-L lwilkot sit-»i- dn bringet 
Inn-d: dot konttncr ikke foa magst 
an vor-, hvordan Motnteskex i det 
nn Aar oil mode dia, sont paa- 
bvotdan du nieder dont. Dei kom- 
tnor ikfc an paa, nvordan Gnd la- 
det din Finlk its-ich as Gover, fom 

ipach bvordan du mode-r Governo- 
om du taget imod dem med biet-te- 
ilig Tro og Kasrlighed. 

Om vi kunde Vælge alt det, oi 
vilde Iniie oits i det ny Aar og faa 

Idet, on fik god Betasnknfngstid til 
yikke at nie-time nogot, det blev bog 

let clendiqt Aal-, om vi selv ikke hat 
ITro og Kastligbeo Og eint-endi- 
Lin ikke et enestc We blev op- 

iityldt ioy os i dette Aar men vi sik 
Tkoon oq Karliabcsden lovende i op, 
da bit-o det jo dog et vellykket Iet- 

Einer Mo Skriiton:»91lle Ting tie- 
net dem t:l godc, sont elsker Gab " 

Satt komme-r det da, otn det steil 
cum os godt, eiter Striftens Re- 

ning —- og Skkiften kan ifle feile 
— We an poa hvllke Ung, der 
ialdek os i Stideh men out oi ec- 
sie-r Mid. »Da last-er M Marias 
dct samka Hak da sind um« , 

lkeiiih noar du M W M 

ifnldn oq omvmdtk Altes-r du 

oldrls stusssi et W, syst M- 
de san est-sh- att, sont et Renneer 
ten-Midas bog var han TM 
Wis; du kunde ikkts bcgkibo bet, 
MMvardoa fact. Oq dufqa 
est enden, fotn bavde det faq mät, 
faa anbi, on hon var bog Mit-edl- 
og du maatte Kak, han bavde dec- 

.qodt. 
»An J er alle Guds Bttn fet- 

medelst Trer i Miste sein« Kunde 
Apostelen med Sande sige deh- 
til os i Dag, iaa hat-de den med 
dei stimme sagt til os alle: J fast 
et gvdt og lnkkeligt Aarl Thi, M 
at være et Guds Born er en san 
W stot Lotse, at inqen Im 
hellt Ulysse, inqen Modgang, iuht 
Tab san tilinthtre den og singen 
for-disk Lylle san losg- uoqet m- 

senilig ill- 
W spuken Mr ot Varus- « 

betet to dos for en stor Oel 
M-hvovdqnwsadeker,mhm 
ksn for-ists- M otn tm er tun-, 
W tmkek pqq sung « 
hat Miit for W Ve! M 
Willen Fade- et End- sotn hart 
D- bvor glemmer de det, M- 


