
»Yanskeren," 
II »Bos- Oc cPsYcCcLsIsi 

IIAV Mk VII Dust- 
IOLI l Mlkx 

udgivet It 
M Luther-n Pnhljslnnc Blume« 

- Blnltu Neben-Its 

»das-toten« udgaar Onstlsg i nvek Ugo- 
Prls pr. Ast-gang- 

II III-noch sutet 81.50. Ucllsnclet 9200 
Blstlet betcles i For-limi- 

Issllhs. Bettlinz Adressefoknndkins 
Cis- Ineil Undtcgelse at Bidkag til 

Zlulots Inclle gären-erst 
M lind-an Publishins sente, 

Bluts-. Nod-. 

As- Slrlksg til Blaser- lnellwlä — 

Mkondsncek, Afhsndlingek og andre 
Wer —- sencles til dets Rock-lith- 

Q. M. ANDIJRSch Bluts-, Nebr. 

IIWkecl at Blaik Post otksce as somncl 
sh- mutet-. 

Alberti-ins rstcs made known upon 
Mcatiom 

1 Tllkælde ni, at lllaclet llclce malt-se- 
ksslsmsslgk Wes man kluge tll des 

stotllige Postkontor. Skulclcs detts ikke 

hislpm Wes man benventle sig til 
»Da-keusch Kontor- 

Nstr Lasset-ne lusnvenslisk Sig til Felle 
— nvertekok l BlacleL paten for at 
IQO bog dem ell» for at fss Oplysning 
- dst wettet-ede, heilen ele nltld on- 

fJG at- klo sa- Avertissetnentet i del-te 
Dis-cl. Det vil vix-te til gensidlg ststte 

Anonyme Atti-Her svil vi nok op- 
tiage, men tun paa den Betixkgelsc, 
at Jndssenderen meddeler Bis-daf- 
tbonen Tit Wann og Adresse Vi hat 
modtaget en anonym Art., sosm not 
kan heisses-, nuen Jndssenderen hat 
iskke opgivet sos sit Navn 

Den gwnrle SitandinaniokaJlmersis 
Mke Dathsksisbslinies Korporation 
A. E. Johnfon 85 Co. er med Sluts 
niwgen asf 1917 opløst, og Styrel- 
ssen as Selifkabets Korn-over is Ame- 
ritsa fixer fra Not-nat af under 
en m) Styvelsse msed Halvor 
Jakobseth Nr. l, Brockdway, 
New York, fom Psræsidsent 

J en Nymarstckle til sde tyscke 
Tot-wer ved Camsbmi ssog-de Kejser 
M bl. a.: »Vi og vor-e Mi- 
ekede er Mal-er i den asan 
MS M Flor at genopretste Fre- 
des M W« 
M man bl. a. ded, at Wien 

W spoa Tyfdernes Side i sdens 
ne Orig, er det unsdvendigst nærmes 

re at man-He den frækbe M- 
Wie, ssmn Egger i sde kejferlige 

»Skand.« 

Gr- Fugl ii Hemden Her skasl 
meddebes nogsle Tckl angmende bvad 
man üm dont-e af en Hønseflok i 

Wden Enhver Høne sbør pro- 
dmeve 10 Dusin Æg det førfte Aar 
fom voksen OHIne Henioflokken i 
en Bogemrd sbør bestm af mindst 
10 W. Hvek smdan Flok Bilde 
W W 100 sDusin Æg, 
der efter den kmosewative sPris as 
AS Geists pr. Dusin vilde blive 
825 Wen Ide 100 Dassrn Æg er 
werd mere end 825, fcerlsig fordi 
de time-get MS EBer af 
W. 

Guldbwllxm Den forenede nor- 

fke Kirkes umngewarige Formawd, 
Past. Th. H. Dei-L D. D» og Hu- 
ftru, of. Rebekka O. Gerrsem fei- 
rede den 27. December 50 Aarxrs 
Mindet om ideresz Bmllup. J Da- 
gens Anledning fejredeg en Fest 
til Ære for dem i Wahl-ehem- 
Kirkem Miktnmpo·15s, Minn. Tr. 
Dahl og Huftru blev cegteoiet den 
27. Tec. 1867 i Winnecom1e, Wis» 

l 

af ·Mrs. Zahl-S Judex-, Past. J» 
P. G-ertscn, assbsteret af Past. Jo-: 
han Oler. Tet er «ogsaa 50 Aar" 

siden Past· Dahl bslev ordineret til« 
Præst 

Past. James C. Petersen, Har- 
lan, Ja, antaget til Feltprcest. 
Under 4. Jan- læfes i »World 
dem-Id« im Hat-ban, Ja» at Past. 
same-s E. Petersen Ocd den dan- 

fse lutheksse Mrde Ider er bleven’ 
M til »Arm) Ehaplain« med 
Rang fom Sebndløjtnanh og han- 
M Mc sin nye Gewim, faa s« 

-Wdetkaniindesenstikket 
MMatwettagedeuGewinOJ 
MVWQW Mk st 

I 

Omkving 14 forskeikige Ackesams « 

stund er for Tsjden sopmget af en 

Kammgne for at ikrdssamsle Bidrag 
til Pewsiohsfond Ifor deres udtfetrte 
Pvassten Religsiche Leder-e merken 
at dette ifwart vil vissse en ·stor For- 
bedring i For-holdem, fdet Iflere un- 

ge Mænd dewed vil opmuntres til 
at svde lsisg cksil Præsstegeriskngem 

naar de wd, at de af Kirken vil 
blive tasgset Vare Paa, mer de bli- 
ver gambe og udfljdtc Refoom 

Skhsekby «County, Ja» vinder RI- 
de Kors Flag. deer 4. ds. mel- 
des fra Hat-lan, Ja» at Rev. Ge- 
orge R. Ehambers, Formand for 
Røde Kurs i Shebby Cou-nty, hat 
modtaget et delegmm fIra H. W. 

;Byers, Des Moines, ihvori meddes 

;les, at Schebe County si For-hold( 
Ytil sin Befolknimg hur stire Procent; 
fleve Røde Kors Medlemmser end 

jun-get andet Eounity i Staten Jo- 
tva. Dette bewdey at Shelby Co- 
pmktisk Halt hat svuwdet det ftore 
anveribckwfle S·«tlkaf«lng, som Guvers 
snør Hardiwgs Hustrsm Mrs. W. L. 
Harding, havde losvet at give det 
Csounty, der sindtil Msidnat den Bl. 
December shavde de sflefte Medlems 
mer indsknevot. Der biemærkes, at 

Sidebe Co. tasller mange Tyski 
Anker-Quem —og de Ich ssig san godck 
ssom alle tegne -fom Medlemmer. 
—- Der söulde veI aldrig svcere sagt 
Tyfks «i Stedet for Dunst-Amerika- 
newP J Tyvert Feld er Shelby Ca- 
Jia., bekendt fosr sist stove Antal 
Dansckdscmeviktmem 

sAss »Du-De i Amerika« slmr vi 

sor sniogon M Isiden modtagcst senij 

M Wette M of endet Bin-d, nd- 

gitvet as C. Rasmucssen Com» Min- 

nmpolis. Der er skke saa stort an- 

det at sfige om de sorelkggende des 
ter, entb at de er Fortsættelsen as- 
shvad der er sfortwlt i de san-goa- 
ende. Her er fortalt om Danskcs 
vod Moorhead, Ju» —- ved Rut- 

lawd, Mt Co., Ja. — s Des 
Moines, Ja., — Dunste i Clakcs 
IGvove, Fwobom Co., Minn» — 

i og omckkinsg Genova og Ellendalc, 
Minn» —- -i sog onfkrknq Meer-n 
Ehe, Mun» —- Dqsnskei ved 

ved W, So. Dak» — Vi’bori·1, 
S. Dak» —- Dansscke ved Davon, 
Acht-, — i Lin-Why Nein-» 
M Weder, Cosz Co, Rohr, 
— M Co., Nebr» Da n 

He i List-ian, Meh» Vic- 

toria Toth, Musen Co., Mich» 
—- W og Powers, Mich» — 

Danvfske si Wiss-hiese, Mich-, —-- Ma 

Tom-Mc Wis» -— ved Stint-In- 

Rodks Co., Wsi5» Da n s ke ved 

Entlaer Te Calsb Co., IM» 
McNabh Pmtnam Co., Ill« 
GemäQ Hoan Co., Jle 

Dei er wmqten as et fliittigck oq 

sannst-Wende Santlseratsbekde, sber 31 

träg-geh og det et det sbedste ni 

shar i Iden Netmng, san det er vel 
vsærd ast muderswtte 

s-—Wss—-—« 

Udsigtekne til Frid. 
Der tales om Fred og «foreslaas:s 

Freis, men er der Udsfizkter stll at faa 
Ende pasa stigen og faa virkelsig 
Fee-d i nagen nasr FremtidP ; 

Mukigt, Iris-den kan komme-, fix-H 
isvi ventek dot, men da kommer den 

Hin uden Udsiigtesr til den paa Fur- 
;shmnd. « 

Meerskeligt diet var TixskerneJ 
der sikte virde holde Free og MS 
er Tyfskekue, der nn as og til yFore-! 
slaar eller hensriller at bezwuko 
Fredsundeehandslinger. i 

Der er een Ding, vi maa lcmge 
Mærke til, alle vi, som er med if 
Firigent Tysferne begxmdste Krigen 
med det Øniske at erobre, og de 

troedcy at de kunde erobre en Ekel 
Del as den wrige Ver-den (det er; 
der Beviser nok for), og saa længes 
dette Haab sikke glippede, talte de ikke ; 
som Fted. Men da de begnndte atk 

faa en Anelsse om, at Udsigterne til 
Zeit for del-es Vaasbeu like var vides 

xe lyle, begyndte de at give Frei-s- 
Henstlllinged 

Men aldrig hat sde villet give 
erdåsbotingeller. Det et am it gjte 
at faa Fredsforhandlingeri Gan-g- 
mens de endnu iholder en hel Del 

fromm-d Osmraade W, san de kun- 

de vnde gqa med pas Vorspann-l Russemes Program —- ingen An- 
nektion, singen Masskadeserstatnsingz 
men da dette Weines-, hat Ruzserne 
nnd-aged at det sikke var senden, de- 
imente det, san lbdsigterne til Seerl 
fved med Russland for Tiden er Ine-« 

get møvde 

i De Dlllierede eller Ententemagter ; 
free ønskede ikke Krig; scerlig England 
gjorde alvorlige Forng pasa at und- 
gaa og cpspwrge ng Men nu snak 
ker de ifke om Fved 

Tier er sdog sing-en Tvivl om, at 

de socprigtig ensker Fred og det en 

vanisg Fred Men da de ikke knnde 

san Lov at shave Fred, saamener 
de, at de Trigsilysstne skalt iharoe der-es 
Kkigslyst tnfrcdsstillct wundes-, ast 
naar Ver-den en Gang saar Fred sur 
dem, den Isaa kan debolde Fred en 

god Tid 
De A·ll-ierede er ifke bange for at 

svenusætte der-es Ktigsmaal eller de- 
res Vetingselser for Fredsislutniing. 
Sau knn Tyskland og dets alliewde 

virkelig ønsker Fred, saa Eved de, 
paa lyvilke Betingselser den kan op- 
naas — «uncondi·tiokml snreender.« 

Vi synes egentlig dedst om den 

Munde, Præssident Wilson bar sagt 
det paa —«— der er ingen, som man 

kan sur-handle med; den tyske Kej 
set bar vist sig tr o l ø Z, og saa bar 
Linn-Z Msinistre og de højeste Office 
ver i hans Tjeneste Reaner de Trak- 
tater sor Papirslapper (,,scrap di 

pacper«), saa kcrn et cisvileseret Folk 
ikte nedlade sig til at «iov"l)andsle 
nied dem. 

Ovordan det egentlsig staat til i 

Tisickland det er det unmlisgt for es 

at faa Rede paa. Cmitralnvagternes 
Fremstød i Jtaliien kan lige saa godt 
viere et sidste sortvsivlet Forng pasa 
at opnna en Basis for Fredssundets 
handbinger som noget andet. 

Men — hvad nyttser det dem tm, 

eftet at de ogsaa er standset det! 
Den største Seit-, Ins-ferne den 

windet under lyele Krigem er den 

ide vansdt, da de gennem Jntvisger 
isik iden missier Knigsmänister Senk- 

hontliinosif i deves Tjeneste, saa de 

vnsssiske Der-re kam stil ast kætnpe saa 
qddt sont med den-e Heender nwd 

Macensensz Treppen og M der 

kämenqu osgsaa Minde- at de TM 
kimde distaa Rumnierne 

Og det er endnn denes Manipules 

ningiRusland, derihargjvtt, at 

de skmide We M nock til at 

Lum- det ssidtste Kinn lde asiade det 
i Jdalsien 

Ru- Rinsland vedblevet at gM sin 
Tel samtnen med dets allierede 

lsaa nilde Krigen rimeligvis have 
Mast-et endt i Aal-, imen da dette sei- 
lede, tyar de Allierede vkke Hævstyrs 
te not til at vinLde en asgerende 

EZejr over Eetrtralmagderm, sør vort 

« 
Land dlioer isawdigt til at tagse Tuld 
Tel need de Illliiierede 

Tek er noget, vi her vil minde 

,onc endnu. Ved Mens Begyndels 

Ise Var alle Faodele spau Gentrckls 

inmgtzerneä sæelig da paa Tysklandg 
jSide og ldet var vel dgsaa det, de 

jvar fig fuldt bwidste og stolede paa. 
Dei var kikte dlot det, at de de fid-: 
ste 40 Aar that-de sovberedt sig paad 
Krig —- de var sfuldt kvigssovderedte 
i aslle Inulige Netninger og i en 

isoa fovbcwsende MO, at vi intet 

Begrei- har derom. Men desuden 

»den-de de Fordelen as at ligge cen 

Malt og sind til hvevmrdre, og de- 

res- Konnnnnikatidnsmidler var de 

dedste, saa de med forbarotsenw Lun- 
tighed knnde sende Troptper sra en 

stnt til en anden. Og det var 

nmaste itke den inindste FordeL at 
de sinke-des as eet Hemd- 

TiiCse Fordele bar de til Telsk 

endnu, men nu er deres Wohllau- 

dere ogsaa bleven -soederedte, ozs Ness- 

sourcerne er paa disses Side og det 
sljvad baade Mir-nd og Materiale an- 

TM. 
Der Ton smledes slet sikke nceres 

Hand om, at de Allierede viI frem- 
tonnne med Ftedsssnskeh før de mi- 

der Aadended og ÆcLighed sra Cen- 

tralmasgternes Side. 

Vi mener altsaa, at det er svært 
snmat med Fredsudsigterm sor Ti 

den StalderbliveFrediennær 
Wd, saa xskal den komme paa 
on M, sum Weines 

—·.——-—.«.si-L——- 

Ei Var Spitze-way H 

Kirkc« ihm- M en If csine thstet 
anfat ved Herren. Denne Meddelepse 
gkw mig Anledsnsing til at Efmmkams 
me mdd følgensde Slpørgsmwckl: 
Worledes gaar det med »Den sor- 
enode dawskse Kirkes" Bostrwbelfer 
for at tfaa en af finc Prakstcr anssckt 
ved Hainen? 

Jeg vil være glad om en, der ved 
Bosked, vil Mre saa venlig at give 
nogle Oplysniinger derom si ,,Dmi-j 
föerenC 

I 

Endvidcrc: Vi- lasste i »Dein-ske- 
vcn«s Efidste Nummer lige fin- fndftse 
Prasssident Vcdlg en Artiöel asf Post. 
Il. V. Nwe nim, at Asmicviska but-de 

;gaa mod i Krisen Iismod Tyrklansd 
Usp ciM fral TM Ehek komme nasr 

more ind paa Artvklsens Jstrdshold). 
Sidcii Krisen adder næklcm Um 

ted States og Tusklsawd dar jeg 
stadig fest eftor. om Past. Nwe hat 
meldt fig cspm sfrivsillsig wd Worein 
Jog hat ikke været san iheldig end- 
nu at have nogen Meddelelfe der- 
om. 

Zog tillnder misg »der-for at Mir- 

lge Hr. Past. A. V. Reve, idet jeg 

lcheilder mvig til nævnte Artikel fom 
Grund for Mit Zpøkgsnmb Kun- 
Idc Die-, Pest Nove, ikke have Lyft 
stil at gaa med Herden sont friivilligP 

Mod Tack for Optageksew 
Irr-es ævbødige 

A. Liillethorup 
Umn. Sskal blot meddele, at 

at Zpørgeren ssslv hat en Sau med 
i Hirn-m san Ihan perfonlig er in- 

teressieret i ack fe Brit-TM crf vort 

Samfund med. Red. — 

Fka Sondagsstolktomitkm 
i Dansksh sLutb. Pu-b1. Howfo opr 
ser ·i Dog, at der allem-de er bestjlt 

set sbetydeligck Antal of de m) Les- 

Hier-, Ihvilket iso gslcvder Kombteen 

Ei Stuf-te aj de danske Lieftmk for 

Pkekbenillassett er fasrdvgt Isor en 

ETid Erden og sendes nd, soa snasrt 
lBetfkisllsinger indløber Devimsod be 

kluger baade Publ We og Ko 
mitoen at fhüle moddele, at de til- 
fvarende Leibs-er spaa Engel-ff entd- 
nu sifke er ack tha. Den vad — 

af wre Prcester — Form km muta- 
get sig Avbejdet ast Meiste Let- 
tieme, hat fbwffet os Gang wo 

Gang. Det Wä, Vom som hatt W 
ist-e bryder Pfg som, at ban statt-er 
Miit-en i Wisse og hindrer Ak- 

befdet i- nne-me stbsolen Han 
butdedathesaamogetasfm 
Mand, at shan enten Oft-ver det 

AM, Ihcm Ifor over et Thalvt Aar 

sfiden Weg Essig. euer ogsm site-si- 
ger sig Befrillingew Hvad Vi san 

gøve ved shanh vod jeg ikke Komi- 
Qoen gør Dbrsbejdet uden Vederlag af 

nogen SIle og Ihar fauledes iske 
Mdbor M at bewle for Oversasttel 
ser· 

Den eimelsfe Udgcwe af Bibelw- 
swrimi fiar Begimderkladsen faas 
Mig im Forlagshitset — 52 Let- 
Mr —. G M —- 12 Lektier — 

Taf demu- Vog pas Dawsk stigqck 
cfærdigt si kakoriet, men vi ven- 

cker pæa Puder-ne M Billedesrne. 
M Moder var Gwet os for Jul, 
man er Mnu Eisske ankommen; dog 
bar vi fmet Lste om, ast ·de vil 
skomme i denne Ugo. J W asf et 

Pa- Dage vii faa dette Hæftse være 

«i Handelen og bliver iendt til alle- 
der smt Hut-sendet Befvilbinget 

Tit Sandagszerne vil Kom. 

Me: J stal isce vcere bange for ast 

antage Lestierne og pmve dem. 
Kom. bar im Arbejdet Iaa Oel plan 
lagt, at Iaasfremt Gud gwer Kurs- 
ter, fkal Merne nok foreligge fast j 
dige i god Did, saa der ingen Af- I 
vkydetise uwek I 

Hermed Sagen onbcfalet stil Søns I 
dqggiskoxeme i MsJesu Napn I 

MTb. Zeus-en I 
i 

l 
jfv 

; 

Hat ovcrvnndrk Vrrdriu ; 
cEn Pkcksdikkn Hi Viskop Ludwig:»; 

Jndsendt.) , 

kakop L u d w i g orædikode nd- 
fra et Ord i Jolvammis’ Brod 5., 
Kapitel mu, at den krjfme Tro I) n r( 
vundet Ziejr wer Vordem Vi von-l 
giver Howdindboldet: s 

Det var SEjrstonseh der lød ij 
den Sohne, vii nu sang· Saalechj 
Xuskrde vore Fædve -fynge, sda denj 
swre Vækkelse var gaccet hen ioverz 
W. Da hccvde Herren bei-M sit 
SM, og M var M til Mor- 

gen. Det var sogsaa Meinst-mer- 
der M W dst ow, vi hjrde of 
Mist-n W. Der stob- 
M W Ist W Bord-fu« 

. 

Adaarvisidennewidshøtersmdan 
noget, rmnmor dot noget si os, ispm 
til Tiider gør dort Hirt-te tmde sJ 
den Tjid, vi gennemliesver eller gen- 
nemlider, er det Issvcvtst ast svnge am- 

at Vor Tro bar werdnndet Ver-den, 
sog at »Im er iher gosdt at verre.« Thi 
det er jo sank-dess- at medensti vi er 

Ifamlede tkl kisrkeligt Formnsmøde, 
sog niedens man nde i vort Land 

That New-It smed nt bekode Jordm 

Ltil Swden, san raser det store Mu- 
peslag paa Vesicfrontiem lwor IS'-usin- 
der og atter Tusinder unge kristne 

lend ladet dereis st for andre 
Triftne Mckndds Haawd 

Naar ssaadant noget Okcm ste, hom- 
dybt inma da ikke sden kristnede Ver- 
den endnu ligge n· det ondel Snari 
ihele den kriitne Verden er jo if Krig 
med andre krksme Jn, man kommer 
let vil at «spørgc, om Idet da er «sandt 
at »den kristne Tro har nuan 
Seit si Ver-den Og det er sikkerstI 
idet bebst-e ifke ctt sslssitppe sfor 4let ndeni 
om den Slags ZwrgsmaasL Nsoale 

«Mennefker Wer at fotmne ndensom 
dem ved ihm at se paa den indvors 
Les Verden Men Vi bar iske Lov 
«til at tvimlc om, at det er Vorlyerreis 
IVillie og Inst at ilmns Aand og 
san xfkal gennsemtrænge Folfisneszi 
Liv. Tier-for er det Inisforftanet 

tzromhed naar kvistne Mennefker 
jrækker sig til-We fra de Opgover, 
der mWer dem pasa det sollstng 
Feciale on menneskelsige Ommade 
Tet er neun-in Lisgeqyldigbed on 

ikfe «(8msd5fn)gtig-bed. Den rette End-J- 

frygt nma ogfaa vifse fig i et traf 

rigt Avbejde Mond-i det Folk, man 

leiser -i. 

Tet er -fandt n«ok, at de Opgmsen 
man stckder paa, kan være vanskejsigc 
at løfc Det er -i·kke slet at redde 
Drankerne og deres· Hienn Og det 
ser ikke let at faa ikrdført vetfærdiige 
og gode Sanefimdskilftande Der 
er san moget og ssasa mange, der vil 

sbwde sied. Og iman kan under sdette 

Ilvhsejde komme til at lcvngies oft-er 
,,en m) Himmel, si shwilken Rat-fast- 
dighed bor.« Dg jeg tror i dot bele- 
ckt Aij tun vn uykkes i sqmmc 
IGmiz w Gaps Aas-d im Mast 
i Hierbemr. Men her-M kmt del 

RIEMANN-muka 
Oqst til at Me: Bil Guds Sirt i 

det bele finde sTro i Gier-term, mai 

chan konnnek si Isin Herlsbgchow 
Gvorcedes can Johannes du «sige, 

at Droen allerede hat sejret De 

Adel-, han lebe-de si, var singenluwde 
lettere, end vor Gid. Hcm lewde un- 

der HedetW, esg Bund W var 

under et Hedensütb Ei Mdld Hans 
Falk »vor ydmyget og strt bort im 
dets Hiern. Jerusalems Tempel var 

lagx i Guis. Der var kun nogle 
san og smaa kristwe Myrtdigheder 
rhmdt omkcing, som etwda mest be- 

stod af Smaasfoslt 
Men Sagen var den, at Johan- 

nes ihm-de ovlevet Troens Ser 
det var noget, han hwude erfand 
lebet Osig til. Han hast-de set Ihidsigi 
Sind at kannpe msed -og en mcvgtsig 
sbrcendende Ærgerrsigded Men M 
That-de oplevet, at GnsdsssOrdet ogJ 
GusdsJAmtden i hans Hierbe havdcT 
ovewnnidet Werden Det havde visst’ 

Hin at Gnde var ftærkere end sdet dlt- l 
Hsammen Terfor viidste Ehan iaa nfvii « 

sollst -s«rkcert, at den, der drager j« 
Ssttid mod Mad, hat tckbt allerede 

paa Fuchs-and Qg derior Bunde han 
füge: Vor Tro er den Zeit-, der ba r 
cwewnndet Verbeu- 

Ten Tro, hatt taler om, er ist-e 

)en Tro Paa fyvad som helft, man 

Krifbendom vjl nasvne men Tro Pna 
Gudsksordeh den koste Fowisnings 
mu, at Jesus Krifntss er Hände Zianf 
og Werden-s Jst-elfen Og hvis vii skal 
faa Fviquiighed til at nenncmleve 
de Tiber, Vi lebet i, er det den sam- 
mc Volksveka sni trnnger Til. Linn 

i famsnyie Grad, Tom vi oplever, at- 

Guds Acad wem-mde disk onko 
der er i vort Viert-h i sammc Grad- 
vil di set-karg at Trer er den stan- 
ckeste Magi, on at den vinder Zeit.e 
Det er dest, der tranker til i vorek 
Dage. Der er vel not nogle, samli 
Oil Tige, at der tmsnges til neigeti 
helt endet Man vil iaaledes Eier-, 
tælle, at srn ttasnger til nye Anitalsi 
Her og nye Arbeidsmetoder. Det kan 

osgsfm qodt vecre, at vi sksal dyrke 
Gottejviden paa en noer enden- 

Maade end i Fortsdmy næn det 

chjcebper aitsannnen jkke det mindste, 
Ewig MS W M komnper AL- 
Mse Mem-Sei og Wer dem - 
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dermWM.-Gjrviset- 
MMGudtlovphatviasltidsiaI 
bltive hjulkpne. Dct er Oelligmsns 
den, der trænges fil. Ver-den tren- 
ger tisl og sventier stets Tun-get of 
Feld, «s«om Gsuds »Am-d hat« W. 
Og nackt de Sonmsey sfaa sstrcl dct 
kendess M Dauben tbetydetz at den 
er stmeddeldbse, -og at vi soed den 
cr skonmc -i Zorns-und mød Gut-. Og 
der trwngcs til et levmde Vdduess 
byrd osm, Ewad Vliodest sbctyiden det 
Gusds Sønss Blod, sdcr renfer fra 
al Synd og giver Syirdstfsorlctdeliens 
Fred, det Mod, der flvder vød Rad- 
tvcvbordct N Mr vort Ltiv sfvuqsbbart 
og rig-t. Naar det ifder med Guds 
Mietvigthed, skojl nok alt mvdet M 
Tig, og tda stal det vkse Eig, at vor 
Tko er det, Ider vinder Seit-. Gen- 
nsem Ordeh Dsaasben og Nadveren 
vil Jesus mge Söiskbelse i os. Og 
da et der Seit i vokt Hiertcy Sejr 
over Smd on Død sog over erden! 

—————-.o.s-.-——- 

En vældig Omfætning. 
llnistisd Statt-OR lldenlandshnndcsl 

i Landetsd siirste Krixistsaar flog alle 
klickordeix lldfnrfclenss Værdi Vil be- 

løbe sig til den lmsldige Totalssum 
»8(;,1."»»,00(),s«)n, Mist » tm Gange 
lna ineqet iom i isle , Dlaret for 
Vordem liigeni Usdibrnd. Dettc til 

ITkodZ iir den overordentlig store 

»Mattqel pas Transportmidler til 

Fixs, en Mangel, sont lslev sna me- 

Not større paa Nrnnd as de Kran, 

lsom Troppettanr porten til Frankria 

Litillcsde til Skibsfatten 
l J en mle udftedt Ovcvsigt op- 

loscr Hundes doparteinentet, at der 

fi elleve Maanuder as Aaret 1917 

blev udført Vater for Pö, 637 ,007, 
142. Zwttcr man December-Ex- 

ivovten til det qennemfiritlige be- 
lsb for de elleve Maaneder, vil den 
Isamlsede Eksport i Knleiiderwaret 
Obeløbe csiig til M,151,907,856. 

. Jndførsplen fmmviser lcgeledes 
jvceldigse Tal, omcnd stgangen M 
bar vceret saa stor her Ifom mit-t- 

ysfelen Jndfwfelen is de elleve Maa- 

weder Gelle ·fig tsil ialt 82, 725, GI, 

:,908 faa Jndfstsselsssmnmen fvr häle Amt antmgelia Mr Mens? 
975437298 

Den samlede NOT-viel i MS 

Wte tsi Maaneder W fis til 

henved 85,000,000,,000 Was Os- 
1300,000,000 saldt spaa Fabrik-Ia- 
ret. Videre viser det fig, at sä, GO- 
000, 000 as denne klomlede US- 
"pmälum wpræfenW Vater, iom 
gsik til Europa, ,f-ornem«melig til de 
allierede Lande. J de ncwnte ti 

Maaneder, blesv der kun udfsrt for 
83, 275 i Vater til Mand, ske- 

dens der intet blev ud fort til C- 
strisg-Ilngakn. Til Storbritanien ad- 

stktes for si,600,000,000, til 

Frankrsig Ifor S800,000,000, til 

Italien for 8320,000,000, til Dus- 
land for 8397,000,000. De skaudis 
nwiske Lande og Holland fik for 
msinsdre end 8300,000,000. 

Britetnc bedec for Frev. 
London, 7. Jan. J vaer eneite 

Kirkse i hole det brifofke Rigc stuf- 
de der i Gaar takkes for, lyvad de 

sbristisfke Baame bar usdføkt for Fri- 
sbcsdem og bedrä- om, at Mich-n snart 
maattse vasre for-bi· Destte blisu over- 

Ewldt kwr of Insekt cnefte Kirkissmus 
fund. Londoin Lordnmjor MERC- 
riHOr var i Ist. Panlcs sintgkxsdrals 
kirkcn J Kirkcsrne tusødte Soldaten 
Tom var bjcmme mcd Punkt-sich 
der var Man amerikansfe E«:513.11i-r. 

Viskopon ? London, som Urashi- 
kede i St. Pmcls Katkksdraxxrie 
finde bl. a.: 

»Es-Dis der H« :w«,;(st, sum ist« ab- 

solut sifkort nn, jaa er M Ost at 
Nationen handle-di- rigtknt da den 

i August 1914 apqav sin tmng 
Ztilling bfemnm og kein-de sjg ind 
i den blodige Kamp. Vi bar hast 
Sorger og Tom-eh nccsn For-um« 
var nobel"og Taarerne var Ztolti 
heddns Taaretz om de end oqsaa 
Inr Sorgcns Taarcr." 

Este- at have ruft de driter 
Mænds og Minder-Z Opofreslier 
bg Heltenwd sagde Viskopksnz 

,,Lcrd as i Dag tatte Gud for, at 
den state Magt i Besten er kommst 
ind ji M« 

J Gam- sbisv M W W 
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