
Det, der bestaar 

Hungte og leiste. 
Zalige m de, fom Iniiiarc og 

tøkste eiter Retsærdigbedem tEJi de 

skulle niætth. Mi. J, U. 
Te førfie 12 Ver-J, euer rettere 

Vers 3-——12, af Jesu Biemprædi 
ken plejer vsi at kaslde Zaliaprisnin- 
gerne, sordi Jesusk- Tier priicr Mcn 

neiker i wisse Stillinger cller Til 

statt-de «salsige. Det anførte Ver-J er 

en as disse Saligpriszningeic 
Og hvem er det saa, Jesus- hei- 

priser saligesk Jo, det er saadamie, 
som hungrer og ten-Tier efter Ret- 
icerdigsbedeii 

Vi kendcr alle til at hungre vg- 
tørfte Sack fiiart et Menncike er! 
født til Verdeii, begniider det at" 

bungre ig tørfte, og feist naar et 

Memiefkc dør, oplwrer det at hunl 
gre og tørf1c, eller —— saa snart et 

Menneskc ikke lniiigrcr og tørftcr 
iaa er dcst ika mik, der er nogctf 
i Vejen med dcts Lin I 

Og saa kan vi jo godt kaldc Hun- ( 
gar og Tøist sali ge cller luk 
kelige Folg-lieu iordi de er UdJ 
tryk for, at sckivex er sundtu 
Men kwad om der ikke Var Mæt 
telse for vor Hunger og TorstL 
Hvem vil saa prise ds: bringtan 
de og tørstende lykkelige? TbiLyks 
ken oller Zaligslieden liggcr ikkc i 

Hungereu oa Tørstcn mcii i Mast 
tollen. 

»Eitcr Retfærdiglieden" —— efter 
dctte at Ein-des og lese re: i Zor- 
imld til Mad, i Forbold til 05 solc- 

og i Forbold til Nil-steck 
Men saa stiller Jesus ja Net- 

iirrdigsliieden eler ret Færd liges 
fide-J med selka «ioet. 

Der ek des-: sofifl cller legcncligc 
v«:«io, der bunng og tørfter efter 
Mad ozs Tritte Meu Memioskets 

aaudelsisge Lin hungrer og tørster 
eiter Retfærdialwdeii 

Itali, der er noget i Monat-stet- 
som er skabj i Guid-J Billede, der 

bungrer og tørster efter Retfcerdigs 
·hed, vi kan gerne sige, saa snart 
det er født til Verden: eller lad 
os figc, faa «snart det er geniødt i 
sden shellige Daub. 

Eller lad os Isige det fault-des: 
Dersom felv et lille Gudsbarsns Liv 
er jun-by san vil dest agte paa sin 
Var-edel og Færd, saa langt det shar 
Begreb om Ret sog Uret, og saa 
som Aandsevnerne udvikles, vil vg- 
lan Begrebetne under fund Vejledi 
ning udviskles. 

Men det er ikke Baru, vi for- 
trinsvis hat for sØjne. Dei er liq- 
neude Mennefker, som Jesus hav- 
de for fig, da shan talte fra Bier- 
get. 

Gan saa Xlart, at der var Mcn 
Wer, fom ikke hungrede og 
tjrstede ester Reiher-dia- 

Tzesdexu og intwvigter jo Js- 
tasels Historie fuld af Bediser der- 

for. 
Qg flige Menneiker hat ban it- 

ke et eneste godt Ord til — de er 

uslykikelige 
Wen netop Meint-elfen som tend- 

te deres sande Tilstand og ikte Dil- 
de nøjes med noget -overfladisk, de 
wette jo forwivle i deresis Hunger 
og Tørst, for-di de itke kuude naa 

længere end til at hungre og tor- 
ftel 

Nei, Hungereu og Isrsten 
er Usdtrssyk for, at der ei- Liv, 
isom gsr isine Mast-, og Jesus er 

der med"Mcettelsen, sin egen 
Mike-ding der-for can de, der 
Dunste-r og tjrstetz prises saliges 
XIV-impl- de, eder iskke himng sog 
Ost-steh er nandelige dfde og us a 

» ligz Mennefker. 

Lars Manian 

Der er vel snart goaet et Par 
Mooneder, ·siden jseg sit Vud om, 
at Lars Matthias-, Ghicago, var 

d-d. Selv om han fanledes hat 
slumret en Tisd paa Kirkegaarden,» 
tillad mig allägevel at strive etk 
lille Mindeord om -ham. 

J hensved 30 Aar ibar jeg keth 
afdsde og hans Familie- De kom til 
Amerika i Begyndelsen af Salv- 
semferne, og rejsste —- saa vidt jeg 
M —- tligwtil Miteige, hvor jeg 
Ils- W med dem. De sluttede 
fig m tid Ifter til Sikotms Me- 

nighed i Chicago, hvilken jcg var 

Prwst for den Gang. 
l 

Martinus Var Zadclmagcr af 
Hemndværk frei Dnnniark og fin l 

iaadan nedfeit i Ringe paa Fyn. 
Lgsaa lier i Amerika arbejdede han J 

nied forfkellige Grene ai Liede-wa— 

t«ct«arbejde. 
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originalt tænkt og sagt! Dis ilcftk 
Mignnesker txuncr inauskc ikfcs san 
meget over det at blåvc »distnncc 
ret,« at de anlirggcr en Fand-an Bi- 

tmgtnjng stimmen 
Engang sknwdc M. sont et nnnt 

Mennefke verret til Et. Kund-J Mai- 

ked i Odense Hai- nar til Fodzs 
paa Tildagisvejem immetncki et Eint 
te nd Pna Lande-Wien im Ldisi17 
eiter Nin-il- sbliver hatt trcrt og 

Erster Fig i dct gwnuc sitzt-kri- i 

"’.-igre.sitcn. Ihrr og ønifodct, soni 
ji« var lil.-2ske, inlsdsrr Hast i Zinne. 

skvorlasngc ban sov, didstk han jin-: 

ntcn da Linn osaitgiicdc, vildc jun 

begynde ona Mailthsti dientest-et 
«ng, Zion var dlcucn nagst tnni 

inclume af Sonnen, cig Erele 

for at begondts at gaa eitesr Ringe 
igen gik han tilbagc niin LTdcnscsf 

Tist echognlerirs nnsd Markt-dis- 

gcrfter sit-er det ander kJni irn O 
demse. M. kendtsfnoglc ai dein. 

»Don mutte: »Ist er da nndcrligtz 
de kører joJejl ch alle iannncm 
de kører tilbagie til Odenfe og il- 
ke hjemwsten sövordan knn dct dog 
Me? Te maa da sltave den-set fig 
paa Markedet!« 

M. iStank og Haar. Martedsgæs 
items-e blev ved at com-nie inwd ham. 

Han gøk Holdt, tænter lig om 

og sigsen »Der man være naget 
galt; jesg vsil spøkge niig foks Det 

skulsde da ikke være mig, der er 

«gal paa KarevenZM 
Han spsrger om Vej has nogle 

gamle Falk i et nærliggende 
da sicut der den Oplosning- at han 
man goa .t·pl den mail-satte Side 
for at naa Ringe Og«han maatte 
indusan at det var hom, som 
var »an feil soendt« og ikke hans 
Medmennsfker. «· 

Dem-e Wie anvendte M. 
·W: Wllise Maime ex 

M Miso da lelviisxke i dere- 
W has-de om det ene og 
KOM- CidetwhatkdetesMeds 
M a J W allesam- 

o 

nod Livets Hjem i dse evige Vo- T 
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Martinusis blev bogrcwet fra Si·- 
sonnt-J Kirfcy kwor Prasstcrne J. 
Eiutousen og L. Pcdersen kalte. 

Hans Lclderii Aar hlev 725 Han blcv 
stsedet til Hvsile paa Mount Olive- 
Kirkegaard Han efterlod sin ina- 
gelige Huftru og ern Dotter og 
trc Sonnen 

zarveL fære Martiuusl Tak for, 
dsvad vi Um- dclt samtnen. 

Four Maria-s Hausen. 

Mattmlsogcn. 
Its H. P. Hausen 

Den lieliige Skrist har alle Da- 

ge vasret en Tom i Øjet pnn Gudcs 

Rigesz ZjendeU J vore Tage er det 

gennein Bibelkritik, Inan soger at 

gørc Gnds Erd til Lllkenneifcoi·d: i 

Oldkirken kaicede nnin det pmi Van- 
let for oin innligt helt at tålistoppc 
det ziildeoasld«, lnwrfra de viriitnc 

drog Næring for deres Droislilx 
Lg nam« der var Reime-stolz som 

heller-e ndlevei«ede deres liellige 
Zfrifter for at slippe for furfnlgel 
se, san liidrørte der fra, at : For- 
lioldiivisJ roliqe Tider sinsxninede 
nmnge til Llceniglicdui, pna lmiszs 

Trosfnb·niaii ikke kund« stole : Pro 
velsentz Tiber. 

Klement af :Illexmidria kiioer : 

Vegimdelsen of det tredie zllarlnins 
drede en Skildring cif de to Flog-:- 
Flristinw de, der knn er det af Nimm 
og de, der er det i zllcnid og Fand- 
lied. 

Han ournlller et Billede as del 

elegnnt ndftnrede Gmsieliudslniii: 
Der ei« en Tiwngfel of link-Tier 

med jin-net Adam-, Parfnnicr on 

deerier, basiende Perl«-t«i«anse, 
kostbare Etene og Gnldkæder: de 
drifker of de kostbar-site Glass. Piliz 
og Flejte liøresss ved deres Festen 
Pan Gab-erin- ser Jnan stindcr ined 

Purpur Flor og goldne Sko. Nam- 
nmn irctieiastter dein for here-J For- 
fiknneliglied, saa svarer ds: Sinn-for 
ifnlde vi ikke hinge, lwad Gnd lim« 
qivst liess- Nogle af dem beken- 
der jin sont striinnn inen tilføjer 
limi, de sei-andrer sig sont Volum-en 
11«i.1.-.ilii.pien Te ei« alvorlige i 
Lin-kein nien muntre noar de gaar 
»d. eiter at have ventet paa Gnd 
under issndcstjeneftem haltet de bort 
for n: more sig med Scnespil og 
Elsfovsssange 

J Modsastnjng liertil giver Kle- 
inent folgende Zkildring af den san- 
d-: Kristeiu 

Törin ersjwvn i fine Bauer-, af- 
lmldssndiy iliiser liellere Fisc end 
::s. s, lmn er nejet nied eet eller Zwist 
ts Illlanllider oin Tagen og fpiser 
tatst Brig-d til Frokofi uden Dritte- 
n;1rer. IiZansJ Filasdedragt er billig oq 
lssisldliaiy inen ikke fin Paa sin lille 

:im: r liasrer lian en Ring nied 

cqninq af en Tuc, en Fisf, 
-t·3kil), un Lim- eller et Anker-, 
dsr alle er Villeder pao liellige 
Tinix Lmn parinnierer ifke sit 
Oxmr oq liasrei oldrkg Pnryf. ! 
Han skur Brngen ai Vlornini, Gro 
derier eg Zalver laa vel som Oder- 

Hdnndåqlied i Moblen niusikcilike Jn- 
Hstrnmentek og verdizlig Zaun Miin 

ilsan wretaqer Legeiiisøvelser tager 
iFodtnm graVe1·, heute-r Band, ils-« 
iver Vrcende, flasder sig selu paa, 
;13«:ii"«si· felv fine Widder-, bruqisr fort 

jsagt ikke Tit-net Don fover i en 

Zeug. der liverfen er blød emsi- 
kostbat, hal« staat ev oin Ratten 
for at bede- og stam- tidlig op ogl 
læser Mids Ord Den kristne W n 

de er behersket i sit Besen lnm 
bruger ikke Sminke eller Salver 
bærer illei Blomster eller Purpur- 
dkagter, broderede Sko eller gold- 
ne Kælder. Hun udfsrer Himmels 
Gerning, windet-, hager-, koger og 
redet Seng. Hun er ombyggelig i 
sine Bevægelser, Gestu5, Holdning 
Udfeende og Tom-I Hun undgaar 
Ondfkabs Udbrud, 

Alle Begne i det romerske Rige 
var der mange, fom i delangeFredss 
perioder i det tredie Aarbnndrede 
sinkt-de siq til Hirten. Der var ikke 
nagen Risiko forbundän dermed, det 
vst let, ja til en vis Grad endogs 
fan, wobei-ne at væte en Fristen 
Men bei-for ogfaa faa mange Mk- 
lere«, Eva wegen Kristendimy der 
var klippet ester Vordem Musik-, 
ikke blos i Alexandria, men ogsaa 
i andre afRMFets Dir-Amer- 

Æv ded« bei Mekcigs Hof hav- 
de Wdomweu fund-l Anerken- 
becb vg Hex-var Stiftu- i de cis-ie- 
ßx W over-n i de- its-e 

H
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Romerrige byggedcsxs der Kirtcr, 
kyvorof maugc var pragtfulde, og 
man bcgyndte at tro, at Kriftcns 
dummen lsavde ovorvnndct alle Van 
ffeliglsedcr og gik en li)-:- Frcintid 
iMode. 

Men Provelscnszs Tid var new-, 

Forfxilgclsens llvejr brød nd paa 
nn i hole sin gamlc chldc. 

Jtte lslot lmd Keiser Tooclcriam 
nt alle Kirkvr sknldc fasva nnsd 

For-dein at alle borgerlige Rettig- 
bcder skulde imtngeis de Krifnny 
og at disfc nndcr Tod-Jstin stnldc 
ofre til de ganilkI romcrstc Gndciz 
incn dist blcv denne Gang tilligr 
Paabudt, at alle de Kristnqzxs hol- 
ligc Zkriftcr stnldc drwndeLs, og 
dette var at lægge Øfscn ocd Triri 
ist-H Rod. 

Tidligcrc lmndc man aslznggct 
Tut-etc- Grciio, tappct dot, ja nn- 

dertiden endogsaa linggct Stummen 

over, nie-n den voksedc op igoin 
stod not Topsknd og en Muldcr ai 
Gtoncy ljvij Vl ladebang sknggcdc over 

det hole Land, nccn dennu Gaan 
mit-de man fclvc Tmcctsz Liv: i 
dkttc sidsic sinke Forsng pan ciido 

ligt at ndrnddc sitistendonninsn vai 

Angiclnt swligt lett-il Inod Bi 
holen 

Kaiser-en licnniiic i sit Editt til 
on konccrsk Lon, der jtlc blot for- 
lmd Udøvelscu af nmgijio sinnsnsix 
tin-n ogfaa Zindiet of Magil on 

bød i Overcsncsstomnwlse hernied, at 

alle nmgiskc Vogt-r iknldc brmndeik 
De Kristne anklagede for at drivc 

Magi, og Vilnslon lilen lnslmndlct 

soin en maqjjf Vog. 
Vi link grilnsnde Ziildringcr ni, 

lworlodess do striimc sogic at stjnlu 
derei- ans Vidclrnllci· sur LU- 

1«igln«d—. Tini-. Ti· dingte dein im 
Kirkcrnr til doinssz mnu Ojcin im- 

at risdde dein im delwggulns nnsn 

bragtc ofte dennd Rorsolq szls musi- 

fig selts. Te ov rgcni Lviiqlndon 
forskelligc Flog-: Bank-r blot ittc 
de lielligo Etriftcr, og lilxsv disk- 

spnrgt dein, oin de liade saadanni.s 
derei- Oufcy svarch mange: ja, 
vor-o Ojcrtctk 
Tor var andre, sont ikkc var imst- 

ke not i Troen til at modstaa, men 

som udlvvcrcdc de lnslligc Zkristcr, 
disse ,,Udlevcrcrc« blev udstødt af 
Kirtcn og aldrig indladt igm 

Det var den baut-desto Beskylds 
sing, der i dct fjcrde Aarlsnudrcde 

knnde rette-s mod en Kirlens Mand, 
at han under denne Forfcslgelsc dav- 
de ndlcveret brlligc Striftcr til at 

brckiides. Dct blcv ogsaa regnet for 
en Vaner at blive ordinerct as en 

Visfop, mod lwilken der var rette-: 
.an Mistaiike, at lian liade ndlesl 
Jvcret Kisten-I helligc Bogen zllllel 

IBOthningerne fra ist Forhør i Kar- 

tago Os29 oinl mndlcndc denins Zag- 
cr opbcoarch vg vi finde-r lnsr Do- 
luinmtcr fm Forfølgelscn TIUJI sont 
Vidncsisbnrd Inod Pkæstcriie. 

Selv dct at lasse i Bilwlcn miss- 

tænkisliggjorch en Mond i Lohn 
bedcsns Øjins og nnsdfitrto en Bude-. 

Der Var isn Tiafon i Entnnin i 
Sirilirn vcsd Navn Enplnis, der var 

i Færd nnsd at lasse den benig-l 
Skrift, da Ømsiqlwden lagdc Hannd 

paa baut Da lian blev bragt iron- 
for Deo-innerem toq lnm sit nn Te 
stanicnte, oq let-st«1 Matth. Z, m: 

Saliqc er do. sont lidrr Forfølgxslsx 
sor Rctfærdighcds Skvldx tbi Him 
unsrige er dores: og Matth. m, :3—: 

og den, som itkcs tagrr sit slörs og 
folget mig, or inig ikkcs verrd 

Dommercn spnmtk dam: Ovar- 
for udlicvercde du ikte die-se Bogen 
om Koffer-en bar forbudt? 

Fordi. svarcde Eupltis, fisg er en 

Mistein og det vilde ikkc vasrc rct 
at udlevere dem. Det er bedre at 

ds end at udlevere. 
Dek.fortælles videre, at den bel- 

lige Bog biev hængt om hans Hals, 
des han fortes til Rettcrstedet Han 
led for sin Kærlighed til Evange- 
liebogen, men det var.tydeligt not 
denne, der gav hu Mod.til at; 
besonde- sig Jom Kristm j 

Euplus staat ikke alene, vi tun-i 
de nævne et Dusin-«slere Rat-ne paa 
Martin-eh men deres Troskab mod 
Guds Ord var ddn samme. 

Vi »Zum ogsaa om hele Farinat- 
flinker- cif«Mænd og winden der 
Imedens de lyttede til Bibel-Met- 
deagedes og stæbtes bqrt til DI- 
;den under de stugteligste Plusia-. 

Disß Misme südlich chd Wen 
var Mit-. Alle senkt-e Teologers 
Fahrsamen-: as Bibelenz Autori- 
M er for Mit at regng 4 Summen- 
M mel- We MI- sra 

i 

z 

l 
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Kristne, der hellere vilde lide Dis- 
den end udlcvore Evangeliebogcn. 

Lg dct er heller ikke at undrcs 
over, at Vibelcn, den ncermeft føls 
geyde Tid blev saa indgribende en 

Faktor i saa vel det offentligc sum 
det private Liv, som den blisv, en 

Martnrbog. man bajede sig for fm 
alle Sitzen 

Mon man ikko i von1 Dagc un- 

dcrtidcn bar vwrct vel lidt for vit- 

lig til at udlisvcsrc det gmnlc Arno- 

gods, naar Vibcslkritikken frcsmfattc 
Krav derom, eller der fm anden 
Zide blov rettvt Heustilling til oc— 

om at ver more fordmgelige og 
slaa lidt af poa den «ganuneldag·3« 
Opfattclse as Bibelen sont Gudcs 

Ord, der fkurrcr i de mangc Navns 
srismesis Tren? 

Martiuiuø Julius Scham l 
l 

Zolncm T-. Nun» Ule 
I 

J: smi m Tid ud tit, m Mis» 
-c!s.:il:; ogfna donnc Gang ituldJl 
kommt over iin Ziigdom — dist 
tun-de hau viit ogsmi sislv —-— oq tmnl 
linde allctcdu lusmmdt at fast-bist 
lädt :id:, misn smi fis-m der Plndsc 
liqt et Tilbaxiisinld, sog i Gnar Eiter 

middngss iiidtmi Zodiak tun ist Wiss 

llgisr im- lmti fundc lmvc fisjrct T« 
Aar-J Rodfclszsdnki 

Hirn var iudt 17. Nov» Ist-« E 

Illciltsoch inmi« tun sit iin forite lld 
dmniclic i Butsu-J Latinssoliy tin-n 

drog i on nng Illsor lks Alm- 
til Ihm-riski, hom- lsnm der band-s 
ilmist fig imn Landescih instit-H 
ins-« Dur won- ut itartc dct var 

fiin imi zllur isftcr Tannmtkiis illus- 
fliqs Xlrig nied Projscit 

Gan tog liuomis cwi nostmd i Da 
totn uin Verniillimk blcn Vlaiit if 
tcr giit iuud Kristinc Rade-rieth der 
blxszs limn en troiait Licedliiaslpcr i 

Nnlmggcrliootszs traimo T-id(-i·, da 
de timattc gmvc sig Huö ned i Jor- 
dcn og lsrugc Grasistøm til Tag, 
sin Zinsen om Visite-ten kundi- in 
ge igeniimn, og havdc OZU Mit til 
ncrrmcfte Kot-statt 

» Men dct vor aandeligt irugtlms 
re Tiber, og Mr. Schultz fandt het- 
dcn Perle, der er tosteligerc end 
Verdru- Nigdom Han sluttvde iig 
til Oaugcs Siiiiode, foin havdc Me- 

lnigheder paa die-se Egne, og begnad- 
lte fnart at virtc iom Lckgpræditant 
blandt de mangc Dunste, der strom- 
mcdc til i san start Anteil, at der 
blisv et betydcligt Spule-mehr 

Sinkt sitt-r nt den dcmsk cv.-luth. 
siirfe hade bisgmidt fin Virtsomljcd 
blandt vorc äscrvcrnsndc Lands-unwid, 
slnttedis tmu sig til donnc og find i 
rsi lang Llarmsttc i desiis Tit-nein- 
sonichmvmsditant og Alkisfiouasn 

For ni Llar fide-n ilnttedc Mir 
Zetniltz incd Familie til Schim, 
hour Erim sidisn liar Mit Ruhm Dzi 
livor tmn i Annan wb ligoioin i 
Dakota Vmidt iig on itor Visiuusknsdcx 
Lan Var i otonomifk—-chseisndo vol 
ftillist san limi tniidcs Vic sin Tid m 
sirwitvr til :«lrbisidct for Mudcs Ni- 
iv blmidt do nimmt- lusrbovudcs Tan- 
sf(s, imvnlig i Zoltncy linor lmn vat- 
ait Taler i Fiirscn lunsmudon Eis-n 

dag Fortiiiddoa. imm- Meniglwdtsurs 
Prasft lioldt lNidstiisiicsftks i Disl til-In 

Hatt var i Befiddrlfc of en klat- 
Tantip og liavde list vcsd at give den 
Udtrvt i Ord, ligssom liaii lnssad ist 

for m Lasgmqud ikke strdvanligt 
Kendssab til den licllicjv Striit Tat 
faldt ham itte blot let at førcs Or- 
det, misn det var ham ogfcm en 

Glasde ett aflægge et Vidnsesbnrd 
om den Herre, i hvis Tjenefte han 
ftod, og han undslos sig aldrig, naar 
der kaldtes pas ham. Der var altid 
baade Tankeindhold og god logifk 
Sammenhæng i de Jndlceq, han gav 
i Forhandlingernc vod saq vol its-r- 
re lom mindre Moder-. 

Hans Hjcm stod altid aqbent for 
Guds Folk og kunde betragtes sont 
et Samlingssted, hvor mange fra 
næk os fjern tyedse til,— naar de koin 
til Selma, vis paa her at·finde 
gwjtfri Modtagelfe oq qode Rand. 

J Egenfkab af Diakon inden for 
Menigheden aflagde han flittiqt 
Bei-g i Hjemmene,-navnl»jg i Syst-- 
domktiliældc, og har paa denne 
Rande liksert met til Pelfignelfe 
for mange Mennesker. 

Genuem sitz Birksomhed kam hast 
her feig vel sum «i Dakota like blot 

i Forbindelse med mange Mennefkeiz 
men blev efterhaanth en rot kcndt 
Mand, med en udstrakt Vennekrssds. 
Han ljar værbt Deltagcr i de flcste 
as vor Kirkcss Aarsmøder, vor sont 
oftest som Ncpmssentant for Mattig- 
beden, og var som faa fortroljg mcd 
de Bcvægcslsen des til forfkclligc Il- 
dor bar været fromme indan for den 

klanle og for øvrigt ogsaa den nor- 

ske Kirsc. 
Oan Hirn-Inder siq Huftru, ll 

Vorn, 39 Bornelmrn og I? Vorne- 

børnsbørm der alle opljoldcr sig i 

U. S. Som Familiefader inn- lmn 
fikkert enestaocndc, og det laa lmm 
stcdfe paa Werto, at den state Vor- 
neflok maattcs fna den Fried i Eis, 
lmn selv belad. 

Tre af Iman Born bor- lwr i Zel- 
nm, ncmlig Mrs. Lorenss sonst-n- 
Mrs. N. Poulscn og MH Joxm 
Hauswi. 

Zum mucrifanik Vom-er tug 
Srlmltz med lovcsndj1 Intereng TcI 
i all e Lanpets Anliagcnder oa fnlgs 
to gomwm Blade og Tidäsfkiiftcr qodt 
»mod) i Tidctp aandclige og soc: nlc 

JWTVITVII i sin Tid var lmn Misdlcm 
nf Tal-ums wustitutjoual Einwen- 

ltiun. 
f Med Mk. chmns Tod s-- -.-t i 

Eilen- Jcscilsecudw riqt og virksomt 

IL iv nfsluttet, dg lmn vil Vlmi san 

I net san vol indtsn fo! Illotmlkdxzx 
som i Giemmot 

.3. P. Hans-en 
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