
l 
Det, der bliver. l 

Her-eng Unl blivek evindelig. ! 

fl. Pet. l. 24.) 

I Usetens Titl. 

08 i Hestens Tid vjl jeg 
sige tst Hostkolkeuez San- 
ker kenn Ugnksset samtnen 

og binder der i Knippek kot- 

at brænde det, men samler 
sveden i Inin Lade! 

Matth. 13, 30. 
Det er altsaa ingen Trost kot- 

ngæsset, at der bar kaaet Lov 
til et staat og vokse stimmen med 

Eveden holt indtil Besten Dets 
Lock bliver at brtkndes, medens 

Eveden sann-les i Laden. 
Vi bet- nltid vogte os for at be- 

nytde blot een dee ak et Aksnit 
ak Guds Ord og ovekse en an- 

den; den Pare ligger nær netop 
over for den ngnelse, vi betrag- 
ter her. 

Det er en ovcskmaade herlig 
GrundsandhecL at Herren ikke 

Saat- og jkke vil avle lilandmgs- 
sæd paa sin Mark, entlmindre en 

Blanding ak Ave-de og ngæs. 
Ued andre Ord: det er en her- 

lisg sandbed, et Jesu Kristi Me- 

nighed skal viere en Menighed 
Hasen Plet eller Rynke eller no- 

get deeligse", og at Rigets Bei-n 
og den Onäes Børn til Dicht skdl 
stillst sä. 

Men ngnelsen bar en enden 
masze lige saa vjsgtig sich-: a! 

det kørst er »j Høstens Tjd", de 

skal skjlles ad, og at »He-ster- 
er Vetdens Ende, og Høstkolkene 
er Engl-XX 

Den Tanke var næppe til for 

Guds Bern, »Rigets BornT at 

ndholde, at Guds Menjghed al- 

drig skulde blive ander end en 

Ager, hvor Hvede 02 lsgræs 
vol-set- Sammen. 

Men kor dybere tænkende Guds 
Born vjlde den modsatte Tanke 
maaske vskke ljge san Mast-: at 

Tjenerne skulde til at sanke U- 

græsset ak. san snart de saa, at 

der voksede Ikgrses blandt Ave- 

den- 
Uen na siger Herren i sin nea- 

dige Visdonu Leder dem begge 
volkse til-samtnen indtil Besten. 
Og da gmlder det 0m, at jngen 
gledet sig ved kot- sin egen Del, 
It Umsset kam- Lov til at stei- 

psa Mal-ken, men i dets Sted hu— 

skek, at det, Lignelsen peger 

paa, det er Muskel-, som Ved 
Cad- sude selv Inn beste-nnd 
om de vjl viere Hvede ,,Rigets 
Børn« eller Umwe, »den Ondsss 

Bern« 
l sin Udlxeggelse siger Jesus 

om Adekillelsem »Ligesokn nu 

USE-et sankes stimmen og op- 
bkcndes med Ild, saaledes skal 

det ske ved Verdens Ende. Men- 

neskessmnen skal udeende sjne 

Basle, og de skulle sanke nd ak 

hanc Rige alle Porargelserne og 

dem, som gøke Uretz og de alkal- 
le Its-ste- dem j Ildovnen; der skal 

viere Gkaad og Tænders Gnidsel. 
Da skulle de tetkætdjge skjnne 

som solen i der-es Feder- Rige." 
De, der iklte hu- benyttet den 

Wid, da de kjlc Lov at statt pag 

Uhr-ken, de kaar ingen Grund 
til at kluge over der-es Lod i Eg- 
M Tid Herren vjl jkke, at no- 

sen skal Lortabes, men »Fort-r- 
selsekne og dem, som gøk Uket," 
Ikal j Bestens Tjd sankes ak. 

see slnttelig et 0kd ota Kik- 

ketakt Vi set-, at Apostlene ikke 
list optsttet Herren- Otd her 

added-g at nebenbei- Kot-»gebe- 
M M i htm- Mensch-ed 
her j Tidetx 

Pet- st site dette heb-ver vi 

blot at henvise til steder som 

Ap. S. s, 1-11 w W og 

W llylkleti os til l. Kot-. 

s,1—«—6 on den Kand, der lese- 

de i W« 
—0sdokmawtkes,stUu-; 
M III We et It III-de nagen 

dies-, sen et mäde den-, m de 
I- Mo til tr- llMts eu· 

re Aarhundreders Udvjkljng." 
Hvasl disse gennem langsomt spi- 
rende Viel-et havde Lorbetsedt, 
lxestede has-u i Lober at sjn Tid 
som moden Fragt· 

Der gielder j ganske særljg 
Grad lmns Bibeloversættelse. Pan 
sliurl den stukes Tid llavde selv 

en Luther ilcke kormaaet et ge- 
re Bibelen til en vikkeljg Polkes 

bog, ektersom Polkete Masse jkke 
kunde lwecz og Mangkoldiggøseb 
sen ak Bibelen var umuli8, uden 

Bogtrykkekkunsten. 
I Her-til kommen at Luther- 

zveeklc her en tnsindsaarjg Gen- 

nexneyrlns et det tyelce Lende- 
ljv med bjbelske Tnnkek og en 

Landeligkøtelse ei den tyslce 
cspkogskat ved Hjælp ei bibelske 

Begrebek til Forudseetning. 
Dette Vwrlc skyldes ikke de— 

arianske Goter, hvem den garn- 
le Biskep Ulkjla havdke glvet en 

kortrækkellg Bibeloversættelse, 
men derimocl km de lrske Mun- 

:ke, der som Pionersdlissiunæwk 

lfmilerez grnnnes U mengte indi 

»Tyslclands Hier-te med Evange- 
ljsstv sinnt Angelsilksern(s, det- som 

Minde nm deres Mission hat« ein-k- 
ludt slg man-et et Ord i den tyske 
Bibelwersættelse 

Der var heller ilcke san meget 
de ferste kamlende For-sog piia 
at Zeug-We Dele ak den liitjnske 
Kirkebjbel pag Folkets spros- 
Som de gamle bibelske Digtninge, 
der tjente til at anndeljggdke det 

tyske sprokx og berjkze Aar-ds- 
ljvet tned bjbelske Begkeber og 
Tnnketr 

« 
Nuar Fortetteren ak den gam- 

le Vissswhmnnssrlmn zwei-: ..SM 

fllak jeg spurgt", en Formel, vj 

kender san godt kka Angelsaki 
·se1·ne, san er det her jkke blot 

vFormel. men knld erkelikzhed 
jdet hans Hjenunel jlcke et- Bi- 

ljelen. men Mytolokzien som Pau- 
lus peger pas et hedensk hel— 
lsnslc let-s um wrt slægtskab 

:nled Und Ap G.17 28 sunledes 

I)H-e1· dkn smtnll skjald paa dcn 
lhedenskt skalpelsesinkte llan vll 
de iklie have gjort det, hin-de 
M ikke levet i Tlder. da Evan- 

lgeliets sol føkste Gang gryede 
Ifor hans Felle 

Det betydeligste at« diese Inm- 
Is Distnjnxe er dog ,,l«leljand", 
Isotn der muljgvis tilgte-s til i us 

l«g«ntn-1u«l Kirkehistorie livnr det 
heddet: 

l Kejsek Ladng den Frmnnns 

setgede set-, at alle lmns txslie 
ll,’ndet·santtet· kik linndsiknh til 
den bellige skrift Ilan pnulngde 
nemlig en saksetz der misllestn 
slne Landsmænd gjnldt kot- en 

god skjald, pnn Vers at »ver- 

sstte det gamle og det nye Testa- 
,mente. ()g denne udlød gerne Kcsj— 
eerens Bud, begyndte da med 
Ver-denn sknbelse og Monden-sag- 
te Udltegningen et hele det gem- 
le og nye Testamente Man si- 

ger, at stimme Skjald, dengeng 
lian endnn var helt ulcyndig i 

skjnldekunsten, i en kan min- 
dedes om denne sag: pnn Mo- 
deksmimlet skulde hnn synge 
otn Guds belllge Lev. 

« 

Den nkendte skjeld het- jkke 
eiddet ex digtet, sont den ltekde 
eidder j ejt Kammer mellem eine 

Beger og henter nu eet kra den 

Bog, nu et endet km hin. 08 el- 
lennlndst gjorde en Dogmende 
skjed, en Polkeskjnld det i 01d- 
tlden. Hvis han, som man meinst-,l 
et- udganet kka et Kloster-, de 
man det have gaeet til omtkent 
som Ined Kedtnons Dennelse. » 

Bellt-nd, der betyder Meloe-! 
ren (Hellend) er det sterete ei 
elle bibeleke 01dkved, en Kinn-» 
W, der Kindle- otn Betten-» 
le km Bebudeleen til Himmel- 

Inktenz vseentlig Lelger den« 
stritten ettek Tetians cemle «B-« 
W. III O Wink ein ,del 
helljse Mel-he Ord es dere- 
CWMO ein Sud-: 
Bad«, epekkevne ek de tire Even- 
sehne-, Quem law bade sksznltets 
vldnndeklik VII-denn see- Beli- 
end over til ein Fett-Illus. 

De Engeln steck tot Schulte, 
W dem o- sln es ein Ita- 
stese Alster- W er leidet et 

et- sdden M M kre- 

ein Ist-, Ins-W use 

ger Ug Haar og Netz-le ligesau, 
Kiudeme blumslrende. 

Ha liuumlmrg sendth den muss- 

tige Mund Ulclnvianus lzml til 
alle Verdeus Pulk og bød dem 

spge deren Udelshjem for der at 
Skrjves i skiit. Hei-teils Fødsel 
ek Maria, den fagre Dis, er en 

hejbaeren Kongee FødseL de vi- 

lees stjeme er Kongestjernen 

)Bethlehems Hyrder er Hestehyr- 
ldek, der kom og tilde-d Gude 

Mbem 
l Da Herren debtee, satte Dnen 

sig pas hans Alcsel — Maske et 
liedens Minde um Fuglcsne pas 
Odjne skuldke Pristelsen Lotse- 

seek i en ubyre skov, hvor Erke- 

kjenden, den merke Udeedemend, 
vjeer Kristns al Verdens 0del. 

see tjltrwdek den rjge Krist, 
Polkedrotten, den mwgtige Kot-— 

ge, sln Geruhig 08 de læggek 
Ploven, korlader Nettet, stets- 
Ineeteren Matt-aus weger six 
Guld og vælger sjg en gemilde- 
re Guldgivev Pke alle Bot-ge 
istrømmer Feuer og llelte til, 

Musik«-te Asdelliaarne -l;u·ler, ord- 

spiigss Musml og sluiir Folge mecl 
(ls-n alt maslende 

lljeisgpnulikeueu geugives nd- 

Foklici. Der holdteg Polketinget 
«(l(-t· siul lwnlihyrclssik ltitls eget 
Bin-n ug hinh- tru ll·-ll«- itml om 

Hieni. tax-tilde sszx »n- msps ldjesle pea 

Zlmns Ord. Men han. som slmlde 

Jus-re Mændene i denne ver-den« 

Riese slncls I«r)v. bat-e sacl ojz tin-. 

Lamms saa lian pag sit Pollc ozz 
lslisv slcsm liul(le i lljerm den 

lielligcs Drot. Da nahm-de lum 

lJlumlenoL lxsskte det am sin Pa- 

der, sejrdmtten. om Lin-en ojz om 

det evige Liv, om Pers-ichs Guds 
Lmnne fang-. 

net lissdsler elcsetnpelvig: 
livo denn» min Lust-e 
i llu vil hinse, 
holde i sit Hjerte 
»g- levis efter biet-en 
i dette Lend, 
lian gar sum Yismamh 
steil til sit llns 
lsim findet kma fast til-nnd, 
til Fjelfltst cipad 
Veje lieu link-steh 
lsvnr Vind ej nie-steh 
ej Vendstkem og Vove 
al vljlde det Men. 

; Herrens- sidste Reise til Jem- 
leitlem skildrer Skjalden sein den 

heltelige Konses Pakt-d til Kamp 
mod synden og Djævelen. til 
Dotl »i- sejr. Modig og glinl fut- 
lieu videre Herr-eng Bat-n med 
sine Mit-nd for Leidlicme Der 
sad tveude ved Vejen. blinde 
»wu- de begge Da de lmkte Mast-g- 
den take treu-, spnkgte de, hved 

Jdet var kok mægtige Mænd der 
mli storklokken. Eli sc Heltcsne 

lsxskmsclin l)et er Jesus Krjst km 

Gelde-elend den bedste Frist-»F 
der tat-er med sit Falk. 

) Un smuk Alle-goti, Heliaml sil- 
lem ilclce lustiger-, slutter sig til 
den blinde ved Jerjlm Som de 
blinde sidder vi alle ved Herren-; 

Vej i denne MidgaarCL slegtie 
med Blindhed, til Prelsen kom- 
men san vildført er Vordem 
utco mod Gad, sanken ned i 

Werke-, Trasldom, j Dddens Oele-« 
Herren-s Indtog i Jerusalem 

er et sejtstog. Hei-ten set Bot-g- 
volden stmle eg de høje Salt-; 
ogs Guds det hellige Vi, helljgsskei 
end alle Helligdomme. De Arg-den 
den og ruhet-se over Jerusalem» 
Lords det iklce her kendt ein Bei 
søgelsestid ( 

l flmtelen af leiseka Opwskij 
kelee het- sltjelden gtebet detJ 
kokte Udbrnd at Thomas: lxad 
o- de med hem, og i Thomas gi- 
vet es et Billede et den gotiskel 
Trost-b mod Dtotten, den go- 
tiske Ere, den ijs llelten gast- 

tek pee et sodt Eiter-viele 
« 

Herren vers-let Jewlems og 
Utdsurds Undekgeng skildkitkl 
sen et heftig- Minnen mjstek 
sit sha, solen seit-setz stjemev 
ne stysktet Jovdein stehet-, emmt 
et- det dytv Ess- 

sln »Im-list tesnet Kur-km- 
et Peter Mei- nogen Hei- hat-· 
Slcjslden set sitt-, limä hen 

M. se- Most-s er Peter 

UM in W Trost-b ex 
W W u easi- I 

Flam- Poter frei-der Op. saaledes 
lsliilclises lian i (,l(-tsi-rnum-, da Iler- 
nsn giiiir iine Honile innndikzt i 

Ilmlss »F singan livtsni do soge-: 

Den stielle sisækdtmi, 
Simon Petrus 
lirnste og brwndte, 
det brkjd i bang SjeeL 
san ej han et engste 

Unl knnsde mit-le, 
»in Hierte saa harm, 
ila lians Hei-re der 
man binde vilde 

Smulct oig stemmonde used Pe- 
ter-s Kittel-tei- er bang Angek- 
skililret, de hode blodige Tat-rot-, 
ban Wiss-C bang Bøn til Gad. 
logm Ilelt or sag Sammel, at 
liau nogen sinde list set or Men- 
neskolmm sagt-e som Peter-. sag- 
letics blivek han, den bedste at« 
all» Tanvr stillst frem til Ad- 
vursisl for lIirtlstnikmL der miser 

sig at der-es Styrke og Haan- 
kkakL llaab og Villie wikkter7 

snniits ilcke den iilnsniulisndts GncL 

Iliinnicslksmgen» styrkek lljssruet 
liristi, Landsvogtekan iltsn ri- 

»gosti,s lcunnings Dzid pna Musik«-is- 
«-: form-Herz metl lsilielsk l·)m«·-lsl: 
lian malte alt, mitgtig i sin Rai-r- 
liszlwi til Misnnvskesslwgten 

; Ali-n Nisdfkirten til llislvotl(s. 
«.-«m j« csllksrs ikkp lmr sin Plkuls 
li·«i- i lszangelicsnnn kuncle ils-n 
gssiikkks Skjnld innnligt springe 
»Hm som kut- lcusdinon Var klet 
»Da-i for liam et Kriifthevis piin 
Horn-cis Mandtlnm og Væliky du 
llusnzxslprne brust i lieh-ede- 
Port(-. og Vcsjen lilssv ital-net til 
lliinlen 

k Icvadet, klet- onder mecl Him- 
melsauen og Disciplentss Ihn-in- 
nnnlring til JerusalenL holde-r 

Fsizz holt ins-nimm til den liilioli 
«sk·- emngeliske Tone mit-n linls 

ililismling ak Legenclcsik nm oncl nn 

»in-i Ja Geminszeme sei-trog litlt 
illst 

selv om Digtet m- nokxet l)r(-(lk· 
minder del alle Vogne Fmtnth 

Illjisrtesnstnk Himlsts er cltsr now-! 
·Iilialt·n(l(- Wil dcts follcelige To- 

zmc lklce sjiklden lydek Talen 

Dom kxndikw Taiilcesprog, og en- 

Ikelte sit-Milde liilleclek komme-I- 
nst-e ist-n- 

sit Pollis Tat-v slipper linn al- 

ldriiz ak syne, cig som bos Angel- 
Sulkserne er Hist-ren, Land-Inzw- 
(10n. og lians Taster klinlt i g»- 

,tisk lind og Blod. Den lieltelige 
IFollcelconge søgor for dem og sit 

»tre) Is’nllk, frech-i- om dem, gaar i 

Linien for dem i sin Kamp m0(l 

ysynd og DjnsveL og de knlgek 
»in-m fil »Men. For-holde: Ins-l- 
letn Konge oix huns Hirn-C lians 
llækfølike hat« her tat-et sin Por- 
ltlarelse. Herr-Ins gndclommeligts 
Højliecl san Wl sum han«-z Tit-nor- 
skikkelse nasse-les nun ingen Man- 
de, de Iris-disk knn i lsuggkniulen 
kot- Polkekongens Billede. Äms-· 
fet- det den mnndige Kristus »F 
bang mandige Folge-. der afbiL 
ldes kot- os Sonne-m Helinnd. 
i skjalilen » en l« solkets Mund 
os lisn kun syngc iolkellge To- 
ner, »He linns Kvad udslciller Hist 
i san Heiiseenile km Otkredg 

.,l(rist". der » Skrevet km- link- 
de oik tillige biet-or Pisa-g ak en 

mindre tiltalendp komemk Punkt-- 

Ssllci 

Aame 
tm Icvindekokenjngernes Hei-infu- 

ge Mission-i Kot-bund i Paeikic 
Karl-. 

Icvindekoreninflsemes Iledninges 
Mission-Jordans i Pacitic Kkods, 
bvis Portugal det et- at stotte den 
kot. damit-s evg· lutb. chrkos 
Hotiningemissiionusr, lim- optiaget 
com sit sei-like Aktieij at under- 
holcls Japanmissionær »I. P. Mel- 
Iovs Ucdbjslper A. Muto med en 

nat-läg Un et O240. 
Porbnndot hast-uns at tglgende 

Ponninssrx Lethe-da Icvksp Ba- 
gcas, 0re., vor Frei-ok- Kvk., 
Famile Cal.; Den danke lcvt. 

nein-z ost; Psns Its-» Dei 

Roy, CIle Pell- th., Sols-, 
Col-; Bethol Ist-, Pisa-no, Ost-; 
lmmsaaolst Icvi., Untat-, Col-; 
os Bethsl llockninsssuissiomkokU 
wiss Los Wie-, col» · 

TM sswlät sit unis- 
Wsi i M M M, 
s- c. XII-T Ist-O- M W 

kte Poreningek havde seudt Delesk 
antcstx « 

Mode-I uabuesdes mir-d saug« 
Güds Ord og B9n. Mrs Pastok 

A. P. Hamen resjgnerede som, 
Pormand og Mis-. P. D. KlzveH 
valgtes som medlertidig Urdst)- . 
rot-. · 

Pinansiseks Rapport og Regu-. 
skab oplæstes ojk blev godkendt.l 
Kassebeholdningen ved Acri-ts. 
Begyndelse var 864.95. lndkomsl 
men km Pokeningewo i Aarets 

Lob 8244.15 og udbetslr jgetmeml 
Samkundets Kasserer til A. Lin-l 
to 8240. hvilket etterlod et Ovar- 
skud i Rassen uk 869.10. 

Bktets Oplwsuing at et print 

»Er-ev til Urs. N. Rosendahh Oles 

ander-, km Urs. Psstor .J P. 

ONielseu j Japan Vodtog Mødet at 

sende Kassebeholdningen for il Mars Vedkommende til Urs. .J. 

rP. Nie-leert til en smrlixz Bann-! 
( bjertighedss Gekning. 

Det vedtoges at hver III-inde- 
korening til nmgte Aar indsesndek 
Porslag til ny Ordning med Hon-l 
syn til Delos-steh samt at hver 

vandokoroninxx for nasste Ast-As 
Visilkommende Mr Rot til at sen-· 
de trc Delegator Mrs P. D.l 
Klzwr vgl-Eies til Form-Ind.1 

Det er vort Ønsko at de Kvin- 

dekor. i Krodsm. som pndnn ikke 
bar slnttet sjg til PokbundetJ 
maattp kijle sie tilskzndet til at: 
vier-(- med i desto Akbejde km- 
Hedningemissionen 

Ringshin-. Calik. i Nov» 1919. 

I Miss. N. JOHN-merk Pinansqsok 
l 

anuespolis, Him. 

I Tini-n nnsllssm (len 18. »j: 

27. okt. ichs-W imm. Honigbin 
Missiisndnmn Priestern-- s. El Ihm-· 
sen. «l. ll. Vammpn »H: P. M. 

Peter-sen nn- (-ft(sr lmlhyslelssss 
til Mosis-. l’n.-t«r -l. Th. htmll 
mi- lixzislisslw indisnslt ins-n lsltsv 

fmsliiinlrist i sit komme Moder-« 
m- lnsgxntltisxs Sumlnkx Pia-in slisn 

ist« lnsnr Histoi- Vunnnisn sit-irdi- 
kmlis »Hi- Dis-zin- Zwang Um 

Ists-n lnxxilunisnmde uxl Pastor 
s -.l lluns(n. lijxeledes Mode nm 

Aktencn »F siclen liver Akten den 
folgende Hee. livor to uk Prie- 

".t.-ierne kalte. somit-gen den 26. —- 

slutninkxsdnjxen —- var en sasrlizzl 
Hjijtidsilakx km- ns, vel niermest 

fonli Iljekternes i de komd-rang- 
ne Divge var blevet stemte til1 
luwprinninxz »F Tak. Kikken Lybi- 
tes net-isten til sitlste I’lu(ls. Past- 

Luud lioldt skriktetule og for-· 
rettede for Alteret og ligeledees« 
wälåsrnecluaben Past.1’.di Pe- 

« 

terms-n holdt Missinnspkimliken 
nd km Joh. I·Jv. l, 35 til Ende-« 
livorektek Porsumlingen legte etv 
Mission-Holler ak 858 pua Herren-H 

Altes-. Eiter Pasllesspisning i Kik- 
kens Krypt var der atter Unze-« 
dann-mle livok kleke studentek 
km Augsbukg semimus kalte »i- 

sas slutningsmøclet om Atti-nen. 
Bn Quartette kra 0wat0nna og 

sen km Northkield var til stetle 
om send-gen og glædede os mecl 

mauge skøane sange. 
« 

I Nogle Akte-net og clen sidste 

LSzimltiix liawle vi den blinde Miss- 

hevin, Clet- jo er vel keaclt i vortz 
semkutid, iblunclt os, og mangel 
spat de, der qluzdedes ved liendes 
zsndige sang-. « 

I Alle disse Venner og ikkq. 
Inindst Priesterw- siger vi Tal-; 
ken- ult nodt Det engelske sum-elf 
som det danslce spkog blev benyt-« 
tot. Mildeme var jikvnt gndt beJ 
»He-me, og Pullc kom heller ikkel 
karg-even Var-am alvokligt ogk 
incltrwngzisnde blov der talt has-« 
kle til uns-e ojx gar-Ile. Herren gav 
eine Tienere Nende til at kor- 
kynde den bele kulsle sandhed 
til saligbeC Der lilev baade plan- l 
tet og wadet, riet var velsignedel 
undeon Standes-, vi tilt bov til 
at nyde med hverandke. 

Mastte Herren san las Lov til 

at give Viola-ten i de enkelte 
kljertek sag skal oiksaa den sit-d 
der i do Das-e blev sanet biet-e 

Nat til et evigt Liv « 

For en Tid sidety da Pest-is 
Lands Bester Urs. E. P. Fieber- 

os bomäes Dotter skulcie tiibage, 
til dem lljem i Enge-im Oregon. 
lach- Utss. Land i cl stiihod 
dulin In. siehst-s goals Ven- 

kutnnnst UWLT VMT I"’«J« « «l"« 

no chtiigiwd Its-find skuicie I"I:- 

tit« Sie-d Juni PiiiL Luntis IVMIUOIJ 

sinkt. OR Sitzt Vin· sit-r andre-, NUI 

»Ah-im fik tnusif ins-d sit indi))·«i-«. 
Resultate-r HHJ sit its-le Mond-lus- 
tien -—-- »F sinds-is nie-d ——- illdkkMJk 

sjg den fusisntke Akten ug UN- 
tte stinkt Priisttsimljgcssk Tjdes Mk 
med Taler, Simi- nzz sum-krick isg 

at de lxkkke i·’0rfriskningssr. sum 

vore Icvinder sonst-ket- ved o- um- 

dan lelighech heller ikkix sum-· 

lede« » jo en selvkøige Vennep 

ne liade da ogsau betmnkt kast. 

bund med en b’ødseisdagS-(ia- 
ve. der i Form ni· en sum Pen- 

ge overkaktes nun at· die-mith- 
dens Kanzel-etc Post. bund nd- 

taite blandt wides. at »der Mit ven- 

en Surpkises,« hvilket vidnede 

om, nt man du kot- en Gang-s 

skyld linvde nnaet sin Hei-Sigm 
Miss. ng Miss Pisher gis-rot vi 

Tnlc for Besijcet osx ønsker dpm 

Ilerrens Volksiirnesise i kommende 

Dage- 
ULAZIU vi kim glasdtss Wd at 

imvis vikrsst ins-il til at lindkcs No- 
tickn iblandt wri« lidpndss Triu- 
fusliisr i l’»i(-n. Donnr- siuz nde 
nie-List- YHviiliesz sit-i lykkmion us 

sit fu« sinnloi »st. 600 PsL Toj 
Nil-H VIII 

Unkidng lsjftisrcniddnxz ogx Aftisu 
den 12. Nov-. ni·h()ldt Icvindekoks 

isningon samtnen med Sykukesins 
gen ,.llnninnuels ,Wiiiing World 
»s« deres zinrligp Udsaig i Kir— 
kens IIpr Der servekedes bl. 
n. Kuge, Kasse og «lce Orest-W- 
1)et fiele an et Overskud nk ca. 

8235. Tak, Rennen-, bnade pas 
Icvindekoreningens og Menighei 
dens Vegne kot- den Veiviiiie, vi 
nitid ei- Genstand kot- Wd denne 
sann-l sum wd andre i-ejligne- 
del-. 

Uns Past. Lunds hat« det dess- 
vusrcs ikkts sinnt-i nilcsrbodst til 
i den sisnertk ’1’id. Mrkk lmnd blev 

nisrniijk syg i ovesnnævnte Kis- 

sionsnxze og munttcs enge Senkt-n. 
Dr. M. -l. denkst-In vor dyFtiFC 

danske Izu-gez bit-v tilknldt, og 
efter en Uges Forli-b rude 
nun bende til at under-koste sig 
en Operation. llun blev san ind- 
lngt pas «Pnikview" HospitaL 
bvok en Operation kor Guido-Um 
en Pejl ved Blinde-Ismen, kn. In. 

blev tot-ersetzt dcsn 3. Nov. on 

Eva-r ()pesrnti0n. det- Vnrede 3 
Timen Uns-. Inn-d led magst i 

otnicring 2 Umstx men Invgokne 
udtalte sig stadig tilfredsstillons 
de angsaende not-des Tilgt-und, 
os- Hekren inm- 0gsisa vendt alt 
til dcst hcdre, san nun, da des-Ue 
skriwsk et- i stand til at sidde 
oppe iidt et- Pnr Gange »in Da- 

gen. 
Imidlertid oprnndt ogsaa Urs. 

Lunds Pødselsdng; det san jo 
nnixist frißt nd, og der mutte- 
nok usndms not-est ved tidligoke 
Planet-. Dog, Kskriigneden er cl- 
ksid opkindsom, og Icviadekne er 

»j» smn Riegel ikke de dnnrligste 
til at finde en Udvej. De blos 

neinlig enige ow, at sen at dein 
skuide gaa hen pas llospitslot 
for st over-bringe Eisdecle- 
bsrnet deren Lykønskning De 
andre akuide san gsa non til Pre- 

Stebnliqøn for at tax-o vnre ps- 

noget at den Geming, det- nistet- 
en Aus-neidet- til. Nnnk aus« sotn 

vi banden Urs· bund Snakt ven- 

dek tiibuktcx Sau vil nun finde 

lljennnet ikko nieno »koj(kt" me- 

tillige .,In-ydet« med en Ewige-Is- 
dasksgnw i Ponn nk nogio nye 

Gnlvtoppetn 
Vi banden-, nun snart man bli- 

i stund til umst- at indugo do- 
Plsds band-z i lljemmet sog i Ie- 

nijkhtsdem som nun san vol hi- 
dor- 

Bnke Rat-en Nieisoty dok i su- 

Ie Aar bar vier-et sygelig, su- 

wi nimldiq kok et Put- Ukot si- 
den at Lan banden one Pod sicut 

Skoldet, hvilket konnt-müt- 
hende kkygtolige sum-ten Tal-i- 

iba·ls"oreningons Uedlsnnnek Im- 

uok Wet sit-It bondo, vix hu- 

st nn i kod Koch-ist« 
Eil-du M Mkksdssw 

R. c. s. 


