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Denne var-de dog tun for bete sin Offi- 
cersstykke gioet Kkigssnmisterens Dass- 
ordke m »Ur-Men« en temcnelig opkstst 
Iortolkning. 

Højkes litketme Barti vor fremde-les 
opbmgt over, at Waldsxck Rousscnu vjlde 
kmbe udm om Paven — og Venstke be- 

stqlder ham for at oære .,!letikal«. 
Den forhenvcekende Prennerministek 

Meline denmod fordsmtp Reqerins 
gens Politik form Walde-et Noasfeau 
hat en Escmltst wm Mediem as Mini- 

sterM Pan stog tilltge paa de stoc- 
polnisfe Strenge, ønfkcde Kreis for- 
indcw —- og det kan de af Naturen 

ttigerske Franstmænd Mc tro paa. —- 

Derimod kunde imm. meine ban, pas- l 
finde vkndc sinc Ljne nd ad mod de 

sBegivcnheder, der fort-Haar i lldlaudet. 
Vcd denne Udsigt, der sitt-n kan tkH 

des sont et generelt Udtkyk for en speciel." 
Ovmærkfomhed oversor England, blev 

Centrum ellemld af Glædr· 
Non! Waldcck Rongsemy der sont-S 

at kende sin- Fon, com oq gri; lod Gul- 

ltfct forsvore chrringmä Fothold over- 

ior Dreysusfagm og mødte faa endelig 
i Toksdogs med en qfsluttende Tote« 

Nu var under he fotcgnache Dages 
polinstc Vkrvar Stemmngen bleven 

tilftkæselig optnvsch saa man mde 
book-ten nd ellek ind » og der var til 

Gkæde for de knotige imaa Dtsnmiere 

tiljyneladende Udsigt t l, at Minister-set 

kunde vceltes pas en lille Maiomet. 

TM bvor i at Bett-en stuldc de finde et 

fortssende Ord, dex kundc qodtgste, at 

netop Wildeck Rai-Man var Øjeblikletg 
Mund- 

Men ban selv vidfje det- 

Roltgt, M og beste-at kotn det: Der 
er For-for Republiksem der hat vikkelig 
vom dannet en ordinær Sammenfmrs 
gelfe imod Republiktem Men Rege- 
gekingen vil gqa aubent og ftmnguil 
Lucis ovekfok den Fore. 

Repubmkenk inhevenL —saa hinle- 
de alle den gyldne Jriheds Venner fig, 
trods alle Menmgsfotstelle, om Wall-eck- 

Roasseau — og Regmngen sit et Til- 
lidsvomm med en nanec Maiotitet —- 

340 Stern-net for og 215 instit-. 

Og nu san WaldecksRousseau bestes- 
tige sig indgaoende med Sammenspcers 
getsens Lehrve, der start for Senatet 
fom bsjesteketsdomstot 

Don fern-, est-r alle Sol-market at 

dsmase, not at gsre med disse sama-en- 
svorne, der lot-miser Heringen af Ot- 
leans og erklæken Man san tilftie os 

personligt et Stag, men det vil itle 

andre Fallen Haqb til Kongedscnmen 
Royalistekne tret mng virkelig. at 

Wunsch-atmet er populcat i Frau-rig. 
Nejl san hellete en Keimqu Glans og 
—- Seite. 

Etkaopæifl Konflllts 

England-END 
chtngete Ttd bar det deret en offen- 

lig Hemmelrghkd, at Nueland nu mlde 

benylte sig af den nnd Englands Trost-g- 
sel i Syrsinla gwne Ueillghed til at 

faa el lange nækel Ønsie oplyldt. 
Tyslland hat jo —- locn ofteke omlqlt 

—- ounooel en Ille ubelndellg Sordel, 
idet det lmk lauer den valenltgite Del of 
Samen-Deme, og den tysle Udenrlgss 
mlnlftet d. B ü l old balancerede just 
med TronsvaolsizanslelIghsdecne for at 

for-non England tll at gtve Aflald poa 
fm Fotdrtng del-. 

Russland innre vel at ville gaa en 

enden Ves; men ul longt starke zol- 
urollgelle ior Odronulngem 

J Iorsdago meddelle en Korrespon- 
dent til London «-'l’jnu-s", at Rnslans 

hque olluperet Byen h e rot ded den 

ais da n sl e Gkættie« allsoa poa Vejen 
til del mdlsle Nessccdmnme, Englands 
stolteste Koldnmgen 

Endnu vtdeo del ddg llle med Be- 
fletntded, om Dtkupeklngen er stet; men 

Fallum er, at den russiste Zlaode i del 

indlste Dav hat concentkekel siq i den 

petilsle Das-dast- 
Og del enqelste Admikdlllet dar da 

oslaa fund-l det ioknsdenl strals at 

lex-de to as fine hurtisite Ktydiem nenn- 

lig «Pomone« es »Meine-siegst hen at 

laslmse Rusiecnei Bedægeller. Des-es 
final-de Tonoge er d,000 og de bac- 
henholdsmö s os 6 Kanoner. 

En raisist Inanspqu der los l, 
Bomben how- lMJll Std-—o·g 
M dgl-o M den persisie how 

Nessusva msddoles les-re- at 
man her ollerede i ask-n xid list- fonds 

de rusfiike Planet — og sorbekedt 
fig pan Vnnsteligheder leg dani- 
stan. Hund Russland end monne 

lilsigte med sine wetydlge Bewegt-lieh 
bar Beglvcnheden i hvert Feld en far- 

llg Knatter- Tht den længe venledc 

evrapæiste Konflikt lan let opstan paa 
helle Grundlag. Dei atmen TIden 
sank mie, om del flal slaa nd l Krth 
stammen 

Al England i det hele lagst bat 

mange Bclynlringer — er gansle unben- 
ban ngaa l Angpten, fokn Funle 
altid hat lilkaftct milde Blicke, er der 

uroltgl. Im ægyplisi Sud-In foklyoer 
det, at llnllfen of Sudnn rykler moks 

del onlflridte O ntdurman, og sont 
Folge hemf er den bekannte Zeicheer 
General K i t d) r ne r, ilet derned -—— og 
regnlæke Troppsr eke sendte til Ahor- 
lnm for at locflærke den dervcermdc 

upaalidelige ægypuste Tun-primus 
Beginn-bedenke manglex blot Gnisten 

—- fnn staat Krisen l lys Lne paa flere 
enge-like Kolonlomraader. 

Trnngvaal kan envnu vinde fin fulde 
Fischen 

Dist bar endelig ncevltes, al den ho l- 
lanvfke Udenkiqsmmistcr paa en 

zocelpnrglcl i Generalilalerne l;1ligs: 
dagch erstarren-, at Holla nd hat-de 
tilbndl E n g l a n d sin ngltng i Trans- 

voolfagen —- og da England soc-rede, m 

del llle Inslede stemmed Jndvlandjng, 
meddelte holland, at, saaskcmt England 
stnldc slthe Mening, tat der fremdelee 
villlgl lll at mæglr. 

Muliguiö vil den Dng dog lomme, da 

Holland-, iom Boerfollew Stantssieland, 
qlligevel blloek dort i denne Sag. En 
Ven lan inakt bllve quebar for at redde 

England fra Chnmberlains for- 
vovne Politik. 

WH—-.-s—— 

lldvnndkkkfkib i Brand. 

Passagetekue reddeø. -—— Ieaptajttea vi- 
iek itok Sclvbehekilelie- 

Dampsttbet »P1teia« as Hemde-eg- 
Ltnien kam Ttksdag d. H. des-. t 

Brand, da det feile-de ud of Itanalen og 
tttd i Vestekhavet paa ch fka New statt 
ttl Hamburg. Dem Nsdsigual bleo set 
im et tussiik Dompsktb, som, da det 

san »Pateia« tadhyllet i Rog, satte 
fuld Fort past og com til Hutte-. Alle 

Bande sattes ud, og del lykkedesz at faa 
alle Possagetekne, 150 l Tallet, over 

paa »New-U det rastler Stil-, der iaq 
iejlede ind til Dotter med dem. Her 
kom de kort ssk Mtdnat, og den ameri- 

kanske Rottiul gjorde Ijebltkkeltg Anstal- 
ttl at faa dem indlocttetede, dels t Sp- 

mandshjemmet, og delg omkring l de 

allerede nassten fttlde Hoteller. 
Sktdet ieileke fra New Yotk d. »t.ds. 

med 150 Besiegten-H meit Atttertkaaete 

pat- Vejctt hjem at bei-ge Slcgtntnge og 
Vennet t« Tysilaad og Skattdtnavlen, og 
et Mundstad ai 118 Some-nd Reisen 
var goqet godt, til de com getmettt Ka- 

aalcn, og de twede sig fnakt hie-sung 
da de Kl. es. out Menge-ten bleo kaldt 

op paa Dattel og sit at vtde, at dec out 

Jld tl«adnmgen, det- for en ftor Oel 

beste-d of halt- og fauledes let fange- 
ltgt. ng og Flammer mengte allerede 

freut, og Kaptajnen ordtede Bande-te 
ned. Mandstabet og en Del af Passa- 
gerektte kampede med Jlden, saulænge 
de lande, men maatte ttl stdst ioge ttt 

Bande-te, mange of dem tNattpj med 

tun et Tappe otn slg. totnder og 
Bskn tout first i Band-ne, pg, taktet 
viere Kaptajaens Kolddlodlghed og No, 
der var tkke otdete Patttk. Ptm den 

Ttd var del «Cetetl« kdtn til Hiælp og 
is.mtede alle i Bande-te oareade op- 

Tck bleo iendt en Band eiter Kaptaji 
nett og de Otftcetet, der endntt var part 
det btcendende Sktbz men Kaptajn 
z r o l i kl) vtlde blive part sit Sktd, iao 
lange det« var Spok of Mulighed for at 

redde det. Hatt vtlde ptpoe at satte det 

pas Grund og tedde· hvad teddes kunde. 

»Wenn-« var et dobdeltstkttet, tre- 

dtekket Ska need it Meilen Det nat 

owed d700,000 og detg Ladntttg henoed 
l Mill. Voll. 

lelge fett-re Meddelelfee hat Kaptais 
mn med alt qudsiabet nu maattet lot- 
lade Sktbet, det- ek et totalt Vkag· Det 

lyktedeQ itke at tedde stott, da Jlden 
hat-de iots steck Mast, og der var for 
meqet til et slye den Notlag. » 

Kapsel-I Erstlich iegde, at Beilage- 
emte kund-, sodt bade reddkt det meste 
ei dem Eiendece, dessem de havde .ta- 

set set mev ttdt mee- Io. 

—«I 

Bogens ue alud teeikomne Inte- 
ntion-. Stab dem nn katnktsg fut. 
zuckt. Noth paa alle Ltdse ledsaget Of 
Remltnn 

Dom-l- l«1stls Pulsl llipnsez 
Blatt Je bx 

eanmnrkog inm Fka Pasx 
us e.fakes, at et dansk tkoisortium br- » 

ttnaende af Admiral N i d) e l i eu, Koth 
snl Andersen og BankkirectarH 
Heideamongtshulatongkorn hat 
faaet Kancegsson for tssu Aar pna at 

den-e Bankforretning i Stank Banken 

fhlhedde Sinmg Nutmnalbant, 
(·;tn·l jiti·.MuI1tl)e-Bum sknl væte Le 
der ai den. 

Dronning Victorinhar 71 Es 
teitommere ——· 7 Born, sitt Bisrnebørm 
sit Bommean Vorn. 

Ptæj. Witz-r bar haft 1·- Born nnd 

fin nnden Huttrn 
Ulvc ne. J unt-presst Russland er 

Ulvcne nu nasnen ndiyddet t flere Gn- 

vernententer, Inen anretter fremdeles br- 

tydelig Stabe pnn End- og Nordens- 
lands Steigt-un Jsckr forvoWek de dog 
stop- Tnb pna de melletnnfintiske Stepper« 
J IS'-Is- dmbte llloene Halt-des iTuk- 

gaigedetet mit .—JI-,7(st Hugdyr til en 

fantlet Vætdt nf ca. 600,000 Nublen 

Don Antonio Bnrvsso. Bi- 
san i Sporn-, Portugal· ital verke den 

eneste romerste Viskop i Entopa, som 
ikke er glntrnget. Han har faaet ster- 
skilt Ttllndclse fra Pausen til at bæke 

Steg for Heldrcdg Styld 
Spragenes llbredelfe festhal- 

der sig fanledcs over hele Jokdem i 
Ktnefisk taleg nf tun Mill., Hindn-j 

smnss tut-) Mill, Gngeltk JW Mill» 
Russisk 73 Mill» Tysk tin Mill» 
Epansk t-( Mill» Franst ttj Mill., 
Japanessfk 40 Mitl» Jtaliensk «36 Mill» 
og Tykkist 25 Mill. » 

M. de Maartittg, Prof, i inter-; 
national Lov oed Universitetet i St! 
Peteesbokg og Medlem af den sagstka 
Delegation til Fredskonferencen iHaag, 
bar nylig i et ofsicielt Blad ndtalt sin 
Bedtaoelse over, at Herigens Radster 
stulde dates allerede 2 Manneder eftek 
Fredskonferencens Aiholdelfr. Han 
tilfaiet, at Konfekencen ikke havde tankt 

at kunne foredygge al Kkig, men doz 
paaforfkellig Maade lægge en Damper 
paa den og Maidem hvotpm den fang. 

Deputeretknmmetet i Paris 
nabnedes atter i sidfte llge eher omtrentj 
4 Maanedes Fute. Som fadvanlig var 

der et farligt Specke-seh og Prasidenten, 
DeschaneL var fnldftandig niagtese 
les og ude af Stand til nt holde Ok- 
den. Fra Kl. 2 ttl henimod 7 var det 

hele et fuldsteendigt Virvar, hdot den 

ene brslede i Monden paa den enden. 

Den enefte, der i nogen Maade kunde 
tiltmkce Opmactiomhed og aftvinge de 

urolige Hovedet Agtelse, var Kriggnm 
nistet Gamer der trods deres Hufen 
og Steigen stod sont en vitkelig Gene- 
ral ufotfeekdet og uden et Diebtik at 

tade Fatningen og soksvarede sine Hand- 
Ungern 

P. de Casfagnac kritifekede Regel-in- 
gend Handlingek overfok Dkeyfug og 
tatdte hans Frtgivelfe et Slag i Hode- 
det pna Heeren og en Stand-le for den 

spanste Anne. 

Akbeiderftkejke i SoeiteL 
Arbejderne oed en ttor Tunnel i Simp 
lon, Kanton Valdig, dar gjokt Streite 
tor starre Len. 2000 Acdejdete, mest 
Jtulieneke, nediagde Akbejdet i sidste 
Uge En fremmed, Tom nvtdende om 

Streiten tokleden com og spurgte osn 

Arbeitse, bleo stndt af en ukendt Strei- 
ter. Streiten kam tneget ooetkaskendefok 
tsfntrepenseerne, da Atdejdet, der for- 
reften er meget anftmngende og iakes 
fuldt, gik tigtig godt, og de haabede at 

dlive ieetdig endog ist den fastfatte Tib. 

Odem ttlharer de? For en 

Tid siden fandt en- «kyndåg« Spanie- 
ud, at paa Grund at de ipanstsameeis 
kanste Fredstommissionateks Ukyndig: 
hed var I af de philippinste Øer (de to 

Battanoer og Cnlayan) ikke stimmen 

med i Fredgkonttakten, og derfoe maatte 

de«.ieemdetes tithete Spanien. Forte- 
den Tag oplysies det t det spanske Se- 
nat, as en endnu »kyndigeke« Senat-, 
at disie 3 Der tilhseer Japan og des-for 
ikke fortangtes ai de Jok. Steuer· 

Ist- tseee tat-nd t demee Este si Sanese. II Ist 

W Sude-me ulsmmueums den dies tadnc de Oft- 
Iaa Ilae aniee iom the tdeedetttz. J sang-.- mange It- 
M M den tue-blas syst-n- es tot-iste- 
MLO Idtdley isda de Me ssmcede Oeldeedelle eed 
mai Individuum eetleetede de den tee oben-adelig- 
IIIW set W. et tote-nd eees sonstwie-et 

des deefoe kecker bettete-m e udltns EIN Ostsee-h Onk:i sahst-e . UND kenn Led it II et suche weise co « ueeeåpast mit Zeiss-e 

tredeJ »Ist-« weis 
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Kunde ikke koiwenirere mine Tat-ker; kuncie ikke sove en Time 
ad sangen; havde næsten tabt Modet. Este-rat jeg 

havole lidt i Aarevis blevjeg kureret ver-I Hjælp af 

Dr. Miles’ Nervine 
Nam- Nervespstemet er few-betagt og neb- 

bkndt, at Sonnen ckke vil femme det til 
Hin-lu. blioer Livskrasftetne hurtigt opbtugte 
og souvel de sysiske fom de meumle Eimer ta- 
ber lmuig sin Opltvelicg Kraft. Nekveityrke 
er wri)endtg, for at bot ninmeskclige System 
kau hole vedlige, og den man komme et cl- 
ler an's-et Steh fra; hvis Ikke gcmr System« 
til Munde. Dr. Miless gestopliueude Nes- 
vinc Iøder be Organen der mesl mkngkr til 
det. cht mild-let de irritekede Nerven brin- 

get Iizk og fpkhisteude Spvn til den trwtte 

Hjexuii og hell-redet new-se Lidekfer as alle 

Stagg. Folgende Brcve vil være interes- 
sant »Es-mag for dem, der lider as new-se 
Oklch 

»Fu- tre Aar üben bkeo jeg angrebct as eu 

fette-m Form afnetvøjc Lilie-lich og i et 

Aar uns jeg meget syg. Sau begynbte jeg at 

faa Unmit- af Kvæluiug. der var ledsctgede as 
en kicmpagtig Fplelse i Brystet, faa jegspltr. 
jotn M sknlve tabe Weiten Jeg haode ogjaa 
Anmut-, hom- dkt fort-kam mig, at hele Nerve- 
syurrnu var lot-rinnen Jeg kunde ikfe sooe 
om stauen, og ieg var hele Erden tosuss og 

» Abenden J MS Uger var mit Helbted full-: 
l ftckndig neblnndt og jeg maatte ligge i Sen- 
Igen den meste Tib· TIin Httslæge kmcdei«ke 
ngrenoget for mig: og jeg taldte en betet-de 
Specialist fm Bloomington til Hjaslp men 

Nesuliatet var ikke bebt-e. Jeg var kommst i 
en meget betmnkelig Litstand, da deren Tag 
blcv bragt til min Dør et Osmia-re bestri- 
veudc Dr. Miles’Nk-1-rine, og hvad Nyttc 
det kuude gø1«e. Magie af be Fon, hvis Wid: 
neebyrd jeg læste, hsvdc lidt paa stumm- 
Maadc sont jeg. og tmde for at jcg tkke 
havde nogen Tto til avcrtercde Læszciitidlm 
besiemtej g mig til ar prøve N«.-»ine. N- 
sulmtente var vidunbeclige. Allerede den 
fmste Tosis gjorde mig godt, vg efter Burgen 
as feig izlafkec vas mit tidlågete Helmcd gen- 
oprmeL Jeg hat ikke haft nogkt Inbegr- 
iald, og jeg spler, at Helbredeljen er Ded: 
voran-ex- 

Mrs. F. M. Dunkim Le Roy, Jll-«5". 
»Fo! to Aar fideu var jeg meget net-Mist 

aade nandclig og legemlig paa Grund af 
min Søns Bod. Mme Lioclfcr uduiklcde 
sig M et iarlkgt Anfald as new-s Slappclse 

som vor Hitssfirgc fotgcvss spgke It füa Bwsk 
med; hans VElmudlinasmuade syntes ikce at 
have nogcnscmhklst Bitt-ring. Miu Til- 
ftand var fukfærdelig. Mit Nervefqsiem var 

Substanng cidclagt, og det satt underliden ud 
cic, at jcg skuide mine Instinkt-etc Jeg 
kinkdc hoc-nett hum- «-!1c1· seve, men maatte 
cis-e paa den We Nat om paa Gebetne i m 
lmi des Tilsisind. Da jcg var kommst tic 
deune ?)dcs.-lighcd, lmfkede jeg pack, at fes 
nogle Aar jokud var blevet vuldssæudig hec- 
busoek for .Vjex«tesygdom rez, Hjcelp af Dr. 
Milch klein-r Linn-, og der faldt mig i--d,at 
den sonnt-e Mediciu mnligvig runde kureke 
niin Nervøfitcn Den Imsstc Dag kkbte fes 
m Flusse as Dr. Miteå3’ Norvinc, og Birk- 
mngscitaf den føste var nimmt-rotg. Ist- 
Hm jssg hxude brugt den fmste Finste, var jeg 
tumdeuxz denn-, cig tm Tid cftcr var cthoert 
Spur as min Syqdom forsvtmden. 

J. Bro«1ddits, Kam-, Jlldf 
Tr. Miilps Nervinc strlges pcm alle 

Apochekcr under julDsiirnbig Garanti. Skkiv 
cftcr fxit Rand oq Bog til 

Tr. Miley Medual Co» Mklmrh Jud- 
W 

Hkrmamwvurgcr MissioJ 
nen. l 

. 

i 
.. Zlar hat mcm ogias i Ist-Unumw-v 

bul « ltmnct holde Jttbcsirtzm, dtsg tun 

.t·«n:1.!nuidteda««-IS. 
Tmne Mission lmr sont hell-unt 

Prasstm Ltt d v l g Hat m : ttl Falsch 
Heil sit Naade til at Vceltc :«t rigt aau 

delixzt Liv t den forhen ilde betuqtede 
Land-Ihn paa Lyncborg Heda Og nd 

at tm aandelige Bat-stelle fremstod en 

Missionsmenlglted som faa. 
Tot var opkindeljg itte Hat-me Me- 

ninq at arunde en egcn Mission. Oan 
bleo dreven til det, thi Gaverne strom- 
mcde ind, og der meldte fig saa Inange 
unge Mænd til Missionsarbejdet, at 

tntct Selftab faa sig i Stand tilatmod- 

tagt-dan 
Lgsaa havde Harms sine egne Pla- 

tte-r. De vordende Missioncerer stutdeI 
af tremntede Sprog ncermcst tun leere« 
Epigrlst. Hatt tæntte at drtve Missio- 
ncn ved at udsendtzhele Kot-miet, som 
vafentltg fclv sittlde staffe sig Unver- 

Uoldet. - 

Destide var Hauts- slsengt luthersk« 
o; blev ttlskyndet at lnthcrftc Mission-z- 
venner t Hamburg. Den hervrrrcndc 
nordtyste Mission havde nemljg stilt sig 
ad; de keformert sindede vendte sig til 

Bkemen, eg de luthetsk sindede nu til 

Hermannsbttkg. 
Saa begyndte hatt da i Tillid ttl 

Herrer og bang Tilltd blev ttte bestem- « 
met. J Oktober INIO todte han en 

passe-we Eiendom i Sognet ttl Mis- 

tioneanstalt, og optog 12 Eli-ver. Som 

Juspettor attfatte hatt ftn vngre Bruder 

Ihrem-L Man saa bort fra en egent- 
lig videttstobellg llddannctse og sttskede 
tun at btbringe dem m grundig lrtlteljg 
Erstens-Ase Ttllige lagde man Vægt 
paa at undervtsc dem t Landvæfen og et 

enkelt hundme 
Fire Aar eftek stod det sørste Hold 

færdigt ttl at sende ud. Nu var der 
tun 8 litt-age: 2 var bade-, 2 bleone 
utko. Harme- havde tcenkt sig Entla- 

folket i Ostafttka sont Athejvtmatth 
Men hvordan skulde man faa Seitde- 
budene over Havett Den Gang var 

der tagen Perivntraflk til de Egne 
Da vaveve han i Trer at tsygge det 

fstste Mtsiionøsttlh Det sit Ravnet 

.,8t«andace « 

Missionceretne kam lyttelig og vel 
over til Maul-as- Men alle Fort-g 
paa at tkænge fig frem tLandet ug naa 

Gnllasolket Mandel-e Mahoms-hauste 
Fyrster og tyste anblende fttllede slg i 

«"ejen. 
Det var en stor Stusselse for Harme; 

men han gav sig ydmygt ttlfkeds og 
bsjtde stg under Herren-s Haand. 

Saa vendtc de sig til N at a l i Syd- 
afktta, og her, paa Grwnicn af Zum-, 
sitbe Iowa-ste- De grundlagde Sta- 
ttonen Ny-Hermannsbu rg, og 
den blev Udgangspunttet for Akbejtet 
og för Anlæget af en ltel Ratte Sta- 
ttoner paq Biergerne vg ved Floderne 
helt ud til Kosten. 

Getningenstdvidebed, og 1858 drog 
de over Tugelwzloden ind i Zutu- 
lattdetl per blev ogtaa anlegt en 

Rotte Stattoner. Men de raa og ts- 
bellqstndeoe Zulukassere vifte sig weget 
utmodtageltgr. Defec, som blev vat- 

vtadt, maatte tueft klagte nd as Laut-et- 
Ueqet lettere Indgaag fanvt dem-nannt- 

bnrgerne lntcz Betschxtenerne tno 

Nennen Vgl led Artan bknndt 
deltc Falk en Tidlnng slenxt Afbrcrf be- 

Ded, at iire Missiorcerer nlegiede W, 
dtghekn Te bleu nisiedigedx iizk to Zin- 
tionrr gis lobt. sSisnere knnde tnnn 

drg ntter lage sat. Dei ltmrtrit hieni- 
sngte noli nnnatnnledc Hort-eng Ord 
sncd Gliede, og en rtg Hilft kundc bjceri 
ch. 

Harnts sit Loo til oi ovleve denne 
Glædth og tilltge fik han Lov at begynde 
en hell ny Mission i Indien blandt 

Telugufolket. Korl dereiter den H 
November 1865 ioo han hen ,,ester et 

Arbejdr, der havde siidt hans Kræfter 
op, eftet et Lin der havde værel et Glie- 
descffer til Herren i Taknemtnelighcd 
og Kcerlighed.« 

Under huns Eflersplqer i Enibedet og 
Ledelien ai Mission-m, Theod or 

Harm S’ sk.cd Arbeidet fcem i de be- 

gyndte Spor, bog under soære Kanlpe 
og store Vanskeligneder bjemmc og ine. 

Vi nævne ver tnn flyglig Loven om 

borgerligt Ægieskab, sont hat-de til 

Folge-, at der blev dannet en Frikirke i 

Hermannsburg. Endvidcrc nde pan 
Missionwartcn Opticeoclsen af For- 
vindelsen mellem Mission- og zloloniv 
vol-fert, samt af zwllesskadeL J Fäuln- 
land truede blodige Krigc nied gnnste 
at oprive Miesionem Den hor dog 
holdt alle diese Sterme no og«har nlc 
imedeng knnnet udoide Virksomyeden. 
Den har nn to Missionsskoler tned til- 
sannnen 27 Elever. Et Kursns varer 
il Aar forttan et Ainirantaor. ZW 

Elevcr er i Aarenes Leb blevne nddans 
nede her. 

Ude paa de forskcllige Missionsinar- 
cer virke 65 Missionærer og 499 ind- 
fødte Medhjciipere Menigyederne 
tceller over 46,0W Kristne. 

De kære Missionærer hur bande lidl 

og slkidt for al tænde Lyg dernede 
blondt de sorte anntofserc, og naar de 
i Aar iejre 50 Aars Jubilæuns, lnd os 

sna heller iike glemrne, at de netop i 
Aar stna der ombølgede as Kommuni- 
len og udsat for at faa deres Mie- 
sionsstationer sdelagte og vlioe sat til- 

bage i Arbejdet, blot fordi en ,,kriftcn« 
Nation vil have sine Planer gennens 
forte. 

Dei er trange Tider for Missionm 
rerne i Sydafrita nu, og dersor trænge 
de faa meget mere til Gnds Folks Hexer- 
lighed, Forbsn og Sie-ite. 

Mk— 

Hvor der drittes Mission 
Der har i den senece Tid oflere veret 

reist Besiyldninger tnod de forfkillige 
Missionsfelsiaber, fordi de dtsev for- 
holdsois sieerkeke paa Mission blandt be 

spage og dsende Nationer end blandl de 
Notioner, der hat Fse ntidcn for fig. 
Dette Spsrgsmaal hat- ogfoa owret dreif- 
ieii iorskellige Missionsblade, og Re- 
sultatet synes nærmeft at vcere bette, at 

Sagen for et oveefladiik Blik san se fau- 
ledes ud, men i Virteligheden er det ikke 
fau. De junge Rolioner hat- i de sisste 

It www-i Cis-this Ismw 
er et genas-. gebt orsves Ist-del, ists-beut 50 
Ist bat one-et beugt at stillt-me sichre oe Im- 

Imctsea t Tand ers-den sub iul kommen 
its-C Heil-eiliger ersieh hist-sitt cum-eue- 

mn ad sei Helendelien dulmet stumm selbe-see stie. taten neqei lieh-säh eins ou es ne 
dedfle Alt-del mod Vieles-oh l es s D s lite- 
thlietdem Pfg II L III at fortan-e r Inst-VI it III1 f leg-Oasen um- slsch Is, m m « 

des Fremde- bith Wes i FAMILI- 

Tuns-. los use-ca mest ixiodmgelige for 
EWo s:xz;»:?;ex, hksmzmkd tsc Icmkc hat 
Focrru Jsfkdgnsne ch- ji«-mask- :-3.3-:’«:.j3k, tell- 
,««;mik Fortioiinms n. lkzik Abg-nigra til 

The svnqc has usw-u ict, hi·sok«uuod den til 
Hdk Jtirxke hrn wret hindret Dekader 
eitel kUiiinnnGmlscjdeth Bcgyndelsr. 
Tit Islinbiskc Kompagin hat of ol Magt 
modstaaet Emaxqutets Udvrrdrlsel Indi- 
, og du var førft for 40 Aar sit-Ah at Tldgangcn dernl blev aabnet Indien 

er Ikke forfømL J Kina blev der be- 

fgyndh saa stunk den mindste Aabning 
sandte-I i de oældige Mute af nationale 

sog politiske Fordo11111:e, og siden den Tid 
I hat de foxskcllige Missioner trofqst fort- 

sat At-bejdet. Mongoliet vilve aller-de 
for lange smen hqode været under Kri- 
siendommens vaåkkuing, ocn ikke den 
rusufkc Rechng haode stillet sigi Bei-m , Neu i del hele og storc trængn den 

I kristnc Kiste til est dybere og inderligeke 
T Følelsc af Anfoar overfor de Millionek, 
Jder liggcr i Mprkc og Dom-us Skygges 
’d(le. 

vaukciO 

J Xsp 

J den danike Koloni uaa »Soo« Bauen 

IWARD cOUNTY, 
NORD DAKOTA· 

LHO D..1stskeh.ir tagei Laub i denne 
Koloni, udvaigt cif siikkesamfundefs 
Komike, og of cis-se hat auetede 250 bo- 
fot sig der. End-m haves der godt 
Land nat Esationer. 

Der tiltmnges durfte Fortetniiigg- 
sucend i Bycn Botvbkllsiå httlementet 

Bill-ge (51kur·"ionek med Lands-geke, 
under Ledzlse of Nclson Simifon, 
»Hu-P Baum-I dmtskr (5migkations- 
»gem, ofgnar fra Mitnkrapohs (Mil- 

Dcpoy Tä-.-goag-sne d 28,No- 
vember og U. Ducmlwr Kl. 9 «- om 

Is Morgenro- 
; 

Ii 
IJ 
s 
l 

I 
l 

Ltgeledes lmves Pmneland i Minne- 
sota og Dakota, og billigtSkovland 

Wisconsin og Michigan paa ,,Soo« 
sinds-new ane Jentbmepriser. — 

Striv ein-r Weit-fort oq illufsierede For- 
klatinges til 

.W. CJIASSLDAY 
Land and lmlustriixl Ammt «soo" Ky, 

dsjinneiip(,1i.s.. Mintt 
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Vogck m altid kærkomne Jules 
gover. Ksb dem nu. Katalog stif- 
5 pCt. Rabizt paa alle Ocdre lediaget 
af Beialing. 

Danish Luth. Publ. Konso, 
Blatt-, Nest. 


