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staat Leserne henvender sig til Fall, der 
neuerer i Bladet, enten for at ksbe bog 
dem eller for at faa Oplysningek om det 

Oerteredh bedes de altid omtale, at de faa 
Ivertisscmemet i dette Blas- Det vil være 

til qensidig Nun-. 

Vi er faa, vi er smaa. 
Vi er fau, vi It fmaa, 
bog vi troftig oil gaa 
med den Stare. som tæknkcer 
for Kanaan at nag. 

Vil J med til Det Its-ZU 
fom Gud lot-et os bar? 
Der er Plads for os alle, 
som Korsets Monte bar. 

:,:Giv blot Agt! Hvilten Pragt! 
: : Tet er Englene! :,: 

De alt Ventek paa os alle, 
højt de fynger i Guds Stad· :,: 

Fjendsen ej paa vor Vej 
ladet os uhindret gaa; 
mangen Kamp maa vi læmpe 
for Kanaan at nan. 

Fat blot Mod! For vor Fod 
mangen Snare er legt; 
men Vi stal Sejren vinDe, 
det hat vor Jesus sagt. 

::Op at seialBel 
:,: Thi fka Biergene :,: 

der sial Hjælpen sitlert komme, 
ihvot msrlt det end set ud. :,: 

Lad os faa frejdig gea, 
om vi end tun er faa; 
thi vor Høvding gaar foran os; 
bunt ftoler trtkgt vi paa. 
Ser J det: Hvilken Hat-, 
som alt frigjort hisfet staat! 
En Gang stred de her i Ørlnen 
for Kanaan at naa. 

:,:Strid da kun! Om en Stand 
:,: staat vi der blandt dem :,: 

i de saliges Pauluner 
hos vor Gut-. Halleluja! :,: 

Provst P. E. Blume. 
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Patienterne leer-e i Teiie Ei ic.:.. 

dant Zeit kostete ca Hi?«j."s,«s(«11«.is,idc 
Mrsö Banner, og der dar omlring 
80 af dem, anbragt i Ekdgge Og Lck 
af Hadean Tretet i site Ræiler nied 

Gelder imellem 
Ter dar Breedthulv i Teltene, 

og faa var de forsynede med Seng ais-. 
Und-It sie-beendigt Nie-Element, ngaz 
med Katkelovn, saa de lunde umar- 
ines. Patienterne sover faa i hoc-: 
sit Telt baade Sommer og Winter, 
og om Dagen tan de bo der ellek 

bevæge sig i det frie eller endelig fidde 
i Lasseiiuem som enhver findet for 
godi. 

Det flal være fundere at bo og sove 
i Telte end i Hufe, idet her er fri 
Abgang for feist Luft fra alle Si- 
der gennem Telilcerredet, uden at der 
blivet Trak. Og bliver der for loldt, 
san kan der jo fyres. Men de sagde, 
at Lægen boede iblandi dem i sit 
Telt uden Banne i den haatdeste 
Vintek. Men Las dar der jo baade 

fra Biergene i Baggrunden og fra 
Havens Trceer. 

Da Bei-get paa Healtbfarmen var 

til Ende, spadserede vi de lz Mil 
tilbage til Sporvegnslinien for at 

gaa med den til Denker. 
Her begnndte saa Forhandlinaerne 

om ZanatotiumL og Tiaioniiiie 
Zagen. Da en Tel af Befrikrclichs 
Msedlemirser iiie innde dcere med iar 
end om Mienen, udsatte di Jemand- 
lingerne om Lokaliteten da beannrle 
med at ziennernaaa Konstitntiorwd 
lasset. Meis- derom lnr Eckretæreti 
jo fortalt, fai Vi lan q i der irrbi 

her. 
Lin Aftenen die-Here di faa Loka- 

litetsfpergsmnalet Vi Var stinke- 
Tsa Tsel rene mer-, at di ikle säulre 
reife flere Siedet for at se, Ba lael 
:1:«.:c.t:e iJliVe mellerii Tenver :,i 
Liriifli th Tenoer liiiier ca. Ists-« 

skcd kniete end Brufli, ipillede inzien 
Rolle- Un Doktor, di ialte nied i 

Binka dilde enddg vide, at Bruib as 
Den Grian dar at foreiræile, da det 
dar Vanskeligt for Patientek fra Osten 
at siige saa hpjt ad seen Gang. Luf 
ten var renere omkring Brufh end i 

cg omkring Lenden saa thmoiiasren 
der siiiert indeholdt fainike heldige 
Bestanddele fom ved Denker 

Priien paa Land var heller innen 
Ubetyd eliqlxed Its-M pr. lere Ve: 

Ten.er cg red Brufh tunde det t- 
Les for ca. Ists-) dr. Llere· Der lunte 
di faa Landenkraade nol. La stxilrs 
der tcknies paa at arbejde eiter san-. 
me Meiode som pag Healtbfarmesi, 
saa Var 5 Actes aldelez utilittlktlr 

ligL Og hvad der ssaa lunde state-; 
ded Lantrplcdet red Bksiikk Dei k i s 

jo iæties i aninincsriz forti der Mex« 

gee- faa haatdt til. 
Ei ei: det Hensnn Var, a: ve: Prass- 

tunde Virtfemlxeren siaa i Kaki-in- 
delfe med ten danfle allem-w lis- 
Præft Madfen er. 

Der var tun eet, nsan frna«ede fer, 
ved at lange del ved Brnsl). Tet dar 
at de beialenre Patiente: ,kal gan 
forbi es der og til Denk-en Pan den 

and-en Sitze gjotdes der gældende, at 
i Denver er der allerede saa mai-ge 
Sanatotier, at vott neiop der vilde 
veeke udsat for at blive ovetfei oa 
fordigsaaei. 

Enden af disse Forhandlinget 
blev, at der siulde ttbes Land ved 
Brufh for derpsaa at lægge Sana- 
iotiet. Man det faa blive til Bel- 
signelse baade for Sagen, for de 
brystsyge og for Menighseden der. 

Neste Gang steil jeg saa prsve at 
fortcelle om andre Msdet i Denvek 
og om en lille Udflugt i Bjetgene. 

(Fottscettes.) 

Fta Wisconsin uotdlige 
Krebs. 

Den nordlige Wisconsin New 
Eiteraarsmsde var berammet til Af- 
hpldelse i Saxville Menighed fra 24. 
—27. September As Priester modie 
in persona de to mest fjetniboende,i 
E. A. Gurts-eng fra New Lieben 
og J. Stett frei Shennington fami 
R. P. Simonsen fra Maiwurm De 
W Priester sendte en Undflyldsi 
niwp Zredag Estetmiddag forde 
Papst Sie-Wen Man RM.1 -l 
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hog Menigheden. Juden Modet havde 
Kvinde- og Ungdomsforeningerne ve-: 

fællcs Ansstrengelse ladet Kitien vg 
dens Jnventarium male, faa den nu 

straalede i sin nye Dragt og gjorde et 

velgørende Jndtryt paa Bestueten. 
Naar Menighedien naar det nieste 
Stridt frem og faar en Altettavle 
til fin stät-Eh vil denne kunne maale 

sig med de fleste af vore dansie Kir- 
ker ude paa Landet i Hygge og Stin- 
heb. 

Hiertelig Hiler til Menigheden og 
dens Prcest med Tat for alt gedi, oi 
npd hos erer. 

En Deltager. 

Glem det ilke. 
(A. J. D a h Mi) 

For Aar tilbage faa jeg af og til 
i Bladene, at Malerier udfskte af He. 
H. Jener i Council Blusss, Iowa 
bleve meget vel orntalte. Nach jeg 
saa selv traf at se Altertavlemale- 
rierne og andre Kunstvoerler udfprte 
af hom, saa fotstod jeg, at den gode 
O-mtale, hans Malerier havde faaet, 
var vel fortjent. Nu hat jeg igen 
lige for nylig set et Kunstwerk nd- 

fsrt af ham, nemlig Jesus paa Kor- 
set, der sial bruges som Alterbillede i 
en Kitte. Dette Kunstvært iiltaler 
mig meget, da det er saa saure na- 

tnrligt og pasier saa godt fom Al- 
terbilledr. For at lunne male et fac- 
Vant Billeke rigtigt og give Aussens- 
ndtrytlene i det Dei rigtige Praeg, er 

det ja ngdvendigt at iunne sceite sig sae. 
meget som muligt ind i Frelserenå 
egen Sindssiemnina, som denne var, 
da han bang pasi Korset blødende OF 
wende for vore Emiders Skle. 
Ditti- bar Hm Jensen forstaaet viit 
cmtrent iaa gebt, som ei Mennefke 
ian iorstaci det. Hans Arbejde bør 
hufch on paaftønnes. 

En Gang virteve Hr. Jensen som 
danfl ev.-luth. Præst i en Rætke c? 
Aar. Han havde en anstrengenke 
Gernina i sin Prcefiestilling, og haus- 
Helbred blev saa nedbrudt derunder, 
at han maaite nedlcege Embedet ozi 
jage sat Paa sit Haandværk sorn 
Kaufmann Han bruger nu sinc 
kristelige Erfaringer, sine Bibellunri 
Haber og sin Naturbegavelfe til at 

give Ansigterne paa sine bibelfle Mit- 
keriet lldtryl as de Tanier, der bar 
Esset i Hierterne under Personernes 
Liv, da dette levedes her nede paa 
Jordan 

Or. Jenfen er en vielelig fett ag 
edel Kunstau, og han er en Mund-, 
der hat veret lendt iblandt os i en 

Tanz-, Aar-rette fotn en samviitiglced3- 
Bild Personlighed. Glem ham its-»F 
mai J vil have Alterbilleder eller 
innre Kiinitværier malede. 

Hans Adresse er: Mr. H. Jenien, 
522 Broadwark Council Musik-, Ja. 
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Danisis Lutheran Publishing Hause, 
Blair, Nebr» og toster 25 Cents i 
Omslag, 40 Cents indbunden. 

L. Johnson. 

Peder Hausen, Lundby. 
Tale ved Afsloringen as hans Min- 

desmærkr. 

For sørste Gang i Danmarts Ri- 
ges Historie rejses i Dag et Mindes- 
rncerte sot en Husmand Hvem var 

han? 
As ydre Villaar var PedeeHansen, 

Lundbn, Sen as en Trcel og selv en 
TrceL Men der boede i ham en sti- 
modig Aand, som brød alle Lcenker. 
Derfor blev der as denne Trcel en 

Mand. der trodsede den enevældige 
Kotige, der sejrrigt lcempede inod hele 
den dansle Adel, der lo ad Ministres, 
letntænds og Dommetes Forsølgels 
set oasnlede sine Ulyttesbrødre om sig 
til Karnp sor borgerligFrihed og sto- 
nomisi Selbstændighed. 

Peder Hausen blev ssdt 1801, ved 
Tasrslelen til det Aathundrede, pa.1 
bris første Halvdel det hviler som en 

uaftvættelig Stummen at Hirs- 
ina1!d-3standen ncdtrnttes i det Mie- 
ste Slaveri. Ait det Hoveri. som 
skiaardmirndene i Folge de storeLand-« 
boteformer fritogeå for, væltedes ef- 
terb aaneen over daa Husntændene.· 
Dei-s - ded Hierin as slette Lode, dels 
oed A. S. Orstedz endnu slettere For- 
toltningser lntledeg det at sorvanrsic 
Hugmirndene sra Fastere til Leim, 
paalcrgae dem Ugedaazarbejde ester 
.,·LJerslabei:-« Forgddtdes ndende da 
Hing-e Hnndecsisten euer deres Einl- 
!.re, naar de forsultne, udinardede da 

tiioddilliae drirlede Herrenrankenik 
Jord. Paa Hovmarien trirserez alle 
Laiter. Ldelapt as Eavm Eli-d ca 
Laster, asslaaret sra alt Haab da alle 

lids:ater, sank .Husinanden ned til at 
bliee —— ester Peter Hanieng eane 
Or en »sattig, sorhungret, unbet- 

luet da sorsaat" Stalle-L 
Pedcr Hausen hadde ille mindre 

Grund til at tabe Modet end hans 
Eiandgsæller. Hans Bakndom Da 
llngdom forløb som andre unge, sat- 
tiae Karle5. Ta han 27 Aar gam- 
mel nistet-e sta, koin Livet ham leer- 

lia haert i Mede. J »F Aar niaatte 
dan sidde i en Jndsidd erlejlighed heö 
In Bunde i Lundbn, fordi inan 
Godsejer dilde lade ham faa en Bo- 
!ia. Forst da sit han Leste paa Ig 
dinsider efter fulde 10 Aars Forli-b 
rasen virtelig Feste paa det lille Hur- 
i Lunrby, som blev bang Hieni, til 
its-n dode i 1854. 

Liret slulde imidlertid tade endnu 

barstere paa Peder Hansen. Ten il. 

Flog. 1823 blev han paa en Bedro- 
zzcrsz asslediget Bankiuidmcegtka 
Handruvs Angivelse pludselig arte- 

f«er:: ca uden at faa Lrv at tage Af- 
sted rrcd Kone eg Born indsat i Ar 

resten i Vordingborg. Der holdteg 
jeg, striver P. Hansen, indespaerret 
i 16 Uger eg Z Daae »i et Hul, der 

ilke var mere end 3 Alen langt og it- 
e 2 Alen bredi, det Num iberegnet, 

der vptcges as Kassen, jeg havde ai 

ligge i. Jeg blev behandlet, som hav- 
de jeg veret en Morder og Mord- 
brcender, og del uden Styld eller 
Brede«. Ester en lang Proces lom 

saa endelig en Frisindelse for Al- 
tors videre Tiltalr. En saadan Be- 
handling runde have lneellet man- 

gen Mands Mod. Hos P. Hausen 
sicrpede den tun Villien til at trad- 

se Utetten, Voldsmændene vg Unber- 
ttytlerne. 

J 1840 begyndte P. Hansen sin 
agitatotiste Meist-when hvis Maal 
var ,,at Meile og opmuntre Folt ti! 

Mai-stand mod AristoltatietsGtund- 
sctningee.« 

Allerede samme Aar kom Peder 
hausen til at staa Ansigt til Ansigt 
need den trods Provinsiql- 
stenderne endnu absolute Monats- 
Sammen med en anden Mand over- 

rakte P. hausen Kongen en Adresse 
sta hutmeendene paa nogle Godser i 
Priest- Amt. 

Christian den 8de henviste bus- 
mendene til at sorhandle med deres 
herstader angaaende de Lettelset, de 
Instede7 nien Peder hausen svatede 
harm- Ad den Bei et ingen Lindeing 
at deute, ,,esierdi ingen Mediidenjed 
at venti- Akte-di innen Diede 
need sindetm IMtHMCans hol 
Cadsesecnkc Der-ed var denSqme 
Iß siqu men ciaisiian den sde 
M snatt igen sea den dieerve hat- 
)mand. 
. se- Sogn til Sogn sit Pedeehans 
Isen see at beide MWM msd Iei- 
’-Mtsiieti ciundsstuinser. se- 
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fvcetligt dar det for lmm at sanile 
FolL Der var faa Blade, og de var 

tun lidet udbredte i Bondestanden. 
Saa benyttede P. Hansen sig af de 

gamle Betendtgørelsesniidler, Zude- 

hornet. J Landsbnerne var man fra 
gammel Tid vant til at samles, naar 

Oldeemandens Horn led. 
Men Odrigheden fort-ed Older- 

mcendene at benntte Hornet for P. 
H. Saaledes taldte Bittedommeren 
i Bregentved-Gissefeldt Bitt Older- 
manden i Studerlsse By til sig og 
indvrentede hont, at Olderincendene 
»maatte itte tude, naar Peder Han- 
sen lom til deres By; thi Kotigen 
havde itle stcenlet dem Hornet, forut 
de siulde beuge det i den Anledning; 
men ellers maatte de not tude«. 

Ttods alt lyltedes det P. Haufen 
at samle Husmændene paa 9 Herre- 
gaarde i Sndsjælland til fælles Op- 
trasden. Paa deres Vegne overratte 

han i 1842 Stirnderforsamlingens 
Prcesident, Dr. thedL Prof. Clausen, 
et Andragende om Afftasselse af 
Pligtarbejde og Revselsesretten Pro- 
fessor Claufen tog sig af Sagen, og 
stønt den ene Godsejer efter den an- 

den stod op og sinngede de meft bade- 
fulde Beflyldninger mod Pedee Han- 
fen, bled der nedsat et Udvalg, der 

stulde Oderveje denne Sag. 
P. Hausen flog sig itte til Ro, for- 

di lian haode fauet satSagen i Gang. 
Han holdt Lio i den. J 1842 be- 

gnndte J. A. Haner at udqive »Al- 
!n11evennen.« J Artikel Paa Artikel 
llildrede P· Hansen her de sorsærdei 
lige Villaar, under hvilke Hin-mitn- 
dene levede. Han fortsatte samtidiig 
nted ftedse ftørre Virtnina fine For- 
sog paa at hidfe Husnnendene :il 
Modftand mod Undertrnllerne. 

Dei viste sig snart, at del tun bad- 
de nnttet lidet at fvrbnde leermceni 
dene at ,,tude« for P. Hausen. Der 
Inaatte statpere Midler til. Zelve 
det stcrmcegtine Kancelli satte sia i 

Bevægelfe inod den iigselige Hos- 
Mand Den 20de Februar 1845 ud- 

sendte Kancelliet folgende Cirlulære: 

Da det er fdrebragt Kancelliet, 
at Peder Hansen, Lundbn, og for- 
henværende Ztolelcrrer Ndsmuci 
Seitener stitlle onirejse her iZjæL 
land, og for Tiden formodez at op: 
holde sig i Odeberred fee at ep- 

hidse cg forlede Altnuen til at ind- 

give faler Klagemaal m· m» stal 
man tjenstligst anmode Umwan- 
den om at ftasse Dem Viehed, samt 
i belrceftendeFald at trcksse de Rod- 
vendige Foransxaltninger i Oder- 
ensstemmelse med Llnordningerne, 
og da derom her til Kollegiset gsre 
Jndberetning. 

Stønt Peter Hznien hver Daz-. 
dentede at blide arreiteret soxns ,,en 
ful Fclteforfoter«, erllæredse han dog 
i ,,Almuedennen, at han var rede til 
at fortfætte sin Agitation, hviz no- 

gen pnslede at here heim. Hans Mod 
tunde itle tuesx thi, strev han, »læn- 
ge for jeg ftillede mig frem paa 
Knmppladsen i Bondesagen, forestil- 
lere jeg mig meget del, at dette Strin 
itte vilde lsbe af for mig med Lyt- 
ønstningsadresfer, Bernmmelfesstrist 
ter, store Belsnninger o.s.v., men 

dericnod med Stamstrifter, lsgnag- 
tige Rygtek, Arrestation med meget 
mete, saa itle det mindfte eller det 
stsrste Onde tan mode mig, uden at 

jeg jo for lange siden er forderedt 
paa at modtage det.« 

J site Dane fulgte en Politifuld- 
ineegtig med til P. Hause-is M-der; 
nien da han taltede ham paa det hier- 
teligste deefor, foedi enlwer nu tunde 
se, at hans Feemfcerd var lovlig, ef- 
tersom Politiet overvoerede hans MI- 
dee uden at sitide ind, blevFuldmæg-·- 
tigen flov og tog hiern. 

» 
Man tunde intet Psaasiud finde til 

lat arteltere P. hanlenz men Rege- 
tinnen forurvlinedes bestandigt ved 

Jndberetningek om, dvoeledes Has- 
meendene wttede sig samtnen og i 
Flol on Fslne drpg til here-ensur- 
dene pg fee-langte Afstasielte af ho- 
veriet. Saa«belluttede man sig til 
at soebyde alle offentlige Msder Den 
Sde Novde.1845 udlledtes del beeng- 
Jtede Bondecietulcere, hvoeved det for- 
bit-ei den danste Bondesiand at hol- 
åde nonext Mtde paa Landet til Dest- 
ten- qk W eguc Axt-Mord uden 

Lolittinellems fqeenneende Tilladeli se. 
Bette Idede bitte sin- reines-nein- 

fteligt, on efteeqt have nieset stit mod 
tin hensint dlev det ophcedet ved tnl. 
Nestein of 12te Mai 1846. Dette 
Rettetpt indllerpeds dog »das Poli- 
tlpdetnhedek fremdeles at hnde dete- 
cpmeetspmhed heudendt pa« alle, i- 

»sp-. ---.- 
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sær af flere Sognes Beboete besøgte 
Fotsamlinget, hvilte bettmeligt bøk 

anmeldeö for dem og vil Poli- 
timesteren fotnemmelig hat«-e at vaage 

over, at saadanne Forsamlinger itte 

ved tilrejsende Petsoners agitatoki- 
sie Besttæbelser vildledes". 

Peder Haner var altsaa studig 
under Politiopscgt; men hdn sprika- 
te bog stn Agitation. Hatt sit Tat 

verfor paa mange Monden Fprft og 

fremmest ved at mode Tillid og op- 

rigtig Hengivenhed, som ofte gav sig 
rstende Udslag. Dernceft ydede man 

ham ogfaa ftivilligt nogen petuniær 
Ststte, da den fattige Husmand el- 

letö maatte være omtommen med 

samt sin stotc Familie; men to Gedä- 

eje:e, der tilbsv ham 25,(DOO Rol. for 
at ftandse sin Agitation, blev afviste 
msed Fokagi. Fjender fit P. Haner 
ogsaa not af og de søgte ilte alene at 

ramme ham ad Lovens Bei. Flere 
Gange blev hon overfalden, saa han 
tilsidst altiv maatte tejse beoæbnet 

for at tunne vætge sit Ltv mod Sti- 
mænd. 

Det var heller intet Unber, at man 

hadede hom. Denne ufle Husmanv 
forttyrrede Herremcrndenes og Liv- 
tighcdens Ro. Først begyndte Hug- 
mcendene i«Odsherted at blive usw-- 
lige. Paa( Aggetsvold, Pia-a Frydens 
vahL Konggdah Biergbngaard og 

Mattekup fort-rede Hucsmændene at 

faa Feste paa detes Hufe, Hoveriet 
og dermed Nevselsestetten afstasset 
Seneke btedte Bevægelsen sig ikte ate- 

ne til Rosendal og Gikfelfelot —- 

hvok maafle et patricitift Moment 

fpillede med — men kigfaa til Glauk- 
søe og Næsbnholm Sljoldencråsl)c-ligt. 
Svenftrup, Lerchenbotg vg mange 
fleke Hertegaatdr. Mange Steder 
fanbt man Det naht-endigt strats at 

gøte Husmcrndene Jnrrøtnmelsek, 
overalt følte Godsejetne, at det var 

umuligt at opretholde det bestaaende. 
Jmidlertid bombardereve P. Han- 

sen Standerforfamlingen med An- 
dtagender og stiftede Læfeforeninget 
og Landboforeninget tundt omlting 
i Landen Overalt pustede han til, 
hvor der var Urv. Saa tomsnstenp 
stiftet i 1848, og alt var fckberevt til 
Gennemfskelsen af en vcksentxig Dcl 
af ølonomiste Reformet, P. Hausen 
havde tæmpet for. Det ftete veozoti 
ordning as 27. Mai 1848. 

Paa endnu et Punkt fil P.H.1nsen—3 
Virtsomhed Jndflydelsr. Vaa den 

grundlovgivende Rigsdagsjersamling 
rejstes der Mist-stand mod at give 
Husmændene Stemmeret til Felle- 
tinget; men man minbedesz P. Han- 
sens Agitation og foretrat at ttndgaa 
nye Urolighedet. 
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En Tut til Bestens vide 
Stettek og vilde Bjetgc. 

(Fortfat). 

Vi tog med Sporvogn saa lanqt. 
som den gik. Derefter spaoserede oi 

omlring Z Mil. Der stanbfeve vi og 
saa paa et Stykke Land, som Past. 
Madsen havde haft Øje paa fom Ste- 
det for det paatænkte Sanatori11m. 
Det var en Parcel paa ca. 5 Actes 
med Hus paa, siønt beliqgende med 

Fall-, det mefte as det mod Syd og 
en Dei af det mod Nord, beplantet 
med Frugttmer og med god Vandret 
til. Men Prisen var ogsaa 8800 pr. 
Arte. Kunde det lønne sig at betale 
san meget for det, og var det not? 
Disfe Spøtgsmasal stillede sig til Be- 
fvarelse for dette Steds Vedkom- 
mende 

Da vi var færdige med at se paa 
det, gik vi atter T Mil længere ud for 
at se en »health farm«, som for kort 
Tid siden var bleven anlagt der. Den 
bestod af ca. 35 Actes Land, som et 

Par gamle Folt havde givet til »Y. 
:««M. C A.« i Mx paa den Bettv- 
Helfe, at De sitt-The auxægge pg fort- 

Ittte et Senat-etw- ist Btystivge 

M blev vel modkagye af Uestyrev 
xudny Mes. Damm-. hun visie os 

bei hele Unles. Ei Ort-, som de 

M medic-set met-Fermen, var ind- 
retht M Akten og Spksesah og der 

( ist W scheutelfer til. Meu 

Boganmckdelfr. 
Vogt mine Lam. 

Tettc er den Pagfienke Titel vaa 
en lille Bog, udtommen i Bl«1ir, Der 

indebclrer tyve Fortcellinger fck 
Bern. 

Nogle as bit-sie er efter min Me- 
ning virtelige Perlen vg jeg lasset jo 
da flere Hundtede Fortællinger om 

Aaret for at gøre Udvalg til Binne- 
bladei. Wilhelm Bett hat siteret et 
Ell-·- F"!V:d tu Bugcn, hdllki Hllll 
sigert »Der er jo faa mange Eier-eh 
hvot gode Fortckllingek indensor 
Guds Riges Omraade behsves og 
lunne vcete til faare stor Gavn, 
navnlig hvor man arbejder pas at 
bevore Børnene for vor Julien En 
Falter og Moder der hat denne Om- 
sotg for sine Born help-ver dem, c» 
maasie allermest de, som atlzejoet i 

Bornegudstjenesien,«hvor der et saa 
jrig Btug for gode Fortællinger ved 
Siden af de bedfte Fortællinger, som 
vi hat i den hellige Sltift.« Jeg 
mener ogsaa, at gsode Fortællinger et 
til ftor Velsignelse i Guds Rige, især 
for Bttn pg Unge, der gennem For- 
tællinget meget leitete baade gribek 
og beholdet Sandheden, der ital le- 
res. Og naak jeg tænlet paa bis-se 
uforglemmelige Timer fra min 
Batndom i Kattelovnsttogen i Dan- 
matk, da Inster jeg at tunne faa det 
tagt dybt ind i alle Forældres, isæt 
i Mkdtes Hinten Iottcle bog for 
edetl Bim! Btug hettil Tiber sit-. 
de war til Sengc Syms du, det 
et smrt at komme i Gang, saa vil 
net-pp saadan en lille teil, belerende 
Feste-sing hielt-e Obig, paa femme 
Tid som det vil være en Djælp til at 
hegte Lammene mod at tpmny bpkt 
fka den gpve Arbe. sogen saues i 

Jan gik main-e Aar» :--. ::: ten 

lägen et Syslcmslifte i Iris-Hirt hun- 
’:r-.s:e Aar ester V. Fzsttsxsks Lock-M 
Den nn Tid bunte iigen c: frst BUT 

flab til Hugtncenrene. H:.:;s cer ens- 

nu var blevet eftserladt uns-?- red Fer- 
ordningen af 27. Mai lslsx bleo i 
alt vcesenlliqt naaet ved Den LIV Um 

Forbedringer i Fest-:- cg Leichtig- 
mcends Knar, som Landl—rugginini- 
ster Ole Hausen «gennemførle. Vi sit 
den Lon, ved hvillen Grunden er 

lagt til Kærehave Husmandtzslole poa 
den samme Ministers Fcronledning. 
Vi venter inden faa Manncoers For- 
lsb at se forelagt en Lov om alminde: 
lig lommunal Valgret. Naar den er 

genuemfsrt, staar Husmcndcne i dok- 

gerlig heuseende tun tilbage for den 

priviligerede Land·stingsvælger. Dei 
nma ogsaa falde bort. 

Dei er intet Tilfcelde, at vi rejset 
Mindestenen over Peder Haner paa 
Husmandssiolens Grund. Kundstab 
er Magtl 

Magt var der i Peder Haufen, og 
Magt vilde han bringe sine Stands- 
fceller, Magt og Ret. 

Lad Stenen staa her socn et Sym- 
bol for den Ungdom, der samles paa 
husmandssiccen. Et Symbol, der 
viser dem, »a! det beror mest paa 
Jver og Lyst hos dem selv, om de flal 

pblive oplyste og selvstcendige Mant- 

Jellet uoplyfte og villielsse Slavee af 
-.«andte 
! Ei Bevis herpaa faa Peder Han- 
sen i siu egen Livsfsrelse. Lad denne 
Sxen mane de« unge- Hyömoend til Ef- 
terfslgelfe»: Til-frygils,s Streben ef- 
der at hjclpe de Futter-Ue og til Trods 
mod sl Ueetl 

Sau ladet vl da Slttet falde for 
M fsrsie Winde-merke fom reistei 
til Minde om en danst hutmands 
Fortjenester as sit Fadeeland 

E. Th.sahle. 
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