
ßtidk Mit for 
Feelfr. 

Og som Saltnesangen tunde ding- 
tage en, bortttylle den sidste Rest as 
Tvivlertaniem »Er det sotandret«? 

Tonetne af Jndre Missions gamle 
Samlingsraab: 

Jgennem Nat og Ttængsel 
gaak Sjælens Valsartsgang 

klang som i den rede Siagotdens 
Marsch, slog mod de lave Kirkemure 
i Jubelen under Ordene: 

Det gennem Ratten luet, 
det tysner gennem Sky, 
til Broder Beoder stuer 
og kender ham paany. 

Og Bennen steg mod Tronem 

Eet Sind os alle give 
i Ttængsel Trostens Gud; 
Eet Hierte tcktlig lue 

i hver Korsdragers Bkyst. 
Een Gud, til hvem vi stue, 
een Tro, eet Hand, een Trost. 

Pan den Predikenens Kraft —- i 
den Lovsangens Glcrde —- ved den 

Bonn-end Jnderlighed stal JndreMigi 
sions Fremtid betrygges under de 
kommende littepolitisle Neids-Knat- 
— det sytdte en med lyslevende Hand 
hin Dag ved Vilh Beete Grav. 

Dei kund: itle tydeligete gives til 
Kende, at Vill) Be cl maa have haft 
en fornnderlig Evne for: Aands-Or- 
ganisation. 

Satt sandt som denne vejer bedre 
til end bnade Ftkllessnn og Santnteni 
lob, vil den Jndte Mission fremdeles 
lunne løfte en Fremtidscpgnvr. 

Den hat itte nogen udpreegt Foreri 
sllttetse -- det er sandt. Men den 

forer Kann-en ligefuldt, fom Spen- 
slerne tunde det ester Gustav Adolfj 
Fald — med en Hast-, hvis Heer-Land 
er bcsjcelet af OpgavensEnfold: Sjæ- 
lenes Frelse 

Slnl de ver — hvad Gnd forbydes 
— nn og da dnlle Rivnings- Tenden 
set mellem Forerne frem, den Jndre 
Mission-s- Hcer vil i Trosiab mod Op- 
gavens Enfold gaa sejrrig ud ogsaet 
as ten titlepolitiste Kamp — somj 
Svensierne gjorde det af Ttediveaare- s 
ltigen. 

Blot det maa staa levende, hvad vi» 
et sot hin Samlingsdag, at Jndrst 
Mission er ille bleven saa gamme.,s 
at den stal leve paa kyortidsmindens 

Dei blev sagt nied-Eftektryl: 
Stanke Mænd omlring os segne 
og vi savne dem — 

ja, vi savner Vilh. Beet dybt. — Men 
det blev itle sagt i Angst, nej, med 

Anspoting til Arbejde. 
Og der vil vi sætte Fingeten for 

det asgøtende Punkt: 
Jndke Mission gaar stemdeles til 

Arbeit-e blandt dort tæte Foll uden at 

cease Sininletne, der vogter paa den, 
om itte Nedgangstiderne nu ismmer 
—- uden at give ledige Sinn-der :il 
indbytdes Kævl — uden at lade sig 
lumte as de sovndyssende seit-selig- 
hedövinde. 

J Brodetskabets Aands-Organisa- 
tion sial dens Kraft endnu udsolde 
sig til nye Sejrvinsdinger i Akbejdet 
sor bevidsi Trosliv i Danniatk. 

Og stulde det til Tider knibe med 
Udholdenheden, er det helt godt, et 
man sit sat den galende Hane paa 
Bill-. Becls Mindesten. 

De Ord: »Saa lcenge jeg lever, vil 
jeg gale,« sial ille blot minde. De 
sial mane. »Kr. ngl.« 

—- 

6. Zionistkongres i Basel. 
J ,,Baselet Nachrichten« læses en 

mcektelig Ildtalelfe i Anledning af 
den zioniftiske Bevceaelse blandt Je- 
detne. Den lyder, fom folger: Tit 
«J-ournal de Geneve« sikives fra Pa- 
ris: Byen Basel hat ingen Anelsc 
am det uhyte Anspat, som den i det- 
te Øjeblik paadrager sig, inaen Fore- 
sfilling okn det strækkelige Regnsiab, 
som Europa i Morgen vil krceve of 
den. Den aner ikte, at der i dette 

Øjeblik indenfor dens Mute bliver 
smedet paa en Sammensværgelle, 
gaaende nd paa en fulostckndig Om- 
væltnina af Jotden, der itke vil lade 
Sten paa Sten tilbage i den af os. 

hidtil i Frei-, beboede Bygning. Thi 
Zionismen hat intet andet Maal og 
Øjemed. Dem paaftaat i hvert Fald 
Millevoyr. Man tro nu blot iste, at 
det et Ovekdtivelse, men høte hans 
Udtalelser detonn »Af de zionistisit 
Fothandlinger vil der opstaa en Al- 
tion, der vil fette Orienten i Brand 
oq overspsmme den med Mod; thi 
xe vil ja beiri detes russiste Brpdee· 

lagge et nyt Zionsrige og i famme 
Hovedstad oprc te det ntje Israel-Z 
Tempel i Glanz og Herlighed, og det, 
felv orn den hele øvrige Verden der-—- 
ved stulde gaa fuldficendig til 
Grunde.« 

Det er altfaa dette ftraetlelige 
Barth hvortil Basel nu set alle For- 
beredelferne blive trufne inden for 
oens Mute, enten nu fordi den cr 

flaaet med Blindlzety eller i forfaetlig 
Medflyl·dighed. Lad os tilhylle vore 

Hovederi Kun een Bemcetlning til- 
lade man os: 

Naar Millevoye paa den ene Side 
itte vil tillade Joderne at genos- 
tette detes Rige, men paa den andeu 
Side heller itle vil tilstede dem frem- 
deles, fom hidtil, at leve i Adfpredcl- 
sen blandt de andre Folteflag, —- 

lJVad vil han faa egentlig gøre mcd 

dem? Stulde det maafle være hans 
Meuing, at man ftulde udrydde den-. 

fuldftændigt? 
Undek Overflriften: »Die Bilanz 

des Judethumz« findes i ovenncevnte 
Blad Nr. 2:-;7 en itte mindre meer- 

telig Udtalelse om Zionismem Den 
inder sorn folger: 

J Slutningen af August Maaned 
i Aaret 1897 holdtes for førfie Gang 
i Baselerstiasinoets lille Sal cn 

Forfainling af ca. 200 intellektuelle 
af den mofaifte Religion, der vil:e 

duetføre den af garnmel Tradition 
Jvedligelxoldte telixxiøfe Zionigme Pan 
Idet nationale Omtaadc. At staff: 
Joderne -:t, folleretslig fitret, Hieni- 
fted i Palæftinm del Var Hovedpnnt 

itet i Prograrninet. Alletede den 

Gang tydede flere Tegn hen paa, at 

Lienckaelferi let vilde faa en fdcerme 
rist linratteU for itke at tale omVal 
act af et fantaftift National Bansj 
ter, blev saalcdes den dein Langia-ZU 
fen faldne tldtalelfe, at denne førft-: 
Zionifttonates flulde betraates foin 
ten forfte jødisteNationalforfatnlim. 
niodtagen med en til orientalft Fa- 
natigme kircknsende Benejftring Alt, 
lwad der levede af Jeder i Rngland 
da Numcrnien, i Oftrig og Tyslland 
i England og Franlrig, lort fagt all- 

Jeder over alt i den ganfle Verden, 
tiltaltes fom een enefte Nation, der,. 
stønt lcvende i Adfpredelfen i Land- 

flt)gtighed, dog nu ventede paa Gen- 

oprettelfen af det gammelteftamentlis 
ge Rige. 

Det var en fordcervelia Sab, der 
den Gang blev udfaaet. Som For- 
fatter til digfe Linier vaere det mxg 
tilladt her at aftryllie nogle Hohes- 
puntter af den Artikel, hvori jeg i 
»Vafeler Nachrichten« for 1. Septbr. 
1897 udtalte mig om den net-up da 

fluttede Kongrest 
f »Naar man nu appellerer til den 
judier Nationalfslelfe, er man dervcd 

.paa bedste Veje til paa ny at rejfe 
lGhettomurene· Man vil derved igen 
asre de tysie Jsder — til Jeder i 
Tyfiland de franfle Jeder til deer 
ii Franttig, o f. v. Stulde denne 
Opfattelfe virtelig bane sig Vei, vil- 
de der derved blive givet Anledning 
til ulægelige Konflikten Slal 
Schweiß fanledes i Siedet for fom 
bidtil at have 1,761,548 Protefianti- 
ste, 1,188,828 tatolfte og 8,000 ists-- 
elitiste Schweitzere til Vorgese, — for 
Fremtiden tegne med 2,900,876 
Schweitzere og 8,000, en egen Nation 
dannende, Jsder. At opstille et 

Spprgsmaal, treuer jo Befvarelfe. 
Nu vel da. —- At fvrftaffe sine i E- 
slendighetd fotfmeegtende Twsbtsdre 
et Hjemfted, vckre sig i Atgentina el- 
ler Palæftina, —- den Slags sie-nis- 
me vil enhvet Mennefteven tunne 

helfe med Glædr. Men — man vog- 
te sig vel for at tiille opfrisie et Fol- 
tespstgsmaah hvor intet faadant er 

til Siede, ej heller bst vcere det.« 
Til at revidere den Dom, der er 

udtalt i de odenftaaendg i 1897 neb- 
slrevn«e, Ord, findet vi — bortfet fra 
Berigtiaelfen af Tallene i Overenö- 
ftemmelfe med den nnefte Folleteels 
ling —- flet ingen Anledning. Der 
bar siden den Tid været afholdt 5 

Kongresfer, og den zioniftifle Bewe- 
gelfe har blandt Jssderne vift sig fom 
et Ferment, hvis Virtning itte tør 
undervurdetes. Dei er en Gerings- 
proees, der gaar for fig, idet nemlig 
Zionismens vitterlig fager at tolle 
ved Jsdernes ftatsketslige Forbold til 
Nationerne. Dei er Nationalisme af 
den meft mutig etöllufive Beflaffen- 

« Mødre. 
Mk ostissml halb-eher Me. dvts det atra-de 

Illde m ste- tsde set-sein Ver qtpee en kaum-u 
ttsnet Its-ins Infor, II les ital tende eher en sinns- 
Itas m en tat-I OtonmebedaudltnÖ im hell-tend- 
Itt sont es nasse usw-, 

Mas. O. sum-neu 
Zo- y, Nott- Dsme. tm- 

jo endog jsdiste Turnfvrenmger, fan- 
ftemt der nu herved tun tilsigtedes t. 

Reaktion msod antisemitiste Tenden- 
set fra andre Turnfoteningers Side, 
vilde det jo vaere til at forstaa; men 

ogsaa her gaar Befirwbelfen ud paa 
nationalististe Øjemed. Te vil der- 

for ogsaa tun bidrage til yderligere 
at stasse Antisemiterne Band paa 
Msllen. 

Den nationalistisie Tendens, der 

tager til mere og mete, maafte endcg 
ligcfrem mod Bevægelfens egentlige 
Ledetes eget -Ønfte, hat overalt bragt 
Zionismen i Miskredit. Den rusfiste 
Indentigsminifier, Hi. v. Ple«hw-e, 
hat da ogsaa allerede truende las-f- 
tet Fingeren og advarer mod »Sta- 
ten i Staten«. Hvad der blev no- 

faaet for 6 Aar siden, begynder alle- 
rede nu at modnes til Stotm, og den 
smutte Emigrationstante, nemlig en 

ftedelig Kolonifering af det ganile 
Palæstina ved Jøder oven i Kobet til 
formentlig Velsignelse for seltze det 

sottomanisie Rige, er lcengst kommen« 
i MistrediL Banneret med Stjek- 
nen og Løven vil kun styrte Inderne 
ud i ftørte Elendighed, og Opplant- 
ningen deraf er mere siittet til at hid-— 

Jspre nye Kischenew’er end til at for- 
hindre saadanne. 

Visfelia set det sørgelisgt ud for 
Jøderne i Listeuropax selv i Besteu- 
kopa er den antiiemitiste Flodbølge 
endnu itle løbsen ud; Aarhundredetz 
Forfyndelser kan itke gøtes godt igen 
i 50 Aar; endmi bestandig har Joha- 
ne at kcempe mod siorc Fordomm:; 
selv den preussiste Stat mener fact- 
liedses endnu at burde holde dem ude 

fra vigse Bestillinger og Sind-»den — 

Men — som Nationalisme —- bliver 
Zionismen dog at betragte som en 

Fokvildelse af vcerfte Slaas, medengs 
den derimod —- som silantropist Or- 
ganisation, gaaende ud paa at for-; 
staff-: de i Elendighed forsmcegtende 
rumcenste, galizifte og russiste Tros- 
fcellet et nyt Hjem i Palastan ellet 
Østafrita — i alle Maader fortjener 
vor Sympathi. 

»Kr. Dbl.« 

JXOMsPondancet 
IVW 

Matkctvillc, Canada. ; 

Fta den ny dansle Koloni i Allwis- 
ta, Zianada, flridek Mr. Fr. Petetsirn 
bl. a. til os: 

Vi hat haft ttavlt ined Hatt. th 
tet Var neaei uftadigt i Hosttidem saa 
man hat maattet bruge Tiden wie. 

Jotden et lulsott og lidt fand-et, 
meget ftugtbat. Hvot del ilke et for 
lavt, pløjet inmi· Fiattoflet atot uns- 

mctrlet. Vi dar en Del Danslete, der 
løble Katto.et af en Mand, som havde 
avlet 250 Bushels paa ji Arres. Ha- 
vesaaet grot ftodigi. Jotden et las 
og let. Havte og Byg avles het dg- 
saa. Det givet meget mete pr. Akte 
end i Nebtafla. Det hat sin gode Tid 
at udvilles i. Vejret tøttet ille faa 
haatdt paa det som i Staierne. Der 

set avlet en Del het omlting af dem, 
som hat faaet Jotd pløjeL Den stot- 
fte Fate et Ftoftm Jeg hat talt med 
dem, som hat haft Korn hvert Aar 
og ikle endnu hat haft Uheld med det, 
og jeg hat set modne Kotnmatker i 
Aar, føt Frosten kom. 

Jeg sial ptøve at faa solid Oplns.- 
ning om alt og faa sitive lidt til 
»Dansleten«. (Dette et altfaa ille 
sitevet for »Danfleten«.) 

Regn hat vi ovetflsdigt af, vi kun- 
de not nøjes Ined lidt mindre. Der 
et fnatete Fate for, at her blivet for 
vaadt end fot wri. 

Man maa ille icenle sigLandet sau- 
ledes, at man lan sæite Ploven i 

Jotden ovetalt. Som Regel vil ma.n 

finde Styllet til Plsjeland og nogszt 
til Gtæsning og Høslæi. 

Dei Land, jeg hat, kan der pløjesz 
60 Ackes af uden statt Befvcet. Tet 
er iile Fatming, Hovedvcegten læaaes 
paa, dei et KvægavL Dei betalek sia 
godt, alt er i god Pris. En Mand, 
sont hat et nogenlunde godt »Heute- 
siead«, lan have et godt Levebtød, am 

han hat lidt at begynde med. 
Vi et 10 Dan«siere, som hat taget 

,.Homeslead« og bot hetoppe, tat Ved 
hvetandte, fein Familiet og fein unge 
Mand. 
X Han bellaget saa, at Pastot Grill 
sog flete ikle lom detop, saa det flog 
fele med at faa Kirle og holde Prall 
Det er endnu flete »Homesteads« al 
faa, og der er Land til Salgs, met-. 
dei fliget i Pris. 

Videte sttivet han: Vi hat Mode 

hver Signdag og lceser Vilh. Becks 
Prædikener og sprøver at opbygge es. 
sont di nu bedst lan. 

Vi lan haabe snart at se mere 

dersra. 

Judependcnce, Ja. 

Jndependence var den sørste P.lads, 
som jeg opholdt mig paa her i Landet, 
da da jeg nylig har besøgt denne 

Pladkz saa tscenkte jeg, at et Par Ord 
i ,,Dansteren« om denne Egn ille var 

dderslødige. Jndependence er temmki 

lig siktert en as de celdste Byer i Jo- 
ma. Denne By er uden Tvivl Conn- 
tdscedet i Buchanan Co. og gennen1- 
skceres as Illinois - Centralbanen i 

Ist og Best, og om ikie jeg tager fejl, 
saa er det Rock - Island - Banen, 
som løber der igennem i Syd og Nord. 
Byen hat allerede nu i en DelAar hast 
Zporvogm saa den er ikke saa lille en 

By. 
Et lille Stykte Vej syd forByen lia- 

aer en stor Byaning eller maaske ret-— 
terc flere Bygninger, der udgør et 
,,«;«lsyl« for aandssvage Mennesker dg, 
saadanne, som hat taget Skade paa 
deress Forstand As disse ulykielige 
sindes der Fall as mange Nationer, 
dasaa Danslekr. 

Byen har ellers itle mange Danste- 
re, tun aansie saa Familier; men gaac 

»Inan Tft da Syd, en 6 a 8 Mil, saa 
dil man finde et lille danstSettlsement, 
der hat søat sig Hsem i den skodrige 
Han. De sørste Settlere begyndtes 
allerede her at rndde Skovland for» 
c-!nkrina 30 Aar siden; dog sinds-s der 

meaen Skov endnu;thi at ryddeSkovs- 
land er itke alene haardt Arbejde,men 
ret taaer oasaa Tid. Men er der 

ndaet snrt ved Stoven, da den brin- 
ner haardt Arbejde,saa maa der oasaa 
dasre naaet godt, der bdr man lunt og 
acdt nm Vinteren, om Sommeren 

bringet ethvert Træ Skønhed, fortt- 
den de milde og blaa Violer i Gran- 
sdasrets Sind, Bcekkens Rislen ng 
,,Tt'.s1ipoorwillens« Sang. 

Befolkningen, antaget jeg, udgør 
20 a 25 Familier, som næsten alle er 

Sicrllcendere fraStenmagle og Ugger- 
lese ded Som. Desvcerre er det gan- 
et her sont de sleste Sieben at de fle- 
ste har antaaet sia en Kristendom ester 
fderes egne Meninaer og Forstand og 
sortastet det enfoldige, som Barnetco 

Eva Barnsedab, vg det er saa endt med, 
tat nogle — ja de sleste — har ladet 

sia omdøbe til Baptister og andre til 

?lddentister., og tun noale faa Fami- 
lier findes der, sont endnu betender 
sig til den lutherste Kiefe. 

Ja, det er vel ingen Skade, at di 

Lutheranere mindes Hedningernes 
Ord tilSkresstud og Børresem Hode- 
sor kom J ilke sor længe siden2 

Hvor den levende Kristendom kom- 
mer sretn i Form as Lutherdom, der 

behøves slet ingen as disse -istere; 
tvcertimod anses de for at være For- 
ssrere, der sorsprer de ensoldige, der 

selv forføres, sremmede Svende, som 
staat eller salder for deres egen Her- 

re. Luther siger orn dem, at de be- 

"handler Guds Ord, ligesom en So 
behandler en Haveescek, de læser itte 
Bibelen som Ardinger, men som Pro- 
lutatoret. 

De saa lutherste Familier hat dog 
as og til hast Betiening sra Cedar 
Falls, og asdøde Peter Oelsen, West 
Branch, prøvede ogsaa paa at puste til 
de uiknende Glpder. i den Tid han op- 
holdt sig paa Pladsen. 

Kcerlig Hilsen til de luthersle Ven- 
ner ved Jndependenee, Jowa. 

C h r. J e nse n, 
Audubon, Iowa. 
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ellerHene Jesus mistns, mitLeonets Lykp Lidt Psalinehistotie, Iamlet og 
ndgivet as M. F, Wiese-. 154 stoke Sitzen tnegct smnkt indbnnden Ined Guid 

tryk. Prio: 50 Ernte-. 

De Bedendes aandeligc Kædc 
af 41 Led eller mistendomtnens Attiklet, famlede Gnds hcllige Navn til Akte 

ogxllketmeskene, i hvad Stand de end lcvc, til Trost og Hulvalelfe, as Mas- 
Hans Jakobicn qulssr. Fierde Lplag efter Udgaven tm 1700. 318 Silber, 

jolidt og smagntldt indb. Pris: 60 Cents. 

Ftikirken 
ellct en af Staten itafhamgig evang luth.Menigl)eds rette Skikkclse, en Sam- 
ling af Bidnesbytd at den ev. lnth. Rufes Vetendelscgskristet og af dcns ret- 
troende Verm-e, frenlstillet as C. F. W. Walthkk. 2l6 Bibel-, solldk Vg lmM 

snldt cndb. Pris: 60 Erntes. 

Danish Luth. Pnhl Muse-, Blatt-, Nein-. 
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-.'- MATRONE-Pf — sk- ·-’»«- VII-'- «-’.'- MHFIHH WHAT-XX- 

50 YEAKS’ 
EXPEKIENO 

P» Tau-: Manns 
Des-ans 

ceJPVRIcHTS äc- 
Änsnns sknfllllg n Alt-If Hi sind sit-: kl is lnn may 

mussle senken-un mu- ussmn n km K ustlmss tm 

icsvismlnn IS Itmbnlst put(-III«1hl«-.. (’«««mnnlc-«« 
lluus stricle visnlmontluL lLunlIumknn Hur-m- 
sem free-· Olmsnt isaenssy sur Umsatan purem-. 

Pola-US Mit-on Ihn-unl- blunn G (’u. kocslvs 
»ich Muco. without cis-stach m tlic 

Sciemiiic Henericam 
A bund-most lllnsfmsocs wwlclv List-cost elf- 
esniuklun uk any Is(-t0ntlt1r-,j« .rn-il. Tut-cum 83 s 

mai-: 
fmIk month-. 81. Zum Uyull IIN«v(1(-,nlork;. 

N k- co sssswssssssi New W( 
samst- amco. ckeks g· st. n-«ms-«i»-i.1).(-s. 

«9c-ss-xksr--ciissscssks:-ssscsssss ssssksiskss.x«-se-sc—swsxsiss 

Oratis for svage Mændl 
Elenka satte krit. 

M kksfligste elektclske smlts l Vom-I 
For ut »we- tere vort- Jersvy Eli-eitle Belt- 

nzx intisons tlmn Alles steck-h lsvnk de kk 
ukcsinlttnntsmlrr vi ruhn-n um« treu-et 
ils-» Los nf Uhu-(- lkxksltok Absolut uklev Uc- 
gist sm- Nucltmztsreu 

l)(-H(-(Irt-tnul«-1t Tilhnd nf olitU Fik. 
Ism. sen-l ingen- l’e«uge; tlet kste Basis-«- 
csk non-ji« Pn Gan-. 

N tm Ist W- l«iv.-·kmst. est- tktct o- ded- 
Hlnsitm kraftlos-s ug nigrvøm but IniStet Uns-- 
dar-Intens- Ulsesle us Mit-et kut- titllis III- 

mel. Wie-r Ue uf Itzsgstncskten dass-list o- 

cløjislsks ou lellmnzzesminner ojk e- syst-u 
m lieu-le- l«:t- sesrns-1u1en Nycte. cis ists-do 

NUM- lmtbke et vod at bringe Jessey Dieb 
tkic Belt. 

W verl, et De vil blive bellstkdetoss II- 
hefale vnkt liesltcs Ill andre-. nit suslessesvil 
vl blive erstattet km- vnrt ftlvillise VIII-- 

VI met-est netop. lnsud vl Si tm sem- os· 
Deren Nat-n 0 Adresse met Pontia-Ist- 
ukx Hat-lief vil ilivcs ice-mit Dem irratio- 

IERSEY sPEclALTY co- 
320 A Weiden sds.,1eney City, N. T 


