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Blatt-, Nest-. 

Iedattjn A. II. Inder-sue 
Ille Jndsendeliee abrufen-: Tanstekem 

statt-, Nebe. 

states-ed It the Poet ofiice at Blase. Neb» 
ss second-Us- mit-ten 

Adveetlstas Restes made know- upon 
Mucstwth 

»Dausteteu« 
dltpek iendt til Subftribenkek, indtil nd- 

ttykielig Opsigelse modtages at Udgtverne 
is II Geld it bekan, i Loetensftemmelfe 
stied De Iokenede Staters Poftloor. 

Naak Laterne henveudek fig til Folc, der 

apektefet i Bladei, enten for at købe has 
dem ellet for at faa Lplusninger om det 

Ivettekede, bedes de altid omtale, at de saa 

Aveniisemenket idem Mad. Tet vil vaete 

geusidig Nun-. 
k- 

Til Forftaaelse. 
I »O 

Tier ftod en Bemærtning i »Dan- 
fteten«, Nr. 26 af 29. Marts, sau- 
lydende: »Derimod tror vi kigttgnot, 
at Harald Jensen i enhvek Heusc- 
ende just vilde have vætet den rette 

Mand til at eedigere »Kristeligt Dag- 
blad«.« 

Man hat udtalt sin Forundring 
over den og dels ladet mig here ilce 

for den. Der-for vil jeg oplyfe, at 

itte jeg men msin Stedfortræder. mens 

jeg tejste for Stolen, er dans For- 
fatter. Det et altsaa hans Mening, 
der er udtalt, og enhver hat jo Ret 
til at have sin Mening. 

Men öm jeg siulde have omtalt 
Valget af Redaktsr til »Krifteligt 
Dagblad«, saa vilde jeg have fovholdt 
mig simpelt hen refererende, idet jeg 
vilde have anset vedtommensde der-: 

hjeinme for tiosmpetente til at tmsse 
det rette Balg· 

A. M. Andetfen. 
W 

Lad os fqa det kigtigt 
En Ptæstebroder hat steevet til mig 

om at vente med at offentliggske 
Substriptitmen til Stole-is Flsjbyg- 
uing fra hans Kaid, insdtil jeg here-: 
nætmere fra dam. 

En lille ny Plads-, hvor Substrip- 
tionen var 836.50, havde jeg nøjeee 
Bested fra for et Pak Dage siden, at 

den et naaet op til M1.00. 
Lad os faa det offentliggjort rig- 

tigt. Steg for, Præstebrsdre, eller 
hvem andre, der hat med Sagen at 

gste paa hvert Sted, at jeg faak de 

rigtige Tal. Og er Sudfkriptionen 
begyndt i en Menighed, men ille fuld- 
endt, faa se at faa den fuldendt ag 
send mig Resultatet. 

A. M. Anderseth 
Formand i Substrivtionstomiteen. 

»Føbe« 
er Name-L paa et lillk net swamp-- 

sttift, som nylig hat set Dagens Lys. 
Det hat til Opgave at tale Tini-mis- 
se- og Sanatoriumsssagen iblanvt 
Landsmantx Dei beder verfor vm 

Lov til gennem »Dansieren«ö Spaltu- 
at bunte paa Deren til danste Hjem 
her l Amerika. 

Forste Nummer, med Omslag og 
Titel-bleib med Billede, indeholder: 
1) »Hut: hat hjulpet mange«, en Af- 

·handlång nd sra digse Ord osm Fsse 
Mom. 16, 1--2) angaaenve Malo- 
nisfe- sog Hospitalssagem vevfsjei et 
Billet-e af Diakonisfernes Kirle i 

Konstantinpwi — 2) ,,Diadonizsei 
vitksvmhed i nyere Tid«, nsærmest en 

historist Obersigt —- 3) »Mit-wisse- 
slagety de btystsyge og Golorado«, en· 

Uebegttelsfe angaaensde selve den paa- 
teeulte Oetnlngs Wgyndelse i Gold-» 
echt-, vedfsjet Atkitektenz Plan til 

Bygning og en Seene fta Clesar 
Ekeck Taum, Colo. Sau en heu- 
Me til demut, lädt M Col-yea- 
doi W vg Esterteinlnger fka Di- 
aswieis derben. 
Mich der til-W med 16 

Sidet i Miet, kosiet 25 Centsom 
Aar-et «-C-«-·.. --I0 

s Luk op for det, Rennen og byd del 
ind. Dei vil tale en god Sag. det vil 
tale Barnvhjektighedens Sag, bede om 

»edeks Symp. Jned de lidende. Alc- 
.ne at holde Bladet vil vcere en lille 
lStotte for Sagenxf jo slere Holdere, 
des stprre Støtte for Bladet vg Op- 
muntking for dets Redaktør, Past. 
J. Mal-sen Men de. der holder 
Bladet og lceset dets Jndhold, kan 

næsppe undgaa at blive interesferede 
lfor den Sag, det lille Blad hat sat 
som sin Særopgave at atbejde for. 

Adresse-: 
Rev. J. Madsen, 

Eben-Essen B.rush, Colo. 

Aldetdomshjemssagen. 
Til den f. d. ev. luth. Kirkes Pra- 

stet, Kredse og andre Venner, som 
pnsket et lrifteligt Sanmfunds Al- 
derdomshjem iblandt os! 

Den f. d. ev. luth. Kirke i Ameri- 
la hat en staaende Komite for Op- 
rettelsen af et Sammnds Alber- 
domshjenn Dei er vansleligt at gi- 
ve et Overblik over den Sum, Optep 
telsen vg Undekholdet of et Alver- 
domshjem vil belpbe sig til. Slal 

der liebes en Form eller Lotter i en 

By, vil Prisen blive afhængig .kf 
iStnrtclfe og Beliggenhed, og det 

Isatnme vil blkve Tilfældet med Opfe- 
ttlfe of Bygninget- Enhvek inter- 
esseret kan selv ovetveje den npdven- 
dige Sum i Forhold til deres Tan- 
ler om Arml og Bygningers Stor- 
kelfe og Beliggenhed, de gangbare 
Prifer paa Land og Bygningsmatei 
rialer. Efter statistisle ngaver 
meddeltes ved Aarsmsdet i Fjot« at 

Opholdet paa et Aldewdomsthjem vil 
koste omlring ved 8100 Pr. Medlem 
aarligt. 

Et Samfunds Alderdomshjem bot 
ikle bygges eller underholvds pas 
Geld. 

Dei er almindeligt, at de, som on- 

siet Ophold paa et Alderdomshjem. 
eftet at de hat veret der en Prove- 
tid, betalet et Jndstud as nogle Hun- 
dkesde Dollars, naat de apiang asg 
testamentere sine Ejendele til Hiern- 
tnet. Paa nogle Hjem et Jndsindsi 
prifen 8300, paa andre er den hof- 
ete; jeg ved ille, om nagen hat den 

lavetex undertiden er der Frivladser. 
Jndstudet og Vettdietne af Testa- 
menlet gaar til Hjemmets Mel-lern- 
mers hele Undethold, Pleje og Be 
gravelse o. f. v. Skulde disse Jud- 
tægtet itke steckte til, maa det re- 

stetende dæktes ved Gab-er og pas 
anden Munde. 

Der bar undertiden værct qjort 
Bemærtning til Alderdomsbjems 
menes Forbring pao Testament-e 
Man hat sagt, der er betalt Jndskudz 
bvorfor saa TestamenteI Sekt, zur-: 
findet er MO, Optagselfesalderen 
60 Aar, oq en Del opholdee sig psn 

Hjemmet til de blive M Aar oq der- 
crer. Tset vil fes, at Jndfludet Inn 
betoler for tre Aars -Opbold, og det 
end-da uden at betale for tilstodende 
Omftcendigbeder, faafom Engdom I. 

f. v. 

Hat angen, som vil bebo et AL- 

derdomshjem« Mibler: Benge, Ei- 
endmn o. s. v., et det helt timeligt, 
at disse testamentereg til Hjemmei. 
Tet vilde vcere Uret, ja en tyvagtig 
Brøde ai ødsle sine Midler bort el: 
let teftamenteke dem til andre og seid 
lebe as Barmhjertighedsgaver. Selv 
om der er Jndstud ogi Testamenter, 
behsver Hjemmet at strttes med Ga- 
Vet. 

Sagens Vennet maa nu iagttage 
Kravene og ovetveje den beidstr Maa- 
be at msde dem paa. 

Aldetdomshjemgtomiteen hea- 
vender sig herved til Sara-fanden 
Prcefter, Menighedet og Bennet af 
Sagen om oplysende Svat paa spl- 
sende: 

a. Er der gamle Fell i edetö 

Krebs, som trcnget til ei Sam- 

fundghjemT Hvorm«ange? 
b. Bil Sagens Vermei- i eders 

Krebs yde fm timelige samfundk 
mæssige Andel til Optettelse og Un- 

’derhold af et Ubert-mitspij 
c. Bsr et saadani hjem ligge i 

By eller paa Lords 

Samfundets Præster einmva 

infteendigt vm at fveeleegge Alber- 

domsthjemsfagen for sMenighederne 
og deni Bennei i bei-es Krebs ag 
meddele Resultat-i til understgnede 
sagtest muligi, san Komiteen lan 

hewe Ab til at fothaudle og suppor- 
teke til Austritt-et 

Lad os stænie denneSag Dorne-et- 
Lfomhed soa vi tan komme til en 

Afgssrelse ved AatsmpdeL 
En btodetlig Hiler 

ma Komiteens Begme, 
Rev. H. Hausen, 

Adresse: 
254 South Eost 8 Str» 
Salt Lake City, Utah. 
0 

Im Stolen. 

Den nye Bygning vil ester »Man-S 
ano Specifications«, udatbejdet af 
en Attitelt fra Omaha, blive bygget 
til Sydsiden af den gamle Bygning 
og blioe lidt højete end denne. Der 
blioet Plads til ca. 50 Elevet, et 

Par Klasseoærelfer, et »Parlot'« 
samt en stor Forsamlingssal paa 2. 

og 3. Etage, 22 Foo til Lostet Ved 
Sioerne og veo den ene Ende bygges s 

der Galleri. 
ngaa denne noe Del vil blive op- 

varmet oed Damp. 
Dr. H. C. Peterien, fothenvcktende 

Professor oed Unioersitetet i Lincoln, 
Nebr» er af den danite litekære For- 
ening »Dannebrog« inbbudt til at 
komme og holde et Foredraa, og hakt 
hat lovet at tomme om et Par Uger. 
Herom nckrmere siden. 

Den 5 April var der Kontert paa 
Stolen. Violinisten Roy ernch, ver 
i Vinter hat undervift l Violinspil 
her, glcedede og med faa udmærtet 

SpiL fom vi i lang Tid ille hat hstt 
.Mage til. Han ipillede bl. a. Sth 
Aite Varie, Beriot, Caoatina, Roff, 
Fille du Regiment. Professor John- 
fon attompagnerede oa spillede to Pi- 
ano Solvet («Stoemen«). Desuden 
sang Mes. Capps et Par Smaasange 
l,,J am thine for-mer« og ,,Jl Bacio 
Arditi«), og Margaret McMinimy 
sang en Solo. H. M. Hausen volkr- 
ste et Stykkr. Matie Fty og Electa 
Hebelund dellameeede. Det var i det 
hele toget et udmættet og interessant 
Program. 

Der blioer »Hespeeian« Mode i 
Atten. 

Den 22. April blioer der dansl Li- 
teeaturmsde. 

Vort Bastet Ball Team hat nd- 
fotdret Wahr-o highschool Team. Vi 
ved dog endnu file, om de modtaget 
Handften. 

Det set Ud til, at der bliver masti- 
ae danste Bstnesioler til Sommerta. 
En Del of Studentetne hat allerede 
faaet fta 3 til 5 Maanedets Stole. 

CO. 

i Ausland. 

F Pan en Tit-, da alles Zjne er heu- 
HVendte paa vor mcegtige Nabo i Okt, 
jmedeng alle Sind et fpændte i For-: 
Identning om, hvorledes den Kolo5, 
Der benævneg det russisie Rige, vil 

Itlare ssg i Lampen mod sin lille, ret 

Venerende pstasiatiste Rival Japan, 
paa en Tib, da Bladene fnlbes of 
Korrespondancer om Folteliv on 

Zamfundsfothold i Ezatrigetg sor: 
ffellige Provinser, tutde det maasje 
ilke være of Vejen ogkaa at here 
lidt om dette Riges religiøse For- 
hold, saa meget mete, som det jo 
saa ofte et sagt, at Ruf-ferne er en 

as Bett-eng mest religisse Nationen 
Den russisie Kirie er den gmsse 

Kirkes Dotter. J Slutningen as det 
JO. Aarhundtede regetede Czat Wh- 
dimir den Stvre (fenere kaldet »den 
Hellige«) over Ruåserfolket, denne af 

Slaver og Tartaket sammenblandede 
Nation. Wladimir havde tobt Troen 
paa de gamle Gut-er oq sendte nu 

sine ijaret (Adelsn1ænd) ud i Ver- 
den for at opssge den sande Tro. 

Jntet Steds modtog de et dhbeke 
Jndtkyt af Gndsdytselsen end i 

Konstantinppel Under Svsialitkens 
meegtige hvelvinger. her var Gut-s- 
tjenesten wagtqu Guldet glimrede, 
Altetlysene sitaalede, Rtgelsen daf- 
tede, og Sangen lsd saa hentivende 
dejligt. Da Bojatetne kom hjem og 
fortalte shewm, udbtsd WIadimiu 
,,Saaledez og ille anderledeä sial 
Russerfollets Gubpdvtkelse vereq 
—- Nu lod Czaren Missioncerer inv-- 

forstrive fra KonstanttnsopeL blev 
dsbi 989, og snart var paa Czarens 
msgkige Bud den grestdatholsie Kir- 

D te indfsri i Ausland. Madimit 
sit-stehe selv Afguden Petunz Billede 
i III-den« hvori han lod sig dsbe — 

fotsvrigs et underligt band-sings- 
fuldi Trek, ihi endnu den Dag i Dag 
ligger hebenftabet og Afguberiet paa 
Bunden af den enssiste Minuez Kri- 
sienbom Jkke blos kan man enbnv 
Messe Spot af den gamle Gudetro i 

afsrdeö Egne, men den steckt frem- 

, Kittcn og dct religiøse Liv 
T 

tradende Helgenttlbedelse pg Billeds 
dyrtelfe, der taratteiiserer den ragst- 
ste Kitte, minder i høj Grad ons. 

dette gamle Hedenstab. Russerne et 

et religiøft Folt, men tillige et meget 
lidt unvitlet og oplyst Folt, og Kir- 
ten aør intet for at føre dem videre. 

Man tan ncesten sige, at den tus- 
sifte Kirte hat ingen Historie. Alt, i 
Lcere som i Gudsdyrtelfe, er den Dag 
i Tag fom for Aarhundreder siden. 
J Lteken minder jo hele den grast- 
tatlwlfte Kirte meget on! den romerfte. 
Her er Fordandlingen i Nadveren, 
Mefeafret, de snv Satramenter. 
Stærsildslcrrem Mariadyrtelse cg 
Helgentilbedelfe, Overtro paa Reli- 
tvier samt et Utal af Ceremonier oa 
symbolsie Handlinger. Men til For- 
ftel fra den romerste Kirte anertender 
man itte Paven, unddrager itte 

Læafoll Kalten og forbnder itte 

Prcrfteaeateftaber undtagen for den 

bøjere Geistligheds Vedtommende. 
Den Innere stal være gift. 

Vi nærmer os en rnssift Hirte, let 

tendelig Vaa sin sammentrcrngte, 
mannelantede Bygningsform og sme 
løqformede Spir. Disse er enten ma 

lede qrenne eller riat forgnldte. Pan 
Tonnen bærer de streve ?lndrea«:-tors, 

vg- fra Zvirene hanger der forgnldte 
Kæder ned paa Kuppelen Naar 
Solen stinner paa en taadan Kile 
flinner den sont Guld. Ved Jndtrass 
delan fer vi os hensatte i et stort 
oq bgjt hvcrlvet an nden Spor af 
Stole eller Brenta J Oft ftandses 
Vlittet as en mcrgtig »Billedvæ;3« 
thonoLtag), fuld as Helgenbilleder. 
Baa ved denne sindes det »Alleer- 
liafte« Month et forholdsvik meget 
lille Rum, hvor Alteret staat Der 
maa tngen Kvinder tomme. OderalH 
i Kirten straaler det at Gnld oa’ 
Zelt-, Marmor og Ædelftene, eller,» 
hvor der itte er Raad til den Slngsl 
Kvstbarheder, as efterajorte, tidt me- 

get smaglsse Prndelfer. Rundt om 

er der fuldt af bedende, af bvilte’ 
nogle taster siq ned oa berarer Sten- 
gnlvet med Bande Ia erber, andre 

bar travlt med at aflevere lange,. 
tnnde Votslys til Kirtetjeneren, som 
saa tænder dem og opstiller dem for- 
an et eller andet Helgenbillede. Disse; 
Votslys tot-es ved Jndgangen, hvarx 
en Mand linde i felve Hirten) ganste 
uaenert sidder og forhandler dem vcd 
et ltort Bord. « 

Gudstjenesten begynderz den nd- 

mcerter sig ved sin Længde og fm neu-; 
delige Rette af Banner og Ceremo-« 
nier. De gejstlige er isprte prcegtige 
Dragter og bcerer paa Hovedet hsje,« 
lasserolleformede Huer, som de paa 
visle Siedet af Messen tager af,? 
medens de betorfer sig laltid fra! 
hsjre Side til venftre) under dyb 
But. Deres Haar og Steg bplger 
"e·d over den rige Dragt og giver dem 
et etwa-ringt patriartalft Udseende. 
Der er ingen Orgler, men Sang at 
et Wand-stolz der tidt snnger over- 

ordentliat smutt. Dei er, fertigt for 
Prasfternes Vedtommende, de aller 

dnbeste Basstemmer. der lægges mest 
Væat paa. Atter og atter hører man 

i Sangen Ordene: »Gospod-in no- 
milui« tHerre, forbarmDig over oslt 
og i Liturgien Bennerne for Kei-» 
seren og hele den tejserlige Familie. 

»Snart aabnes, snart luttes Dstene 
»paa Billedvæggen Alteret viser siq 
da forlvinder atter. Snart staat 
Diatonen udenfor Billedvceggem 
boldende sit Stærf i den oplsftede, 
højre bannt-, og antaabende den hel- 
lige Treeniahed i lange Donner 
Snart drager Proceösioner gennem 
Hirten, bærende Biblen og Naht-er- 
elementerne, snart ser man bag de 
aabnede Dsre til det allerhelliglte en 

cerveerdig hvidstægget Geistltg staa 
forAlteret, snart hsrer man tun hanc 
dybe Bassternrne lyde bag de luttede 
Dsre. 

Fromheden beftaar i at fislge Kir- 
tens Anordninger til de mindste 
Detailler. Atter og atter tysser man 

Korset ellet helgenbillederne, betori 

ser fig, tneilen o.s.v. Men der-sein 
man nu vilde tra, at hele denne en- 

det-se Ratte af Teretnonter er al- 
deles planlss og udm Samment· 
da vtlde man tage stotltg fejl. Oele 
Guditjenesten er sra Begyndelsen til 
Enden en eneste storflaaet, 
spendle Fremftilling af den 

belltge hättet-te, ltge frc 
Etat-elfen gennem Syndefaldet o· 
Optugtelsen under den gamle Pagt 

s ttl Frelserværtet t den ny. Derftn 
; et det, at Derene ttl det allerhellth 
i CGudg Bvllgh snart luttes, snat 
s« atter aabneg. Stint og sindttat e 

I det alt-samtnen ordnet, men —- hval 
k nytter det, naar det uaplyste Fettl 
- tntet forstaat deraft 

l 
l 

Den sann-ne dnde Ætbjdighed ever- 
fot det hellige. sotn Russeeen vifet i 

Gut-d- hus, viset han ogsau udenfot 
dette, itte mindst i Ofen-knien Hvert 
Hjeni, selv det fattigste, hat fin »He! 
ligdom", d· e. et Hjøtne af Stuen, 
hvot Jtvnerne lHelgenbilledetnesp 
staat, omgivne af tsde Drapetiet. 
Og alle Vegne, paa Gadetx Ventefa 
lene paa Banegnatdeiie o. f. v. et der 
Altre med Helgenbilledet oa litten- 
dende Bolslys, lidt andtagtc i imaa 
Kapellen Her gceldet det for en-i 
hver retttoende Russet, naar han 
tominet farbi. at blotte Hovedet og 
betotfe sig. Selv Dtosietnslen (Js- 
wotschit), der pilsnat jager af Sted 
paa Butten af sit lille Kisten-L glen-- 
mer itte atter og atter at tage Hatten 
af og slaa Kors for sit B.tyst·, hver 
Gang han fuser fotbi et af de helliges 
Kapellet ellet en af de talrige Kittm 

De tussiste gejftliae et let tnede- 
lige paa detes lange Haar og Stieg. 
Det et med Rette betncrttet, at de 

minder meaet oni den traditionelle 
Ktiftusftittelfr. Pan Gaben fætdess 
de i lange, satte Kjoler; i Kitten ap- 
irccder de i MegfehaaleL der er stive. 
af Guld- og Soldbrotade. At ladei 
Ztægget gto ansesz i det hole taget i«T 
Rusland for et Tean paa Otthodtxi.i 
Zaaledes siaet en littelig ForfatierH 
»Hvot ilnlle de, fam tage fig, findes; 
naa den nderite Dag? Blandt de 

itægløse tmttere?« —--— Geistlighedensi 
Taler ovetotdentlig stott, henved. 
WANT-L Den deles i den hpiete cai 
den lavere Geistlighed. Den højckc 
Gejstiighed destaak as de most siege-I 
Vede geistlian der et billige til at- 

afholde sia fra Ægtcstab og blioe 
Munte i et af de taltige Klosttr. 
Her uddannes de i de med Klosttene 
fotbundne Ptæsteseminatsier. Otte 
Tiinet om Dagen gaat hen ined 

Gudstjeneste i Klostertitlem den 

svtiae Tid anvendes til Studetinasrt 
og Hdile, men mange af Muntene 
bestillet itte stott andet end at fet- 
icttdige Helgenbilledet, Karg og ligs 
nende til Salg til Fordel for Kloste- 
tet. Siden 1721 et den tussifte Kir- 
te en Statstittr. Dens Hat-d e: 

Keifetem nien denne hat ovetdraget 
sin Magt til den »hellige Synode«, 
der bestaat af de tte Patriattet ai 
St. Petetsbotg, Mostau vg Mem 
samt nvgle andre Ptcelatet, niedens 

Keiseten et teptaefentetet af sin »Ge- 
netalptatutst«, der er en Liegmand. 
Jngen Bestemmelse tan tages, uden 
at Generalptotutstem sont tillige et 

»Medlem af det tejfetlige Ministerium, 
stadfæstet den. Stsnt saaledes Cza- 
ten egentlig eftet Kitteleeten ittc 
hat anden Stilling i Kitten end at 
viere «Ort-hodoxiens Besthtter og 
Fotfvntet«, et han (d. e. hans Gene- 
talrstotutst, i VittelighedenEnevoldgs 
hette over Kittem Og han hat 
Mant, itte blot ovet den otthodote 
Ritte, inen over alle Religionssams 
fund i Ausland Dei et denne 
Stilling, sont den saa meget sing- 
tere, i mange Maadet ogiaa hadede, 
fanatisie vtthvdoxe vaedvnosjetv i 
en Aattcette hat indtagei. 

Det er nu ganfte dist, ai man i 

lange Tidet i Bett-Europa hat gfort 
den grast-tatholste Kitte i Almindc- 

llighed og den rnssiste i Satdeleshed 
en Dei Utet idet man hat opfatizt 
den som uhjalpelig hensunten i ann- I 

delig Dsd og Fotfteneise. Vel cti der noaet i hsj Grad iteteoiyvt over 
shele den griesHatholsie Ritte, tgi 
som alletede bemættet, tan rnan tuni 
hsjft negentlig tale om dens »Trista- 
tie«. Det et de sainnie Fettnet, den 

samme Latre, i Dag sin fot Aar- 
hundtedet siden. Men der sindes dog 
indean den gtceste Kitte en Litera- 
tur, som itte et aldeles at wagte- 
Den hat ogsaa tstt sig til et visi 
Liv, men det et det ejendommelige 
hetved at dette Liv navnlig t den 
tuMste Kitte akdeles overvejende hat 
givet iig Udsiag i Settveesen Det 

er en utrolig Masngde Sekten der 
er udgaaede fra den russiste Kitte- 
Man nckvneir ialt 124, og de siges at 
tælle en Femtedel af den russifte stir- 
teg Medlennner. De stiller sig new- 

lig tun i det udvortes fra Kittel-.- 
men har beholdt dens Tro og Leere. 
Hvad der har stilt dem ud, er ene 

rg alene Fotmvæsen, som f. Ets. 
om man stal torse sig med to ellet 
tre Fingre, sige ,,Jssus« eller »ij 
fus« (Jesus), synge to eller tre Gange 
Halleluja i Messen. Kun entelte as 
Setterne er rationalistifte eller mysiii 
cerende i deres Leere. Alle de no- 

stilte laldes under et: ,,Rastol«. If 
virtelig evangelisthrt er Verschlos- 
sianerne lefter den fromme Ober-I 
Pafchatoss) og Stundisterne Wande- 
lige Ætlinge as tysie opvakte). Dei 
er »Forsamlingsfolt«, tidt heran 
forfulgte af den regerende Kitte. 

Trods den vietelige teologiste Don- 
nelse, sorn sindes hos mange astdes 
hsjere Geistlighed, og trødg de over- 

for omtalte evangelisie StrsmningeL 
er imidlertid den asandelige Uvideui 
hed paa mange Steder, iscer pa- 
Landet, meget stor. Der gøres altiot 
lidt for Foltets Oplysning indenfot 
den russisie Kitte, og derfor artet 

Religipsiteten i alt for mange Egnt 
ssg tun som tyt Overtro Pan Helgens 
billeder, Ceremonier og udvcrtes 
Frvmhedssvelser. hertil bidrager des 

ogsaa meget, at mange af Præsternk 
lPoperne") er hpjst uvidende, stun- 
dom endog uværdige Personen Des 
usle Lon, de faar, got det ogsas 
umuligt for dem at arbejde pas de- 
res Ilddannelse, ligefom den friftet 
dem til at sjatre og handle med Foll 
km Vetalingen for de littelige Hand- 
linger. Pvperne stal være gistx 
men lever ofte med deres Familie i 
den dnbefte Fattigdom. Jntet Un- 

ber, at de ltundom henfalder til Dri- 
og SpiL Men der er selvsplgelig pg- 
saa fromme Folt iblandt. 

At imidlertid Rusland trcenger ti! 
betndelig mete evangelift Oplysnink 
og Liv, for at Foltets dybe og smuts 
te Religipsitet tan blive ledet i del 
rette Spor, vil frerngaa af folgende 
lille Tret: Et Sted iRusland havde 
en lutherst Prceft holdt et Mete. 
hvor hat prcedilede om Jelu Ospvcrts 
telfe af Lazaeug. Blandt Ttkhsrerss 
var en Del Tilhængere as den tut-We 
Kiste, der efter Modet tom hen vs 

its-km Ente-direkten me de spukglk 
lhqm, »ein den Jesus, han hart-e 

THE ORIMNAL 
LIVER MBchlN 
Q— 

Oul stillst-hab Consistenz-L spat-s- 
mkt Slim pas Turm-n er de fædvanllge Ies- 
paq Leveks sg Nurelugdcmmr. Manto-they 
der er meqek lmektelnlde, qwet sttak IakltL 
Inn Levets otz vaeondet erlangt vansielb 
gne at helbkede,st1-nt de er mindre ist-m- 
Ialve l Begvndeliekh Ibedlsrds »Ble- 
tskauqbt« gavner altid en cum-eben Leder 

oq ivællkve Nasen Den tilsivadek en III 
Leser nl Virllombed sot et sahst-de Sm- 
ketne til Feder og Koldseben Tcn lot- 

bvgqer aliid Qoleka oq Nrreivswom Med 

Note-ne start-de ved at brugt Its-Dich 

»Als-! Tumule bar Inslnder as Verkom- 

ltvet mmqe l Kam-, bvat den gute Feka 
rast-de Manne Fannljek vlaqes aldng as 

Svgtommr. slxsnt de We brauner noget w« 

den Leer end IbedlokkN »Was Traughe « 

Den baves oltld ved Zustand-n i malum-vest- 
Tklsctlde oq waret knotige lritbaxe Lapi- 
bespa. 

sum-IV C. C» los-Iris 1001. 

Jeg hat bemmei Ihedsøkvs «Bl«« 

Tonkunst« l m klar os hqkltke sieh-- 

sei at del-q- ru Tons-, min- ies hi- 

Ismsu at lass deu. Dei n- dm liest- 

scssein lot mis- lcm Hub-« for Lo- 

vsri s. Rat-convu- og das-ils Ia- 
Iilelle samt tut-u Klemm-. 

sev. I. I. S noch 


