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Iowa-be Stamö Paßt-we 

sjkaat Its-ferne benoendst fig nl Fclk vkr 

avmeuc i III-Ich einen for at kobe hoiz dem 

euer for at saa L-p!ydaing om det nvectmor. 

pedes de alt-d omia1e, at de san Aveniefe 
mentet i dem Brod. Det vil vctke til gen 

sidig Ratte. 

Kund-fah 

Handwme Nsdvenrägbcc er 

komm-n til at sen-a sac. klar: for 

mig, at je-; man strioe merk den-Un 

Man dar j-) set not af død Kunk- 

siab til o! Dive, at der sial mere ti«, 
—-— at Gab-Z Aand maa runde pad 
den tikeqnede Kriftendomgtundsiab, 
km Im ssal blive til fand Veissgnels 
se fcr Tid sog Evigbetn Men naar 

Lette ster, faa et Kund-Raben gos. 
At Kundsiaben Lan ligge som en 

dsd Skat eller endog Ittiskruges, der 

bevifer inqenlunde at den ikte er 

god og mutig Svor er det Gove, 
der ille tun mizbsiuesz? Vore Born 
maa have Kristendomgkundskab, om 

vor Kirke sta! aaa en hiebefuld 
Fremtid i Mäde. 

Denne Gang tænkte jeiq at sirice 
lidt om Kundsiabenk Lmraaide 

itke Umfastende. Marser tun 

s1"kejfende. 
Vi Ieoer i Bibeltrititteng Tidsxn 

Vor opookfende Ungdom mag stor- 
kes iil at fiaa imod dens Fort-. 
BiECUritikken kan i Grunden mov- 

bevises gansie eenfoldigt. Tag r. 

Ets. Mut-H Lon. Lad Bornetkc 
lcrte If kende de Ei Bud grundiqs 
Oper- vis dem saa den klivvefaft:, 
urofkelige Sandbed, at ,.Loven e- 

god«, vis dem, as den befaker 
intet anbet, end hvad der er gokst 

·og absolut vil tjene til et Menne 

sies Gavn, om hon gar def, og den 

fotbvdet intet anbet, end hvad drr 
et ondt og ssadeligt og vil føre st 

Mennesie i Fordærvelsr. om Inn 

gsr det. — Oq tag saa EvangelieL 
Lct Bot-neue særlig at kende »Ter 
ens« Jndhollx Vis dem, at Jesus- 
Krkstus ikke kom for at afskasse Le- 
veu, Tom er got-, men for i vort 
Sieb at opfylde den og jage imed 

Strassen for vote OOertrcrdelser. 
Bis dem Maalet, han tilsigter —- 

den faldne Slcrgts Optejsning, 
Syndeng og Dsdens Overvindelse 
p.s.v. 

Men der et saa andre Kund- 

staber, som stotter disse crntrale 
Kundsiaber. Der er bibelst Geogtasi. 
—- J den Sksole, jeg som Born be- 
stgte, brugies der ille Landkort 
rller Geograsi. Og jeg husier saa 
gebt, at Leg betragiede, hvad drrÄ 
somit-es i baade gammeltestamentsl 
lig sog nytestamentlig Historie, som 
en Stegs Myter, der ingen rigtig 
Wink-Use hat-de med vor Jord. 

Hielt for Biiellererr. 
En praktist Mbrlordbog med man- 

ge Oplysninger om Bibler Ferng- 
nelfe over Egennavnr i Biblen met-» 

Misninget M Striftsteder, og 
Mtfattede Oplysninger, Hksiotist 
Wieviug over Bibelens Jndhow 
bei garnle Wirt canoniste VI- 

srr II apoktysiste VIger, Kett Oder- 

fst oder Jst-erne- historie, historikt 
sing over bei ny Testamentes 

Istkfdet Zeinlinger af ngu i 

W W og de mubunde Fall 
syst-Ist Mgt over Pol-stim- 

«,.ssc——wseisaoocieois 
» H- M: W i Weist-gib 
« 

»LMMdequ 
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Det blev mig derfok en glædelig 
Overrastelse, da jeg opdzgede, at det 

bele var Llirlielighezx pasfcret paa 
hin-ne For-A lworpaa N bek. 

Fkvotfdr bar vi itke Land- 
tokt S vors Eondagissloler 
231 i tu Jele taget i de Stolen bvct 
vi underviser i Religion? To----tre 
Hort vilde være tilftrcettelige, et 

Palestine Kutt. et anbet, der viser 
Jsmelg Riges Fest-hold til Verdiens-» 
Rigerne omtring det, og et tret-ih- 
der givet Osvetsigt over Aposteltidenp 
Saadan geogkafisi Kcndsiab, somj 
tunde undersistte Undervisningen i" 
den bibelsie Historie, vilde vært af 
pvprotdentlig Vætdi. Det vilde i- 

le Grad lette llndervisningen i 

B.ibelhiftorien, om Lauten harde 
Kort som ovennævnte ved HonnsdenJ 

Sau et bistorift Træt til at slutsJ 
te med denne Gang. Hvor beerdi- 
løst unser man ikte ofte f. Els. Jesu 
Elægtregifter for at verte! Qg end- 
da er dct i een Henseenbe noget as 
det allervigtigfte i- Bibelen. Det gi- 
ret med engang helse Jer Historie 
Virtelighedens uudslettelige Prceg —-· 

hatt er fsdt as et tendt Fell og en 

tendt Slcegt o.l.v. Og tag et Sieb 

Hsom Luk. B, 1: ,.J Kejser Tiber-NR 

;femtende Regeringsaat« o.f.V. Eli- 
ge Stedek —— og der er mange af 
dem ----- givet den belliae Historie 
en uomtviftelsa Plads i Den verdenss 
historifke Ramme- 

vakten Betndnina operfor Br- 
kselkrititlen oc: al Vantro bar itte 

Ekel vonvekxcdes —- først at alt Gut-s 

Okd efter sit Jndhold, kav og Evan- 
gelium, er absolut gebt vg vikek 

Vej til bet faldne Mennesies Op- 
tejsnina til Jdeolets, Gudsbilledet«-, 
Virteliggksrelfe — med eet er 
Astele sog saa, at bet alt er sea 
citleligt, saa fowdt og ttcvætdigt 
Det stal vore Born have Kendfkab 
til. 

«- 
Ttlegnet i lebende Tto vil del 

blive en uvurdeklig Stat. 
A. M. A. 

Brcv fm MieL Wintlict 
(3l:11tel.) 

Te! Dur Den feer Em;b-.1—,. i 

November, at :i est-er ferne-ankan 
llnderciinan ;«,1« Tverlxørinn l«::::c 
ced den brllige ngd erst-me -.:s. 

Laster Leb den ljcroxrcndc telnisl 
Eckan lsxnn ;«-;lm. Matdokn ·Zis:. 

bist For rr klar sit-en Esseznnde 
en Drean eller und Mond a: konnt-: 
:-: til en enqelsl Klasse, os- Alt 

soin kxm beste Evangeliet ved bizfe 

Lejlqlkeden blev Interessen vak; 
for bekle. Men her var del inen 
Familien, sxrm holot. Dei frrfte 
Lalve Llargtib vor Jnttregsen san 
?.1:r, at lmn lom temmelig ofte· 
Innr-; til 217jiknquostjeuefierne erst 

?endaz.1en, sinnt der jo naturlqrixs 
Elle var Engelsl at fes ved den Les 
lijkpelr Nu meine ban snn til 
Totno for at stubere videre, fort-. 
san Range andre, oq dermed et 

tun sna labt for os ogfaa lige sokn 
saa munge andre for ·k)am, da vi 
cndnu ille bar nagen til at famle 
dem ind der. Men lige for ban 

nil den Froste Sondag Affen s- 

bragte hgn sin enen Lærer lil os, 
rg siden den Tid hat ban vætet 

temmelig stadig, scerlig siden Ef- 
teraavets Begyndelse. Han vsr 

da vnndet frem til Klarhev over te 

»nllerviqtiqfte Spstgsmaal og er- 

stlærede at hnn troede alt, han 
hasvde lætt i Katekismem Hart 
blev da dtbt og hat siden den Tid 
vist tigtig megen Gliede ved,ati 
viere samtnen med os. Han etj 
hen ved 30 Aar, er gift og hat 3 
Born. Hustruen er endnu ikle 
kommen med til nogel Msde, end 
ille til det lille Selsiab, som vi 

havde i vott hjem vm Eftekmid 
dagen den Senbag han blev djbt 
Han synes bog at ville prsve pqa 
at faa henbe med, og saa snart vl 
tun artangere det, sial vl ptsve 
paa at have et Mtde i dereg Hjem 
for KvinbeL sont er villige til at 
dire. Sit celdfte Bern, en Meng, 
bar han btagl til Sindagsstolem 
Det gst Lan gebt at se, at ver et 

nagen Mlgsivnsaand. Date Gubg 
Falk Versen over havde mete If 
den, hvllle under-list Tlng siulde 
vi da kkke fe! J Siedet for Til- 
frebihed med eller envog Stolthed 
over del bit-til apnaaede, siulde vl 
se Arbejdet fort-ableh, ja mckasie 
tre-, Newby ·og Reserve hiern- 
mef Mhe de sle W, jeg 
W IM- isg W Ud di WI- 

stoss- wiss-s- 

s 

ningemissionen hat gjort for Kir- 
terne i HiernlandeL Jeg flal tun 
nævne den ganile Brødremenighed 
sg fra den nyere Tid den cegte lu- 

tlicrste Herinanngbura Ritte, foin 
under Ludoig Luan Ledelfe fra 
en Erten fervandledeg tl en frodia 
Harte, hvcrfra levende Vandftrønnke 
i IIlede flucer nd til De tørstige 
Lieder. Lad osJ itte vcrre bange 
for Tslcissioniioerl 

J Taacne fra den 22. til den 
25. Nov. havde vi Dort halvaarliJe 
»Kred5miode", denne Gang t Sana. 
Elønt jea liaesokn Pastor C. Ebri- 
stensen ille brnder mia om at spiidc 
Tid paa at læse et astumpet Refe- 
rat, thi lwad alasder eller gab-nor 
det iJel lnia at bere, at Pastor den 

rq den berefter talte ever den on 

den TelstZ Eaa nkaa jea dpa ai 
helfe m"a selv fra at give et fylrigt 
Referat denne Gang. 

Jndlclsninastnoret lwldtes THI- 
dkra lifternsidkam Ilcnemura taltk 
cver L. Konn. F-. idet lian ferst nds 

dson de Lasrdnknne der saa at liae 
linker liae for: «J?aas!7ai:i? Einscalsi 
lief, frin Insekten Stand, list-er 
clter kliiakscitn kund-e frelfe han« fu: 
l"-is. Horn-oh Der nlrr harml- bin 
drei harrt i at faa Titeler natxij 

Tkkmtalckz der ille betet-te Frelfrn 
sxr Harn« Isssn ist-reiste Hirn ier 
ken, aicrde hakt- Vkllia til at Inod 

ten-g, tat-e sia lsiaslpss Vaa en «.·l.llan«k-·«, 

;f-:m stn itke Telv forflon Derfra 
HIEl lian over til at tale om Sakra- 
i:::enierne. Hub-s er Da Løfte i 
Fixrbindelfe nted bem: rette nced 
Denk-Eil paa den efterkglaenbe Al- 

ter«-mir Esrrlia benrskndte ban ii1 
Hättst til Libets Tsenere med Gli- 
resi fein et afflrællcnde Billede« 

«·-«:prlcdei lnn legte at opdnnae lig 
««.Elatte be: Pna For-»ein samtidig 
kred at ban udforte Gnds GerninsL 
Da Den frpqteliae Straf, fom der- 
srsr traf dann Jaa famledes pi 
ans Herren-Z Bord, den ftørite 
Stare, iea endnn bar set i Sana, 
her tjente Liopard oa Naomarn. 
Im Lllftenen famledeå vi alle E 
Livriarog Hjem til det scedvanliae 
.,Llrbejberne5 Fellessvisnina«. ni 
var U, bvori dog flere af Evan« 
celiixernes Huftruer oa et Var Born 
er medreqnede. 

Neste Morgen bavde vi en lort 
Anbaah bvorefter.jea ftnlde ind- 
lehe en FcrkanlenHJ am den fjerkse 
Artikel i den auasburakle Beten- 
kelfe: Retfcerdiagerelsen Jeg troekse 
at als-re meft Gavn ved at fremtcrtke 
faa fnldia, fom Tiden tillod, bvad 
den lutberfte Kitle læter paa detle 
anraade Det var altfaa ille 
noaen original Afbandling, lun en 

lsel Ratte af crate Perler fra ver 

Kirles ftørfte Lan-ere: Luther, 
Chentnitz, Queniiedt, Gerhardt, 
Laien Hintern-T Hollaz o. fl» fosn 
jka bavde trnttet paa Znor. Fsrst 
fremholdt jeg gansle tortelig Ret- 
fcerdiaaørelsens Forhold til Kaldels 
f-n, Oplnsningen, Omvendelsen 
lAnaer og Tro), Genfsdellem For- 
ening med Gub, Fornyelsen oa 
Hell«agsrelsen, dette siete ved at give 
en lort Definition af bver enlelt 
Led, kwille saa godt fom alle var 

Opersrtteller af vore Theologet. 
iDernæfi ornhanblede jeg selve Ret- 
«fætdigg-relsen: 1) dens nasrmere 

Besteinmelse, 2) dens- evige Grund: 
Gltds Naade og Jer Fortjeneste.s 
Z) dens BestanddeleJ en Fressen-l 
delsesdom —-- Syndernes Forladeler 
— og en Tillendelsesdom — Ktifti 
Retfaerdigheds Ttlregnelse —, 4) 
dens Mtdlek: fka ans Side Ordet 
on Sakramenterne. fra Mennesietz 
tilegnende. modtagende Tro, 5) deng 
Forholb til gode Gerningm Lo- 
vens Geminger vardiltse og Troens 
Gerninger Frugter. men itte Be- 
tingelser, sinkt man not tunde sitze, 
at en Tro, der ille fenere hen vilde 
væee virtsom i Kettighed var tun 
en M— Tro, sont ilke kunde geil-e 
Krtstux faa gjaldt det bog, at M 
var Troen alene, Troen uden Get- 
ninger, der kmvebes: S) dens 
Noah Gut-s Ære og Synbetes 
Frelsex 7) W Frugter tsaasorn 
Synbsforladelse, Vermesse-h For- 
entng meb Gad, sind-Alle Jor- 
nyelse, Helliggsrelse og haab om 

evtgt Liv: 8) beut Ggenstckbet Cefter 
Mustedtt siebllkkelig Jirafttms 
helfe, Fumomnienheb, Entartethed 
s-T da den j- et Gast Ztikendelsets 
vom olx Fastedet est for ass; For- 
W-— senken es pl gkben M 
Monsie- iaqm etc-ist« at n 
tx- W »Am Jst-new —- Mc 

; U- «- 

l, 

vor Tro saavel sont i vor For- 
staaetse af dens Betydningx Ufoe 
andertigtted — da den aldtig for- 
ældesI, taber sin Kraft eller ttcenger" 
til Fotnnetsex Foctabelighed, —- 

bvor den titegnede Tro udstuttesx 
Generhotdinbed -- sont hos den 
todte Sen. Tit Afflntning over 

satte jeg folgende er us Professor 
Vin: I 

Tenne Lckre er den enefte: t) sum 
girer Sind den Aste, der tittommcr 

ham («,,af Guds Naade"), 2) sont 
retten-g vnrderer Jesn strifti For-l 
tjeneste (",,fok hans St!)·sd«"), ID-) som: 
giver det arme Synderbjcrtc Trost; 
on Fred, 4) som girer Forftand’ 
pas den hellipe Strift. Z) sont bei 
darei- den triftne Kirte ten somi 
Herren-i- Vrnd’ fi) sont giver Ork! 

on Entrasnent den rette Bindin 
bed, ca T) som er meft forbadt ufl 
Tjsevelen og meft miebruqt af d-( 
v.1ntro. i 

Dette Fonqu tcg det allmnefe· 
af w Ihm-, san dek blev ilte Tjdj 
til DEtnEissen for oxn (.5-f1exmiddi2s 
nen, da jeg igen sont vatr pna J 
Pai- Exsemszsmanl Inaatte freskrbplde 
nenne Unsre-H Forhold til Fabten oksp 

zuganebleone stnnsirende tssvner bcg 
un f::ldne JJtennestQ fri Villjip 

»Jti-dvendiqt7edkln:ren tetler Fntallzs-» 
Imm vor nikkeg Etininq in ta( 

kninste eller nrnrinianfte Kirtet paa 

Bett-: Vnntt o, f. V. Ta alle vog( 

jnixrttence Jlrbejcere Fu lidligeie 

Ihnr tilttørt ssnndanne Ritter. bar-de 

ljea med Vllie tagt færtia Vægt 
Ich at note Fotedznait san fnldt 

.sen: mutigt, og man fnntes ogtan 
at Være meaet ncdt tilsreds med 
ret. 

Eninnse Formiddan botdt Nah 
et krirt Fett-dran nm Buddhisinen i 
den-, Fertwtd til Kriffendommen 
bestritt den bnvde verret en Hjat 
per aked at bevnre Fottel fra mo- 

ralft Fordoervelse, givet den! en 

csivitifation Literatur, vedlisgeholdi 
Tanten om Snnd en Straf, hin-» 
sidiqt Liv enten i Lntte eller Wirke, 
betinget af Livet tret o. s. v·) sog 
bvcroidt den var en Hindrer fvek 
den-:- fatfte Leere mn Bind: japa 
nesiss Buddhisme er i Virtetiqhed 
Absolut ntheifkifh audsfotnasgtende, 
den-s Loete otn erlse ved Gewin- 
nen dens Bedrag, hvokved den bot; 
faaet bete Nationen til at hangen 
red Afander of Trw og Zten o. f» 
v., o. s. v.). ngaa dette hier-» 
dreftet en tille Smute om Esset-; 
middagen Forud for denne Fee-T 
bandling havde vi et tort on itteJ 
scrttig brilliant Fokedrag onst detT 
namte Testamentes Tempel og deth 
Vetnding for os. Det var af Ums-» 
Han giorde deg sit bebst-e, san -.-’ 
inaa itte klage. 

Nceste Mcrgen eftek Andagten 
indtedede Naomaru med et fyldi-;-,t 
Foredkaa en Drøftetse om Sen- 
donsstoten og ligesom i Fort-ap- 
blev det fcerlig Vansteligbederne oj 
Manglerne, fein blev fremholdte, 
ins-dens« der doq ogsaa foreftogscs 

these, twokpaa disfe tnnde ofhiceb 
veg, mere betont nebenfor. Miss- 
sienær Beginn tatte derejter orn 

Vnnti Optik-me ellet Hanbefuldbed. 
snkn han frembtkvede aldeles itte 
hvde sm Grund i et let ellee over- 
ftnditt Znn paa Livet. Han tend- 
tr Fordærvetsen i Verden tfe Rom- 
1, 18---·’-2 on IX, 10-——18) og i 
Mennestehjektet tfe Rom. 7), selo 
var han vet erfaten i Trængfter t2 
stor. 11,2!5—--12,10) og itte utendt 
med chevelens Anssag (2 Kor. 2 
11,). Og dog havde han de lysestr 
Forhaabningee, var altid fortelt i 
Lampen, var nttid fntdetig fotsittet 
om en sejttig Udgang. hvokfot7 
Han troede itte atene paa en at-— 
mckgtig Gub, men og paa en guds 
dommetig Fressen der hat-de givet" 
siq selv hen for at ftetse os, der 
var i Stand tit at feetse alle, fotn 
vitde com-ne til han« han vidste i 
dybeste For-stand hvem han havde 
ttoet paa. Han fest-de ille Blit- 
tet paa de nætvmende Lidelset. 
men pqa den ovewættes og evtge 
Hetligheb hoc Gus, sont selbe Us- 
se Trængflee stutde bringe os. Og 
paa Stunden, tevende «l os, vtdnende 
med vor Rand, setv en schnitan 
paa sub vor Frecsets Trost-Weh 

Henned var Foredeanene fort-t, 
naat "unbtages, at vt hvet Uften 
webt-lebe t Gabelapellerne paa B 

foestelltge Stehn t Odem Der vcke 
gennemgaaenbe gis-de Starke for at 
Iyttk ·" 

Den sidste Hiermit-das var 

beugt Lttt zugemng om adsttlltge 
Einme- 1) J Use beugte vt tgen 

alle samtnen de gamle Petitopec 
(Tetstmtter) efter at vi nu t to 
Aar hat beugt de ny. 

Z) Vott japanstsluthekste Btad 
burde ttyttes i tangt fteke Eis-ein- 

plater og bruges som Teattater. — 

Godt not, men « vi manglek ban- 
de Penge til at ttytte flere for og 
TIJtcend t«t at strive for det. Vi- 
trin taa Imaentunde tan gøre det, 
bar allerete nteget mere end vi t..n 

ndfare tilfredgftillende, og dog Var 

ni eniae om, at derfom Penaene 
tnnde faaö til at ttntke flere fo:, 
Var dette Arbejde af saa megen 
Betndning. at man maatte taael 
Tid vertil. 

Z) Sendagåstolebøgen Der var 

ahtindelig tlttlfredshed med de in 
» 

teknationate Triften da de fotud 
fette alt for meaen Kendftab t:l 
Bibexen. tsn Katettsmusfvrtlakkna 
var absolut notwendig Et Son-· 
daneftotetskad for Bøtnene vat oaY 
san en «Jkodvendiat)ed, for itte at 
take an; et fee Laterne, ligetedes sn 

Eamlina af asde Sondagssioleson 
tasllinacsn Ja, tet et sandt, disfe 
et absolute :Itødvendigheder, nken 

Pexsae ca Masnd slaar itte titk «- 

Jiira tovede dem, at jeg i det mind- 
ste bitt-se prch paa at faa Balslevks 
Kaketiiknntsfoktlarina oyetsat; mcn 

Un jea tunde faa den tryttet, var 

ji- et annste andet ZvøtgsmaaL 
4) En Mand for Tokyo. Der 

er nn omtkina ved en Snes Krist- 
ne i Tokyo, uden at der er gjort 
naaet for dem udovet Brevvetslsna 
da Tittenketse af dort lille Mad. 
Nu bavde de sendt en Anmodnina, 
am itte noaen tunde komme til 
Dem nn oa da, fna de tnnde bave 

Atteraana ian paa tutherst Vis. 
Ei betettiaet Onfte siktettt oa ei 

atmdeliat Dufte agsaa, L— det dog 
fvneiz at vite, at 5 og 7 e. ttke tiae 
for dem med Hensyn til Nadverensz 
Nnbeth Men --— ja, her tommer 
dettc tlemme »Men« igen! det sam- 
me: Mangel paa Penae oa Mand! 
Der et taa manae aabne Tote, sag 
san ttt at aaa ind ad dem. Ofte 
ausser jea, at vi var lige faa nær 

tom Jndian Territoty, saa noaen 
tnnde bespae os og med egne Dan 
cverbevise sig om Trangen tTl flere 
·thbejdeke. Zandt not, vi hat itte 
saa manae Fruater at opvise, It 
man deraf tan flutte sig tit, et 

Hetten er stor. Jeg trot, den ek, 

men den et ogsaa besværlig -.t 

tndhpfte paa Grund of Tidernes 
Wanst Gjatdt det bare mn II 

døbe alle, som vilde tilstede det, saa 
tunde vt not fremvife stsørre Zinsg- 
men dette tkot jeg ttte er Herrens« 
Menina Selv med den ststfte For , 

stattgted tan man endda btioeJ 
stusset. 

Maa fea san, Tnden jea stuttek,« 
faa Lov til at bringe alle Lersernei 

tendte ca utendte —- min bed-; 
sie Htlsen. Herren velsigne vs als-s 
le oa lede as alle, saa hver entsu- 
maa faa Naade til at gøke det.tom 
er han« vel«behagetigt. Lad os al- 
ttd hast-e, at han blev fatttg for 
e-, for at vi ved bang Fatttadosn 
siutde blive evig eige, uden at vi 
dog derfvt siutde beholde denne 
Madam for vs seit-. Jsdetne for- 
fsgte det, oa mistede att. Man det 
th tyttes os bedres Lad as itte 
rove Fort-nett Denk vaa Gthesit 

Edets i Herren og Arbeit-et far- 
cinndne J. M. T. W«tnthet. 

Eu ny Bog. 
,,Pioneerlioet i det stdte danske 

Settlement, Montcalm Co» Mich» 
et Titelen pua en ny Bog, trnlt her 
i vokt Trykteri. Bogen er paa M 
Sidek og net uoftvket og entstaan- 
dc i sit Stegs. Den blev fsrsst site 
ret paa Engelsi efter Opfotdring og 
gis i Greenville Jndependent. Da 
den endte, blev Fokfatteven anmodet 
om at faa den ttytt og inddunsdei i 
et Herste, og den kom ud paa 24 
Sidcr. Nu bar Forsatteren over- 

sat den og for-get den i en taugt 
fuldtonmere Grad, og den indeholdet 
80 Sider og et en Bog, der burdc 
sindes H ethveri danst Hiern, i See-l 
deleshed blaude dem, der hat privetU 
Nybnggerlivets mange haaede BI- 
fvcekligheder. De mange Takkebtcs 
ve, som blev sendt Forsatteren fra 
fremtagende Amerikanere, og som sin 
des i Bogen, et ealende Vidnegbyrd 
on Garanti for Bogens Vætdi. 

Siden Bogen blev oversat fra En- 

gelsi til Dunst, bar den vatet ros- 

vcrkdigt omtalt Hemde i dansse og en- 

gelsse Waisen J Greenville Jude- 

pendent of W. Nov. 1904 hcdoer det: 
Bogen Pioneerlife et af For-satte- 
1en en personlig Erfaring. Dei 
dansie Foli. som udgøt den Bei of 
Befoltningen, fom Bogen ocntaler. 
er ei retligt og lovlnbfgt Fett J- 
Lsxundt det engelskfnlendezoll hat-Bo- 
gen havt en vceldig Omsætning vg- 
ms den et cverssat og for-get med 
manqc vækdifulde Tinq til Fordel 
for de Dunste, fom ej can læse En- 

gelsf. M set-staat, at Bogen nu u: 

last nied Interesse baade her og i 

Dnnmart. Vi ønsiek den en stor 
Udbredelse.« 

Bogen kostet: 1 Eksmpi. Ast, 
I Wecan HENNI, fkit tilfendi. Fri- 
masrter modfaaeg iom Betaling. 

Orders sendegi til: August Rag- 
nmgfen, R. F. D. No. sk, Campis-H 
Michigan P. P. 

Zælfonnnc Timh 
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Tn er noget, der neu-r Enger- 
-"k1 Ecidrod, sosn den-ne tkører Ve: 

« 

den sn de nntnrline MUIneRcr til 

Tot er betendL hvor cherxnenecsxs 

Triinrksr jikmndcn, f. N-. i LIka 

on viqixncr on ded Judilmen f-·.: 
man sank det JndtrnL it der it.e 

cr srsndine Momeka der Extietx o.·.;, 

snsrn sinnse ellcr j alt Juno Versen-w 
mer alle Inder on Fuldwnnnendc 
der on innen Feji. III -.·r ftnqs 
fjrdi net boJDe subjektin ca cle 

Eckiidt er usnndt. ngau er det txt 

alxnindeliqt, at nun rnfer sig sei-:- 
i Zwert Fan naar det nælder et Ar 
wide en Foreninn, en Jnssitntiom 
f.«r Mitten man nor Netto-ne 

Jene er doq im sanfan its-r 
Im ksidt dei sinder Eted i Werden- 
nxor det nn ennnnn inere Unsinn an 

:s—.:«1 Elin end dnj Wirkliche-d 
Men ortderlede5. nnar det samire 

Her ncellnn Ojudg Futt. Jcnak iro: 
endp «.I·Iiennesier sxnigrer dik!-111den oft 

rpfer sin selb, da man nmn yet studie- 
ljkst In Maueer der er san »st- 

Jet as def! 

Im tcknter san den Rhode-, Boot 
san Prcrdikener og Taler titst ons. 

Hei-· nsfentlint Ocz Strifter og Bo- 
zsesr nn:nelkes. F. Heut »N. N. 
holdt fom strkdvnnlig en noxnærkct 
on aribende Prediken.« .«)l· tntte 
faalede-k, fmn Inn han san talc.« 
»Zum man runde denke det as B» 
ilko Fest et unlmindelia klart oc. 

knnkestslende Foredrap « »Sitz-its 
liq bad ,3. faa sssnt cq qrsbenrs, 
at tun faa Øjne fordlev mer« 

Hvad er nn dette andet end nkikn 
Innan on hdortil overdovedet den- 
kxe smmtterqivning ved enbvet Lei- 
linhed nnnr et Msde er l)oldt? Dct 
» j0, nat alt kommer til alt, dog 
tun en cnfelt Monds Mening, der 
iedtaleg: andre hat maaste siet site 
fundct det udmcerlet eller gkibende, 
en for dem, bviä Navn sættes i For 
bindelse der-med. san der nldrig bli- 
re til nndet end Stude. Hvkö Bsn 
nen on Forknndelsen vikkelig var 

Kod, stal den not take for sig -selv 
used de Fragtm den set-tier, og sae- 
bedøves der innen smiqrende Anbe 
Mina af Monden. 

Det samtne gælder til Dels Un 
meldelfer af Mer. 

Da Seit-rog! De Rest-raten man 

læfer angaaende f. Ets. Ungdonw 
sagen, otn Mr, der et hode on 

lldflugter, orn Jud-Use If on As 
ning er ofte fu« htjstrmtesi der-es 
Onnake af, Mr Inange see-par til 
Ziele hvok fnkde man var af Unn- 
ren, hvot -«deilige, salige Tider nmn 

bavde jammern bvor Øjnene lystr. 
cg Hierterne flog, og hvor udnukris 
let den og den kalte o.s.v. Lige sua 
naat der bereite-Z onc helliggmlless 
made-, stunde i Toner, sont ern 

Mldet dar holde i html-n og Use 
pas Jan-dem Naat man ded, at san 
meget dæatiigt dlander sig ind med, 
og at ved store Moder daade as unge 
og gamle en bei Dei et nomvenUe 
Mennesier, maa man under Lec- 
ningen as Referaterne ofte tænke 
ved sig seit-: Brot sælsomt dsg! 

Jeg rkl forestaa for Fremttden nt 
holde inde med al Smiger og ul 
Ros af eqet Arbeide. Endnu bar 
Vi dog ikke stanet tmod indttl Bila- 
det. Dg san lange vi ikke hat lidt 
noget for Jefn Sinn-, intet Kot-s 
baaret hvor en virkesiq Kraft fra 
Herren har udfoldet sig i Taalmvs 
dighed og Tro, san mener jeg, of 
bsr hol-de os i det lave og siqe med 
Ejkhur »Im forsiaar Mc at smigrr. 
leitellg vilde min Staber rive mis- 
k:-ori.« stolx 32, 22.) 


