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Ratten hat tusinde Øjnez 
Degen med eet maa fe, 
men Lyset i denne Besehen 
forsvinder, naar Sol gaar neb. 

Sjcelen hat tusinde Øjnez 
Hiertet med eet maa se, 
og Lyfet i Livet forsvinder 
tillige med Rettig-heb 

Axel Madsfnt 

Pqstor Frimodt Møllet og 
Mormonmissionen. 

Nsogle Medelelser af et Beet-s jeg 
; nylig hat msodtaget fra Paftor 
E "- Irimodt Mpller, vil sittett intereser 

«Dansieten«s Læsere. 
Han hat i det sidste halve Aari 

Tid holdt ca. 110 Moder for Mist-- 

sinnen i Utah og mod Mormonerm 

derhjemme. Sagen modtages met 

stot Interesse, og »Den fokenedi 
Mete« maa endelig blive ved at væri 

tto mod denne Sag, siriver han. 
J SIndags siulde St. Johannes 

Kitten i Aarhus, hvortil Past. Mos- 
Iet et ialdet, indvies, og han siuldt 
indsættes famme Dag. Der er 400i 
5000 Mennester i St. Johannes 
—5000 Mennester i St. Johannes 
Itbejdsmarh og han udtaler Glan- 
·vet, at han er bleven tatdet deet«:!. 

Vi stal saa meddele Uddrag af Re- 
ferater fra 3 af Past. Msllers Moder 
hvot han er ftsdt samtnen med Mor 

; monudsendinger. 
7 

— 

Dei fsrste as digse Moder holdtei 
f Randers den 21. Dec. 1904. Dei 
var et Mode,M«ormonerne havde sam- 

« 

smenkaldt for at imødegaa et Fore: 
trag, Past. inmodt Msller havde 
holdt Randets Venstreblad, der re- 

"severe·e Modet, siget, at Mormonerne 
i Siedet for at modbevise Pasi Mol- 

J Ists Fondan »spen-dte over Gen- 
LUemgang af det gamle Testamente· 
Un Taler bewertet-, at de »stadig git 
udenom, som Katten om den vaeme 

Erst-R Past. F. M. bad om at faa 
"-«. Ort-eh men sit et undvigende Svar. 
fknn kotte Bemcerknixrger sik han 
Inledning til at gsrr. Madet stut- 

.·.. set sit Referat saaledes: 
Men Aftenen blev et Nedetlag for 
» one-ene. Det blev med Rette 

Mk, at de intet havde fremfsrt 
M Fttmodt Ist-Netz Paastande, 
II det var Ijenfynligt, at de med 

Mk traf Adens uds for ikke at give 
Wudetne Lejlighed til at sige 

Das Mem-de i hpksme give- 
I geliebtes-N af 20 Jan. ’05 

-·s koste Meddelelse: 
Cosnepecst Frimodt 
Kett Mag i Stiefmu- 
; isftei havde fyldt Salen til 

« W sit fertig Inter- 
W, ei en Vermont-redi- 

«
e
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for den danske Foltetirte at maattel 
børe den Bebrejdelse fra andre Kir- 
lesamfnnd, at Taninart lederede det 

sisrste Kontigent til Mornionetnes 

Samfund Terfor dar del en Pligt 
for Gudg LUXenigded i Danmarl«at 
statt-I den Beoxsgelse·, soni allerede 

fra danfke i Amerika var paabegyndi. 
Det gjaldt fremfor alt otn at faa 
bvaget en Kirle i Ulab; men vore 

Landsmænd i Amerika lunde ilte 

magte denne Opaave. Taleren tom 

derefter ind paa den inormonfle Lee- 
re og fortlarede bl. a. deres Opfal: 
lese af Stint-en Blodfotsoningen og 
Flerkoneriet. Han sluttede med at 

sige: Vcer med i Ilrbeidet for at rEi 
de vore Landsmænd nd af Mord-no- 
nernes Kloer, da del-es Leere bviler 
paa Lsgm Hor og Mord. 

Saa tog Mr. Llndrew Jensen sat. 
Han begyndte med at indromme, at 

Friinodt Nollers Fremftilling var 

korrekt; dette var faa meget inere 

mærkeligt, sont den famme Udialelse 
paa et Mode forleden i Ride havde 
foranlediaet Mr. «Lliidre1v Jensen tit 
at udiale Haadet Din, ai lijuds straf- 

fende Haand maatte ranmie Frimodt 
Møller for bang formasteliae Udta 

lelfer; nien del Visie, at Zonen das 

stemt detydelia ned siden da: ban 

gjorde iovriat alt for at aore et saa 

godt Jndtrnl paa Tilhorerne sorn 
muligt. 

Under Forsøget paa at forsvare 
Flerloneriet udtalte Mr. Andre-IV 

Jensen, at Bibelen jo slet Elle beoiste, 
at Martha og Maria ilte havde været 

Jesu Zonen ligesom Brnlluppet i 

Kana jo aodt lunde været Jesu eget 
Brnllup. Denne Udtalelfe fremlald 
te saadanne Latterfalvet, soni Ste- 
fanshjemmets Sal ncepve for hat Va- 

ret Vidne til. 

Paftor Tomassen sluttede Mbdet 
med at ovfordre de tilstedevætende 
til at holde deres Dsre lullede for 
Mormonernes Strifter og Propagan- 
da. Og sinlde nogen here, at Mo- 
monerne vilde holde Moder ber i 

Bnen af mere ossentlia Karaller. 
maatte man endelig lade Bneng Pra- 
fter det vide; saa flulde de not mede 

paa Pletten. 
Dagen efter holdteg der et beoæakt 

Distussionsrnpde i Aarhus »K. F. 
U· M.«s Sal for en Tilhørerflare 27 

ca. 1000 Mennesler. J Modet del 

tog tilligemed Past. F. M. Priester 
ne Lyngby og Fryd, Seidelin sen. 
kg jun» Muncl og Jndremigsionce 
H. Ein-. Bett og paa Mornionernes 
Side Mormonernes Historieskriver 
Andretvs Jensen fom Hovedtaler. 
Oveelceser Msller dirigerede Moden 

Past. Frimodt Msller og He. An- 
dreas Jenfen talte hver i 55 Minu 
ter. Fr. M. sluttede nied at stge, It 

naat man stulde ncevne Frugten as 

Mormonigmem saa var der Logn Ia 

Mened og Mord rg Hor, og det var 

denne Religion, scm skulde fsres ind 
i oorr Zoll. Han advarede derfot 
alle mod at have noget nied Mor- 
wonekne og deres Strifter at gere; 
thi er der nogen, forn Ordet om de 

falsie Prsofeter passer paa, faa er det 
Mormonerne. 

« 

Otn Mvrtnon Jenfens Tale siaer 
,,A-"arhuö Amtstidlende«: 

Han tolle ret bestittende for en 

g.dttoende Hob, men loni dog itle 
sind paa nogen fast Gendrivelfe of 
Pastor Ftimodt Msllers Udtalelser. 

«San bewnede den foregaaende Ta- 
ler sont sin Ven, naar han holdt sig 
til Sandheden, men naar han omlalte 
Motmonistnens Frugter soin Mord 
og Vor og Mened og Lsgm saa vilde 
Mr. Jensen ille betænle sig paa at 

sige, at her-ten fsr eller senere stulde 
siaa en saadan Mand- 

Der paafulgte saa ftlgende Diskus- 
sion, refereret i neednte Mad. 

Da Jenfen var i Find med at for- 
lade Tales-steten, spurgte ht. Gert 
Wen nede ftaForsamltngem »Mac: 
jeg spiege, trot De, Jesus undfange- 
des as den Helligaand, ellet at en En- 
gel steg ned til Jome Marias- 

,««Jeg yed M Me«, spat-de Mr. 
W, ,,jes var ikke til Stehe«. 
M MMI Mbe anplde Mk. 

W UUslelfet m Sud den Il- 

W drein det case-satt for 
M sjaldt m at W M et 

ste, men tun at Mennestene et stabt 
i Guds Billeve. 

Past. Fkimodt Mollet oplæste da 

Brudstyktet af et mormonsi Strift, 
der omtaler Jer Huftruer og Gut-s 

Zothollz zil saavel Jvmfru Maria 

fom til Den himelsie Moden 
Mr. Jener fralaade iia Tro bet- 

lpaaZ Frimth Mvllek ltott oa bestemu: 
Vil De benægte, at De i Ribe i 6—— 
800 Mennestets Paahpt udtalte Dein 

for Ofattelfen af Jesu LEgteftab 
med Martha oa Marie og Brylluvpet 
i Kana som deckende bang eget? 

—— Jea benæatet det vaa det be- 

ftemteste. 
—- Det er ufotslammet. 
anrensssssonasr H Chr. Veci 

fandt det betlageliat, at man her i Aii 
ten lunde le af Diese forgelige Histo- 
rier, fom Mr. Jenfen bog itke lnnbe 

naeate fandt Eted i Utah. Thi han 
yavde jo itle modbeviit det mindite 

af, avad Paili Frimodt Moller bav 
be fkemføtt. l Eiter-te Hot. Entelte 

IEtemnier: Jolt Men denne Mk. Jen. 
sen, fom felo fande, at ban var Jvdt 
ftulde butte paa. at ban var i Jvlland 
na taae file i Ylat for. at ban itte Nov 

behandlet scm en anden TIJiisfionsk 
Vræft blev af en aammel just Vom-e 
Tenne aabneke eiter bang Forli-arm- 
aee Toren oa faade: Vatsaotn berat. 
Eiter hvad du since. et du intet 

J·Ilennefle, men et Eis-gelte og jea 
vil ingen Spsaeliet bar-e i mit .Hus«. 
J tan aanfle rolia. taee Nennen 
aøte liafaa ved alle 

de tæveagtige Manne-i 

præster,dersnigerfig 
zunbther for at beinare 

Kvindfoll. 

Mr. Jenfen vilde proteiteke mod 
dene. Han bavde aleig fokfott no- 

aen Rvindr. oa der var inaen Grund 
til at betlage de Danfte Kvinret i U- 

tah; de hat Det rigtig godt, Taler-n 
tendte dem ncksten alle famtnentMun- 

terhedJ Lg der er fom sagt ingen 
Grund til at tale om, at vi beim-tr- 
Krändiolt 

En Stemmez Jo, J ast! 
Mr. Jenseit lmed toronende Stem- 

men Korn med Beviset! 
Post-or Lyndy havde aldrig selv 

waret i Utah men fta paalidelig Kil- 
de erfaket, at nogle Kvindet var pinte 
og plaaede i Salt Lake City paa det 

grufomftr. Han forefpurgte om det 
var rigtigt, bvad en Somandgprafi 
Mortensen strev om de Leiter-, der 
blev aflagt as Motmonetne, hvoteftcr 
de var saaledes bundne, at TavshedH 
brud var engbetneende med Dpden. 
J saa Fald tunde man jo not fokstaa, 
om de ndfendte Preitet git paa Al- 
totd med Samvittigheden. Paftot 
Lyngbn ,fpuegte altfaa, men ban var 

rigtignot bange for, at det blev ow- 

gaaei med Morfomhedet oa lmilende 
Ansigt forn saa meaet anbet. lHIr!) 

En ung Heere ved Navn Jensen 
tog nu Ordet for meaet roliat og 
bestemt at fortcelle ei Elsempel paa, 
hvorledes en Mormonptæst havde be- 
sncetet en ung uftyldig Pilze Da 
Folgekne bklev betendt, blev de: 
iendt Penge fta Utah til Priestern 
og han maatte sitte vende tilbaqe 
mete. Hvis Mk. Jenien tvivlede, 
tunde han ftrive til Nytsbing M. oa 
faa nærmere Louisiana lStor 
Bevcrgelfe.) 

Mk. Jensen lendte itte noget til 
bette. Hvad derimod Ssmandspræft 
kattensens Oplysninger angit, da 
vilde han ille nagte, at 

der blev givet visse Laf- 
tet i Templerne, 

men ikie sank-anne, fom omtalt. Han 
vilde dog itte udtale fig nærnverez 
men undstyldte sig med, at han hav- 
de Lov til at viere Ftimuter, kigesaa 
vel som man hat her hjemme. 

Estet at H. Chr. Beet var frem- 
tommen med en Oplyzntng em, at 
Motnwnetne havde taget spat-e isten 
til Alters i Sindags her i M, eig 
efter at Me. Jenseit havde gjort Re- 
de for dette Forle i Wermuts- 
men, stk Post-r Fett-todt Miller Ot- 
det fest W asslM seiners- 
eits-en can wilde, sont hakt havde 
sagt t sit Sei-Wahns ttte 
LWHU de tu sit-er W let 
M Its-da met- npget Leims- 
W, m del var to Ah Ost-eb- 
M sti- hdvedlw m Its-tas- 

Jenfen paa fm Plods blev mere og 
mere lendelig need-B, optrevlede Dr. 
Frimodt Moller med lrafttg Rost « 

lort og llart Mormortismen paa af« 
gorende Punkter frsa Ende til ein-I 
den« i 

Man afsang derefter Solrnen »Q- 
stcerte Krist, Mensighedens Herre«,l 
og Oderlorrer Müller sluttede iaa« 
Modet Kl. 11,10 med ot tolle Pa-« 
itor Frimodt Msller for den varmel 
Betendelse oa Tro, der gik gennem 
hanå Foredrag, og for det alwrlige: 
Arbejde, hon har lagt i denne Sag. 
Lod os haabe, sagde Hr Müller at 
vi ofte moa se hom i vor Midte. 

Vergl paa Formen. 
Grunde, hvorfor ingen Former 

stulde være uden Middel til at veje 
hons Kreaturer og Produkten 

Reiten alt, hvao Formel-en ovler 

for at folge, ofhcendes efter Virgt. 
Om hon fcrlger en Slump cheg el- 
ler Entn, mao hon lage Anderen-H 
Tal for Begieri, og Koberen toger i« 

Lllmindeliohed noget of for Spind, 
kroiltet i de flefte Tilfcklde er mere 

Irno not til ot sende Dyrene til 
".«.llorled for. Om Farmeren scelger 
et Les Ho eller Korn tsil ForhonH 
lerne, er Vagten gerne i Forhold til; 
Priien, er Fortjenesten lille, tageH 
de det oerne poo Voegten. Den; 
oomle Historie otn den oandsfrovcei 
rende Moller, der tog Told, efter oH 
dans Karl hovde gjort det, passers 
endnu, oa den Former, der mangler; 
Bergt, hvorpaa han lan oeje Vogel- 
loes og Kreaturer, vil uden Tvivl 
tobe mere hvert Aar, end hvad en 

Vcegt vilde koste, idet han ikle er i« 
Stand til at holde Regning poo,; 
bvod han loher og fortger. 

Tiden for »bophazord moneymoY 
ling« poa Formen er fordi, og alle 

dyatige Formere vil veje Kreaturernel 
de feder paa, med foo Ugers Mellem-- 
rum, ligesao veje sternen, de giver 
dem,l og soaledes finde nd, om det 
lonner sig at give Kornet til Kreatu-. 
rerne eller at sælge det. Hvor der» 
er en Vasgt paa en Form, etsperi-«« 
menterer Drengene altid med den, csg 
derved lærer de meget, der tan komme 
dem til Gode siden hen. 

For 45 Aar siden raadede »Shi- 
cogosScole Co.« Formel-ne til ot» 
holde deres egen Vergi, og siden den 
Tid bar dette Kompagni logt Vind 
paa at fabriiere Bægte of bedste 
Kvalitet og simpelt lonstruerede, foa 
ot enhoer Former tan scette dem up 
og holde dem i Orden. Mange, som» 
bar krugt dem i 20—40 Aar, pas-: 
ftaar, at de endnu er fuldtomnez 
Nævnte Kompagnis Vægte er de ene- 

ite, der er arrangeret for at heenges i 
en start Staol-Ramme, hvillen te 

flossen naar det snsies, for omlring 
»cos«. 
- J en Rolle at Aar hor diese 
Vagte ocret poa Udstilling paa alle 
Statsudstillinger si de midtre og 
veftlige Stoter og er de enefte Mie, 
der bruges ved alle store Kreaturud- 
ftillinger i Besten, hvor de er bleven 
tillendt hsjefte Premium. Farrnere 
vil sinde det at voere en daorlig O« 
tonomi at spare en Dollar paa en 

Artikel, som vil vore en Livstid og 
lan blioe Middel til ot spare dem 

Tusinder af Dollars. 

Im del gamlk Land. 

; Land ort, inbbunden Denne ch 
er not oætd at købe og vise Born oq 

unge Venner. som kommer at des-ge 
eber Te manae Billedet vceller 

warme aamle Minder fra Danmark 
cg vil qlæde eder at se. 

Bogen feiges for 60c. frit tilsendi. 
De Lan spare Forsendelsens Unkost- 
ning ved at sende 2c. Stirneer 

onus-h Papst-hing howe. 
Uhu-. hebt-. 

l 

ftp JO lleber fra Standinavien og 

! 
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Om og imod Adventismeu. 

Af Pastor P. S. Vig. 
Denne Bog burde enhvet haust lu- 

thetst Fristen eje, da deti sindes 
Grundfætninget, fsom buthe send-s af 
alle, som hjtet til den luthetsie Mk- 
te og ist-r shvot Adventisierne sindeg 
og hvot de spger at virke impd den 
luthersie Leere. 

Bogen er paa 48 Sibek og kostet 
10 Gent-. 

Frimærlet moving-C 
Dust-II Pol-Iwa- Hoch-. 

Bla t. NeLmkx 

Nogle Bemærlninger til 
Missionær Browns Artikel. 

At jeg tog Tid til at oversaette 
Mr· Browns Artitel orn Udvidelse 
var itte alene begrundet i, at den, 
sont jeg fagde, var som talt ud af vore 

Hinter, men og fordi den foreslaar en 

Art af Samarbejde, sorn vi visinol 
vilde gsre vel i at tage under den 

alvorligste Overvejelse. Vor sidfte 
Aarsberetning indeholder paa Side 
92 en Beflutning af folgende Ordlyd: 

,,J Henhold til det i Formandens 
on Winthers, Jndberetning paapege: 
de Sarnarbejde med den ameritansle 
Mission af »The: United Synods 
South« beflutteg: at der nedfaeties cui Komite paa It Medlenmier til at nn- 

derssge om en saadan Forbindelsel 
tunde vcere snstelia. Ncevnte Koniite 
sial reportere til nieste Aarsmsde.« l 

Da en Tingg Ønstelighed for en« 
ilte liken Tel nflnrnger af den-J 

Verwende-then tæntte jeg, irr-del Inaa« 

sie vilde leælve nasrmte Komite, somk 
jeg for Reiten itte tender, iaa vel fomi 
alle Vennerne as denne Mission sili 
at ovetveje Enge-n oa loinnie til Aar-i- l 
meidet rede cg oillige til at tage der. 
notwendige Beftetnmelfer, derfom de 

Paa Forhaand tendte noget inere til! 
Forboldene berudex oa bedre Tal-is s 
nxand end Mr. Brown tender jeg! 
itte; han ital itle dildlede noaen nied: 

Galmandgplaner, eller prove vaa ists 
opfordre til det unyttiae eller tin-di 

vendigr. 
Han hak, som naturligt Var, tun 

fremholdt det, som vedtomnier Stil-Z 
lingen i deres Mission. Hvad dort 

Mission angetan saa forholder det sigt 
sau: Vi hat m indspvt Evangelist,! 
Yonemura, som er omtring ved 40! 
Aar-. Han er endog i For-hold tili 
sin Alder rast og rsrig. UddannelsJ 
hat han jo og saa godt sorn udelul-l 
lende faaet andet Sieb-L At vi sitt 
horn, beror ene og alene paa, at det! 
ftotste Selstab, sont havde underholDtJ 
hom, opgav Arbejdet her for at fcettei 
mere Kraft paa i Rina, hvor dereök 
Arbejde haode meaen Fremgang i re; 
sidste Aar. 

Det vilde vcere uinuligt at sige, at 
vi aldrig igen vilde saa en Mond afF 
samtne Art, og dog -—-— jeg tvivler me- 

get om det. Saa er der Suzuti » 

han bat gaaet ind Paa at blive under- 
Vist her, ja, hat selv udtaltønstet der-! 
orn; det er sandt not, men aller-eins 
dette Efteraar, troede jeg fuldt ogj 
fast, at han oilde have forladi os.i 
Han hat nemlig en celdre BroderH 
sokn er Prasit i den presbyteriansles 
Kirte Cordineret i Fior), og han vildei 
absolut have ham til at gaa til et an-. 
det Sted for at ftudere. Hvad Su 
zuti selv angaar, var jeg itte bange, 
han er tilfreds her, rnen den celdrei 
Broder hat lige san meget at sige deri 
soin i den gamle Pagts Tib, og jea 
tvivlede om, at han vilde have Mod» 
til at gste ham iniod. Broderen« 
tabte dog, og jeg trot, han fpændte 
Buen faa h-jt, at den ilte vil have. 
Evne til at stade igen. Oglaa han er« 
et rct mcerteligt Nimmst-, som man 

tun sinder saa faa a"f, laa man lan 
itte forudseette, at vi nied Lethed tan 

faa unge Meend til at ftudere i vore 

private Hjem. 
Hvad taa den udenlandste Side as 

Arbejdsstyrten angaat, lieh-ver jeg 
jo itte ret megen Plads for at opregne 
den· Hoad mig felv angetan er jeg 
jo nu herude paa syvende Aar —- den 

larngste Periode noget Selstab ladet 

sine Missioncerer viere i Japan for 
forste Hjemreisr. Det strite Aar, jeg 
var herude, var inridlettid meget 
haardt for mig, da jeg itte havde no- 

get Hjem at. leve i, og Pengemangel, 
sont foraarsagede, at vi maatte til- 
bringe den nieste Sommer i Saga u- 

den at tunne ty til Biergene, hat haft 
en langt fra gunftig Jndflydelse paa 
mit helbred, uden at det dog lan sigeö 
at være undergravet. Men der bells- 
veö ilte lau meget til at jeg bliver 
udmattet og new-L Scrlig denne 
Sommer var det meget slenit, og jeg 
rian at det vel nippe vtlde bllve 
bedie, inden jeg havde vieret en Zur 
hie-reine for at genvinde straften Nu 
er jeg dog bedre, inen Inder-, at jeg 
taaler endmi mindre end tridltgerr. 
Statt-e jeg tcnte bnre paa mit eset 
hell-red, san Ulde ieg absolut refle- 
hjem nieste Fusan men hvad vtlde 
der M tilde es Urseidet link Med 
Urteil-et fes-sie tunde ieg itte teile- 
diene felv om les-Mk- Alls-Wen- 
Det.vtthe.stttert.ltde lot nieset ved 
at starke W met W 
del-beten Nest en ins-Wand ten 
Mc Wiss-sehst ts- eties to « 

tre Aar eller endnu tangere, derfom 
han itle har scerlig gode Sprvgtas 
lenier. Kan jeg vare til en Mand- 
lan tage min Plads. felv otn det itte 

varek alt for lcenge, inden han bliver 

fendtZ Det er ofte Spstgsrnaal for 
mig selv, og jeg vilde gerne, at Ben- 
nerne hjemme ogsaa vilde tænte over 

det. 
Men det er jo et darligt Baru. fom 

itle vollen Gerningen her bar lin 

efter lidt votiet sia stprre oa starke, 
eg da Krafterne itte voller med. vil 
det maafle votie oH over Hovedet. 
Dei hjcelper og umaadeligt, at Satu- 
ti er her; i Aar taaer han hell ne 

Yonemutas Plads i Gadetavelletn", 
faa Yonemura tan belliae bete im 

Ttd ttl Daabistandidaterne Ost-Hide- 
fog o. l. 

« 

Tit Trods for, at Missz Jahnsrsn 
gest gode Fremstridt i Annae-, okl 
del ja dog lage noaen Iid endnn 

inden hun lan beannde ior Vlies-Je »Na 

en egen Gernina, oa den vil T: nnd- 

vendiavis blive forstellia fra entwan 
iløni liae faa suldt paotrævet 

Bette Unsre nu not oiss «·Itødyi-:t«si«.. 
beben as ilere Jlrljisise..- 

Er en Stole notwendig? Herz-He 
tunde jea jo date spare Ved a: spor,«.,c: 
er Blatt Stole rsserflariak wen Irr 

rieb er So »Es-tret ikte Poet ds- Ifr 
holdene jo er san vidt fokilclliai Its-a 
anster lme at anføre en entelt Zan- 
ning af det Bren. iom blev send-i Oil 

Stesvig i 1902, da Qverdraaelien af 
Aebejdet blev forltandlet Den sprite 

Grund, som anføres for Hunde-met- 
se, Var, at de itle var i Stank- tl sit 

siasse de npdvendiae Midler til Beje 
for Missionens heldige Dritt, Ja 
Brevets Stutning Inder faaledesx 

»Im Selvsyn tan jeg vidne, a: 

stal denne Mission Olive 
til noget i Fremtiden, da 
maa der absolut flete Mig- 

fionæret derud. Der ver 

bygges Stolen Kapeller o. i. v. 

at pteedile og nndervise i, og del vil 

toste mange Benge. Men vor Kitte, 
sont nu taller henved 100 Præiier og 
200 Meniaheder, der hat megen Jn- 
tetesse fokssjæ1em5 Frelte. ogsaa 
Hedningerneg, er jeg forvisset am vil 
var-re i Stand til at harre diese UN- 
aifter med Glasde og,Tat til Herren. 
Dei er jo et rigt Land, Amerika, 
hvorior stulde da itte dort Fell ber- 
cvke, fom er blevne vatte op af Van- 
troens Span, sont elsle deres Ful- 
iet, lom er btevne velsignede med saa 
meget timeligt Gang, itle bruae est 

Det deraf til at drive Hedntngeniis- 
sion for og faaledes eftertomme Fest- 
serens Ord: »Gaat ud i al Ver-den 
eg prwdilet Evangelium for at Stab- 
ningen!" Saa lanat Brevet. 

Dis-se Ord, faaridt de galde For- 
holdene i Japan, er ilte ovetdrevne. 
og vist heller itte faavidt de angaa 
Fotholdene i Amerika. Der er dist- 
not flere selv om itte mange, der ene 

tunde paatage sig en Missioneers Un- 
dethold hunde, for itle at tale om. 
hvad der lunde gereg, om der lestedes 
i Flot. De sidste Aars Jndiamlim 
ger, baade Geeldsindfamlingen on 
Jndsarnlingen til Stolen i Blatt, 
vidne tydeligt net om det. Hvad 
orn den nieste store Jndsamlina dlev 
fee Japans brave Ssnner, saa der 
lunde sendes dem en Mand, som, 
saa snart han sit Sproaet leert, tunde 
undervise dem i lutherst Teoloai i en 
Stole til dels bygget for eders Benge? 

Jeg er langt sra at Heere unmünd- 
dig ellet utilfreds med, hvad J have 
gjort, lanat fra! Jeg unser det for 
en gosd Begyndelse, ag jeg bar det 
Haab til Gad, at han vil lede eder 
til at gsre mete, vil velsigne eder, 
san at J maa gere niere, thi Teannen 
herude et stot. Den nat-nieste Frem- 
tid ifær vtl blive as umaadelig Be- 
tydning. Meget vil deeo paa, hvad 
der gewes, hvoeledes den udnyttes. 
Mange af de aldee Missioner synes 
at have naaet detes hpjeftg siere end- 
pg i Nedgang, da detes Meter hieni- 
me gaa od i heiere Kritih Veedsltq- 
hetd o. l» faa Arbejdet her faar itte, 
hdad det Alter-need Dette er sittert 
et Huld euere til dem, der have Gudc 
Dtd part pg rent. 

Wider Spetgtmaalet nu Wedidt 
M. srdtvni Plan tan unter-I om 
en midleettdig Ordntng, saadau sont 
den er, da ftu -det ttke niedre neig, 
at der dilde re nagen, Rom vttde 
läge las-lik- Jeg He «va gioet det. 
Inst-Is- Ohden tweee en take-Inang- 
ctug,. itandt endet date-c at vcee 

en- ems wesen-. til-siehs- exk. 
AÆ-MMU stehe-regen 
WM set Mist- tin-( Ser. 
W Dr M Mc u- si- 


