
Balslevs Lærebog. 
Udialelse as Ministeriets Kaufulent 

Ministerietg Konsulent i Stalesai 
ger, Professor N. A. Larsen, hat i 

det sidfte Nummer af Tidsslriftet 
»Bo: Ungdoni« ossentliggjort en Ak- 
titel »Religionen og Stolen«·, thr 
han fremtommer med nsogle Bemerkt 
ninger am Balslevs Lærebog, der tør 

paaregne merk almindelig Interesse. 
Han siriver, at med Hensyn til Re: 

ligionsundervisningen gar der sig ct 

Forhold gceldende, sinni, hvis det ikke 

ck:.dtes, vil bidrage til at fotkorteFa 
get-J Levedage; det er den paabudte 
Brug af Balslevs Lærebog. 

De,som holder paa at Religionsnn 
dervisninaen stal være helt og holdent 
bistorift, tan vcere ret veltilfreds her 
med; tbi naar Bogen, sont det ster- 
lidt af sig felv og stiliiende glider ud 

af Stolen, lommek der ingen anden 
i Siedet. 

Te, fom derimod mener, at denne 

Løsnina af Spptgsmalet i fleke Hen- 
feender itle er heldig, hat mere Grund 
Iil at drage Sagen frem. 

At man for Øjebliktet muligvis 
itte hat nagen Bog, der er bedre, lan 

itte afholde os fra at kritisere og tas- 

fere den; thi en af Grundene til, at 

oi ingen bedre «hat, er netop den, at 
man har Følelfen af, at denne Vog er 

og bliver den eneste avtoriserede, vg 
at de, iorn tager Bestemmelse om Au- 

torifation, nemlig Bisiopperne ogLani 
demodekne, betragter den som staaens 
de Fuldtomenheden net. Der er der- 
for ikte nagen Lyst til at prsve paa at 
leveke noget nyt paa dette Omkaade. 

De Fuss-g der er gjort, vifer at 
man betragtet Balslevs Bog med Lu- 
thers Katetismus fom Normaltypen, 
der ilke lan afviges ret meget fra. 

Det er marleligt, at det lun er 

Laterne, der er bundne til Roger-, 
medens Prcesterne er fri. Naar Pra- 
ster fordereder Born til Konsirmaiios 
nen, er de nemlig ganste seit stillede 
ag tan bære sig ad, fom de vil: en for- 
tæller Bibelhiftorie, en anden Kitte- 
liiftorie, nogle lasset Evangeliestyller, 
andre bruger Balslevs Bog, og naar 

de er tommet til Ende med den« be- 

gynder de fotfra igen. 
Det omvendte var vist fornuftigere 

faa at Stolerne blev noget seit stil- 
lede, medens Præstetne dlev nierel 
bundne til at give hele Barnets Re- 
ligionsundervisning en besinnt Af- 
siutning. 

Manglerne ved vor Leerewg er ty- 
delige. Man set straks, at det er en 

Bog, fom intet Barn vil tunne lese 
med nogeantekesse og vansteligt not 
med nagen Forftaaelse. Ethvett Til- 
lsb til at fortælle er gansie opgivet, 
i Stedet derfor mpdet man den i en 

Lærebog gansie fordsmmelige og 
dumme Spsrgeform samt forsvrigt 
biege, farvelsse, abstrakte Definitio- 
ner og Fortlaringerz det enesie, disse 
Stytter kan bruges til, er Ubade- 
lceten, der tun indbtinger Ord; til 
Udenadslæren er Bogen stkevet og be- 
stemt, ellers burde den itte have faaet 
den Form. At betremspe Udenadslck 
ren, saadan som nu de fleste er enige 
demn, er forgæves, naat denne Bog 
fier anvendes. 

Professoren slutter tned at W- 
sve, at det, vi trænger til, er et bedre 
Grundlag for den Side af Undervis- 
ringen, der hidtil har fundet Udtrzzt 
ianIilevs Lerci-vg. «" 

Fee-user alt trcngee vi til en Bog, 
der simpelhen letter fig det Formaal « 

at fort-Ue em, hvad der eftet evan- 

geliseknthetik Opfattelse er trifielig 
Tep- og Moral; den maatte were i 

Meilende Form, fattelig for stntte 
M sog egnet til at være Grund- 
kag for Samtale VIII vi saa des- 

fvtuden sit en haandbog for We, 
der fnlgte darneti Bog, var det um- 

ligt, at der knnne komme noget gadt 
pg natutligt nd duns. 

De to Fing: en Sau-take oni de 
«« 

Wanken der gennemtrcuger vor 

MMM Interesse-g en 

ne med andre Fug, for san vidt fom 
Web-gen der til en Tid var gode, 
eftethaanden maa gaa nd af Brug. 
Rogle menek, at det itle ladet sig gore 
at strive en bedre Bog: vi man alt- 

saa med den nuvætende være naact 
Visdommens Højdepunkt i een Ret- 
nlng. 

Men hvis det sinkt-hoffe ßg umn- 

ligt i denne Del af vor Unsdetvisning 
at fremlægge en Bog, der langt bedke 
end den nuværende opfylder de Be- 
tingelser, man maa stille til en Lee- 

rebog, saa er dette et Bevis pack-, 
at seloe Sagen snvnet Berettigelsr. 
Ganste vift er det i Almindelighed let- 
tere at give et Stof en pædagogisi 
berettiget Form i den mundtlige end 
i den slkiftlige Fremstilling. Men ped- 
blivende at ville belære Besen om no-: 

get, fom ille eet Menesle i dort Land 
lnn give en tiltnlende vg tklgængiss 
lig sikiftlig Form, er nceppr vel be 

grundeL Elulde det efterbnandrrt 
Vise sig, at der intet Valg er uden 

for dette: Balslevs Bog eller ingen- 
ting, mnatte man visinol foretrække 
det sidfte. 

Katefismen. 

Religionslærerforeningen«s Befän- 
relfe hat Under 4. Februar indfends 
et Andtagende til Kultusministekiet, 
hvoti den bedet om, at der mantte 

tilvejebringes og godlendes en nn. 
revideket Oversættelse af Lutbeks lil 
le Katetismus. 

J Andragendet, der benviser til, 
at der allerede for Ministeriet foxelig: 
get en af Kirlemadet i sin Tid for- 
ansialtet ny Udgnve of Katelismen, 
heddet det bl. a.: 

Det et en almindelig og efter vott 
Sinn og Etfaring vel begrundet 
Klage blandt Religionslcerer, at Lu- 
thets Tetst, der felv stulde vcete en 

barnlig og fattelig Udlcegning af 
Kristendommens -Hooedsandhedet, 
foteligget i en Form, der, forceldet 
og lnudtet, sont den et, selv trænger 
til en Fotllarinq; og vi trot, at Lu- 
thers lille Bog bedft vil devake sin 
esendommelige Livskraft og komme 
til sin Ret, naar den —- i Qvetengi 
stemmelse med Luthers egne Tonlet 
—- fremtkckdet i den til enhvet Tld; 
lettest tilgængelige Spsogfofm « 

—- 

Smaanyt 
» 

J o r de f æ r d. Enlefru Nino- 
Becls Jotdefcekd fandt Steh Man-· 
dag den 6. Febr. fra Øtslev Kikle 
under meget stot Teltagelfe. 

Lung forud var Kisten kommen 

fra Kobenhavn og hensat i Vaabens 
dasel, hvotfra den blev fort ind i Liz- 

ken, der var fmult pyutet need Gam- 
guirlander og levende Blomfler. Qgs 
faa Kitkegaatdsporten og Kirledpten 
var pyntet med Gran. J Kotel 
btændte Lys. Hele Korvceggen var 

hallet af stunk og den egelkceåJ 
malede Kiste var stjult af ei Bald- 
dekiblandt mange signetede Palme- 
krause. 

As feemmede Ptæslek var til Ste- 
ve: Pastot Nyebvrg, Stenmagle,Jc-h. 
Clausegh Bonsild, Busch, Odense, 
Dyelætk Faatevejle, Schaumborg, 
Jyderup, Team Ubby, Provft Dah- 
letup, St. Fuglede, Rideh Sæby, 
hettz, Finderup, og Mplletz Stu- 
may-. 

Ptovst Zeuthes, Ftederieisec, der 

stulde have talt over den Ists-de, 
havde faaet Zerfall-. 

stärken var ifplge »So-t- Amtst.« 

EIle til TeængseL Eiter Assyngel- 
sen af »Der kommst Jesu dine finan« 
kalte Mr Jud-. Clausen, Musikd. 
Seneee talte Pastok Nyebsrg og Sov- 
eten Fkllip Berl, der ogsga foneitede 
Iowpaakastelfem j 

Biskop Nordam kiffen-tuen 
Pastor Bjetre en Ernte- 
ring. Bisiop over Sjællandss 
Stift, Dr. Rsrdany hat assordtct 
Folletkyingsmand, Paskor Bjeske er- 

Erklæring i Anledning af, at hcm 
fock nogle Dage ftden msdte i Kuma- 
toret og talte ved Pastor Wegeners 
Wulst-nd 

Socialdemokkatiet og 
Striden i Venstre. Undek den- 

ne Overstrift sindes i det jydste Spri-. 
aldemoktatts hovedorgan »Demokra- 
ten«, der redigetes df Felle-things- 
mand Hatald Jensen, en lebende At- 
ttkeh undettegnet ,,en gammel Sachl- 
demsktat«, hvori der Aus gewende» 
at Sorteldemokratiet ikte bit tagt 
Patti for nagen cf Mustregrnppetne, 
neu hohe Its ubeu for dem Stri- 

dighieder, da de Udttcabte ille —- lige 
set-a lädt fom Mehlemmeene af Re- 
formpaktiet —- hidtil hat vist npgen 
Fotstaaelse af ellet Symspathi for So- 
cialvemoiratiets Krau. 

Artillen stutten 
,,Kkavet orn Militmudgifternes 

Nedsoettelfe et nceppe den stillende 
Grund, Venftregmpperne imellem. 
FNot saa meget turde det væte Mag- 
Ltenö og Ærens ensidige Fordeling 
.imellem Venstres Mænd indbytdes. 
.Men os Socialdemoktatet turbe det 

jvære Hib sotn Hab enten Ministeken 
bedder Poul eller Per, enten den Ven- 

stremand der beklckdet Taburetten, er 

Jdenne ellet hin, naat Gerningekne er 

de samme 
Venstre var for, programmcessigt 

jet, en stor, ulden Taageklump. Nu 
er der to. Vi trot, at Speis-Ide- 
moktaterne, indtil de set nogen men- 

neværdig Forstel paa de to Musike- 
gtixppm i det væfentligste vil stille 
sig nfventende og lade de gode Ven- 
firemænd felv indbyrdes afgøke det 

;indk:;rdes Magtspnrgsmaal.« 

Obcnse Venftrefokening 
: rsa Im Generalforfamling for-« 

den ned alle Stemmer mod een ded- 

.ng et ct Hutte sig til Folkethingets 
?- nftres Po litik. 

tsn Sømandshøjskolr. —- 

JM paatmnkes at oprette en SI- 
Mandszbnjsiole i Svenbbord under 
Les-IN srkf ZømandsmissioncerRafch 
Dei er Inmian ,.Bkodettredsen 
paa Hat-etc som ved et Aatsmpde i 
Hotsens 22.——23. Januar hat tagel 
Jnitiativet vertil. Dei er Meningen, 
at ogfaa det saakaldte »S-mands- 
biblsotheP sial have Plads i Pyg- 
ningen. ligesom der vil blive Hoveds 
kontor for en »Sømandsspatekaöse« 
for hele Landen 

Endansk dodiSiam Fka 
Bangtok er kommet Meddelelse om, 
at Masiinlsjtnant Andreas Michael 
Jensen den Z. December er død ef- 
ter fca ches Systde Den af- 
døde net fxdt i Stegele hvot hans 
III-den sont er Ente efter en Sismu- 
ger A. Jensem endnu lever. Han gen- 
nemgik Flachens Undewfsicersstole 
csg Ljente en halv Snes Aar i Mari- 
nen, bvoreftet han tog Stytmands- 
eksamen m. v· og ved Admiral Ri- 
chelieus Mellemtomst ansattes i den 
siamesisie Mariae. Her havde han 
nu gfvrt Timesie i 4 Aar. han blev 
tun 30 Aar gammel. 

Des var ikke Dynamitps 
tuned Fra Singelse sttives: Dis 
forleden onst-Mc ,,Dynamitpattoner«, 
sont i Totsmqs fandfeg i »So» 
Amtåtidmde«s Kulbeboldning, er nu 

oed Politiets Foranftaltning biet-en 

undersastede en nsjere Underspgelfr. 
Dkt hat da Bist sin, at Patronerne il 
se var ladet med Dynamit, ng at de 
kun bruges i Gruberne iil Anten- 
ning af de rigtige, med Dynamit DE 
bede, Sprængpatroner. De fundnc 
Patronek terndes ved (51ektticitet, 
men de vslde ogfaa blive kamt-L deks 
fom de kom ind i en Kukkelovns Jld,( 
og de vilde da utvivcfomt have 
sprengt Kakielvvnen i kaker. 

! 

( 

i 

En Ersiatningssag. Hof 
og Stabsretten hat den 6. ds. paa 
dpmi en Sag, der var ansagt af Mu- 
sikkceretinde Frpken OlgasFangel mod 
Redaktsr Einst Opsset. 

Sagecm Omstcendixcheder et M- 
grade: 

J »Dosten 12« for 11. Juni 19W4 offmtliggjotdes en Attikkek medOvepl 
sirisi »Deinen, der blev utwist stf 
Ajrken«, og i Mal-et for 14. Juni( F. I. Entschcm en med Fet. Fan- 
gelt Portmt fotsynef Alt-Mich hvori 
dei sagt-es- ,.Ftsken OTH- Fangeh 
sont i sin Tid anmodede »Amt« 12«H 
om at opkage hendes Klage over Fee-» 
derstsbekgö Ptæstet og bin-stets sikj 
os dømt, fotdi vi gengav Præstrtnes 
Udtalelser vm hende, Tigget nu k Pto- 
ces med Prqvst Glahn og Præstrtne 
Laursen og Ostenfeld for at tvinge 
dem til at give hende Abgang til 
Kitletne.« 

Ist-km Fang-l paastrd, at Motive- 
lelsekne i Bladet for 11. Juni pg 14. 
Juli 1904 var nsqnvfætdige pg i hsj 
Grad cermenlende for hende samt in- 

ltselwldt en Krænkelse cf hendep Pri- 
svaklivs Frev, drittes sidfte ogfaa 
gjaldt Offentliggtrekfen af heades 
Bottich og at de W Mk hende 
i. heade- Mttsmhed san wasch 
derive Umese messimebe og 
Me- auset M M og Missis- 
ket at Male W EIN-trink as 

:2000 Kr. for den Stude, hun ved 
Atiitletne Ebat-de lidt i sm Meist-m- 
hed sont Musiklæretinde 

Reiten mortisicetede Udladelferne 
og idssmte Opffek en Bsde til Statis- 
kassen paa 200 Kr» subsidiækt sun- 
pelt Fængsel i 20 Dage, samt en Et- 

statning as 2000 til Festen Fangel. 

Kutsus i Husflid J LI- 
bet af Sommerfetien og Efieraaret 
ladet «Danst Hussiidsfelstab« afhol- 
de en Rette Husflidskursus i Ke- 

!benhavn, Melby ved Kalundborg, 
IThotuZ paa Fyn og Astov i Jylland, 
ved hvilke flete Hundkede Elever kcm 

faa sti Undetvisning og Ophold, 
samt delvis fri Reife. Disse Kur- 

Hug omfatter Vejledning i allehaande 
thceakbejdey Udsiwring, Dtejning 
lKuwesieining Bptstenbinding, Paa: 
»in-beide og Bogbinding; endviderr. 
Wer-Unfug og ivindeligi Haondatbejdr. 
lDa Formaalet med disse Kursus er 

iden danske Hjemmehussiids Fremme, 
vil fki Deliagelse foririnsvis Give 
tilstaaet saadanne Aus-gere, fom en- 
sier Udbatmelfe til ai blive HEROL- 

-lasrete, eller som agter at vikke for, 
iai Hugfiidsscigen kan faa Fremgang 
lblank-i Egnens Ungdom. Auf-gerin- 
ger om Friiutsus, som sial være ind- 
givne inden Udgangen af Matis 
Maaned, sial strives paa fætiige der- 
til bestemte Stemaer, som faas frii 
iilfeni ved Henvendelfe til »Don-T 

!Hussiidsse1skao«s Konto-, hvis 
Adresse er: Aaboulevard 17. Asden- 
havn B. 

— 

Dtæbt under en Bagn. Ei 
singt Ulyikestilfælde sieie om Morge- 
nen den 9. Febr. i Kabenhsavn ver 

Frihedgststtem Ei Hiavnebanetog 
istulde for-es over Vesicrbrogade, og 
ten fiække Fækdsel af Vogne og Fed- 
goengeke maaiie standfes faa lange. 
Da Afspærringen ophcevedes, opstod 

.det i de fsksie Sekundek en aimindei 
lig Tkængsel under Falls Bestræbels 
set for at komme videre, og en 58- 

Iaokig Snediermesiek Jøtgen Msllek 
Ifka Gr. Kongevej 37 hiev hemndek 
.ført ind imod et Atbejdslsretsj, te- 

vet om af Hestene og kom ind under 

Vognen, hvis Fothiul gis over hom. 
IDa han blev trukiet frem, var Hode- 
det tue-steh Benene brækiede, og den 
uiykketige iilsyneladende d-d. Han 
blev i en Drosie kstt til sie-nimme- 
hospitalet, men var ikie til at redde 
og dsde sttaks efter Jndlæggellen. 

! En Udfrædelse af Holbcet 
B n r a c d. Under B:1dgetbehand: 
singen i san-ig- Byraadskmrde i HA- 
krrk bavde ifssztxe Holbcekbladene Lob- 
rnand Anders Lotsen benyttet Udtrnks 
sei Ufandhed am nagte Tal, som et 
anbet Medlem, Ksbmand Carl Pe- 
ferken, havde fremfaf. J Modet for- 
leden Affen enskede Hin Petersem at 
Anders Lassen sinlde tilbagekalde det 

benyktede lldttyk, hvad denne imidi 
lertib erklasrede sig uvillig til, stønt 
Tallenes Rigtighed var attesteret af 
Kommunens Bogholder. Ksbmand 
Petersen forlod dekeftet Byraadssa- 
len med nebenstaaende Udtalelfe til 
And. Latsen: 

»Ja, saa forladet jeg Byraadets 
Sac, og ligesom De nu tvinget mig 
ud af Anmut-eh saaledes hat-De wun- 

get mig til at fotlabe Halb-ei By, 
og saaledes hat De tvunget og vik 
fremdeles ved Dei-es komm-male Po- 
litik tvinae mange Statteydeee dort 
fra Byen.' 

Begioenheben ftenrialdie, sont na- 

turligt vat, et pinligt Jndttys san- 
vel has Naadets Formand fam Handl- 
de sprige Mehlemsmek og neppe mindst 
has Ve. Lassen, der eftet he. Peter- 
sent Fortgang vitsde have forisat Dis- 
knösipnen, even taki ca bestreut blev 
aflmtdt as Former-them 

Statsbibkiothekaten i 
Aarhus suspendetet. Dei 
meldeö fta Aar-has den S. bö» at 

Bibliothelaren ved bei verheerende 
Statsbibliotheh ht. Museer var 
biet-en suspendeket paa Grund af 
Uordener i bang Regnstaber. 

Denne Effektetning kam som en 

»Bombe blandt alle dem, der vnderede 
des state og opofrende Arbejde, han 
«i en Aakrælle hat udftri for Star- 

ten og Drssten af den Institution 
ban hat betragtet som sin Livssag 

Summenng synes ifslge de 

Oplysningey der foteligget at viere 

lder-, at en Revision fra Kam-pens- 
nksierket hat fundet band Mgnstaber 
k.den vildeste Uptden. De Ränder 
af Opgaven sont Max-elfen es stam- 
metne og Gesängen as Gemme-get 
sie den nye Wiens-n hat W dam, 

J »s-« 
l 
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special «Bargain couan 
Villigt Udsalg af danfkc Bogen 

! 

J 
! 
l 

l Tjöjc Bung cr lidt «shclfv0l'l1« Us] Helqu til spccicllc Brich VI 

Hmr tun cnkcltc Ekdcmpmnr af hvcr Vcssttlljng bebe-:- indicndr hmrcst 

Undel I- scotti creek Englieh i.exicoth 

Oder 1700 Sider, meget fuldftæni 
dig Udg. Prisen nu nedsat til 81.75. 

J stummen- 
Fortcrllinh af Wm. Ager. Forml- 

lingen dreier sig om Drikkeonhet 
190 Sibet, indb., fælges for 40c. 

Hiemlqnvssnngr. 
Flerftemmige Melodier rned Teftt, 

Isamlet og bearbejvet for Menighederi 
ne i Amerika af M.F.Gjertsen,Præft. 
Musitken af Jenas Engberg. 1621 
Sider, 232 forstellige religisse Sau-I 
ge med Melodier. Sælges for 75c.( 

De appkkysifke Evangelier 
til Ny Testamente, med en Efterflet. 
Ovetsat of Herman G. Gregersen, 
Sognepræst. 234 store Sider, stelgesll 
indbunden for 60c. 

Udvalgte Stykker af den Iellige Strift i til hver Dags Morgen og Aftemz 
knyttet til Sondags-Evangelier, sam-i 
ledr af Jakob Helm. Bogladepris 
90., sælges for 50c. Bogen er paa 
240 Sider og indbunden. 

Der nye Testament 
(kaldet Altenburger Testament) med 

Fortoler og Anmærtninger af Dr. 
Martin Luther og Sumarier. Bog- 
ladepris 82.50, sælges for 81.50. 

Philip Strouqs Korsfcsielsr. 
Af Ehas. Sheldon, oversat fra En- 

gelst of en Wurst Bogen er paa 224 
Sidek og indbundetr. Bogladeprsis 
81.00, sælges for 50c. 

Missionsbudet J 
I Aargang 1897. Seelgeö for 40c.l 

Grnadkis til Theoloqlen 
ellek m Rcrlke Forelæsninget. Jude- 
holdende en llat Oversigt over Theo- 
logiens Hovedlætdomme, sauledes Tom 
de leeres i den hellige Slrsfh med 

passende Spsrgsmaal lnvltel til hver 
Forelæsning. Af C. M. Ralfton, o- 

versat fra Engelsl af C. Willerup. 
320 Tiber, indbunben i fuld Weder- 
bind, scklges for s1.25. 

De Hieni, vi lorlod — og de Hieni, 
vi landl. 

Mindevcktl om Norge og Amerika. 

Fint ill., 500 Sibey sinkt Fermat. 
Bogladepris S2.50, sælges for 81.25. 

Meist-tm Gamle dansle hicm i del 

16.—17.-—1 s. Authnndtedr. 
Flut illustreret. Jndeholdek Bille- 

der og Bereininger om Herkegaarde, 
Købsiædek og Landsbyer. Storl For- 
mai. Bogladepris 82.50, sælges for 
31.60 indbunden, og 81.00 i -Omflag. 

Daglig Husandagtsdog, 
of V. Birlebal, til Oplysning og Op- 
byggelfe for troende og dsbtr. 852 
Sider Bogladeptis Ess.50, sælges 
for 82.00. 

Lutherst Follebibliotliel 
Udvalgle fuldsiændige Slrifter uf 

Dr. Martin Luther, til Nytte og 
Gavn for det luthersle Kitlefoll. 
Z. Bind, 310 Sidet, 40c irrt-blindem 

Den Judre Mission-? Tideuvr. 
Ausgang 1896. Swlges for 80c. 

Kristcllge Sqmler. 
Ausgang 1903. Sælges for 60c. 

DANlSH LUTH. PUBL. HOUSE 
Zum NESRASKA 
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That faa ftærit beflaglagt hans Tid 
og glrbejdstrafL at han, den i Regu- 
ftabsvcefen ganste ulyndigeMand, op- 

Jfatte fra den ene Dag til den anden 
tat fpre sine Boger a jour, til det hele 
stxlsidft var bleven et Kass, hvori in- 

sgen, han felv tnindft, tunde finde Re- 

;de. OTilsidst hat han da ogfaa gan- 
Isie opgivet at sinde ud af det bele. 
f Efter Suspensionen hat Hoffenen 
Ier været i Kobenhavn for n1undtliq«I 
at klatgote Situationen for sine fore:« 
satte og er derfra atter vendt tilbakzes 

Itil Aarhus. For de Sammet-, for 
Hhville det eventuelt itte vil lytkes den 

iteqnftabstnndige Revision at finde 
iBicag ex dek sit-ais stiaet nistet-ne- 
lig Sittevhed 

fes-up tic Mist BkownsAkt. 
tFottsat fra Side 2.) 

alt faarende, ftpdende, starpt og abe- 

hageligt maa undgaas, og det hat sat 
sit vægtige Meerse paa Sproget. 

Der tunde omtales flere Betingek 
fer, faafom Evne til at lede eller 

ityre uden det martes, at man bar 
noget need Styrelfen at gere, Bestemts 
hed, sorn itte er Stivhed, faa at man 

ian opgive fmaa Ting her og der u- 

den at tat-e fit Maal af Syne eller 
opgive noget vafentlig, o.s.v., o.f.v., 
ja det tunde maaste endog samtnen- 
fattes til en femte havedbetingelfe 
Styreevne; dog et de fsrfte fire de 

vigtigste, og af dem igen de fsrfte tre. 

Jeg kender endvg en Missionaer, der 
bar vceret her i over 40 Aar, fom 
ikke kan tale Spec-get korrekt, han 
kan faaledes endnu ille faa i sit Ho- 
ved, at dxt er muligt eller umwen- 
digt at beuge Forhoiddord eller Nav- 
neordenez aning i Kasus, og dog 
hat fhan vift fort siere Sjcele til her- 
ren end maaste nagen anden Missio- 
neer; fpsrger man om Stunden, fsvas 
rer Japanerne, at det er foedt, han 
hat et saa varmt, fslfotnt Vierte, 
man tan ,,f-le«, at han virkellg me- 

ner det godt, at det ligger hatn paa 
hinte, ille alene at udbeede en Leere- 
men at vinde State. Dersmod san 
auf-res, at en Mand, sont sendet 
Spec-get ltge faa godt font Ve. M 

lhan er dort Msnster het), inen har 
ille saa flydende og blsd en Udiale, 
er ille natr iaa megei eftertragtet, 
netop for Stemmens Styld, og dog 
er den langt fra at vcere grim, ra- 

spende eller findende, de, som er vani 
til hom, synes godt nvl am ham, men 

Nybegnnderc sraftsdes. 
Nu vflde jeg gerne bede eder oin, at 

J alle vilde ihulomme Eders Mig- 
sionærer herude, at de tnaatte faa 
mere af dir-se gode Egensiaber, det er 

saa haardt at lultivere dem her, da 

Jokdbunden er saa ugunstig. Dg bed 
om, at Herren selv maa opvælle og 
uddrive flere til at hjælspe paa denne 
store Scedemarl. Maasse Var vi in- 
gJ Ret til ·at kalde den en Hostmark 
endnu, det vil jeg ikle disputere om, 
jeg ved lan, at lyjemme stod Hoffen 
gerne i Forhold til Udsordem Jordens 
Tilberedelse og Hirnleng Vederlvæs 
gelser. Dei sidste raader i ille over, 
knen Still-endean og Tilsaaningen 
lunne di i nogen Maade selsv bestem- 
me. 

Herren tcrer give os at apte det, 
som er ham velsbehageligt, da stulle 
vi ille blive fundne at gsre bang 
Gerning med Efierladenhed, ej hel- 
ler siulle vi blive fundne siyldige i en 

lige saa fordsmmelig vg stadelig 
Forhlppelse, der begynder Ting, man 
ikle lan gennemjste, for senere hen 
at falde iilbage til endnu starre Apa- 
li eller Modvillir. 

Jeg irvr ille, at jeg vil iilraade en 

Diskussion i Bladene mn ovenstaa- 
ende, jeg trot, den vllde blive mere 

frugtbærende, dersom den fortes i 
Lsnlarnrene. Men del faa J nu ag- 
saa selv overvejr. Gsr hvad J sinder 
Net for den levende Gut-, da stal 
hans Velsignelle ilte mangle. 

Og hermed viere laa denne Sag 
anbefalet ttl Herren og hans sande 
Bsm 

Broderlig hiler fra edets i her- 
ren og Arbeldei forbundne 

J. M. T. Winther. 

»Danstereu« udgaar bver Tit-- 
dag og Frei-as og toller Inn 8150 
om sam. Post-meinte sendet frll 
pas Fortean 
Dangsh Hkbllfdlns cease 


