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ai- Være til Fingerspidserne, mener og 5 gamle samt hclc Personalet mer og Skønhed, intet Under, ask
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ikke jageS pan Dør eller gives
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Virfelige Gann ag Gliede; de oilde
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i sitt Alderdont Ved at se tilltaae paa
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Lin gik ott i titnelige Tittg, tttett
siege sont den attdett gatnle at ndsnlde vor Pladg i Lioetszi Hatte.
Søg sont ban gjorde, vcer nted til at
ttande og hngge am de skøtttte Planter i Hier-tehaven og søg at sotekke
lldkrudtets Vækst; da kan du ved
at kaste dit Blik tilbage paa din
Ungdom og ligesom Vladene paa
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ler to, og lJUsk paa, at mange Bække Fttglesatth ingett Blontster, alt ser
smaa gør en stor Aa, og ljvert Glis øde og forladt ud. Sfooen fremdadu tager er en Sten paa Soloon- der ikfe det Sktte sont søt·; hoorhen
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Lq en Sirt-dg, sont vilde sorluuqes Pastor Madsen, der ju selv er stig, lsI handle-J, ndale Inaa oprnkkess med
Lptii,1islse etler name limii Stumm-H l;ai« fniniet bringe det san vidt, sont Rede, nni nniliat, andre Inaa rettes
ret, lmr deroed,
dersom ieg ellerst det er· llden Tvivl sknldesz dette da ple«:-s. sont en Iiod oIi nyttig
sorsmnr mig pim kirkeliq dlkcstskspleies ineaet Foi«liøiine1·ne oa den«trofas1"e Planke, at den inaa vokse op og
Anstalten bar faaet fra lsline til Wann da Gliede for sine
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lseineldte Pia-sc
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set deiliIIe Roman Ln fer nlan starpe Ilcaale san lunat den lan naa.
Inndt Isaa KInienih lleek felikkllitic Lin-e der stiniter Ljet nonle inse:
ElnIIIIIilIIHIer liIIefdln Mk del iidikc gronne Vlndu olil det er Vogt-Its
Zwei-san Ima at Viere nled til at for- det lierline Bogetrah nn er man
sivnne :lI’atlil«eti. inden de aaar til nnder den« foraarst1«ist«e, Hungein

Oiasstfrilsed saa lieTil lwud ,,;3« siger, at jeg skulde rc«dvillia nduist nmd mia under niit
lmve giort, vil jeg lilot svare, at Opliold i Besten Det var mig en
livcid jeg keuder til dette Forstw- Gliede at niøde gamle Venner og
lmr jeg sra Miend, der lJar »Keud- it stifte not Venskali, soin jeg kom
frem, og at dele aaudelige og timeskab til Sagen«.
At Priester, sum knn er paa Be- liae Goder med edel-. Jeg er særlig
søg, eller as en eller anden Grund takskuldig til Herren, der lod mig
tun oplwlder sig midlertidig i en aenvinde inin Oelbred under ederszi
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Du gjorde ikke noget, som
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knnde
oasre af aandelig Vierdi for gav
Frnaterne bliver nIodne. Forladen- oetsJ Vej,
og nn udfolder Lioet sig
er
tagne fra os. Da ligner vi Skodc Hauen kommt-r man nd i Mareller andre.
for dit Øie i alle dets forskellige dig selo
ven oed Vintertid, Stornten
farer
ten, lIvor Kornsorter af alle Slaass
Glein ikfe, lwad dn i llngdomSkikkelser ou Tillokkelser. Men lmsk
over note Grave, alt synes dødt.
ltett
om
aroer
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Skonleddet, JndIIanaen til Skoven.
to, nn store Planter i din Werte- Eimer on lmefter i Lnse J Tjeneste.
lehent stige op i al sitt Herlighed, og
Men lIørl Tet er, sont Fnalene
have: den ene Plaute er llfrndt, Nu fører Tiden ot« fra Fomar on den-Z milde Vartne Straaler vil da
modtaaer alad’, osz med et tnsindSynden, den anden er den nnttiae Sommer gradviczs ind i Efteraaret, ltelntde dig et nyt Foraatt
stennnig Morgenkvad
og pan sannne Munde gnar dn fm
Plante, Livet i GildG. L.
llnndom og Mandoni ind i AlderDen, souI aldrig lIar nasstet StoDet er Livet i Osnd, vi Mennesfer
Portland. Oregon.
ven en tidlig
Foraarcimurgem kan cr bestemte til at leve. Vi er ikke dommen.
iffe for-estille siII, hvilken Frnd oII
Nanr man betragter
AlderdonIskabte i Guts Billede og tillige lieDen gamlc Tcori at ,,det ltedste
Linsalasde en saadan Morgenliilsen
til at ødelcegge vort llngdotnszsi men, da findet man, at den bar
stcmte
katt nted Rette anvendes
lteslaar«,
fra EtImens fjedrede Sanakor kan
liv i lldsoasoelserx nei, vi er skabte stor Lighed Ined Efteraaret; sont dn paa Dr. Neters Kuriko J over 100
fnlde ens Hierte Ined: da kan man
i Efteranret ser Blomslerne Dis-ne
i Gudii Billede, for at ni skulde
Aar ltar dette Leegemiddel ltestaaet
ikke lade vasre med at ndbryde:
Vladene falde af, sanledes er det
og
leve i ham og Ined hani. Derfor,
Prøven som det fortrittligste Ents,.-(Zve1n knnde vel have Visdom til
koni tilbaae fra de fli- med Mennesket, det bliver svagere og
llngdom,
ntiddel, og er i større Esterspørgsel
at indrette alt saa lIerliat
oII fkønt,
Refe; du Ded, det er galt: wagen-, on Tanken drages da uvil- nn end nagen Sinde før. Sont Strackkskige
nden den alnise oII allnæIitiIIe Gnd.«
ind paa et Insere Ommade,
afslaa ikke de hjaslpende Heendeix faarlig
tttiddel for Blodet, Matten og alle
Her i Sinnen den store aldorstille.
doeeler de da belst ved?
hde
on
at
Inod
binle
diq for
som udraskkes
Lioszsotsganertte bar Kttriko Vist sia
lnmr den milde, lette Ennnnerlnft
Dis-se Unqdotnstslioetg Minder-. De se Bilpc dig paa den rette Vej
at otrre nden Liste. Den faaess ikfe
snser lilidt da liaefoni en kcerlia
lede efter Billede passere forbi. i
Dis-Inder er Gndis Rirte med alle
vaa Apotefet, ntett kttn ltoszt spevielt
Haand ikrnIIer fierteIInende lien
igen- Den-:- trislelige Foreninqerx dein oil Tanferne leoer de den Tid ooe1«.iaen. ansatte Aaenter eller ved at benvettde
nein TI«Ietoppe11e: her staar
Nogle as Minderne er faa llsfe fta direkte til Esertte, Dr. Peter
IIamle ieg liane oed Bogieskooengs sinilende,
kan
dn
der
den nnsndsprnnqne Bon, andre
soin
fnndrede EIIe, sInn Etonnens Viel- swggefnlde »Ur-uner:
Fahrnen L- Sons Co» 112——118

de

og

Tidenszz Tand itkc

har for- blioe styrket

og

oederkoæget, inden sna

i
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