
Den kristue Mission 
i Stet, sdie as 4de Aal-hundred- 

eftet Krisis-C 
Glut 100—313). 

sowdrag paa Trinitatis Semina- 
rium. 23. Januar 1910. 

Af P· S. Vig. 

II. Missiouens Omraadr. 

1. For bedre at kunne forstaa, 
hvot vidt Missionen i denne Tid 
strakte fig, vil det vcere bedst om 

muligt at komme til en nogenlunde 
klar Forstaaelje af, hvor langt den 

apoftoliike Tids Mission naaede. 
Saaledes fom denne er bestrevet i 

det nye Testamentes Strifter, gaar 
dens Hovedvej fra Jerusalem til 
Rom, med Hovedstation i Syrien, 
Lilleajien, Macedonien og Grækens 
land og med Sigte paa Spanien i 
det fjerne. Denne store Mission, 
havelsom Jødernes endnu tidligere, 
danner naturligvis Forudsætningen 
for Missioner i den efterapostoliske 
Tid, ja erModer til dennOm vi med 
det samme kunde opgive, hvor stor 
en Del af Verden der var kriftnet 
f. Els. i Aaret 325, da de 318 Bi- 
stopper samledes til det første ftore 
Kristenrnøde i Nikæa, vilde det være 

vel. Men faste Grænfer vil det 
vcere umuligt at drage baade med 
Hensyn til den apostolifke og den 

feneke Mission, faa jeg anser det 

for bedre at gaa ad anden Vej, idet 
vi betragter Missionen nemlig un- 

der Synspunkternet Fortscettelse og 
ny Landvinding. 

2. Blnndt de Lande, hoor Mis- 
sionen blev ftærk fortsat i vort 
Tidsrum, maa scerlig nævnes Pa- 
lkestina· Der var nemlig ikke 
mindre end 19 Bifkopper i Nikæa 
fra Palcestina, med Hovedmenighed 
i Ceesarea. 

Dernæft sial ncevnes Syrien, 
der fendte 22 Reprcesentanter til 
Rikæa. Antiokia er Hovedmenigs 
beden. 

Men ganste færlig hat Missio- 
nen baaret rige Frugter i Lille a- 

sien, hvor Evangeliet fandt Befe, 
ilke blot til Mterne og det Jndre, 
men ogsaa i Øerne i Havet mod 
Best. En Mengde Biskopper fra 
alle Dele af Lilleasien var til Stede 
ved Msdet i Mkæa, saaledes 11 fra 
Kilikiem 10 fra Kappadokien, 10 fra 
Pifidien, 17 fra Jsauriem 5 fra Ka- 
tien, flete fta Galatien oft-. 

Som det var i Lilleasien, var det 
i Orækenland og Ægypten, og nann- 

lig pas det sidfte Steh, hvorfra Kri- 
Mommen fra Alex-anheim 
der var Hovedmenigheden, for-plan- 
tede fig mod Veft til Libyen o. f. 
Siedet. 

s. Men fcerlig interesserer det 
es at Ie, hvilke Lande, Landskaber 
est-» der blev vunden for Ktiftens 

M- 

sger ikke ret langt fm det triftne 
sSyrien og Lilleafien Gregor, 

Itil Stede ved Msdet i Nin-es i 325. 
i 

Saf Ksætterier og Forfelgelser. Den 
s 

i 

l 
er en af Forudioetningerne for Mu- 
;hamedanismen i 

dommen efter Apostlenes Dage —- 

fra nyt af. Og af dem kan vi op- 
tegne ikke faa ganske fau. Af dem 
skal vi her ncevne nogle af de vigs 
tigfte. 

1. Osten. 
Armenien, det Land, der i 

vor Tid er bleven fyldt af Martyrer, 
forfulgt af Halvmaanens Tilbedere. 
Naar dette Land her ncevnes førft, 
er det ikke fordi det var det første, 
der blev vunden, men fordi det ligs 

Lysbringeren, (født 257) er 

den, som scerlig prcedikede her. Han 
havde faaet sin Uddannelse i Cassa- 
rea, hon vandt Kong Teridotes, der 
havde vceret en Firiftus-Fjende, og 
Landet fulgte Kotigen. Gregor sit-i 
gede for Skoler til llngdommens 
Oplærelse og blev Landets- fsrste 
Bifkop. 

Jberien, leengere mod Nord, 
blev vunden for Evangeliet ved en 

fangen triften Kvinde, der tog fin 
Kristendom med iig i Fangenfkabet 
og ved Bøn helbredede Kongenss 
Sen. Da Kongen vilde give hende 
Gaver herfor, sagde hun: Den bedi! 
fte Gave, J kan give mig, vilde vie-» 
re den, at J vil tilbede den Gud, jeg« 
kender. —- Kongen lod sig vinde, og 
Landet fulgte hom. 

Persien var reprcefenteret 
ved en Bifkop i Nikcea. ngao 
til dette Land er Krtftendommen 
vistnok bragt ved fangne kristne 
Soldaten J hvert Fald kom Kri- 
stendommen til Perfien fsr 226, og 
i Begyndelsen af 4. Aarhundrede 
var der i Landet en stor Miengde 
kriftne Menigheder, tyvis everfte Bi- 
fkop boede i Seleucia. De hjemspgtes 
fra 343 med en voldfom Forfslgelfe 

Arabien. En stor Mcengde 
Jeder tog efter Jerusalems Ødes 
læggelse til Arabien. ngaa Kristens 
dummen fandt tidlig Vej hertil LE- 
rerne fta Alexandria prædikede her. 
Der var 6 Biskopper fra Arabien 

Men Kristendommen her, saavelsom 
i Persiem hjemspgtes tidlig baade 

z. Aarhundrede. 

Indien« Apostels-agnene for- 
tceller os. at flere af Herrens Apo- 
ftle drog til Jndien iom Missio- 
nærer, men om man ved Indien 
forstod det samme dengang som nn, 

er ikke let at iige Ligeledes fortrol- 
les, at Pontcenne m. IR« drog 
til Indien som Missionær. Ved Por- 
tugisernes Ankomit til Indien« fand- 
tes 1400 Kirker og 200,000 Krist- 
Uc. 

Det vil sauledes fes-, at Krifteni 
dummen bredte sig vidt omkring i 
de sftlige Lande. Og det femme vil 
vi finde, idet vi nu gaar mod Vesi. 

j 

M 

2. Besten. l 
Fra Rom og de vorige kristnei 

Menigheder i Jtalien udbredte Kri-: 
stendommen fig, ikke blot i detteY 
Land, men ogsaa til de omgivende 
Lande. Blandt disse vil vi her iscerd 
ncevne. 

Det vestlige Nordafrika 
med Carthogo til 

Hovedftad 

Befsolkningen her vor stcerkt blan- 
det, idet Punere og Lobinere ad- 
gjorde Hovedmasjen Den var let 
bevægelig og meget sanselig. Kri- 
ftendommen, fom rimeligvis kom 
hertil fra Rom, maa være naaet 

hertil ca. 150. Den fandt strerk 
Jndgang. Muligvis kan den ogsaa 
være naaet hertil fra Handelsftæders 
ne i Lilleasien. Paa en Synode i 

Carthago i 255 var der 66 Bifkops 
per samlede. En Mængde dygtige 
Mænd i Kirer stammer hersta. 

S p a n i en. Hvorledes Kristeni 
domrnen er naaet hertil, ved man 

ikke. Om Paulus hat nceret her — 

heller ikke. At Apostelen Jakob den 
ældre skal have missioneret her, er 

kun et uhjemlet Sogn. Allerede 
under Domitian (80——-96) var der 
Marthrer i Spanien, hvilket beviser, 
at Kristendomrnen maa vcere kom- 
men her meget tidlig. 

Gollien, dct nuværende fyds 
sstlige Frankrig. Ogsaa hertil fandt 
Kriftendommen tidlig Vej, som det 
fynes fm Lilleafien Der var leven- 
de Handelsforbindelse mellem disse 
Egne og Lilleasien Lnon var Ho- 
vedstaden for Handelt-n og ligelei 
des for den største Menighed. Her- 
fra naaede Kriftendommen fra Greg- 
kerne til den omboende gallifke Be- 
folkning. Disse Menigheder hjems 
føgtes stcerkt under Mark Aurel med 
Forfslgelse 

Men Missionen i nævnte Tidss 
rum strakte fig endnu længere haa- 
de mod Nord og Best. Jrenæus og 
Tertullian noevner baade Tyskers 
ne og Briterne som Medlems 
mer af den kriftne Kirke Og i 
Tonaulandene har Kristendommen 
fanden Vej bl. a. ogsaa til Gothers 
ne. — 

Tet vil faaledes fes, at det endet 
tredie og Begyndelien af det 4. kri- 
fteliae Aorbundrede, da de kristne 
Menigheder idelig var udfat forFors 
ftlgelser, tillige har været en af de 
ftore Missionstider i Kirkem 

(Sluttes.) 
l 

Dct danss-amctikaufte 
Stævne 1910. 

Lllcrup Hsjikole vcd Svendbotg, 
19.—23. August. 

T 
H Aar vilde vi gerne have Stren- 

net vaa en as de ftore fynske H-j-« 
skolen da det jo hor været baade i 
Jyllnnd og paa Sjcelland. Ja —- 

lmvde Askov kunnet tage det, var- 

det nok blevet der· Ryslinge kunde 
heller ikle. Men vi er meget glade 
til-S, at Forftcmder MistenseniRaw 
ders vil aalme Ollerup Højfkole for 
Jtævnet og gsre iit til, ot det kan 
blive godt. Han er udmcerket som 
Vært ved en saodan Lejlighed, mun- 

ter oq livlig og dog med Alvors 
dybe Grund. Stolen ligaer nær 

Svendbom, altiaa i en af vort 
Fasdrelands skønneste Egne Der- 
for ikal agan under Stævnet en 

halv Dag bricges til en Udilugt 
over Svendborg til Øen Taasinge. 

Stævnet aabneg Ftedag Akten d. 
19. Aug. med Velkommen og et 
Foredrag, rimeligvis af Forstander 
Poul Haniem Vallekilde, om Dag- 
mariFolkeviierne. Dette bsr alle, 
iom vil være med, stile ester at ver- 
re til Stede og hure. Det bliver 
for godt at »lade gaa forbi«. 

Naar vi begynder san rast, da er 

Grunden dertil den, at vi ioruden 
den firstälften tun faar 4 hele Tage 
til Stævnet. Det maa nemlig iluts 
te Tirsdag Akten d. 23. Aug» for 
at alle de der sniker det, kan reife 
med Damperen «United States-C 
iom gaar fra Ksbenhavn d. 25. 
Det nævnes aller-de her, iaa man 
lan, am man vil, læqge sin Plan 
bereitet-, men maa da i Tide have, 
sittet sig Plads paa Nil-t- M 
san Mk faa begyndt ist d. 19., da 
»Danik Skoleforening« havde sikret 
fig Hsjikolem itr vi meldte os, og 
den Untier sit Mit-ins d. 17. 

Om Sind-gen bliver der Gadd- 
M- M, bvillen Goal-ex vi) Bi- 
lsop Sitkuiew Hat-has vil pro- 
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dike, og Pastor Jakob Halm holder 
Striftetale Søiidag EftetiniddaO 
holdes Folkemøde Her taier Past.« 
Chr. Jenseit fta Argentina, For- 
ftander Alfred Paulsen, RyslingeJ 
og en Eonderjyde, Et Par As- 
tener gives til Musik (Aagaards 
Orkester) og Sang (,,Mads Hansens 
Zanaforening«. Trier og Stevns). 

Der ital vaete nagen Tid til frit 
Zanwcere og Samtale, saa der bli-» 
oer tun tre Foredrag eller Ordikisz 
kcr daglig. Det ene (Poul Han- 
sener er nasont Et skal holdes i 
Meininae itirte paa Taasinae, og de 
vorige tre om danske Forhold er: 

Wilhelm Birkedal (af Firistensens 
Nanders), den sjysfe Hede (af Stim- 
rider Dalgasisx lmortil not knyttests 
In Spørgetime eller Ordskifte, samt 
Etntskirte eller Frikirte, et Orditifs 
ke, indledet af Jak. Hohn- 

Tette blioer feni Einner fra Dan- 
Iiinrt, og saa er der Plads til sire 
im Amerika. Det ene af dissc er 

»Puritanerne« (as Pastor M. F. 
Vlichfeld). De tre danst-ainerikakii 
iko Emner og Talere er det over- 

draaet til Danskerne i Amerika selv 
at iinde og inøde frem med. Stnlde 
der ikke komme nok oore fra eder. 
da skal vi herhjemme udiylde det 
nianqlcnde Her er jo Mir-nd, som 
knn behandle dansksamerikanske Em- 
ner. Men vi findet det rigtigt, at 

J derovre selv faar Lejlighed til at 

give de Jndsatser i Stævnet, som 
J øniker og kan. 

Hennendelsen derom er rettet til 
»Den danike Kirke«s og ,,Dantk 
Folkesamfund«s Formænd i Ameri- 
ka, iaa de vil nu søge og finde. 
Naar vi er gaaet til dem, da er det 
af to Grunde. »Udvalget« og 
»Danit Folkesamfunds Afdeling i 
Dancnark« kan sont saadanne tun 
,1aa til de to tilsoarende Organisa- 
tioner i Amerika, naar de vil ud 
over dette at have enkelte Mcend i 
Tale. Ternæst var det fra »Den 
danite Kirkcs Menigheder og »D. 
Z. S«s Kredse at Stævnerne paa 
Krabbesholm og Roskilde fik dekes 
Illerstørste Tilslutning. Dekte’For- 
bold vil nazppe eendreg, og det be-» 
grunder nu Henvendelsen til »D. 
D. K.« og »D. FR« 

Stævnet vil derfok som de tid- 
ligere iaa sit Præg af det kristelige 
Ia folkelige Fællesskab mellem dan- 
ste Mennesker. uanset hvor deres 
djemstavn er paa Moden. Men 
ietop fordi det folkelige Fælless 
fah betones bliver Stcevnet ikke 
It Wirst-mode hvorfra nogen udeluki 
stior sin Tros eller theiTros Ztyld Emnerne, der drages frem 
Tale og Samtale, hentes fra Me- 

1ighedslivet, det folkelige Aandsliv,l 
Jet borgerlige Samfund og det- 
iqutiske Akbejde baade i Don-Z 
nark og Amerika, til sand Oplys-. 
Iing om stort og smaat, til dybeteJ 
iensidig Fotftaaelte, til »Klaring ai- 
3ibets Fætd« Der vil blioe uds 

« 

iekslet Tanter, og modstridende Mes- 
I 

1inger, ogsaa paa Kirtes og Krist 
tenlivets Oniraade, faar Lejlighed 
il at brydes, for at Sandheden i 
ille Ting kan komme frem. Enhver 
iansk Mand og Kvinde kan der-« 
or heute Udbytte af enten det enej 
sller det andet ved Stimmen og derz 
iliver næppe mange Deltagere, som- 
tte vil glædeg ved alt. 

En og anden vil maaite ipørge 
worior vi itke holder os til de 
ent aandelige Spørgsmnal af krti « 

telia og foltelig Att. Svaret er: i 
sanfte Mennetker er ogsaa fælles 
im borgerlige og praktiike Sagen- 
Ig vi skal ikke viere saa ,.aandelige« ,· 
it vi overier dekeö Betydning Det 
r as Værdi for Danste i Amerika 
it forstaa Udvillingen i det bot-ger- 
ige Danmart og paa det skonomiske 
Sind Omkaudr. Det er af Verdi« 
or Dunste herhjemme at teenke over; 
iisle Forhold i Fotbtndelte med Uds 
sandringslpsrgsmaalet Og vi hat 
iodt af at lære alle amerikanike 
For-hold at sende. .Vi hat snarere 
et lidt end for nieset med at det, 
der betet Tnd under dMe Omeaader. 
I Ilae ek det tun Cedefagen her 
ca Donau-ek- Men den er ogiaa 
Ia stot og detydningsiuld for det 
Mike Fels atden ovetstygger man- 

,e andre —-det vil tige: meget gror 
sp i dens Plantningees La. Dan- 
ke i Anat-Ia ei Meist glw ved 
Hasses-even den-Verbinde- 
et Tale om dutmandebeveqeltem 
Ieerstsmem Ilderdomsundseesteb 
elfen sc We ipckale Lede, If- 
W e. e- sse sei-M 

blev der imth Fort-dran oni Llndclizis 

innen, on i Fjor n:.1nglc-dr fur: Ta- 
lercn til ist Etyklc Politisi Historie 
Det soziale Eisi-:«n-.-siiiiinl cr lirwn 
dende lust- ioni alle Beginn san dist 
vil oziinn ircnt entglim. Mai alle 
dissc Tinn nmn lounnc eiterimanchn 
— et cllcr to nd Gaum-Ja Ln de 
vil jo kommt- i den Orden. iom ch, 
der i Freintiden ordnet Ekel-Uner- 
ne. findt-r 1·intikt. 

Cssn tnn oginn ncclnm nt nditili 
lich dnniksmncrikmsikc Eninssr lmr 
været pnn Tale og ilms i Tonkr- 
saaledes Levnrdsitildrinxier ni A- 
S. Nichan F· L. Grundtoig on H. 
J. Bis-dessen den danite Hafifolc i 
Amerika bclc dest dankte Stole-at- 
bejde, Fiolonidcmtteliornc, disn daniks 
amerikaiiiic- Littcmtim Reden-relic- 
for, bund der i Etolerne i Dannmrk 
burdc oplniess oin di- Fonsnedc Sta- 
ters Natur on Zamiundsforliold 
og om Dunste-km- i den« o. a. Der 
er sanledcss innen Mangel paa Em- 
ner til de kommende Aars Stævnetl 
Oa mulig nieder man nu fraAmcs 
tika med andre Einnet, iaa Talletl 
sges. l 

Nu beder vi iaa alle, iom vil enl 
Tut bot lijem til Sommer, og som- 
har Lyit til at værc med til Stcevs 
net, om at lægge deres Rejieplnn,- 
iaa de lan deltage i det im fsrft til 
fidst. Jndineldclier bedes sendt til 
Forstandcr J. P. KriitensensRans 
ders, Olleruv HIjikole, Svendborg, 
Danmark, iom samtnen med Th- 
Helveg, Jak. Holnh F. Brunn og 
undertegnede danner Fortetningss 
udvalget. Deltagelie i Stævnet ko- 
stet fom ved de forrige 3 Kronin pr- 
Dag. A.Bobierq. 

Horiens, d. H. Jan. 1910. 

Korrespondaucetl 
.---—«·-·-..— .-.,-......-- ---«- 

Vofton, Maqu 

Til Trost-es for de- manzze starre- 
fpondnnrer i ,.Tansteren« haaber 
jeg, at chi- vil findos et elle ander 
Sted i Vladet en litlc Spalte, 
hvori kan trnkkes lwod im hat at 
meddeles fm Vofton. 

Tot er jo hmrt temmeliq sont at 
meddcch om vor Juli-fest oq skal 
jeq do blot omtale ganske kort, at 
vi hade on drjlig. velsiqnet Zule- 
og Nytaarsfcsft med Juli-tm- on 
Lys oa Print for store og smna, 
med Jitlkl1ndfkab onr Mandi- on 
Fred for Synderr. On dettcs fid- 
ste er fn det vigtigfte. 

Vi hat haft flero Bryllupper 
iblandt os i den sidste Tib, bl. a. 

Wiss Appel og Mr. Wilfon oq Miss 
Detsmer oa Mr. Bau. Det er fo al- 
tid Wut at se de unge san deres 
eget Hieni, oa dobbelt san, hvor der 
et Plads til den Horte Jesus, ikke 
alone paa Bryllupsbagem men hver 
eneste Dag, enten det faa er Sas- 
skin etler Uveit:« et Joadant Hjem 
stal blive til lesignelsr. 

post. Aaberg er stang syg, om 
end det gaar fremadx hcm hat fiden 
December apholdt sig pkm et Hiem 
for nervesvwkksde, hvvr hats tistiq 

tan san No ou Heile-, lwad Linn meft 
iai alt traumer til. Eidste Zendag 
iit lmii Lan til at tatnnie ind og 

ltale ins-I :llitenHandstjeneiten i Kir- 
;tc-n: det er to Reingan og vi 
Etnalser ma. at lmii inart maa kom- 
«nie til sieasiteriie inen oa atter faa 
Lan til at lilioe til Velsignelse Meu 
ni er un alliaeuel Herren tatnems 
inelizicn at det anne, sont det gaar, 
Vani- Veie ei- jo itte note Veje. 

Bi liar haft Beiøxl af Paft Vent- 
lieu on liiieiaa ai Unsdienis Priester 
loa vor xlltistsiioncer i Wurcester. Det 
liar ja hinliiet o«:s en Del i denn- 
Tib. 

Jst-g lasset tut-d Interesse hvlld 
der irenitainincr i de mange Kor- 
reipondaiirer im note Menigheder, 
og illa-der uj oj lier i Buston over 

enhoer Fremgansp sum kan spores i 
Herren-J Sag vlandt vort Falt. Men 
jea timde haILyst til i al Kærliss 
hed at jiqe til vor Ven »Sckiba«, 
hueni jea aldelesz itte senden nien 

sont its-; tør tro er et liluds Bam: 
Jeg on niaiige andre oilde blive end- 
nn til-idem oin du oilde nndlade at 
have iaa travlt ined d1:. solt-. Det er 

san trasttende altid at stulle passe 
paa at springe over det, der i alt 
Fald i niine Link- spolerer dine 
ellers gode tiorrespondancer. Og 
onsaa et Gsiids Vani, tære Ven, kan 
tale saa meget om sig selv, am tun ,- 
i Sang: at en ielv virkelig til sidft 
trot at vcere noget statt. » 

Dei vil sittert vcere af Jn- 
teresie for en Del af Vennerne ude 
i Besten at ie, hvorledes vor Kirke 
irr ud, og tan J gemiem hosstaas 
ende Illustration-er danne eder et lib- 
le Beareb oni. bvorledes den fskfte 
on eneste danske Kikkegyaning i Bo- 
fton set nd. 

Vi er ja manac af eder meget 
ityldig for eders Velvillige Gover, 
edel-I opmnntrende Ord og ikke 
inindst for eders For-bannen og til 
alt dette trasnger vi -— jeg figer 
alt dette — endnn meget mere og 
inaafke faerlig i denne Tid 

Ena glem os itte, tære Venner. 
Der er endnu en anden Ting, jeg 

tunde have Lyft til at omta1e. Jea 
trot, det tunde gøre godt for andre 
end vore Menigheder her i Østen 
alt-ne. Jea trenter paa den niesen 
uforjtandige, ukasrlige Kritik for- 
bundet med Stadder. Denne snlgens 
de Giftbringer, der satte Splld lud 
i Gudö Menighed og stiller Bri- 
dre og sztre ad. Bi hat market 
det her i Betliania og jeq hat his- 
om det og lasft oni det om en anden 
Menighed, der staat os nasr og er as 
tast. Kære Vennen vor Frelfets 
Sag-tremn1es itte paa den Maadez' 
lad ethvert Gnds Varn vogte paa 
sin Turme, on lad ethvert Guds , 
Vam føae i Alvor at leve et Liv- 
lvm ikke ital i mindfte Maade give 
Anlednina til Form-gelte og Scadi 
der 

Med hiertelia Hillen til alle Ven- 
ner. V- 

.-...,...,--.. z· 

Deus-card M. 

»Huld- paa aamatet og paa aus« 
staat-der t Salmenisr. M. Ue- 
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Tvmorns NAGAStN 
Det bedste Blad for Familielcrsniug- kuu 50e Aar-. 

sum dct bedste er godt uok til Familien. 
,,Fwindens Mogasin« er hver Maaned ft)ldt med nntttge, beko- 

rcnde og underbuldcndc Fortæilingcr, Ztisser og illustrerede Ny- 
l1edx5artiller fra alle Verdcns Lande, samt Afdcliimer om Molc- 
føm Lmandarbeidc, Qui-wa MadsrcL m. m. af fern-gen Interesse 
for sit-indu- Jndholdct af ».8wmdens Mmmsin" mleresscrer for- 
øurigt hole Familien Moder scmvel fom Dotter, Inder som Saus 
lasset »Ja-indan Magasin" i de Tusender af Oxenh det des-get 

Vor stoke 19 to Almanalc 
Den motfomste Fortællingsbog udkommet iAar. 

Alle nne Avonnenter, fom ftmx klipver ud oq sendet bette Aver- 
tisscmem leller ncrvuer dette Blndx mcd s-» Cents for »dem-iden- 
Maqasin« for et Aar, vil faa frit og portofrit All-sindan »Na - 

sin«g nne morsomme illustrerede Alinanat, sum er vaa Us- Zi 
oq indcholdcr 20 humoristisle Fortællingcr, fette Romanec. Süd- 
fcr, Ancldoker, leasmt og tomisle Billcdcr. 

Ved Ziden af de mange fortræsselige Fortkrllinger Ende-holder 
Almanaken en grei Malen er for 1910 oq Mnmtcn at udregne en- 
hver Person-:- Aldecz samt Veitforudsiselfcr for hele Aarct. Diss- 
er vedtagne af '«Farmetp club of t e American lnstitute", oq 
er aldeles paalideligr. 

Hvis Te abonnerer pas Kvindens Magasin straxz vtl De Mc 
alene etholde vor store nye Almanak som Prremie. men De vil 
ogsaa faa en Bog vaa 64 Sitzen som indeholder Begyndel en of 
E. Philip vaenheims interessante og fængflende Nutids omas 
,,Eventnrersken«, der nu lebet vm Fjl eton i swmdens Mag-MU. 

Aitsaa send os 50c faa jal sende m Almmkaten Be n- 

delfen af »Er-entwallen Ilätnmt münden- Mtæasm use-u Fu 
Jntet Brev er ntdvendigtz M M es dreif- 
paa nebenfmaende B 
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