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Weins levet og 
· 

Muhammed et ded.« 

En Missionasr i Kaiko sortceller 
ister -Luth.« folgende: 

,,For nylig kont der en Mu- 
hamedaner fra ØvresEgypten til 
mig med iin Familie og bad mig om 

at debe dem alle. J hans Hieni- 
stavn hevde ingen tutdet debe deml 
af Frygt for haust- Slcegtningerss 
Raseri; men han lod sig ikke afskrækkel 
deraf og kom nn nied fin BegæringI 
til miss. l 

Jeg indvilligede disg ikke ftraksl 
beri, da vi hat den bestemte Regel; 
ikke at døbe nogen, fer vi kenderw sdetn meget nøje, og før de ved etj 
længeke Ophold paa vor Stationl 
that bevist iig iom Kriitne i helel der-es Omgængelfe Men det varede 
ikke længe, føk vi beiluttede os til? 
li nogen Maade at gøre en Undta-’ 
gelse med hom; thi vi erfarede 
strakåh at hans Tro var levende, og 
det var ogfaa let for os at fkaffe 
os paalidelige Udsagn om hans tids 
ligere Livshistorie, iaa vi debte ham 
efver kort Tids Forli-d 

Han »l)avde belegt den berømte 
miihammedanske Højikole el Azhar i 
Raita. J Lebet ai nogle Aar leerte 

han Koranen udenad, og derefket 
studerede han videte i 6 Aar; men 

da han i en Aldekaf 18 Aar gik ud 
af Skalen, var han hverken tilfreds 
med sin Viden eller med sit Gudss 
svrhold 

En Tid var han ligesrem Atheifl: 
men da han heller ikke heri fandt 
nogen Tilfredsftillelse, besluttede 
han endelig at pkøve den foragtede 
Leere om Jesus as Nasaret. Han an- 

skaifede sig en Bibel og begyndte 
med Skabelseshistorien, og da han 
var kommen til Ende ined Iste Mo- 
sebog. iagde han til lig ielvc »Den 
er meget god.« 

Langiomt, men eftertcenksomt, 
gennemlceste lmn fauledes i Løbet 
af nogle Aar hele den hellige Zkrift, 
baade det gamle og det nyt Testa- 
menke, og under Læsningen udvik- 
lede han iig ganike ielvilændigt til 
en Leisten Hon ttængte ftedse dybes 
te ind i den guddommelige Sand- 
hed, og jeg hat ikke i LEgypten 
msdt nogen dybere rodfcestet og mere 

aigjort Kristen end denne omvendte 
Muhamedanner. 

Gan er klar over, at han nu efter 
iin Daab vil komme til at lide me- 

get as iine tidligete Troesiæller, ja 
han venter og længes i en Forstand 
eiter at dlive et Blodvidne for lin 
Frelier der elikede bam iaa heit, 
at lmn dede paa storiet for hain 

Jea harte en Gang, hvorledes 
han talte med sin Huftkn om dette, 
og hvorledes han blandt andet 

sagde: 
»Jkke sandt, naak jeg da ikke mere 

er hos dig, san tcenket du kun paa 

dette ene, at Jesus lever, ogMuhami 
nied et ded, og hvad kan en ded 
Mund nytte disk« 

Hans Hustru nikkede alvorligt. 
Jeg hat ogsaa siden lagt Meerke 

til, hvorledes de muhammedanske 
Minder hat lamlet sig om hende, 
da de havde hakt, at hun chavde la- 
det lig dabe, og noak de saa nysgers 
tig spurgte om Grunden dertil, spa- 
rede hun altid: Seins lever, og 

Mich-named er ded, og hvokledes 
lkal en dtd Mund kunne stelle dig ?« 

,Endn11 et lille Træk fta Mahom- 
medaneriMisiionen ikal her med- 
deles: 

J Aar-et 1903 folgte en af voke 

Kolportsrer en Bibel til en mu- 

hammedanfk Kehmand og istft le- 
nere opdagede denne. at det var ,,de 
Kontro- Bog«, hanjhavde ksbt dvad 
der ergrede dem ikse iaa lidt. 

Eiter tte Acri Fort-b traf imids 
lertid den lamme Asche-ritt Keb- 
mqnden paa en hel andexi Kontos 
Lande«-g eiter enhiertelig Hüllen 
beut-de Klbmanden iin Bibel og for- 
talte Respekt-ten tthende: 

»Der er sogen, lom leg engan 

kehteaiDem-Doentidvaqucet, 
WieqatldeidenJWmin 
Visiten blev Met, meist M du- 
sver. Ren Monden flk W II- 
iqa Syst til ei beke- hvcd der ftod 
iden,oqvil«ftedeLuMcvan-s 
ktum sammt-. med Fette-stimme 
tm sein IsdleL Liv- M sc DI- 
W. W ei M flss II 
se l sum II Wolke-Id- Its 
fette mi- snd der M l du s- 

Mefsekidkmsnsse Lesen 
»Wie-rechtmqu 

ftlte og mere og mere dragne af: 
hans Bog. Vi kunde ikke undgaa atH 
drage Sammenligninger: Jesus vors 
hellig — Muhammed var syndigJ 
Jesus kom fra Gud — MuhammedJ 
ikke. Jesus havde Gabs- Kraft —J 
Michammed ikke. »Hm-n af de to er« 

nu den sande Frelser?« fagde vi til 
hinanden. »Hvem skal det verre, Mu- 
hammed eller Kriftus?« — Begge 
to kunde vi ikke andet: vi maatte 
svcklge Jesus. 

Da folgte vi vor Fortetning og 
vort Hus og drog til ØvresÆgyps 
ten, hvor der findes- mange koptiske 
Kriftne. Men der var ingen as dem, 
der vilde lobe af os, da de var ban- 
ge for Muhammedanernes Hævtm 
Saa drog vi Da fra Sted til Sted. 
Under denne Omflakken døde min 
Huftku efter en kortvakig Sygdom. 
Kort før sin Død bad hun fauledes: 
»Herr-e Jesus, jeg dor, men jeg ved 
at du vil frelse mig. Tag du mig 
hfem til dig i dit Paradis, som du 
gjorde med Rweten vaa Korset.« 

»Herr-en har ladet sig se for mig 
fm det fjerne« (J6r. 31, 3). 

»Ja med evig Kcerlighed bar feg 
elslet dig: derfor hat jeg bedaret 

Misyundhed imod dig.« 

Viborg, S. Tak. 

Viborg er en køn og trivelig lilIe 
lBy, liggende midt imellem Sion 
iFalls og Yankton ved Great Nor- 

chern Beinen. Dens Jndbyggere er 

Inæften udelukkende Tanikere —- og 

iden er Centrum i en dansk Koloni, 
der stroelker sig over 25 til 80 

»Mil i Lcengden fra Ost til Vesi. 
Hvor bred Kolonien er, ved jeg Me: 
men den er i al Feld ikte nær iao 

»bred, som den er lang. 
» 

Landjkabet herocnkring er sinnst 
Ich frugtbart. Egnen er ikte Vanfke 
flad, men der er heller ingen høje 

IVakker Illig, dyb, fort Muldjord, 
Hder baade kan tanle megen Vcede og 
linegen Takte-, og hvad der findes næi 

sten overalt heromkring, en Jord- 
bnnd, der san godt soni hoert Aar 
giver en god Heft. De fidste Aar har 
været vaade her med Undtagelie of 
i Aar, sont har været temmelig 
tort Men der hat i Aar været liges 
saa god Heft som i de vaade Aar. 

Dei er da ikte underligt, at Far- 
inerne klarer fig godt her med en 

god Heft og gode Priser hoert Ank. 
Der begynder ogsaa i de sidite Aar 

lat komme en hel Del Farmere fra 
sJllinois oq Iowa hertil, dels for 
Iat kobe, dels for at »rente« Forme, 
fda Landet endnn er meget billigere 
her end i diss Stater og viitnok at- 
kurat ligesaa godt, og en hel Tel 
lettere at dyrke end mange Steder 
i disse Stein« 

Saaledes hat f. Ets. nu lige for 
nylig Kredssekretæren for Jllinios 
Kredö, Ehr. Lanridsen, Mc.Nabb-, 
tobt en stor Form her. 

Der kindes to donik lutherfte Me- 

nigheder her, som betjenes fra den 
Forenede danlke Kiefe. For Tiden 
er Past. See deres Priest. Han er 

nylig flyttet herud im Neenah, Wis. 
Disle Menigheder ligger begge paa 
Landet, den ene Kirke er 3 Mil fra 
Oper-, ved den sindek Præfteboligenz 
den anden 11 Mil fra Byen· Begge 
Kiefer ligqer paa Kirkegaariden 

Her holdes ved Siden af Gudss 

tjenesterne oglaa Sendagsfkoler og 

Ungdotnsmsdet Der findes ogian 
en Mindeforening inden for hver 
Menighed Begge disse vKsoindefores 
ninger hat for nylig haft hver en 

ftok Fest, der gav gode Overfkud J 
den ene Menighed gaar Overskudet 

"til et nyt Orgel og Treppe til Kir- 
ken: i den anden steil Oder-findet 
nok sag til et nyt Alterleet 

Li gleeder os nu til vort Mis- 

sionss og Ungdomsmtde, ioin ital 
holdes midt i Oktober Man Herren 
veliigne alt Dir-beide iorn gjres her- 
omkring og andre Steder. til Sie-les 
Freiie Her er en stor Mission-nickt 
Der qælder Mc Ord ret: »Di- 
iten er stor: men Irbeidekne ere 

ina«. Venlig Hilien til »Mutte- 
een«s Rede-stir, Moden-beiden vq 

Tertiusj 

Slut In egeu Akkord 
» 

Cunard Lizriens nye Kæmpedami 
per »Mauketania« der næsten for et 

helt Aar hat holdt Rekordenxfor 
Hurtighed paa Spen, har paa; sin 
sidste Tut sat en ny Rekord, idet 
Skibet ankam til New York eftet at 
have krydset Atlanterhavet i 4 Dage, 
10 Timer og 41 Minutter Dette er 

10 Minutter mindre end den tidli 

Here Retord. 

Bekendtastelfer. 

Missionsmtde 
afholdes, om Gud vil i Machs, 
Ja» fra 7.——9 Oktober-, hvortil her- 
ved venligst indbydes. 

P. Raömussen. 

Missionsmsdr. 

Om Gud vil bliver der Missionss 
møde i Jewell, Iowa, 14.—16. 
Oktth 

Venner, som vil gasfte as i de Da- 
Tge, ikal væte velkomne og bedes med- 
Idele deres Ankomft til 
; C h r. F a l c k, 
I Mngh’.s Pkæst. 

Missiousmjde 
afholdes i Bethania Mah. ved Kims 
ballton, Ja» i Dagene fra 21 til 
23. Okt. 

Tilrejfende bedes melde fig til un- 

dertegnede 
Alle er hiertelig velkomne. 

H. L. Jensem 
Stedets Præst. 

Missiousmtdr. 
Om Gud vil afholdes der Mis- 

sionsmsde i Exira, Ja» 14.—16. 
Okt. Venner fra nær og fjekn ind« 
bydes herved. 

Paa Menighedens Vegne ( 
J. P. Ehristiansen, I 

Prasst. 

Missivnsmtde og Hsstfest. 
J Frederiksborg, Nebr» afholdes, 

om Herren vil, Missionsmsde og 
Heitieft fra 7.—9. Okt. 1910. 

»Kom og se'«. 
Tilrejiende bedes melde sitsKomi 

me til 
Rest-. H. P. Jensen, 

N. l, Minden, Nebr. 

Lunas-da 
Minnesota Krebs of den iorenede 

donfke evang.-luth. Fiirke afholdet, 
om Gud vil, sit Aaksmsde i Luci, 
Wis.,——Past. N. P. Clemmenienc 
Kald —- i Dagene fta is. til 16. 
Oktober. 

Menigheder bedes endelig ekindke 
at iende Delegatek til Mødet 

Emner til Dritteile 
l. 1.Pet. 1, lö. 

ll. Fokioningen. 
III. Sindaqsikolen oq Fekiestrleu. 

Herren velsiqne Msdetl 
Pac- Kkediens Beque: 

N. Gan f en, 
Seltetær. 

J Simonsem 
Kredisiokmand 

Bot Frelfeth danskes luthersteoq 
,,Firft engl Luthekan« Meniqhedet 
i Luek, Wis» indbyder herved Beu- 
nek as Ouds Riqu Sag til Krebs- 
msbr. Korn oq del Sud-I Riges Go- 
det med osl Tilkejiende Penner be- 
des melde deres komme til Peter 
Nelleman, Luci, fenest S. Oktober. 

Paa Menighedens Begne 
N P clemmensen 

Mission-satte 
«afholbes, om Gud vil, i West 
Branch, Ja» i Daqene 30. Sept. 
til 2. Okt. 

En tkerliq Jndbvdelfe til alle. 
an Meniqhedens beque, 

I. Hohnqu 
Mal-s Ptcklt 

stieieimielie es Mission-ask i 
Sen-tin, Jem, im den s. til il- 
Ott. two. 

Venner. sont vit qlcede es used 
derqu,bedescthdeosdet 
vtde ist den L. Ott. 

Midet besonders oin Ihnen den 
s. Ott. 
M i sein M sc Alt-d Idee 

used os. 

--» .».... 

i 

I. tiefe-end 
Most- es Unhniuisde 

IMM, vil Ind, iseniqtsteene 
nett-items Des.,idsieneise 
lex-tsc. M. Ist-se ice see 
W W«W I- it 

hjerteligfte til at deltage i disse. 
Mulden Meld ederd Komme i god 
Tid til Undertegnede. 

J. Ste, 
Biborg, S. Dak- 

Nebrqska Krew Aarsmsdr. 
Nebraska Krebs afholder, om 

Gud vil, sit Aarsrnsde i Ruskin, i 
Dagene fra 13.——16. Oktober 1910. 
Filgende Emner vil blive forhands 
let: 

1. Den hellige Nadvere. 
2. De Helliges Samfund. 
3 SIndagsfkolenö Betydning for 

den opvokfende Slcegt. 
Alle Kredian Priester bedeö give 

Mtde 
Alle Menighedet i Kreder bedes 

fende Delegater. 
Medet begynder med Hsjmesses 

qudstjenefte Torsdag Akten d. Is. 
Okt. Kl. s. 

Paa Nebr. Krebs Vegne 
Lars Jenfen, Sek- 
. I . 

Bethania Menighed ved Rufkin, 
Nebr» indbyder herved Venner frq 
ncer og fjern til at iamles med os 
til Msde de ncevnte Dage. Melb 
eders Komme til en af undertegnede 
senest 6te Oktober. 

Pan Bethania Menighedg Begnr. 
Peter H. Petersen, Form. 

Larg Jensen, Præft. 

Mission-wide 
afholdes, om Gud vil, i Elk Horn 
Menighed fra 2. til 4. Oktober- 
Den t» Oktober vil den nye Col- 
lege-Vygning blive indviet i For- 
bindelse med Aabningsmsde paa 
Skalen. 

Alle indbydes herved venligst til 
at deltage i Medet 

Tilrejsende bedes om at melde 
detes Komme inden 30· Sept· til en 

af undertegnede. 
Pan Menighedens Beque: 

Paul Peterfen, Mgh. Form. 
Th. N. Jersild, 

Menighedens Priest. 

Missionsmjde ! 
agteö, om Gud vil, afholdt i Ne- 
zareth danske engl. luth. Menished. 
Coultet, Jowo, i Dagene fra 13.—— 
16. Oktober-. 

Benner fta nær og fjern indbss 
des lætligt til dette Msde Man bs 
des melde sit Komme til en as ot» 
undertegnede inden d. 10. Oktobet.! 

Paa Menighedens Begne 
Johan Waldemat, 

Mghs. Formand. 
Elias Prsvenien, 

Mghs. Prckft 

Missiosimsdr. 
Bil Gad, blivet der Mission-III- 

de i Sion City den 20·-23. ON 
toben En lærlig Jndbydelse til alles 

Tilrejsende bedeö indmelde siq iu-l 
den den 16. Okt. til undektequedr. 

Pan Menighedens Beque. 
J. A. Lotsen- 

Unqdomsmjde 
afholdes —- om Gud vil —- i Re- 
niqheden ved Callender, Iowa, den 

s7. til 9. Oktober. Bande unge oq 
gamle inddydes paa det vorliqu 

Util at vcete med os i de Dage. Til- 
xrefiende dedes melde detes Komme 
.til Mr. William Hausen, Tallender. 
Jowa. — Route l. De, fom lommet 
med »T. G. VI Bauen. afheutel i 

.,,Somett«, og de, iom lommer med 
»M. F- St. L.« Bauen, afhentes d 

Callender. 
» 

Pan de unge og Mal-. Beqne 
! Fritsslnderien 

Lommcteftament 
H Hm Ist-m —- lnst es ist-· 
Det hauste Videlfelfkabs UW 

No Oversættelsc Mike met-. 
Kr. U. I- chva III-. 

i Juki-. i M set sum-I 
i oq runde Hist-neu M 

sit-Just oq ui W 
tout-te tust —- — .0 

Ir. li. Ia- Iudla Mit. M 
med cvctfold Wind III- 
mezomatiomkr. UNka 
Altona-seist — — —.U. 

Verantwqu 
meMvllMcklsst 
ielt sm. W Wiss 
steck-. 

MUIIIIII 
—.—. 

Ckslmrsion 
til 

bona Rose-m Alberta. canacla 

cis-stieg clen site oktobek 
asgnar vor tin-me slure Eksktirsimi fra Council Blicks-. la. 

Wien-m trip« ltun 525.00 
sur (lem, cler tænlcer pxia at kølie Land i vor K-)l«sii. 

skriv om nasrmens Uplysninkzer til 

mwthu O chrisiiansem 
Ell( Horn, Iowa. 

Hvillce Blacle holder De? 
Der given nxkppe nogot widest-, disk i vort- Dnge i Its-c lmj III-ad pur-gest 

Aandsrtstning og Tankognng i alle snmfunclisklasset, Dom låliulcs njx TiclS- 

Slcriktet. Dette gxpldtsr iklce mindst den opvolcsende Slis gi. lM csr derfor 

as allCITStørsle Betyclningn at rler i von- Hstm findog 

RENE Zum-, 

der kun øve lndflyilolss i Relning us «t resnt Liv nie-d nsnss sit-den Isrlpl 

stmsben efter Livcsls asgte Vkenliesr. i--.- Afsmag for alt «l-«t. disk vil »Hi- 

vænlige os vetl at for-ists- Rinrlet nzz netlliryde Karaktetmk llsT Lin-s alt 

for mange as zulässi- Art. 

KRISTELIGE BLADE, 

dei- kan være est Ilolvusrlc mu«l slp Xliitssrialissmisns og l«"(s«1.is;.sliil.-«csns Bol- 

ger, Dom stedse styrler iml owr os i Tal- og Skrift km alle Ranken og 
lusmstsmle vokt sind og vor Tanke pas de ewige- Samllusdem lass-ruf vor Vol- 

kasrfl hastig-Dr kot- Tid rpg Evigliec 
DANSKE BLADE, 

cl» lmn was-re mtsd til at fostre og mier bog clisn opvolcsentlcs shng iblutult 

on bekovre Kmrligliml til vort ModerSUUUZL vol-e Pæclkes Luml og vor Mo- 

derlcirlce. 

RENE, KRISTELIGE, DANSKE BLADE, 
« 

dest (-r, tkods alle Mangl(-r, vore sumfnmlsljliule «l)anslcer(sn". "liirlc0l)la- 

det« og «De Unges llla(l". l)(-rfm- Mr vl frit opfonlke til Arbejdes for 

deren U(ll)re(lelse. Nu (-r det Tid at tagt- fuL Licsctiden stimr kot- Hann- 

clen· Det m- ogsaa (l(-n "l’i(l, tla Mich-r sum lässgtsl Esr rigcsligsl blauult Follc 

Ved Modtngelso as lletaling for tst AM- Alionnmient Sei-dess- til nycs 

Holdeke 

BLADENE FRIT TlL NYTAAR 

Alt-sb-, im clen "l’i(i, Bestillingtsn in(lløl)(-r, og til l. Inn. 1912 Sendes 

«Dnnslceren« for 81.50, «l(irlcebls·clist" for S1.()(). «Børneblq.(let" for 50 Cent- 

og "De Unges Blsd" for 50 Cent8. Dsst N- kim Als-so for alle fin« lllxulo for 

15 Manne-liest 
Hm- De en Nahm som ilche holde-r Flamme-, saa se at fast lmm til at 

abonnem Lykkeo dist ilclce, saa send lsiun et »He-f amlet ak dein for ist Aar 

Som For-Dring; arm sam- lian maxuiilce1 hysk til at holde det. 

Blatlviklcsomliedon or en Mission. Do u- maaslce mecl til at stott- 

sntlns Missionek. llmrfor ilclce denn-»T- 

DANISH LUTH. PUBL. HOU5E, Blair, Nein-. 

Nye Bøgetx 
Olfert Mond: Kristiw og hanc Im. 

Studiet over teligisst Sjæleliv i Lys as W 
Clittelset oq Dptriw Iris 81.10. 

L. c. Meu- Oud ies bitte-ehe site Institute-. 
Oovedpunkterne i den kristne Btmelætdom i satte 

konkrete Mitten med anstuelige Eltempler fra sibøs 
len oq Mennestrlivet. 69 Sidet .25. 

Tit-. Lyusu Alpent- Israel. 
En lille Valdenserhistorie med 17 Jllustratimt. 

101 Tiber .40. 

stilph Muth Gut et scrlishec 
En Ratte Predikenet ovetiatte as N. W. It 

Okd itette Tid om Kristendommen til »de dannede blaudt 
den« Zornsteke«. 100 Siden .s0. 

Paul Oldeubstm Gut til Alter-. 

St Ord til unge. 20 Sider .05. 

I. V. seyn-: Ei hellist TeML 

Nogle Ord til unge Rand om Null-ed W M. .()s. 

p. P. passe-: »Der strsk W- 
Vejledninq til Bibellæsnins for lIvet Das l sont 

ww. weidet of Kittelig Formina for den Indes Ils- 
sitm i Dom-satt 30 Sider. .10. 

Di. Tuns Tslet til Otto seist-sehn- 

Coldte set-den over for Ikbejdm i Iuds List. M 
ket VIII-thut des Intsn M. M Glitt II 

Busch M hil· M 
M. III-. 


