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«Martha Johaner — — 20 Aar 
—- Haar «blondt, Øjne graa —- —- 

De tejier til?« 
»St! .min Feetter. Maskinift Jo- 

hanfen i Pensionatet i den og den 
Gade i New Port-« 

,,Malkinist Johansen. Er den Her- 
re giftl« 

,,Nej.'« 
»Har·De ilce Adresse-n paa en 

gift Herstel« 
»N—e—ej.« 
..Kender De inqen qifte Oerrer i 

New York?« 
Den unge Dame rsdmer og set 

fig toadvild omkring. Saa dukker 
der pludielin et Navn op i hendes 
Bevidstlieky og Neqnslabsføreren 
faar en nn Adresse --— paa en gift 
Herr-; ined R Vorn- Nn er lmn be- 
roliget. 

Deg- nasste er en ung Mastiniit. 
»Die-m wiler De til?« ; 

..Jnaen. Jeg rejier Paa Stipen-. 
dinm-" 

Ja, inen Te ital opgive en Adres- 
ie.« 

»Im ved innen Adresse Nam- jeajl 
kommer til New York, taqer feg indil 
paa est eller andet Hotel.« l 

»We« — inen lwilketP Jeg slal 
have en Adresse Naar jeg aflevererI 
disie Lister til Politiet i New Yorkf fordre-r dette, at hver Pasiager har1 opaivet en Adresse« 

Sau trwder en bebfertet Medrejs 
ten-die til vg hviiter Maikiniften sin 
Adresse i Oper ] 

Me? et Lettelsens Sul afleverer 
han dcnne Adresse til Striveren 
San er det Slcer klar-et 

Dei bltver for Reiten altid kla- 
tet Kein det ille klares pna anden 
Munde-. taki soorer man, at man ref- 
ler til Paltor Peter-sen, New York. 
Man Oed nemlig —- og ved man 
det illa faar man det at vide —- at 
der ved Landgangen i New York 
staat en Herre, der i daglig Tale 
kaldes ,,Pastor Petersen« og for en 
Dollat eller to er villig til at mod- 
tage Nykommere on garantere for 
dem i enhver Retninq. 

Wider er det leert-tat Dagen 
eftet ait vi ind i xsudfon Læger og 
Detektiver kam om Bord. De fsrlte 
efterlaa vore Tunger og fslte w 
paa Pullen Og hvls der intet leer- 
liqt var l Veiem var Deren sabnet 
for os 

Vi tunde gaa ind i det foriættede 
Land fLarleniLedet i ..I-Sorø Amts- 
tidendei 

————- w-- ——- —- 

qud der sindes 
i Palæstinas Jord. 

Jetikoe Mun. 

De kszgtlgste Resultater af Udgkavs 
ningerne i Palcestina er samlet i 
et for nylig udkommcn Viert af Le-l deren for de tyske lldgravningenz 
Professor Sellin. Forfatteren tue-J 
stæftiger sig foruden med de tyjke 
tilligc med de efterrigikeh engelske og 
ometikanske. »So. Mal-U striver 
her om blandt andet: 

Nassten overalt hat man fundet 
meget velbevakedc Nester as de gam-! 
le Kananitters Stadsmure, som ofl 
Jstaelittetne blev reparerede med 
fikkantede sKvaderstem medens Ka- 
nanittekne endnu byggede med raa,’ 
ukegelmæssige Sten· 

Ved at folge dissc Mute kan man 

faa et ganfke nøjaqtigt Kendikab til 
bege de Sterben fom b gedes af 
dette Falk, der i dct tredie Aartusins 
de f. Kr. ajorde Palasstina til et Mit-« 
tut-land, og dcssssnden vgiaa til de se- 
nere israelitifke Nybtmnismcr. 

Ved et mækkeligt Tilfaslde er den 
tkedobbelte Mut omkrina Jerikm 
der nenne-m Bibelen er blencn faa 
her-Int, allerbedst bevor-et Judenforx 
Stadsmmen staat flcre Siedet Du- 
seneg Mute i en Hsjde af indtil 2 
Meter-. og man Inn af disse Mute» 
faa en Foreftillina om Rummenes 
kingc Stil-tolle 

Hase-te i fis iccv er vgqu meget 
imm. og qf de hidttl opdaqede Dust-. 
qdstillek de riges siq Mc set tue-get 
ftu de W» 

J Hufene dar man fundet en 

Rmtgse Wgekaqu sont Mond-me 
fmiquuqvis has qui-i soc ums-« 
lese. og fqu Jenes-e modftod Helden- 
spare-singen 

Immnittekne hat for den taugt 
spendete-we Oel erbeidet used Sten- 
vuxsth des- fortvkisk Mist- vsr I 
W s Wissen-es tut Oft-r 
ket- M f. Ke. W secure- 
Mss est-s Icr UW W- 
i-— i: sei-I 

j- 

—
- 

W 

! As Edle Metall-: hat den tyske 
Ekspedition kun een Gang-i Tau- 

Inach —- fundet et helt Guldsmykke- 
ifom rimeligviis kws tithisrt en kann- 
Initisk Minde· Deriucud imr Eng- 
lænderne gjort rigt Bytte i Gerzerss 
Grave. ! Endnu stsrre Interesse irembyder 
Keamikfundene, blandt andersirush 
’Tallerkener,, Las-meis, o. s. v. fra 
kanaiiitifk, israelitisk, gut-sc romerfk 

jog endnu fenere Perioden der yder 
Hden sikreste Hjaslp til Beftemmelie 
»af Tiden for disse Kulturperioder, 
og fom oed deres karakterifttske De- 

»koration fortceller, hvad der er in- 
ldenkende Produkt. 

De righoldige Fund af mykeniske, 
typriske og æqyptifke Ting offen at 
Palasstina ikke stod udenfor den an- 

tikke Verdens Kulturudvikling, men 

alle-rede i det L. Aartusinde f. Kr- 
ftod midt i Strømmen af den spr- 
orientalske Kunst Te i san flort An- 
tal fundet Signetften, fom hver 
ananit og Jsmelit bar i en Siior 
om Hallen og senkte vist oqiaa blen- 
lmaret paa Finqrene. er forfynede 
med en IIIængde interessante Em- 
blemec 

Oaiaa hele Jndskrifter er fun- 
det, og i Tnatmch bar man oven i 
Kehrt fnndet et Arkiv fra det 15. 
Anthundrede f. Kr» der hat tilhørt 
den kmmnitiske Lvrighedsperson ij Vyen --- en Mand, der rinieliqviss 
sparede til, hnad ui nu kalder Vom- 
weiter. 

Jndikrifterne er foretagne paa 
Lertauler med babyloniifisiileiZkrift 
As istsraelitiikshebraifkc Jndfkrifter er 

hidtil kun simdet een eneste of Eng- 
iiriiderna 

Ved Ziden as disse Jndikriftsksi 
fund itaar de religionshistoriife 
Fund, iom giver Oplysnsinger Uni, 
wilke ZtederKananitterne shar holdt 
deresz Gudstjenester, oni deres Ra- 
gelseiskar og Amuletter, deres Gudes 
billeder of Ler, Emalie og Branca 
Otwpigst forekomsmer Altre reist for 
Astarte Lig af nyfødte Bern, der 
er bifat i fmaa Kister omkring en 

Dei af Altrene, synes ·at tyde paa, 
at Kananittekne ofrede Bsrn til de- 
res Guder. 

Udgmvningerne i Palastan vi- 
fer paa ganske tydelig Munde det 
samme, som Bibelen beretter om 

Kanonitternes og Jsmelitternes 
daglige, foeiale og religiøie Liv. 

De pacwisek de voksende Kultur- 
indflydelier gennem den overalt 
fremtrædende babyloniske Skrift, 
nenne-m de æqyptiike Elementer i 
Religionen og gennem den sinke-Ind- 
søriel of grwike Vater. 

Landets Historie lasset man i de 
vekslende Kulturevoker. hvoraf det 
fremaaar. hvor naar Babylonierne, 
Æaypterne og Filistrene var Herr-er 
i Lande-L oq at Israelitterne oms 

kting Aar 1000 fst Kristi under 
David oa Salomon erobrede hele 
Drin-added 
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Det nye Japan. 
»Bist er vanfkeligt at tro,« stri- 

Jvek John Mott, »at Japan for to 
YSlasatled stden var endnu mere af- 
gfort lukket for Westens Jndflydelfe 
end Kinn. 

Siden da bar dette Falk imidletss 
Ftid vist sig i flere Henfeender at 
Eva-re den meft fremraueude Nation 
i Verdeti 

Tot bar afoit større Fremfkridt 
i eet Slckatlcd end noaet andet Land 
bar afokt i to, om ikke i tre Slckats 
led. 

Dei hat aaaet i Stole hos den he- 
;le Ver-den og bar tasiet mod Und-er- 
eisniaen med en vidunderlia Laste- 
nemhed. 

« 

Dei er fiikldeih at en reffeiidc be- 
findet siq paa enOceandamver. uden 
at ban opdaaer een eller sseke Ja- 
paneke blandt sine Medeeitende —- 

Japaiiere, der We restri- nmdt i 
Werden for at ftae Fern-fetten men 

sit-ed det alnorlige For-fett for Øle at 
studen- en ellek andeii Institution. 
en eller enden Beut-gelte eii 

eJei auden Opfindelle M en ellet 
aHiden Nation fast beste-ist wo at 

IW den Kundskah hast indvtndet 

MA. fruqtbrinqende for sit met 

Wtqdid er Magens-s 
W fein Fell Ver ei nea- 

dek set met Frost tot qi de 
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Japan, har fundet modsatte Ind- 
;tryk. De har fundet, at Japanerne 
fnarere er bleven ydmyget ved deres 
Sejre og shar faaet en starre An- 
sparöfjlelse. 

Japan har maafke aldrig udvist 
en ftørke Joser efter at tage Leere af 
andre Nationer og udvikle sine egne 
Evner end i det Tidsrum, der er 

forløbet siden den rnssisksjapanfke 
Kris. 

Den Anscuelfe, der nceres i visse 
Medic at Japan hat slaaet sig til 
Ro paa sine Laurbcer, er ikke kor- 
rekt. 

Japan er ikke hart op med at gaa 
i Skale. Dets Odergangstid kan til 
Dels være farbi, men den er ikke 
helt farbi. Dybtgaaende Forandrins 
ger finder «endnn Sied, om ilke saa 
hurtigt som før, og Japan er endnn 
i Fremadfkriden 

Man maa ikke tabe det Faktum 
af Srna-, at Japans Jndflydelse 
ftmstter fia over hele Østen 

Lederne af den japanste kristelige 
Ztndenterbepwgelfe betonede dette 
Fattnm i det bekendte Telegram, de 
1906 sendte til Modet i Næstevillet 
Japan fører Østen, men hvorhen?« 

Dis-se Ord er endnu mere Udtryk 
for Japans Stilling nn til Tags,end 
de par denaann Vnddet var fendt 
Sein en ganske tilfceldig reifende i 
Japan vil fe, hvorledes dette Land 
efterhaanden bliver en stadig starre 
Faktor i den lldoitlinq, der foregaar 
i det fjerne Øften med Hensyn til 
Handel oa Jndnftri. oa de store 
Tampfkibsfelskaber i England, Ame- 
rika on Tofkland føler fig i stadig 
tiltagende Grad Trykkcst l)eraf. 

Japan bar en indgribendeJndflys 
sdelse paa de alonomiste Forandrini 
aer ikke alene i Korea, men vgan i 
Kina 

Tot-J Etennno er blepen den mesft 
indflydelfesrige i det fjerne Østens 
Politik. J en lanat starre Udstræks 
ning end de fleste Falk aner, har 
Japan indtaaet Forerstillinaen paa 
Asiens Fastland 

Det er sandt, at Japan er Fører 
for Øften Østens Nationer følger 
Japan. ligeiom Japan folget Ve- 
ften, og hvad der er lylkedes for Ja- 
pan at aøre i Vag,«vil de andre gøre 
i Morgen 

De Fremikridt, Japan hat gjort, 
er en Profeti onl, hvad der vil folge 
efter bos alle Ostens Nationer.« 

-——— —- 

chikwiem Reh-. s 
l Ved stadig at lasse Beretningeh 

fm andre Meniabeder er jea Tid 
efter anden bleer paamindet. nun 
itkc oi her, Vetljania Menigved red; 
Plainview, burde lade høre fra os» 

Socn en Regel hører vi fka vort! 
Samfnnds Virksomheder noqet am- 

trent faalydende: tom til os! Om- 
det er godt o. j. v. Dct fer nd til, 
fom om vedkonmtende har en AnJIIe 

otkh at Dunste-me er et Folc. sum 
til enlmer Tid er rede til at bmde 
op og sige Faroel for at taae i Nes- 
fiddelse det, som har gode on paa- 

lidelige Løfter for timelig Bindi-ja 
Da jeg Aar tilbage vac i Dan- 

nmrk, blev det. mig fortalt, at en- 

fom forlod fit Fædrelandchmnsark) 
og rcjfte over til Amerika, lslisn 

aldrig siden rigtig lyklelin. thi iclv 
om det gik ham godt derovnn par 

hans Werte doa i Daynmrtx ng 
reiste han tilbage igem last-kurz lmn 
efter de mere »frie Forholde«, sum 

Tatjstsleerttanerne vlefer at fiae 
Hvis dettc passen faa mai der jo 
viere en Flags Utilfkedsbed i os 
Dnnfkere i Amerika: men et ntils 
fredss Mem-eile er sicrldcn lænqe paa 
et Stett Zlnlde der nu være nogle, 
Tom i en nasc- ermttd tænter paa 
at rntte ov seres Teltpæle. men 

endnn ilke er riqtia klar over, hvor 
de fkal sætte dem fast iaen, da til- 
lader vl os herved at brnqe Udtrnks 
ket:.«.(lsom til ost« Oq han. Tom 
tlerder on sider Himlens Fugu-. la. 
der vi um Lofterne. Lad oss lamtidig 
mindes Ltftet am. at efter endt Ir- 
beidddag i Herr-as Binaaakd kam- 
mer Wen. 

Fct en Tid ttlbaye reiste Mr R. 
schmissen tm Ist-sm- tll Brnllx 
cela-. for am mutig at viere noget 
tat deckt lvge TM Objektive sont 
alt i tlcke Iat bar sent tim. Dei ek- 

Igd SM. at II windet W 
satte-ils Malt Melken rettu- un 

M IMM- M Mai col» se- 
Mudtt III Mist EIN Cis 
W at We M like III-' » 
N II Ist f Obst-Isi- mäd W 

W 

Forbønneh og at de om muligt vil 
iende andre til at optage Menis i 

hedsarbejdet her iblandt vort dan- 
sle Falk. 

Den 25. September havde vi et» 

»in-m Ungdomsmøde Det var de 
unge i dette Paftorak, hvortil herer 

«foruden Plainview, Laurel og Be- 
izile Mills, fom var insdbudt til et 
ifcelles Ungdomsmøde De mødtc tals 

Irigt Vor ftore «og meget indbydende 
Kirke her i det danfke Territorimn 

ivar fyldt. Ved Formiddags Ends- 

-tjeneften talte Pastor Karl M.Han- 

lson ud fra Temaet: Hvad tykkes eder 

lum Kristus? Han skilidrede Kristus 
sum Lunens Hen'sigt, Lovens Opfyli 
der og Lovens Ende. Dernæft lagde 

Ihr-n Spørgsmaalet indtrængende 
Ilion til de enkeltes Eilig-reife EnDel 
"9.-ke»»eskkk hque maaske ardkig 
Itwnlt over Spørgsnmalet on saa 
mener de, dermed, at sde ikke er imod J 

) 

:Kriftus, men de glemmer, at etMens 
»neskes Tale og Lin har afgiort hvad 
de tykles om Kristus Vi havde da 
Middnq i Kirkens FROpr hvor der 
blev bespift 125 Personen lEben paa 
Citermiddagen iamledes vi igen for 
at lytte til Herren-I Ord, hvor Stu- 
denten-ne K. Matthiefen oa F. Nas- 
nnksien talte til de nnge og frem- 
laade for dem Nødvendiqheden af 
cit simbe at indana gennem den 
inevre Port Det gjaldt nm at aøre 
sit Vola. Pastor Haufen laqde da 
Japan Missionen frem for de nnge 
nq opiordrede dem til at lmkme en 

Nani- wa Herren-Z Alter til Opfe- 
relien of en Kirke i Japan. Gauen 
belka sig til SM. Det er vort Ønske 
« vor Opfordring til alle unge i 
Zoinfundet at støtte denne Sag. 

KL Matthielen og F. Rasmussem 
der denne Sommer har opholdt sig 
i Ililninviom er nu reift tilbaqe til 
Stolen i Bloity hvor de agter at 
sortiwtte deres Studier. 

Mr. K. Mattbieien var Menighes 
den-J Neliqionsikolelærer dette Aar. 
Tot er vort Ønike, at de maa blive 
Deliiqnet on vwre til Veliignelse 

Bewei- brinaer vi en kærlig Hil- 
sen til alle vore Venner on Sam- 

anndsbwdre nd over Landet oa lad 
josri med det iamme paaminde eder 
iom ifke at qlemme Jubilæumsgas 
iven. Et Menigbedssmedlem 

i 

Rogle nye Boget 
for Sondagsftolen. 

Sold-tu i et Salt-ist Land. As 
Maky N. Tuch Paa Danik ved 
A. K. Skildringer af indiike 
Birn. Den handler snart om lyts 
telige Solstinsbøm fnact out 

dem, der maatte Inske, at de an- 

drig var fsdte, blandt dem man- 

ge af Barneægtefkabernes ulykkes 
lige Oste. 108 Sidek, smukt ind- 
bunden, og med Billeder. Prii 
40 Cents. 

»Viel-e til mine Blut, frq det hel- 
llge Land. As Henky A. Harpet 
Med mange Jllustrationer. Jud- 
dunden i farvetrytt Papbind, 
Pris 40 Cents. Den er ledsaget 
af et Form-d as Provft Joh. Bibe- 
Petersen. ,,Aarhus Stiststidende« 
skrivek: »Denne Bog kan man 

Inske den videst knulige Udbres 
delse, da den er et ypperligt Hjæli 
petnidde’ til Fortlaking af mansj 
og m iet i de bibelfke Fortst- 
lingei«. 

»Ist-enge og Deengr. Stildringer fra 
! Missionsmarkm Oversat af Ka- 
I 

ten Reden Det er en Bog on 

Drenge af forfkellige Raser, Had- 
farvet og Spros. Den fortællet 
om Indien-J og Arabiens brune 
Menge-, om Afrikns sorte og M 
nas gute Menge og om Tren- 
gene iblandt Amerikas Jndianer 

j stammer- Men first og sfrem 
I meft staslner den imcllem de te 

ftoke Hovedgtuppek:D1-enge. de: 
er Kristnr. on Drenge. der ist- 
er Kristne. Da den minder um« 

at Grenseftellet ir kllem disie to 

Gent-ver stkækkct i- 1 igennem hole 
Vetden — faavel hwr de stattf- 

I vetede som lwor de knctiverede 
I Folleftqnunet bor. I 

Oasen er m 156 Sider. imakt 

) tndd. oq kiqt illnftteret. Iris M 
M. 

In We t smestketI 
I Fortælltnqet oq Ema-usw tilz 
I still-Wohnt Aste-se t s« 
I Idvent ttl Unse. sed I. sicut-f I Ists- Mfdektetse for Biene-« 

. 
qudsnmnuk 79 Mee- ski- 
fs Gent-. 

Bis-II W Mit M 
III. Ich- 

Ekslcursion 
fil 

hana Roloni. Alberiiy Zanacla 

cis-sag clen 4cle 0letobek 
kisgaar vor nasstek Store Ekskursiun km Councsil Blicks-, la. 

«Rounå cui-« kun 825.00 
im- (l(,-m, der Denker pim at lichsc Linnl i sur l(()l«,ni. 

Skriv on- tiazrmens ()pl)·suing·:r til 

mwihu s- Zhristiansem 
Ell( Horn, Iowa. 

llvillce Blacle holder De? 
lksr Lin-A imus nokcht amltst, (i(-r i Tons Dagss i Sau lmj Umii Frist-ZU 

Amtslnrsstning og Tankssgimg i allcs Snmfumliiklassetz Som Blink- ng Tisisis 
skriften Disitp gut-lehr ikke mintlst dein opvoksusnde S!nsg:. l)--t or der-sur 
uf slltsrkszførstts Holz-Unfug M (l(-i« i um- Iljksm final-s- 

RENB ZLADE, 

s l 
ils-r kalt øvn lmiilydiklsss i Reining us (—t rmt Liv the-J stin: Smil««r, nsdsil 
Atti-Ellen oft-er Lin-is spgte anliisi·, ogz Afsntag fut- alt (l(-t, (l·-1« vil cis-cl- 

msrdigo 08 weil at fnrgiito Rimlet og noclipryde l(aruktorekn. Diir ginss alt, 
for mai-ge ai· umle Ark. 

KRISTEUGE Bl«ADE, 
tler kan ins-re et lzolnprk mal sle Kluttsrikilisnusns og l«’«n·mkgttslsens Bøl- 
ger, som steclse Styrter ind over os i Tale og skriir km alles Kamer, og 
lienvende vort. Sind og vor Tunlcts pem de tsvige Satullicder, limmf vor Viel- 
fmrd inknger for Tid og Brigle 

« DANSKE BLADE, 
det- kan viere tin-d til ai- iostre og tmer hos ciHI opvolcsende Slikgt iblimdt 
os heim-to Kmrlighed til vort ModersmaiiL vor-e Fkvdkes Land og vor Mo- 
deklcirke. 

FITNE, KRlsTELIGE, DANsIcE BLADZ, 
det ek, trods alle Manglois, vor-e samiundsblade «l)anslceren", ««1(irkebls.s 
tiet" og «De Unges Blad". Dorfor tøk vi frit opkordke til Arbejde for 
der-es lich-sedebit- Nu er det, Tid at- tage kat. Lmsetidea staat- fok Esau- 
den. Det et ogsaa ilcn Titl, da Mi(ll» Som Regel et- rigeligst blas-mit Fall-. 
Ved Modtagelse ak Betaling iok et Aars Abouvement seades til aye 
Helden-e 

BLÄDENZ leT TlL NYTML 

Alton-, its clea Tid, Bestillingen indløbek, og til l. Jan. 1912 gemie- 
«Danskeken« kot- sl.50, «l(iklcebls.det" for sl.00, «Børneblcdet" for 50 Cent- 

og «De Unges Blsd" kot- 50 Cents. Dei-, er kun 83.50 kot- slle flke Binde for 

15 Muneden 
Hu- De en Naht-, Dom iklce holder Blei-den« Sau ge It its bam til It 

Iwane-Ia Lykkes det ilclee, san send bis-m et ellek andet ei dem for et. Ast 

com For-stilis; M kaut- Imn maaske Lyst til at holde det. 
Bladvikksomheden er en Mission. Di- er msaske mail til at stjtte 

andre Minimum Hvokfor ilcko denno? 

DANISH LUTH. PUBL. HOU8E, Blait, Nebr. 
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Nye Bogen 

Skikkelset os Optritr Pric s1.10. 

L. c. Meis- Dvsd fes dikterede site Laßt-user 

Hovedpunkterne i den kristne Blrnelckrdom l koste 
konkrete Sætninger med anskuelige Essempler fto Bibe- 
len og Mennefkelivet. 69 Sider .25. 

Thr. Lysgex Alperuei Israel. 
En lille Valdenferhiftorie med 17 Jllustrationer. 

101 Sider. .40. 

Idol-h Monat: Gut er Her-listed 
En stelle Prædikenet over-satte af R. Volk-Oft ct 

Ord i rette Tid om Kristendommen til ..de dannede blanbt 
dens Zoraqterr«. 100 Stdn. Au 

Paul cldeubskm Go- til Alters. 

St Okd til unge. 20 Eider .05. 

F. V· seyn-: Et helligt Tau-el. 

Noqle Ord til unge Mcemä om Renheo 19 Stdn .uå 

d. H— Alle-: »Der sim Freier«-—- 

Veiledninq til Bibellæsnim for bot-r kca T IJM 
1910. Udsivet of Kirseliq Forming for den Jude- ski- 

sion i Danmort 30 Sider .10. 

Olfcrt Meers: Krisis-s og hanc sie-c 

Studier over religisft Sjæleliv i Lys af bibelske 

De. Turm Taler til Otto Iebtest-idem 

coldte set-den over for Arbeits-re i Grads Lise. tut-sei's- 
ret Wettelle oed Anton M. 64 Alter 20 

III-M MI- IIU Hist-. 
Bleir. sehr 


