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. derude paa Missionsmarken faa nasr Stede i Pius-Bang eller Seoul ,og uden for de indhegnede Marter»
gende yderst niedsatte Prifet:
Der can nu ikke mere køres hvor
Kultur-end og Kriiicndommeus
Brei-e fra Luther, oversatte af F. L. Mynfter (Kbh. 1869)
fom Mr. Gale. Mr. Galc fortæller andre Steder. som har spadferet
som helft; thi de fleste har deres
438 Sider.
at han ofte maa tasnke paa dette over et Hundrede Mil for at være
Hiudkiugt
30
Land indhegnet, saa vi maa pent
i
Mode, naar han ser Missionens til Stede.
Amerika
Her
har
Naar en Missionwr draaer ud
,,Deutfche Theologie-A En herlig aandelig lille Bog om den
fslge de udlagte Beje som nu bliman haardt ved at spadiere et starnu.
Pionererne
fandt
Frcmgang
rette Focstaaelfe af, hvad Adam og Kristus er, og om,
til et Hedningeland iaa er der
vec mere og mere istandsadh Regedog mange Vaniteligheder at over- ters Gang for at komme til Gudsi
Ud·
hvorledes Adam skal d-, og Kristus opstaa i os.
Missionasrers
erfarne
(ifølge
ringen har anlagt en god Vej fra
De samme Vansteliahcder tienesten.
komme.
kan
en
iotn
Pan
talelsed
lmn
Dansk udgivet ved Lauritz H. Schmidt. (Kbh.
Fore,
Innisfail lige til ivor Koloni.
vel endnu, men i langt minfindes
(Sluttes.)
er
komme til at mode-, oq det
.10
Ly1877.) 112 Sider.
dre Grad. Jeg ital ligc nævne nogs
Side
pas
6.)
(Sluttes
ften til Eneborlivet J den ist-steLueile, eller »Das og Læ5!« Af Adolph Monod. Med
le of disfe Vanjkeliqheder I) Jeg
Tid, medens han er detach gaars
Canada.
.15
Form-d af Pastor Blædel (Kbh. 1862), 268 Sider
ncsvnte i den føkfte Del af ForeLwnqilen tilbaae til de kære, sin
draget, at Værelferne blev opvari
Syv Pcædikeuct for Børn of Gokden Calthrop. Overiatte
Fcere uyc ther.
Men mar ,saa den
han foxlod
Ist oq nu.
met fm neben. Her maa Missionæs
as Thore Bitt-. Forord af Chr. Richard-L Mich 1878.)
iltiie Læuaiel i noacn Maade er rer
sidde paa Gulvet med det end
98 Sitten
.10
overstaaet, iaq kommer Lviien til at
Dickfon, 21. Tec. 191().« Breve fra General Gokdon 81.20
Von over det andet og holde Fore.60
bo alone
Saaledes hat det ogiaa
Tit Forsvar mod den faakaldte Grundtvigianisme, as Dr.
J Tag er dct 8 Aar, fiden min Birkelig Frelse (Torkey)
læsninger for sine Difciple. Han
Dei gamle Hiem (Jan.McLaren Aet
Kind
Korea
Land
Von
med
gamlis
.15
som
Jesus Lotsen og jea
H. Martensen. (Kbh. 1874.) 112 Sidetc
væket
maa atre det, thi det er Stif, og
Under
Mesterens
Haand
(Chr.
kom
de
til
lnkkede
op for
fremtilbage
oq Japan
Omaha efter at hiwe
Theoloqiste Afhaudlinget af Dr. teol. C. E. Scharling. Uds
Landets
dersom han ikke folget
1.Sx
Lynge).
vasrcst i Canada, for at se efter
mede, men Korea blev ved at holgivne af Past. Peter J. Chr. Scharling. Med Forfats
SM, visl han ikkcs kunne holde Di.9s
Sigrid (Lauritz Peter-sen)
Land i det hemmte solrige
de von iin Eneborftand Mr. Gale
Albeys
terenö Portræt og Omrids af hans Levnet. (Kbh.
kan
man
io
sciplenes Respekt Oa
Et Blik i Guds Kærlighedngb.
ta.
sinkst-, at iaa sent iom i Aaret 1886 nok
.40
1880) 428 Sidet.
forftaa, at dette ilider paa Hel-.4!
(Skovg.-Peterfen)
Den Gang var Landet her, hvor
iaa han Stille i Korea, hvorpaa bredet.
2) Jkke alene maa han fidAlle-evenftaaende er uindbundne, men i ten og god Tilltand.
vi nu bar vor danfke Koloni. Ide, Arbejderne og Kirken(Sadolin) .2(—
man kunde lceie Jndstriftem «Dræb
de paa dette opvarmede Gulv, men
Udovet
nærværende Focfyning faas disie Bsqek ikke mete.
.1t
VerdenssMiösionSsKonferencen
tomt og msrkt: nei, hvad siger jeg,
den fremmede". Men pludielig kam
maa ogsaa fove paa det. Heu
han
Tømrerfvenden
Jesus
af Nazaikke mørktx thi Solen fkinnede defdmss LVTIIIM Pllsllsllllcc AMICI
Missionærerne og forkyndte Evannaar Kulden tiltager,
.05
Ratten,
reth.
paa
være
vi
Bunde
det
var
III-Am MER.
Men
ligt
hver
Dag,
dog
her; ingen
geliet.
at
Landet
var
ikke
om
ivar
Port-rette
den
fyre meget ,,.domesteads" herude
et Wiss-many
beqynder
Dan. Luth. Publ. Ooufr.
Gang
deroore og banker og siger: »Jeg
er den, som vil vcere eders Kotige.
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