
Dunste i Gualand. 

J en Artikel i ,,Tiden« skriver 
Grsnlauds Provst, Schutz Latern- 
sen: 

Deb, der komme-: fejlende en sol- 
kler Sommer ind ad en gwnlandske 
Fjotd läge imod Sold-rieth som er 

hans og Skibets Maul, faar i Rege- 
len slct ikke Øje paa den« Han er 

optaget af at splge Højfjeldens brat- 
te Linn-t, der tvinger Øjet opad til 
de hvide Tinder, vildt fkaarne i Tak- 
ker og Spidjer. Han maa se nedad 
langs Ffeldfidem Helt nede ved 
Fieldenrs Fod liggek Hufene. J 
bkogedr For-ver fer de ud, fom om 
en Vnrnchaand har stillet Legetøjss 
huse op imod det grau ffmanende 
Underlnnd. 

Og Jndtrykket fotandrer sig ikke, 
selv naak Fremmede fwttet Faden 
paa Land og vandrer op mellem Hu- 
fene. Han set Koloniebeffyrens Hus 
bvggct as Sten, kalket hvidt med Ta- 
get i rødt. Han ser Trækirken med 
sit lade Taum, Præfteboligen, Sko- 
len, alt i Trek, rødtnalede Vckgge og 
Tag mcsd en fpanskgrøn Farve som 
irret Kobber, og ind imellem diöse 
de fmaa Gksnlænderhuse, fomme 
helt af Træ i liaesaa skinnende Far- 
ver, andre med Mute af Tini-, hvis 
nrønnc Gut-s tager sia nok saa godt 
nd. Gader er der jngen af. De 
300 LIBenneskeV der kan bo ved en 

saadan Koloni. fylder altfor lidt. 
En Stump Bej mellem Hufene er 

alt. Ewad der kan ydes. Den laan- 
ste andkerevcj i Grsnland er ca. 

1000 Men. Udenfor den tætte 
Klange 07 Huse liaaer Vidden, Ødet. 
De smaa Pletter med arønt Erwä- 
det bnme Overtrwk, af Lyng for- 
fvinder belt for den gkaa Gneis, der 
i hsjeke Fieldhnmpler gaar over i 
Højfjcjxxh der alle Beane er Øjets 
Eva-use unt-tagen udover Fiorden, 
hvor Barirt liaaer blaat, langt for- 
bi de kmaa forte Øer i Jndløbot, 
helt nd t:1 Horisonten 

Trætixr man indenfor i et af de 

danste Hjcm ved Koloniem vil man 

finde drt not saa hyggeligt. Lidt 
lavlosm og snasvert maakke: der or 

de Hufe, Tom snart er 200 Aar gam- 
le. xlskpn belt dansce er Mem-neue 
Maakks ex- den nationalklcrdte Tit-— 
nerindc med Skindbukfekne vg den 
rsde Haattop det one-steh fom minder 
en ow, bror man er. 

Der ot- Sommer. Vindnetne 
staat aabkske Solen skinner indoncr 
Lust :-«.:·::«.r, rige Blomfterflor i Vin- 
dneskatmm Hugmoderens Stolts 
chd ·«ns:: jnm selv bar onelfkct og 
ver-met rn: Vinteren iaennem. Der 
er ncesten ikke til at verkc i Sinon 
for Sol. Flnerne Jammer op og 
ned ad Ifnderne Men nde er der 
ersian san-it J Tortcn tasttcs Ihn-r 
fværfnrr Nimman Moskitoerim Tom 

graadincs nimm-. Jnaen slippek 
iaennem nden nted et snnllont An- 
fiat, brki han da iffv bar fnrart 
for et dmkkende, men i Varmen 
stærkt .«-.s:-;:crende Mtnwsfløt Mog- 
aLInO ix den deiliae awnlandske 
Sommers Plagt-. Tot er en fiel 
List-. naar en frifk Bin-it fefcr Sonst-- 
mene brrts 
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I Der kan være varmt nok omSoms 

sinnen i Grsnland, naar Solen 
skinner, og det er stille. Men der 
skal itke megen Sknge og Blæst 
til, ist Termometeret falder ned 

under 10, ja Z Graden Dei-for 
kan man kun have Kakkelovuene kol- 
de en ganske tokt Tib. 

Judendørs fkyser ingen i Grim- 
land, naar Hufet og Kakkelovnen 
ellcrs er i Orden. Der brugeö 
Kul, mange Kul, det er visi. Men 
san kon man ogfaa have det grumme 
hyggeligt i fin Stue, selv den koldeste 
Vintekdag, felv naar det iuseir med 
Staunen bande- 

Udendørs er Kuldrn heller ikke 
faa flem, som man viftnok for det 
nieste tror. Naar Dunste Hammer 
fra Uirønland til Danmark, er de i 
Neuen-u kuldikcere. Det maa være 

det danske Klimas Fuqtighed, der 

Uirkcsr faa stcerkt. Givet er det i 

finert Fald, at een Grads Knlde i 
Danmark virker langt koldere end 
ti Grade-r i Ost-Inland Nu er der 
in Forifel paa Gkønland. J drt 

nordiigste District kan 40 Gradch 
Kulde uok bide Aniigtet til Js. 
Jllligcvel fckkdes de Danfke ndcs 

uden Vanikeligbed. Lwngere Syd 
vaa er 20 — 25 Grader en ster 
Kulch Alt er bereanet efter Cel- 
fius’ Maulestok. 

» 

Men Market da. Grønkand er 

jo Midnatsfolens og Winter-mer- 
kets Land. Ja, en Del af det. 
Ten sndliae Del af Landet er ikte 
saa sorfkellig i den Senseende fra 
Danmarh iam man trot. Men i 

Nordgrønland kredfer Solen Daa 
an Nat paa lsinnen tre —- fire dei- 
line Maaneder. Mcn der sidder 
man ogsaa i ligefaa mange Maa- 
neder i sin Stne over ,,den«evige 
Lampe«. J den allermørkeste Tid 
knn man knn til Nød og knn lige 
midt am Dagen færdes nde, naar 

da ikke Maanen fnlder Solens 
tonnne Plads, og inde er det Tra- 

nen, der efter Evne maa give Belus- 
ning. Petrolenm hat endnu jkke 
fnndet Vej til de grønlandske Hiern. 
Der can ikke beftilles meget ved 

Tranbelysning, men Vanen benir- 
ker« at feln den er man acad for. 
Bed Lejligheder maa faa Stearinlys 
Ifabe den festliae Stemnina, man 

snsker. Men nceates kan det ikkcy at 

Vinternmrket paa de fleste Dunste 
ever en nedtrykkende JndfydelTQ ta- 

ncsr paa Heil-redet tiltned Man rei- 
jer sia atter, naar Lyset og Tagen 
kommen men i Lcengden maa det 

dog virke paa Almenbefindendor. 
J Oktober aaar det sidfte Zkib 

fra Grønland og vender føkst tilbage 
dertil i Midten af April. Tet er 

et halnt Aars Enfomhed For-Nord- 
nwnlanisss Vol-kommende endnn lan- 

gen-, September til Juni. Man 

tan vei nande lettet, naar det Bd- 

fns Efib er aaaet, on man tasnker 
paa, at man nu for en Etnnd er sri 
for de befværlige Entbedsjkrwcrier. 
tlsken Stunden bliuer lang. For 
dem, du« hat Slanx og Rennen 

mest for den, der hal- fine Vørn i 

TapnnarL er det en lann on nennst-« 

tin Winter at faa Ende paa: under- 

Lint not flnver den haftiaem end 
man sknlde tro. Dei enssormige 
Lin aør Tiden fort. 

Horn sur det Dagäuu ANY-usw«- Our 
De steile Dunst et km nndet der m 

act dem Jutereeöfe J Nord-nen- 
Imm «- det must Uersksleu med bun- 

deslusde Tot taler de dunstz Mgsnd 
helft n-n, Imar de er samtnen. Quer 
Lmr Eine Hunde og sin Siujkmsre at 

mag-ie- J Sydgrønland er det mere 

Jagt og Skispott. For unge Tan- 

Tte er Linet i Grønland i den Hen- 

. feende uden Mage, iundt on seit som 
det er 

Men det er ogfaa nødvendiat at 
have noget at fylde sin Tid med. 
Fristelsen for de Damke i Grsnland 
er thvhed. Det stille Liv og En- 

lsomheden virker let i den Retning. 
Mest i ældre Tid bufkede adftillige 
under dekfor. Jkke faa greb til 
Flafkew Den voksende Ansvarsfs- 
lelse og den stætkere Forbindelse 
med Danmark hat gjokt Forholdene 
nu langt, langt bedre. 

—-.—.—-— 

Nin Religion forandkes ikke 
used Beim 

Beboerne ved Sskyften paa et 

Steh i Mailand havde i fleke Maa- 
neder til deres store Sorg, paa 
Grund af ugunftigt Befr, ikke kannst 
vore ude paa Fiikeri. Fiikeri er 

deres Livserhvem men i de rasende 

Storme havde ingen Fifker vovet 
sig ud paa Sinn. Underlig not, en 

tidlig Søndag Morgen, bedredes 
Bei-eh og Binden horte op. Nogle 
af Fiifcrenc lnsgav fig ned Lästrun- 
den og jtsød deres Bande ud. 

»Gaustc vist er det Iøndag«, sag- 
de de til lyverandre; ,,men vi et 

saa fattige, og det er saa længe si- 
den, vi hat kunnet fortjene nogth 
naar det blot var os muligt, gik 
vi ikke til Søs i Dag«. 

! Dette bitte en gammel Fiskeky 
Hfom var et sandt Guds Baru, og 

jsom levede i et inderligt og fortro- 
»ligt Snmfund med sin Herre. Han 
»vor rast og rørig og sdrog endnu 
gerne til Eos-; men han fyntes vg- 
saa godt om at Være paa Stranden 
og gøre Fangstredskaberne i Stand; 
og naar han badede Næt eller be 

skasftigcsdis sig paa liqnende Munde, 
var dct hans wurde at benytte Lei- 

.ligl)eden og fortælle sit cære Var- 
nebarn um jin elskcde Fräsen Den- 
ne løb nu efter Mcendene og raub- 
te: ».8mnmu-rater, hvad vil J Aste-? 
Boot-for dettc »arm« og ,,naar«? 
Bil J quertrwde Guds Bud og von- 

heuiqe Horte-us Tagi« 
: Mændene bleo steigende-, medens 
han mcd stærfere Stemme raubte 
til dem: »Me» Religion forblioer 
den famme i al Flugs Vejr, vesd 

-ugnnftig og guustig Bind. Elfter J 
Wird, saa holde-r hans Bud, og et af 
ldistie loder: »Nun Huiledagm i Hu, 

Tat du holder den helligl« Bist er 

Liandh vi er sattige: men bund gøk 
»disttil Ecigcii«.- Bedre fattig og adlys 

-dcs(itud, end isizi og udiwttc sig for 
lianiJsVrisdu Ton, sum Doucr at vaste 

Hain Indig, tan i Tag drage ud 
paa Fangitx nie-n jeq vil ikke have 
Ton Religion, der itifter med Vojret«. 
I Mændene fulgte den gnmle Fi- 
,skers Forinaning, vendte tilbage til 

kLandIanisu og degew sig til Sim- 
daqsgudstjenesten i Kirlen i Stedet 

Ifor at begiue siq ud pim Søm 
i Honimod Aftcn brød der en for- 
færdelig Sturm los, som kaiede i 
to Tage. Ta iorandredcs Vejrliget: 

zVejrct blen gunftigt, og snart blev 
Fiskeriet rigere end for, og til de 
brave FolL iom bavdcs bevaret en 

Hiod Samvittiql)ed, kotn der Glæde 
»og Beistand, m dobbelt taknemme— 

"lige wd de nu Gurts Vcliimielsc. 
Lworledesz forholder det sig med 

.ka Religion? Er den afljængig af 
IV(-jrtst, cller er den stedse den sam- 

HMIP Er vi liqe fromme Hverdag 
-fom SøndagJ J Sundhed sum Sygi 
dom, i Prøoelic iom i Lotte? 

F. og R. i 
l-.—.......- 
i 

Tko og Vide. 

Zønmi Jlstm den Isl. April 
holdt chilolcjorimndcr Ponl Han- 

ffen ist Foreer i Teilnm Fore- 
ldraqsssionsnith iom gengimss i 
j«,kliinqitc«o Follistidmdc«: 
! :’ll««-I«i;1 for har MenneUeiiujkten 
snasret flitket sank-des Aan til Flu- 
ssth met Vidensfnben oq fu«-) W- 
Isnltnter Zum un our Laqu ka Mr 

ils-»und til at Akt-re Hände nq kahle-n- 
lliku der-Im nmaste Jei iujm l-)t 

Estolte Wen Det san im weit-T 
«nt tsj staats Jänn- sur i alt snr JHJj 
Grad at overourdere Vidensmäwcs 
ssiesnltatett Ist Lan Inst-e qodt at 

Zsmndse lidt u.1 se usdrnelth ma- 

Hmor lunth XII i Akirfeliglusden er 

smmede klskanqe er red at saldc 

·Paa Knas for Videnskabeth :n.-n 

’det er at tun-le for en Asqukx 
Selv om Videnskabchzi Nikus zsik 

frn Hin-ists Bund til de ndetftc 
Stier-setz san madede den W ikke 
over Alverdm Nei, Vidmstulien 
raader Tun over en lille bestoben 
Del as Werden oq giver oss knn 

Oplysninq om saa forbavsende lidt. 
De riatia ftore SpørgsmaaL fom 
bar Hundredfold mere Vetydning 
for os end alt, hvad Videnfkaben 
giver os Oplysning om, ja, derom 
ued man intet· 

Spsrger man om noget faa uner- 

liggende som: Hvad er Mcnnesker, 
hvor er de komne fra? Jntet Sim- 
Aldrig har Videnfkaben kastet no- 

qen lnfcnde Straale over Spørgb 
maalet om, ·hvor Mennefkefleeqten 
er kommen fra. Men kan Videnska- 
ben da ikke fortwlle os, hvor Men- 
nestet gaar heu? Nei, om san hele 
den stolte Videnfkab msder op i 
Ffok oq Rad, faa giver den dog 
ikke den fierneste Oplysninq am- 
hvor Mennestet gaar hen. Den 
fortæller os intet om, hvowisdt Di- 
den Moder Udslettelie eller Oder- 

gang til en højeke Ell-er lavere Form 
for Tilvætelsm 

Men hsvad er da Menneskets 
Mant, og hvad er Meningen med- 
at vi er komne her? Bestandig in« 
tet Suar fra Vidcnskabem Hund 

Hsr den Sten, der ligqer paa Mar- 
kon ellcr Vejen, -.(h·aften,. L1)fvt, 

)Vinden, Kullene, Oar Rumntet 

Hsrænser ofv. Jntet Znar. Tidens 

;Ja, hvad er den —s er der Be- 
ngndelse eller Ende? Videnskaben. 
ved det irr-. 

; 
l cd sum III-of IJ 
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; Andagtsbøger: 
Pastor P. Krag: Daglig Andagt. 

Minder fra Morgentimerne i St- 
Jacobs Kirka Smukt inle. s2.20. 
Tag og Lass. Udgivct af Hans Niels 
sen og Olfcrt Richard. Korte Lasse- 
ftykker til Bibeltekfter paa hver Dag 
i Aaret J fmukt Shirtingsbith 
SIML J Franffbind PIJNL ! 

» Spur-grou, C. Ha Du til 6511d.f 
Betragtninger sur hver Lag i Aaretl 
J Ehirtinqesbind PLOU 

J chu Fodfpotu Et Und-I Ord til 
must Tug, udlagt af nordslesvigfke 
Prasster. 402 store Sitte-L J smukt 
Zhirtjngsbind 58125 i 

Læs Ernst Evers Fortchlinger. Føbl 
gende hswcs i Oplaq. qodt indbunY 
den, og til betndeliq ncsdsatte Pris» 

» 

spr: ( 
HAdVentkloiken Jud-b. 40 Cents. 1 

Nanr Kirkeklokken kalder. Jndb 50c.1 
Undcsr Graner og Palme-L Jndb 50c. 
Livct i LyLJZ Judlr 50c. 
Olimrenc og Tonwwistcs. Jndb.50c. 
Guldkorm Judb. 60c. 
Vcd Guds Trunk Jirdb. 50c. 

L Vksd Zins-L Jndb. Wir 
s 
I Af andre gode Bis-geh af hvilke 
ni for fort Tid fide-n modtog nyt 
Oplag fra Danmarh anbefalcs: 

I Glcrdrn i Herren. Fortwllinger af 
A. Wolmat. Misd Forord af Past. 
AsfclienfcldtsHanfeiL 193 Sidcr. 
Smukt indb. Zur 

Ulmcn, B.-: Mam. en Valdenser- 
historie fra Stutningen af det 17. 
Aarhundrksde. Pan Dunst ved Past. 
R. P. Modian 121 Biber Jndbuns 
den 50 Cents. 

Hund der staat Bagvcd. Kristclig 
Fortwllina af M. CI Tonne nye Bog 
af en for øvriqt Vel kendt og yndet 
Forfattor hat faaet rosende Omtale» 
faa vel i Damnark fom herovref 
Den or paa 210 Zider og feel-! 
ae5 i smuft Shirtingsbiud til den 
for en Im Vog sterbe-les lam- Pris 
of Pl 00 Jmelng 60 Conts 

Einmal-um« J. OJ Davids Trom, 
clior Jsraciixs -Ln1-dssr5dax1e.. Mchil· 
lebet-· ZRLZ Zidmt I. Praqtfuldt 
Wind M 25. 

Mann-allen Ein-. kaliq Jord.l 
Nietisbjllcdesr im »k111-.11f1i1:a. rigt il- 
lnfmsrct Ists Eidetx 81.25. 

Butt, Jakob V. Hans Nielscn 
Saum-« MCD Lange-J Worin-up tssss 
EIde Zimux indlsnndm BILML 
Banki, A. Mit-. Sau-:- :Ic’i-J5sm Hatt-; 

ns Un lmxiis E.111!t1d. H Theihällch 
fm Unmut-I Flur Nu Tr·-"0i(- LU- 
km Misd Vijlcdcr km Facsjuiilut 
512 Sideic Elmant indbnnnen 
82.70. 

Richard Bann-: To luslliths Pniqc 
Hvile Oversat fra Enge-IT eftcsr 

Bruner i Isilss ndqivncs ,lt)e faints 
evcrlastikm rest« .Af C Noce, Sog« 

ineprasft : Emqu Ums Sidm jmukt 
indbnndm Hättst-. 

Luther-s refornmtoriskc Zkrifter i 
lldvalg. Med historistc Jndlzsdnins 
get of Dr. Frcdrik Nielsen. 828 
Sidcr. Eiuukt indbundcn 82.00. 

German Lande: Martin Luther. 
Hans Utniklina oq Auswer Med 
30 Portrwtter og Jlustratioxusr. 111 
Sidcn Smutt indb. s1.15. 

As trifteligt Folkebjbliotck er 

fremde-les udkommcm 
Ausgarts Lehnen Oversat af P. A- 

Fenger. Med oplyfende Noter af 
Pr«df. Dr. Phil. Hatt Olrik. Paa ny 
udgivet og boarbcidct as Paftor G- 
Münsten Mcd ct Forord af 
Pastor A. Strickter. 

282 Sider. Smukt indb. 65 Ets. 

G. Münster-: Mai-fes Julegave og 
Og andre Fortællinger for sitt-re og 
mindre Baru. 214 Zider. Smukt 
Mit-. 65 CentQ 
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Nyt paa Lager. 
Ä. P. ÄNDBRZBN : 

Vejleclning til samt-let over Luther-s Katekismu le 
Dels ordnet efter Balslevs Leere-bog 156 Sidetn lndb. .60 

IIIRMÄN LUNDB: 
Martin Luther-Hans Utvikllng og List-verk. Med 30 
Portkættek og Illustrationer. særdeles smukt indb. 1.15 

KR, PUNI: 
Humor og Tunlcor—llaandbog til For-erlag samtaler og 
Diskussionle i Forenjngek ak Ungdom. l, 2, 3 og 4 sam— 
ljng—P1-is per Samling, kartonneret. .......... .70 

P. KRAM 
Das-US AndWMinder km Morgentimerue i st· Jakobs 
IIka Ordner eftek Erkennt-et Indb. i Vælskbind 2.20 

Danish Luther-an Publishing Hause-, 
Bleir, Naht-. 

SkovgaardsPetekfeus Smaafkristrr. 
Følgende Skrifter af Past. Skovgaard-Petersen, der fandtes i 

let beskadiget Tilftand blandt vort brandfkadte Lager, er nu istands 
sat og indbundet tilsammen i nyt Shirtingsbind: 

1. Læsuings Betydniug i et kristeut ngdomöliu 
2. Venfknbets Stilling i et kristent ngdomstiv. 
Z. Omvendcr oder, thi Himmeriges Rige et kommet Irr. 
—4. Hvokledes fiuch Guds Villie? 
ö. Kristns og de studereudc. 
Tilsammen 236 Sider. Sælges faa langt Oplaget rækket for 

den overordentlig billige Pris af 5 0 C e U t s. 

Dan. Luth. Publ. Dense, 
Blaik,Nebk. 

Subfkriptions-Jndbydelsc. 
To ypperlige starre Værker er be- 

gyndt at udkomme i Hæftet i Dan- 
mark· 

l. Martin Lutherö Liv og Ho- 
vedværket ved P. Severinsen. 

Ca. 40 Hæfter a 10 Cis-. 
; 2. ,,Hvad staat der fkrevet?« Bi- 
belarbejde i 3 Dele af Past. Asscheni 

feldtsHanfen. 

1 Del: Tros- og Sædelære for 
Menigheden. 

L. Del: Oversigt over Bibeleni 
Jud-hold 

Z. Del: Bibelsk Andagtsbog »Bei- 
-Gry og ved Kvæld«. —- 

Ca. 50 Hæfter a 6 Cts. 
Subskription er bindende for hele 

Værket. 

Til Undcrretuing. 
Ta der har været Spørgsmaal 

am, hvot mange Hefter mit paabei 
gyndtks Bibelarbejde: »Hvad staat 
der flrevet?« vilde udgøre, og am 

Jndholdets Art, vilde jeg gerne 
gentage, at der, naar Arbejdet er 

fuldendt, vil blive tre Bøger ud af 
Iet: l) En Tros- og Sædelære for 
Nenigheden (ganske vift »faft FIde« 
Gebt-. 5, 14), dog lagt til Rette 
i faa jaevn en Form som muligt); 
2) en kort Oversigt over vor Bibel-B 
Jndhold (,,vor Bibel og dens Her- 
ligheder«) samt Z) en bibelfk Ans- 
dagtsbog («ved Gry og ved Kvasld«) I 
med to ret lorte Stykker til hver 
Tag (det ene fra det gamle, det an- 

det fra det nye Testamente, knyttede 

»Paftor P. Severinsen er en stor 
siender af vor luthckjte Salmeskat, 
Iznorom han har skkcvet en Del, 

Tor has gjort dank fordeiagtigt be- 
iisxxdt Nu bclmdcr »Forlagsmaga- 
i«met« et starre Arbejde af han« 
;,,:I.Ikartin Luthers Lin og Hoveduæv 
;ker«. Dei er ret driftigt, det kan 
stfe mmtpix Tor foresligaer jo faa 

F tstssutOxn sanimi- Emnc baade videw 

Hskabeligt og populært. Naar jeg al- 

jligeveh efter at have læst tilfendte 
forste Hcefte, trot, at Dkiftigheden 
Jil belønnes —-- at Værket fikkert 
oil faa mange Læfere, faa er det 

I særlig, fordi dct paa Grund af Far- 
Eiatterens Begavelse paa dctte Om-! Iraade er noget for fig. Der videns 
-:labelige, der foreligger om LutheH 

er jo meft kun for de Lætde, og det; 
populære er tidt baade tsrt og kei; 
deligt.« P. Severinfens Bog er faa 

tit sige baado videnskabelig og po- 

til sammenhængende Afsnit i Bibelen 
og sigtende paa at føke Hiemmets 
saa vel som den enkeltes dagliqe 
Andagt saa meget som muligt ind 
i Fortrolighed nied felve Bibeltekss 
ten i Sammenhæng. 

Hefternes Tal toenkes efter Pla- 
nen at blive ornkring ved halvttedi 
(et Hefte maanedligt i ca. 4 Aas-U 
men hvert Hefte bliver kun paa 16 
store Sider, og den maanedlige Uds 
gift jo kun ganfke lille. Saaledef 
overkoinmes det lettere af alle Par- 
ter. 

AsschenfeldtsHansem 
Undertegnede modtager Subfkkips 

tion paa ovennævnte Brett 
Prian er 6 Ets. per Geste. 

pulær paa een Gangsp Det er videns 
sk«hc1igt, for saa visi, fom det er 

folidt historisk underbygget. For- 
fnttcsresn har sag grundig sat sig ind 
i irr Umne, at han beherfket det nws 
ftcn sont noget selooplevet. Dernæst 
fortasller han jcevnt og läge til om 
alle bis-si- mange Enkelthedcr, der 
Fasnsr LyS over vor ftore Kirkefas 
der-I Lin og Zarntid, dertil frifk 
og fornøjelig, ofte med et Stænk 
af sniittendc Lune, fom man ellcts 
ikkcs er nant til at mode i hanc 
Eli-isten Det er aal)enbart, at For- 
fntteren i faadanne populærshiswris 
ske Skrifter hat fundet et Omraade, 
sont han særlig behersker, og hvor 
bang Evner ret kan udfolde fig. 
Hvis de følgende Hæfter holder- 
hvad de førfte ladet-, bliver det et 
Rast-f, der vil læfes med Interesse 
bar-de af Ptæftkr og Lægfolk. 
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