
Det, der besinnt 
Vor Gut-s Ord bestaar evindelig, 

((ss. 40, si. 

Haabet. 
Thi alt, hvad der er screvet 

tilforn, det er ffrcvet til vor 

Belcering, for at vi jkulle ya- 
ve Haabet ved Udhuldenbeden 
og Skrifternes Trost. 

Rom. 15, »I. 

»At vi skulle have Haabet«, det 

ek, hvad Paulus her sæklig vil ji- 

Haabet staat for Paulus fom no- 

get overordcntlig betydningsfuldt og 

herligt. 
Og det er itke underligt, at hcm 

scetter stor Pris paa Haabet baade 

for sin egen Tel og for deres Del, 
som shan havde prædiket erlfens 
Evangelium for. 

Thi — han vidfte og erfarede, at 

de ikke var i Besiddelse af det, fom 
de vitkelig ejede i Trer paa deres 
Gerte og Frclsexn 

J det 8. Kap. of samme Brev 

skriver han: »Thi i Haabet vleve 

vi frelftez men et Hemd- fom fes, 
er ikke Haab.« 

Altsaa — de saa det ikke, og 
endnu mindre var de i Besiddefe as 
det, de fik ved Fressen i Kriftuä 
wertimod 

Thi forud i sammc smpmn Im- 

ver han: »Im holder for, at den 

nasrocercnde Tids LidelTe ikfe er at 

tean imod den Herlighed Tom ital 
anbenbates Paa os.« 

Her bar vi Synspunktet, buorfra 
Paulus faa sin og jin Tidsz Krist- 

nes Stilling —- —. 

»Den ncerværende Tids Lidelser« 
staat som Udtryk for deres vikleliqe 
timelige Stilling: den var altsaa 
langtfra hetlig. 

Men »den Herlighcd "om skal 
qabenbares paa os« —- dette Ub- 

sagn staat fom lldtryk for det, u 

ejede i Inaba men ikke endnu var 

i Befiddelse af. 
Og Ordene »ikke at rksgne imod« 

peger paa Uligheden i Værdien as 
det næwcerende og det tilkommrnde. 

Det er Haabet og den Herlighed, 
som Haabet omfatter og faftholder, 
»der holdt Paulus oppe under de 
Sangle han qennemgik. 

Det var Haabet om Herlighed 
has Gud, der gav Martyrerne Mod 
og Kraft og Udholdenhed, naak de 
Ied og til fidst dsde for KristiSkyld 

Men Haabet hat væsentlig 
femme Bewdninq for os, for vor 

Tids Rtistnh sont det hat-de 
for Paulus og dem, han havde vuns 

Idet for Kristu3. 
Bel kan vi itke i samme For-! 

stand tale om den nærværendeTids; 
Lidelier, som han og de fande. 

« 

Kriftendommen hat vundewævd 
i Vetdem san eiviliserede Nationa. 
merkender deng gavnlige Jndfly-’ 
delse og holder deres beTkyttendeJ 
Haand over dens Bedenk-etc 1 

Mcn alligevel —- Betden er ittej 
bleven kristelig; det ftore FlertulI 
af vor Tids Mennesker lever i Van- 
tro og ladet haant om fand og teil 
vende Kristmtkm · 

Og hvad har saa or erstnc for-; 
ud for Verdens Born? Gvao bes: 
siidder vi frem for oisfe her i den- 
nc Tilværelse7 

Verden giver ikke Præmie sorx 
few den mes: asgte og ideale Kri-i 
stendom hvad har vi san forud for] 
De andre? 

Janbetl Haabetll V1 ere» 

stelfte i Haabet, men det, vi haa-: 
set-, det set vi Ecke, befiddek det ikkeJ 
men det et gemt for os, det er til- 
kommendel H 

Dei et Haut-et om evi,1t Liv ag: 
cer! iahed hisset has Gud, der skall 
aphowe os under Livets Modgang 
og W. F 

Det er Saal-et der stal give os. 
Udholdenhed i vor Tro under Oder- 
dagslivets Trivialjtet, baqde naar 

Herden smilet, og naar den bannt-L 
Dei et Haabet, der ital sætte 

Kraft i vor Arm, faa den tun holde 
nd i Arbejdet for Guds NUMme- 
sang hjemme og ude. 

Tot er Qual-et, der ital hlde vo- 
te Hjertey ssaa vi san være glade at 
Ofke of fort timelkqe Gods fotGuds 
Ums Wie og enhvet sod- 
M-- 

Dei s Ue M at M her qjortj 
list f« W sp- st qu 
M I C« 

«- 

Dei er det, her staat oven over-Z 
alt, hvad der tilforn et site-net det 
er ftrevet til vor Belæring, for at 

vi skulle have Haut-et 
Og Hand-et og Strifternes Trost 

giver Udholdenhed baade under» 
Trcengslek og Lidclfer og underAks 
bejdet. 

« 

Haabet fkæaker evig Ungdom og 
dermed Udholdenhed, Taa vi ika 
nacktes 

Lad os hufke 
voke Vorm-hien- 

Ho: dig findet-— den faderin eVarms 
hiertighed. Hos 14, 4. 

Naak jeg i Jesu Ravn vil fokssqe 
at strive lidt om Børnehjenh san 
tasnket jeg paa, hvad den notice 
Samfundsformand Past. Heime en 

Gang sagde, at vore Vørnehjexn var 

Blomster; men nu vdd J jo nok, at 

Bkomstcr maa vandes, ellcrs vis- 
ner de jo hort. Tot glædede mig 
mange Gang meget at Te hvorledes 
de smaa Menigheder rundt om dct 

norka Børnchjem i Beloit, Ja» 
vandedc deres lille Amme Jeg haa- 
ber faa not, at J nu forstaar, 
bvad jeg mener med at vonde. 

Ja, dct er forunderligt at Te, 
hvorledes dette Hjcm er gaaet frem- 
adx da jeg com dertil fandtes der 
ikkc en Gang saa meget Tom en 

Hjnlbør paa Pladsen, men nu h-- 
rer der til Hiervon-i fcm Bygninger, 
fire Hundrede Arke-S Land og en 

Mængde Heste og Kreatukekz hvor 
mange tør jeg ikke Tige, da det nu er 

længe siden jeg var der. 
Da jeg kom bestra, hovde jcg den 

Glde i to Aar at kunne lccgge 50 

Toll. til Eide um Jlarct nd af min 
lilli1 Zommcsrløn Forst udlaante 

jeg disfe Penge til Hjemmet renns- 

ftit, men liden fik jeg den Glasdc 
at kunne ftænke dem til det. 

Da jcg tom ud of det norske oa 

ind i det danfkc Zamfund, hovde 
jeg det v"c1mme Maul for Lie, nein- 

lig at kunnt- 5amle lidt til vokel 

FBømehjcm Jeg havde ogfaa par-; 
jdet nckrmeste de 50 Toll. Iamlet till 
Je Laan tic de hauste Vernehjml 
Tmen sm- blev jeg sokhindket deri. 
da der blev Trang for Pengene paa» 
et endet Sied. Dercftcr blev faa denj 
Gave fka Herren, at kunne jamld 
lidt, ask-let indtil sidste Aar, da- 

feg hatt-, at vor Barnehjemskasfe 
var tota: thi da fik ieg igen den 
lGliede fta Herren at kunne lægge 
’25 Doll. i Kassen, hvilke jeg ogsaa 
shsrte com i rette Tib. 
T Jeg sttivet ikke dette for at Eises-, 
for hvad jeg dar foaet bidraget til 

LBIrnehjemmet, thi jeg stammet 
»mitt, for-di jeg ikke hat faaet ndreti 

jiet mete, og min Bsn et, at Herren 
maa faa Lov til at aabne mit og dit 
Hickte for denne state Sag. 

Da jeg for et Par Aar siden san- 
den fmukke Bornchjemsplads i Eli 
Horn og hvad der var bebyggct 
tænkte jeg: bvor maa vi mange Tu- 

sinde TanTke her i Amerika itte 
«s"kammcs os for at lade de smacks 
Hiem ligge saadan ben! Tersom en- 

hver dansk Mond og Kvindcs, fom af 
Herren et velfignet med san tmqu 
godt, vilde bidrage eftek Evne til 
den deflige Zag, faa kunde vi have 
haft man-ge skønne Blomfter i vort 

Samfund Jeg man sige, at jeg 
er ikke inde for de ftore Birnehjew 
thi de indeholdet en Fate for at 
blive til AnstalteV mcsn derimod forl 
de fman pæne Hjem 

Naar vi tasnker os lidt am, hvorl 
er der faa ikke mange Smaabsrn.« 
som lidet Ast-, dog er det ille Tat-: 
meget paa Laut-eh chi der siddek 
Falk i Reglen som temmelig velstils 
lede, men derimod inde i de state 
Byer med al ideres Fattiqbom vgl 
Elendighed og ude paa Hedningesl 
matten i Vantkoens Ritte. i Med saadan et Billet-e for Mel 
lud os san streute Sagen vote gede· 
Gewer, im at der san blähe gieri» 
Plads for endnu flere af de smaa 
ihie-werde via-. I 

k Og Getreu vil vislelig velsigue «os.« 

I. Its-L 
—.s.---— 

s Ei tripolitanfk Errennst 
En Amerika-sey der iuer hquk i 

erobtet Tkipolit. 

J Roofevelts «The Outlwi« for- ’ 

telles der overfat for norsk Affen posten« —- om et merk-list M 

tyrtog for omtrent 100 Aar sideih 
der paa et hængende Haar kunde 
have fort til, at Tripolis var kom- 
men ind under amerikaan Ostre- 
dømme. 

William Euton fsdtes 1764 i 
Staten Connecticutt. blev Stusåt 
1700 fra Dartmouth Colleqe og to 
Aar feneke Kaptajn i den amerika- 
lTe Atme, kivor han udmætkede sig 
i Jndiancrkrigene. 

Lan blcv i 17808 sendt fom de for- 
cnede Etaters Kon5ul til Tripolis. 
Paa den Tid spillede Barbakftaterne 
en ikke uvctydelig Rolle i Ver-dens- 
historim ved den-s fystematisk drevs 
ne Sørsveri og Pengeudpresning, 
og blandt Nationekne var det al- 

mindelig Skik at betale dem ekt anr- 

lig Tribut for saakaldt Beskyttelfe 
af Frogtfarore oq .sloffardi1«kibe«. De 
forenede Statt-r ilagdes fauledes en 

aarlig Etat af 22,0()() DollarT 
siort Tid efter Eutons Ansættels 

sc «om Konjul i Tripolis sit han fra 
Tom-n en Melding om, at man ger- 
ne straks vilde modtage en Gave as 
10,000 Geværer fm Amerika. 

Lotto med migstrudsel for-bund- 
nr Forlangende undlod heller ikfe 
at Tastte Enton i .sirigsstemning, og 
kmn fkrcv til Regeringen i Wafhing 
ton, at om man i Etedet for Tri 
but og Gaver date vilde fendc ham 
en Hsjmnoneks Fregat, fkulde han 
not gore Ende vaa baade Dem-n 
og bons Fæftninger, et Forilag, s 

dog ikke vandt Tilslutning i Ame- 
fikti- 

Enton maatte da sokcløvig Man 
iiq til Tons-T men ventede ftadiq 
pno cn bedrc Anledning til at sæts 
te on Etappe-r for det Tributvasfem 
Tom paaførte baan cgct Land bat-de 
betydclig Udgift og Ydmygelse Den- 
ne Anledning fyntes han ogfm bsd 
sjg om Efteraaret 1804. 

Ton davænsnde Tey Yafo hav- 
dc tjlranet iig Magten ved at affekt- 
tc og fotvise jin Bruder .Hamid, den 
retmæsjige Fäusten-, fom havde ta- 

gct Tilflngt i Canvtem medens hang 
tre Vorn holdtes tilbage Tom Gidsi 
Irr i Tkivolis. 

Der ovstod Da hos Entom som 
baodcs set mange Beviser paa Don 
Wams-J llpopularjtet, den genial-( 
Taufe at genindscette Hamid paa 
Tronen ved amerikanjk Hjælp, hvils 
tot vilde sigc under et Stegs ameri- 
kanjt Protettorat. Hvad der for Re- 
isen syntes at have færlig paavirkA 
hom, var en dyb Sympati for Ha- 
mids fangne Bsrn. 

Enton begav fig til Washington, 
men Planen, fom han forelagde Re- 
geringen, blev afvift 
Ufoktnyt vendte Enton med en Tel 

amerikanfke Ledsagere tilbqqe oq 
sluttede fig til Oamid i Alexandkia 
Her samlede han en hofft brogetSkai 
re pag 500 Mand, væfentlig Arn-« 
bete og Grækere foruden nogle itasl 
lienske og franfte Veteranek. De tun 
nj W Amerikanete var Dkivkraften 
oq Zjælen i ForetagendeU 

Cksveditionen ajaldt first Tismas 
i en Afstand af 1000 fem. fm Ausk. 
andrin, og 1805 fette Enton Tink- Ins-: 
synderlige Tropvek ud i den for Imm- 
Mt nkendte Erken. 

« 

De Vanskeliqheder, Tom man »sc) 

te paa. var nmnqe og sum-, nq Eic- 
re Gange holdt Ekspeditionen ma 

at arm i Stoffen-. Arabcrne gjorde 
Motteri oq nkmtede at gaa vidcre 
udesn hsfere Betaling: mcn da EaJ 
ton til Genaæld truede med at cis-Z 
ftedige og overlode dem til dems- 
wabne i erenm spiede de Tig but- 
tm 

Man passe-rede Land-Ihnen book 

Jndvaanekne aldrig bavdc Tot Emst 
ne. Ttods de uendeliae Vesm1erä.;- 
heder og Genvordighedek drev bog 
Satan sine Falk ftem wer en Ho- 

stiqu as omtrent 35 Kilometer onx 
Tagen, indtil man udmottet os- 
næsten halvdsde as Salt ftod for- 
an Terms Mute. 

Her fandt Enton til sin uEFsTFis 
veliae Glæde beleilig Iiaaende vaa 
Bannen den amerikanfke »Nimm- 
nerg Orlogsbrig »Argus«, og det 

lykkedes ham at overtale Kommun- 
dsren Hull til at deltuge i et feel- 
les Angreb pas Byen. 

Eaton stillede sin »Hast« paa en 

Hsfde i Nærheden af Byen, medens 
»Ur-aus« med sine Kanoner fotetog 
Bombardement as de ældgamle Mu- 
re. J disfe blev der studt en Presche 
genuem hvilken Taten strakg qjokde 
Ins-C Den voll-Comm- oq dum- 
dtifttqe Sturm M en mange Can- 
se sitts- Miit-I IMM, og 
spe- W II· 

1,000 NYE HOLDERE 
’l’ll« nl )-X NSlcFIIK l«JN« 

Inden den —lste Januar 1912. 
For at cictto Tal kaa nass, hat vi besluttet at give ou thdifnld 

Præmie til enhver ny Holder. 
Bnhver. der inden l. Januar-, 1912 tegner Abonnement Ima ..1)ansk(sn-n" metl 81.50 som 

l«’()rskudsbetaling, vjl Las Blut-let tilgt-mit km den ’1’i(1. liestilljngm jndloher og indtil l. Jun. 

Uns. Alt-um frit til Nytm. Den-Juden hat-hart Valgsst imollom følyisnde Præmiok —- krit 

tilsendt: 

Pkæmio Ur. I: 
6 smukke Billedek j Parvetkyk, Land- 
sksber — Polkelivsbilleder —- Krust- 
stykke — støkrelse 16820 Taumel-. 

Pkomie Nr. 2: 
En selvskækpeudo sah-. Den sammt-. vi 
i 2 Aar htt- brngt som szmie til llols 
deme- fuldo TilkkedsheC 

Pisa-wie Nr. s: 
l)avma«rkskort kot- Hjemmet. stønselse 
22126 Tommetc Tryth i 5 Pia-very med 
Jembsnety Syst-, Plagt-Setz Kirkety 
Herr-est o.s.v. 

Præwio Nr. L: 

»Hast i l.)-s", Portmlljngek sk Ernst 

Evens til de 3 Troeas Artiklen 241 

Sidek i Helshiktingsbiud. Bd udmmkket 

Bog. 

kræmie Nr. ö: 

2 Dnsio flne importerede BkevkoIIQ Bek- 

ak 12 korskellige Kort med Bibeltekst 

og 12 Gotte-rede Prospekte-· km »det 
skønne Danmskk". 

konnten wohnt-mode smuklko Prwmior til Eolderao udloves tjlgsvds 
værMuldo og nyttige 

Præmier til Abonnentsamlere: 
tot s nyo Kolderm 

Pku Helene Hempels Koges og Auskom- 

ningsbog. Bd økonomjsk og praktjsk 
Umwde kot- Eusmødre 289 sicher-« 

trykt pas godt Pspiiq smsgtnldt nd- 

gt,)-ket og indbundev. 

tot s ny solzer-: 

Bunyans ,,I’ilgrim’s Progress". Engel-h 
IRS-use Prsgtbind med Gold-vix kor- 

uven. Bn Mamgde Ave Illustration-en 

kot- 10 ny Bald-tu 
Bunyans »Es Pilgrims Vsndkias" Il- 

lustreret Pkagtudgave pay Dsmk i 

Kvaktokormat. En Pkyd kot- ethvekt 

Kristen—lljem. 

kot 15 uy solch-te- 
Asschenkeldt-Hunsens Juni-tratst Zirke- 
hjstorie for Mevigheden.« 0ktsvkomst. 
2 Store smukke Bind. 

kot- 25 ny samm- 
Dmohsels Edelsinn-L 6 solide Bind. Det- 
te velkendte Vier-It beimka jagen Anbe- 

kaliag. 

Naar det kutsstte Antsl nye Hulden med Asrskontiugent km hvor es- modtaget, sev- 

des den tjlsvsr9nde Prozij krjt til sandte-seen 

IWSIOLI — WCI OC OW, 

som hu- Øje kok Blsdvikluomhedcm Betydving — og Hienet pas rette sted —- lsd o- 

nu take kst med korenode chktst og »Um vol-e Teltpæle Iængeke nd". Akbejdet häke- 
des i Pjorz det km lykkes osus i Ast-. 

DANISH LUTHERAN PUBLISHING HOUSEJ 
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Stjemebanneret —« iom dengang 
indeholdt bare 15 Stierner — blev 

heilt over Tekna og vajede for ist- 
fte Gang over et befæstet Sted i den 

aamle Werden 

Tripolitanerne samlede sig gen- 

tagne Gange til Angreb, og i flekc 
Uger iandt Trasfninacr Eted i Uds 

kantm ai Dema. Cndelig lom det 

til et Hovedilag mellcni Leuen-J 

Tropper on Entonsti Arme, fremdes 

leg-i fis-tust of »Amt«-IV Kanonen der 

rosnlterede i en aigjort Zeit for 
Zwist-Kamme 

Termed itod Vejen aaben for 

Enton til 7elve Bot-n Trinolis og 

hele Lande-is Erobring. 
Ei Taadant Vigiiat Udfald skulde 

imidleriid Begivenhederne ilke faa 

J sidsie Øjcmm da Cato-: igeni 
stod Uaa Marschfod modtoq banl 
den lmist uvelloinne Meddelelsc, ai; 
de iorenede Statet havde ilnttet cui 
Ftedstraktat med Tripolis, ifslch 
hvilten der Milde betaloszi Zonen en 

Tribut en Gang for alle paa MWOU ; 
Tollen-T med at han gav Aftald paa » 

al videre Velkatning. 4 

"Eaton, som rimelig not var kai 

fende over denne Slutnina ma ins 

iejrrige Felttog, maatte finde sig ji 
iin Skekbne og bsie fia for Tit Fahl 
drelands Beitemmelse. Tenno blevY 
ttuffet i nsie Overensfiemmelie med 
det Grundpkinciv i Amerikaz Poli- 
tik, lom kort Tld iForveien var ble- 

vet laa ofte og indtrænqende ind- 

prentet af den ftore Washington 
netnlig: at afholde lig fta enhver 
Jndblanding l andre Verdengdcle on 

lægge al Voegt paa i den nne Ver- 

den at vokle lig stærk til at opfylde 
sin ngave blandt Nationetnr. 

M Ach heb sin Qiemkomit til 

Mc III-Wes M strre Mut-« 

———s 

Dampskibsbilletter 

cunardliniens storshurtiseskibe 
Mel-Ums di 

lMlell Ll"l’ll. Hilft-. Il0lsslc, 
«LAIH, JPTHH 

’W« 
— 

benisnimwt Prassidenten omtalth 
banH store Vsdkifter i bøjcs kavord 
Stolen Akkaskacbufetts overdrog hom- 
"om Gcwe et Stoffe- Lcmd paa W s 
nun Akt-es 4 

Men tort Tid derefter fik den Lust 
ncsuldhed, som dct amerikanisczolH 
as km til bar tagt for Dosen overj 
Dur sino Nationalhcslte, oqfaa i hanss 
Lilsaslde et besondeer lldflag, idet 
inni- Zlkidrogende til Kongresfen am 

at faa Dækning as de af bam paa 

Tripolisfelttoget udlagte Penge, 
blov afslaaet 

Tenne- Skuffelse og andre Gutm- 
melfer. Tom denne uroliae og sm- 

taalelige Siasl tog sig verr, poaskynds 
te vistnok hans altfor ttdlige Dsd 
1811 i en Alder of tun 47 Ast-. 

Satans Heltebaad mindes ved den 

Mode i Bostom Tom bærer Nat-net 

»Dann Street«. 
—- Jtalienernes Angreb paa Trisi 

polis findet Sted akkurat et Aar-I 

hundreds efter den hemmt-Use ame- 

rikanfse Its-stets Did. 

-—— a 

O Foltctalcsudcrfornnz fr I i . For at nnroduirrc vor Na- 
’——.—....... taloq for Vogt-h XIV-»sich 
ofv.,til enlnnst Lsrsrr nf druc- Wstd vol vs 
sendi- tlbfvlut frit ist Uemuvlak us out 

sollekalcndct for 1·.n«.«,jnds.sl:olocudr nun-ge 
Ioktæluugsr vg Stroh-h drrfom Te sendet 
US 10 cui-r just-« Vom-ers Nuvms og Atti-sind 
J. V. LUCIUAN « SM. Muse-poliz. Kinn 

Nytqaribrevr. 

J Lighed mcd de tidligere avettci 
rede ,,Julebreve«, ser vi os nu i 
Stand stil oqsaa at tilbyde tknkte 
»Nytaarsbrevis« med danik Tem. 
Vrevet bestaar as et Art færdeles 
fint Brevpapik tned ooboict For- 
7iking oa et lille Landskab i deli- 
kate Fort-er forovm Nebenunder 
følgende Hilsen i Guldtkykt »Mei- 
Tak til Gud for Tib, der wandt, 
og med Bin om hanc Velsignelse 
for Tit-, fom kommet, lad os tret- 
de ind i det nye Aar.« 

Overt Brev i ttlfvarende Konve- 
lut. Pris 10 Ets. per W» 81 
ver Dusim IS ptk loc. 

Dan· Such Publ. conse. 


