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J Tilsaslbe at urtgeksnæsngdedek oed 

Modtageueu beces man klagt m ver neduge 
costs-Eiern Iskzslde oct itke Hielt-z pedes 
Inn hear-entk- I«ig· til ,, ?a!iikeren«3 
contor. 

Naat Nesesne Chiusi-ex sag tu »Holt, ver 

Ioertekertdmoxi,enten sxt at tsbe bog dem 

til-c EI. at Jan cvtysnmq Hm del stockend-, 
jedes Oe altm Untat-, at DE san »so-risse- 
meutet i! seit-. Bin-D. Jst vts »Ja-re n; ,e-1 

sit-is Idee 

Pan »Den d. Kirte«s Stole i 
Des Meine-, Ja» er der if1g. »Kl. 
Sn11.« 12 unge Mcend, som fsger 
Addunnelse til Prcestegerningen. 
Oper mange andre Elever der er, 
siges ikke. 

Vi hat travlt til Jul her i Dan- 
Luth. Publ. Hause, men dog itke 
mere tmvlt, end vi hat Tid at tage 
imod et Hundrede nye Abonnentek 
endnu, før det gamle Aar udrins 
der, saa om nagen tænker paa at 

give en Aargang af »Dansteren" 
enten til iig ielv, iin Familie ellek 
til en Ven hjemme i Fædrelandet, 
saa lad os blot vide bekom. Ordren 
sial strats blive ekspederet. 

J ,,Kirkelig Samler« af 10. ds. 
berctter Formanden for »Den dan- 
ike Kirke i Am.«, at dienö Stinelfe 
her beiluttet at ovettage Vorne- 
hjemmet i Petth Amboy. Det er 

saa »D. d. K.s« tredie Virnehjem 
Pan Bitnehfemmet i Chicago et 

der 36 Bim, paa det i Tyler,Minn., 
var der ved Aarsmtdet i Sommer 
22, og i Hjemmet i Pekth Amboy 
et der for Tiden 12 Birn. 

Lad os lige san gerne offents 
lig henitille, at de hsiete Stoler 
Enden for vort Samfund — altfaa 
tkke blot de to, Samfundet efer og 
hat under. fin direkte Ledelse — 

vælgek hver en Korrespondent, iom 
ugentlig kan give Meddelelfer her 
i Viadet fta Livet og Atbejdet pas 
den Stole, han er paa. Vi isler 
vä- overbevift om, at Stola-vest- 
ueis vil sætte Pris var-, om de, der 
for»siaar Stola-ney vil tage Musikl- 
!in:en til Fslge 

x 

J »Danncvirke« striver Past. 
Hajspsnl Grimm under Oder-strik- 
ten »Koloni-·ation en Pind til vor 

Lig»iz«:e«' ng angribcr cui-get ftærkt 
de forfkelligcs Kolonkfationsforssg, 
sorts Jorctagcss of »Dan5k Folkesams 
sum-«- Jan fkrivcr bl. a.: »Im vo- 

ver ist paasma, at nu er dette lJst-lo- 
uivpszsn bleven en lltin;7, en al- 
vorlig Farc «for vort kristeligk og 

folkelige Arbede. Altfor megen Jn- 
ietesse nedlæqges der, altfor mange 
as vore yderst fparfomme Krckfter 
Mdeg der. —- Det 7kal se ud 
Im Liv, men det er kun Tot-den- 
Ijosids Soldaten-, der stiller an i 
svex ny Gede, det san musing 
bedrage til en Tit-, men det maa 

Mk blive vrd.« Past. Helmeg me- 

Iek dag, det kunde gas, derfom Ko- 
Ionietne Hunde befolkes of de for- 
ftmte anfke i Stark-We 

«Lsuthetaneren« af 6. ds. met-de- 
hr am en Fesiiighcsd, fom er værd 
It Ists-me Merrke ti1. Den formede 
Mit lutherfce Kirkez twL Semi- 
Wes Studenter havde indbudt Lu- 

In Gewinns-I Studenten og disfe 
fu« fulde Veso pas 

Skol- pm Musen-den 
M M de to M- 

dre, udfsrtes Astenens Ver-graut 
En delikat Supper ferveredes, Ta- 
ler holdteö af fire Studente-: pag 
Værteknes Begne og af tre do. paa 
sGæsternes Vegne. Den fortsnedeKirs 
fes Jenes Oktette sang flere Russ- 
re, og ligejaa gjorde Synodeits 
Sein-s ,,Glee Club«. Glæde og 
Feststemning berste-de Der siges, at 
de fette, de var alle ens, de havde 
fan forbavfende meget tilfcelles. 

kaflug til Bett-mein 
En af vore Prcefter hat sendt 

os »-..en evangeliske Alliance«s 

For-Flug til Vedengen med Anmods 
ning om at over:ætte det og offents 
liqgøre det hetids her i Vladet. 
Forslaget følgek da her i Oder-stet- 
tel«se: 

Ugen holdes fm Sendag den 7. 
til Lordng den 13. Jan. 

Tekster for Predikeuen kllcr Ta- 
ler Søndag: Joh. 15, 7: Jak. 4, 
2 Z: Luk. 11, L: Luk· 3, 21J Ef. 
6, 18: Matth. 9, 38. 

Mund-Im Takfigclfk og Ydmygels 
fe. qusigelfe: for Kristi Evange- 
lium-J csjrundvoldes usigelige Sit- 
kerbed, — for et verdenvidt Ønfke 
blandt Gudsz Born om ncermere 

Forening om at tilbede og tjene 
Ninus-. — for vaagnende Interes- 
se for den hellige Zkkift fom Guds 
Ord, der gør ,.viis til Ekel-N- —- 

for det ufejlbare Bevis for, at Li- 
vet i Kristus er et seitende Liv, og 
Livet uden for Ktåstus er et for- 
spildt Liv,—for den alvorligessængs 
sel efter en genoplivet Kirte og en 

evangeliseret Verdem — for Hel- 
ligaandens Gave og deres velsignes 
de Erfaring, som modtaget og ad- 
lydet den. 

Ydmygelfex i Betragtning ancsns 
neskets Homod og Jndbildfkhed, —- 

i Mtkagtning of den Vildfare15e, 
at Livets Onder lisgger i Montie- 
TketäOmstændigheder og ikke i Men- 
ne5ket Telv, —- i Vettagtning of den 

Vildfarelse, at Menncssket kan blive 
befriet fra jin Elendighed nden at 
blive sbefriet sra sin Sond, — i 

Betraqtning as manges Frafald fra 
kriften Tro og Tilbedelfe, —- i Be- 
tragtning af, at faa wegen Kraft og 
faa mqnge Penge udgives til ver-ds- 
lige Forli-steifer og Sklvnydelke,—— 
i Betragtniqn af; at Vctdslighed i 
mange Menigheder er tkaadt i Ste- 
det for Aandelighed. 

Sskiftlcitiuw Sal. 62: Es. 5, 
8-——-23; Dan. 9, l(«3-——20; Rom. 7 

18—25: 2 Tim. 1, 8—14. 

Tit-Mk Bis for dku almiudelis 
se Wirke. Bin: om et Videre Ve- 
greb as Kirken Tom en nandelig 
Institution» « at alle Modle 
mer af Hirten maa lcsve i Uerskonlig 
Zorcning med siristusz Tom sljrlcsnsks 

Hoved, —--— at der maa blivsc Tro- 
skab i at prædike cui-H »Im-liess- 
Evongelium, at der nma bijoe 
mindre Prmdik.11, Tom TIgcr at løs 
se Probleme-L osg more as Tulean 
Prædikem der føger at fresse Eier-lex 
—--— at liirtm nraa satt-c FIt mild 
nd as Berde for at ftthaa Ein 

Opgave at qaa ud i Norden Tom 
Flrikvi Wicht-, at i?rass·;es·i-.11mt, 
Inksljftclsprnc tu wirka Stdn- 
nisntiun man blive 7et um fom 
:!’·?3?ls:1« im- Osllxgaanwts III-spukt 
os( Virflomhed —-— at den owns-c- 
liskc Allfance mere og merk maa 

liljve vrugt oq velTignet of Gluin til 
at holde de proteftantisko Kirsc- 
samfund i Berden i Fællcsskab med 
Ober-andre og at Alliancen i sied- 
«·e ftørre Mai-l maa væris under 
guddommelig Ledelle i sit verdiens- 
vide Ærinde til Kirken og til Fol- 
ket. 

Sltistlksuitst Sal. 857 Ef. 55z 
1 Kot. l, 10—27; Ef. 4, 1——16. 

Ossdqz Nation-er og dere- Ne- 
genter. Bin: for alle Stolze-ver- 
hoveder, at de loyalt mag time Kri- 
stus og trofast tfene deres Falk, —- 

fot alle Magiftratet. Damme-re og 
Malt-km at de man tjene Follet 
til Gub- Mw — for Falls-h at det 

vtue-a jaa Mel mästet til at se den 
Synd oq Stam, det paadmaer iig 
ved Spit, Iris og Urenliglzed i 

Horden —- for alle, som M natio- 
rtml Jndflydelle gennem Hand-L Ar- 
lede Litteratut, Right-Im Stand 
fes Stilking, at de man W 
Mel-« sg Witzes-J- ist 
List W di W l Ia- 
M it W st- M 

og at enhver Borget maa leve i 
Overensstemmelse med den Reism- 
dighed, der hsjner Nationen, ——- 

for Nationeks Overhoveder, at de 
maa je Omtostningem Spildet og 
dct grucligc ved Krig og blive lebet 
af Gud til at lade nationale Mel- 
lemvcerender afgøre efter Fredd 
fnrstens Principper, —- for Solda- 
tcr, Sømænd, Politibetjente og alle 
Landetzs offcntlige Tjenete. 

Sktiftlæouing: Fal. M, l«2——22; 
Es. :3.—-i; Mann 11, Lo- —21; 1Pek· 
2, 9-—-s20. 

Totsdag: Heduiugemissionem Lod- 
ptisningx for Kristi Evangelium 
sum det eneste aldeles tilstrakkkelige 
Freisessbudskab for Mm1ne5ket, —- 

sor de mærteljge Velsignelsesbsls 
ger, der er gaaet hen over fleke 
Missionsmarken og den medfslgens 
do Ejaslehøst, —- for den hurtige 
Donaan af Kirkck af Jndfsdte i 
man-ge Lande« og for Haabet am, 
at de v·nart vil blive en ftor Mis- 
sionsswrfe ——— for Velsigneljen af 
Nordens-Misionssssonferencem der 
holdtcss i Edinburah i 1910, hvis 
Jndflydech sales i den hoch Vordem 

o 

Bjnx om, at ethvcrt Lem paa 
sirjstj Legemc maa spare til Kristi 
BUT-ev for hom, saa at enhverSkabi 
ning maa bljve tilbudt Hundsta- 
bcsn om Frelsen i Kristus, —- at 
Hcdningem hvisJ Tro rystes af Ve- 

«ften5 Civiliiation, maa blivc friet 
fra Westens Materialismcs og Ag- 
nosticisxne, —.- at unge Mænd og 
windet i Hjemlandene af Guds 

annd maa blive bevckgct til at lade 
sig uddannc til Missionsgexningen, 

k-- at Missioncns Isriröikanter, 
sLuerthtere, Lærerc, Lasgey Syges 
plcjcre og Vi7itc1toker maa i deres 

»Arbejde vætc under Mestetens Jud- 
«ilndcsl!·sc og biive fyldtc af Aanden, 
«-— at de omvendtc mao faa Naade 

Htil strafs at bryde med dekes gam- 
LXe bedenfkc Liv og ære Kristus ved 

sdcrksti Fast-d og den-s Vidnesbyrd, 
Js-- at de Jndfsdtcs Kirke maa blive 

jundtaget til Selvsmrelkc med Fri- 
Jbed for Naceejendommeligbedrr til 
iat udfolde sig under Helligaandens 
Ledelfe. Lad os gentugende bebe 
for Missionsstationen vi personlig 
midn- ti1, og for Missionæter, vi 
kender fom perfonliqe Venner. 

Sktiftlæsuissx Sal. L: Ef. 9, 
1 —--12: Matth. 28, l6--—20; AP.G. 
l, s-U. 

Frei-ag: Jammer-, Skalet es de 
unge. VII: for alle Forwldre og 

Tom en Forbckedclfe til Forml- 
dnsvasrdigbpden « at Akcksfkabets 
aandelige Side maa blive fokstaaet 
If stkdie Umsc, —-- for Fædke og 
ists-drin at de man blive den-s Bsrns 
:«eds·aaere med det for Øje at dan- 
ne tene kristelige Kakaktereg —- for 

«tidl?q Omvendcslsö af de unge, saa 
Frafald fm Trocn og Gudsi-tfeneften 
man blivskA standset, —- for alles-n- 
dagsstolelcrrercy at de maa blive 

Huld-te as Ilanden og figtk mod hsfe 
.aandelige Maul, —- for alle elemen- 
,t(1ski- oq sekundaste Sinkt-lernte at 
fdis nun blika Tondc krissms Masnd 
» gen-Ins« m ver tro i Iorlnsld 
til Bis-I aankscsigus Zidö as desto-s Myr- 
ninkx for FortIasttpse aE Ists-I- 

nnäcrviöninsq i alle Skalen og at 

«(-r blivtsr undmrist stand-list i det 

Sande-Nach —— For alle Lwrprc oa 

Stab-Unter i Universität-r oq Col- 

lenken at der der man blivcs laqt 
Ver-It vaa den« rtisse og aandelims 
Zide af Tanne-Um og Evangelicts 
rene Last-e der man blive forequcx. 

Skriftccsnins: Sal. st: 5 Mos. 
i, 5———10: MMIJLT 13--22; 2 
Tim. s, 10—--l7· 

Lstdag: Judtemissiou pq Jst-Z- 
ue. Blut om at Aristne i ftsrre 
Udstrækning maa erkende, at Kri- 
ftus hat qivet een Befaling, og at 

der er en organist Forbindelfe mel- 
lem bang Miste hiemme og ude, 
at det fclskabelige Lin i alle dets 
Former moa ist«-s esse-r sonde ann- 

chiq Linien s-— at triftnc Mcrnd o,1 
Minder moa Te det som deres Pliqt 
at søge at genoprpjkcs dem, der er 

faldne, og føre dem til Midas-, —- 

for Missioncn blandt Jødcr i alle 
Lande, —- at Ferse-Isoler of Krifti 
Slægtninge "efter stist ved Men- 
ncfker. der selber fig med Kristi 
Navn, fmtt maa what-, -— at 

kJndiamlingen of Jsderne til Ari- 
sftut og han« Mike ten for een maa 

W oq at M um holde 

Fremtiden, — at Regetinger man 

blch bevæget til at optage Jsdes 
swrgsmaalct og finde Midler til 
at aabne der-es Forfædres Land for 
jødiEk Kolonifation. 

Medeas vi beder for alt Atbcjde, 
der søqer at fprede Lys, hvor Sinkt- 
cr markt, lad osz særlig bede, at alle 
trisme Arbejdere man fe, at virkes 
lsgt Ilicdningsarbejde betyder Gen- 
fødo15e. 

Efriftlæsning: Sal. 126; 1 Mos. 
12, 1—-3; Joh. l, 85—51; Rom. 
11, 25-—ä31. 

Lvmxfmaende .er en san vidtmulig 
trn Gengiveche paa Dunst af Allians 
ten-J Forslag. Tot givcs til fri Af- 
bmimelsr Tom chledning, hvor 
man vi1 holde Verwqu Zokflaget 
er underskreth af Komiteer Verdcn 
over-. i Tanmark of erv og Grevi 
inde :lscoltkc og Post H. V. Molles 
1«::.·. Dieb«-nimmt 

Rkligionghifiotisic 
Smaastriftkr. 

VI Ftedcrik Pontia-m Uristus 
Billet-et i den fikste stristne Tib. 

whenhavm 1911,- Gyldendaljke 
VothandeL M Zidek —- 40 Cents. 

»Tans·teren« hat tidligere heule- 
det Tasse-knei- Opmærfsonthed paa 
den »in-sie of religionshistorijte 
Sinon-stiften socn udtommer paa 
Nutdendols For-lag i Fisbenhavm og 
omtalt de fsrfte fem of disfe Sktifs 
ter, hoilken Omtale jeg herved til- 
lader miq at genialde i Lcksernes 
Erindring. 

Teika Gang skulde vi stifte lidt 
nasrmere Bekendtskab med det 6. 

Efrjft af de lu, som forelebig stuls 
de afflutte «Serie11. Fr. Pouliens 
Zktift er fra Formens og Udstys 
reifens Side sækdeles tiltalende, og 
dct er i mange Henieender en bau- 
de Endholdsrig oq fornøjelig lille 
Gog at lese. 

Forfatteren er bekendt iom en of 
de moderne danjke Forfattere og 
navnlig fom populasr Kunsthistoris 
ket. Det er derfor i fin gode Or- 
den, at han særlig behandler den 
kunstneriske Side af den Opgave, 
iom religionshiftorifke Smaastrifter 
hat sat sig i at indssre eller da bane 

Bei for en ny Kristendomsopfats 
telfe uden for den snasvrere Kreds 
af de egentlig Sagtyndige og sam- 
tidig —— og man-sie ikke mindst —- 

betæmspe den nuværende, fejlagtige 
og mangelfulde Forstaaelse af Kri- 
ftendommens Opkindelfe, Udvilling 
og For-hold til de svrige Neligioner. 
baade nulevende oq de forlængst 
ved Dsden afgongne. — Alle Reli- 
gioner staat-, det gaar man ud fka 
sum en given Sag, under Udviks 
lingens Lon; de begyndte med nee- 

sten intet og naaede iaa eftekhaani 
den en Taadan Heide, fom Omftæns 
digheder og andre Ting vilde tillade 
og afgit dernckst ved Jeden, idet 
ftasrkere Efterfølgeke indtog dekes 

quds. Det famme er naturligvis 
Tilfeeldet med Kristendommem haa- 
de hvad Vegyndelsen og Fortfasb 
telsen aussah —— hvilfet reliqionsi 
ststorifke Smcmsfrifter Tenn- at be- 
vise sra de mest forfkellige Zider. —- 

Og natukligvis, hvis lldgnn,1sp1111t- 
tet er rigtigt, Toa tun der vel itfe 

sigss faa meaet imod Reiten Men 
det med Udganaspunktet hat sine 
betydelige Vanfkeligheder. 

Ver tan si. a. og no !c--:s as ius- 

anndclfm til Fr. 1901117215 BU: 
Jesus bPTXasftiner sia intet Tit-EDI- 
Iwcrfcn i Samtaler eller Sigm-lich 
med Spørgsmaal vkdrørende Flut- 

tur og Kunst.« Tot er meaet 
sedisliat for m ellcrs Tun vclskrwen 
Bog, at den ital bogynde med en saa 
omfattrnde oq ubiemlet Paofmnd, 
der ikke kan ondct end vætke bis- 

qnmcht Tvivl om Wi- Ncssrm Je- 
7115 Kristus besser-sticht sig intrt 

Zteds, hverkenss Samtachk eller 

Ohne-lieu med Svøtgsmaal vede- 
rende Kultur og Kunst! Man ved 
ims, hvad man ved en Paafmnd 
7om denne mest Tkal andres over, 

enten dens Dristighed eller dens 
Dumhed. Er ikke f. Ets. Jer Dig- 
nelset fulde af chtydninchr netop 
til Kultur: faafom Agrrdykkninq, 
Træplqntnina, Handel o.s.v. o.f.v? 
an nagen læle det nye Testamente 
udeu at se bette? Og nu med Hen- 
M til Aunftmy kommt-r han da 
M sites og atter til at beuge Ub- 

trvk, svm et Sonne fts Minot- 
W M- U M s W 

kaldes Bygmefter? Og hvad Skues 
spilkunsten angaar, da er det be- 
kendt, at han attcr og attck bruger 
Udtkyk «·om or deutet fra denne.— 
Og sauledes kuude der blives ved, 
men det anfartc er not til at vife 
det uhjcmlcde i den ansprte Paa- 
ftand. Jeg man des-vierte til- 
føje, at man ved at let-se den fau- 
kaldte Were Vidcnfkabs Præfmtioi 
nor moder den Flog-s Paaftandc. — 

Log er cht lanqtfra min Mdning, 
at forcliqgcnde Voa hklt igennem 
er as famme Art fom dens Begon- 
delse, som man deriva maa skrive 
paa Tendensens :)icgni1m, fom et- 
at vi7e, at Jesus var en teligiøs 
Zvæmwr. der hverkm havde For- 
stand paa Kultur eller Kunst ekle-I« 
lignende Prwftotioner of den drinne-I 
di- LITVnnNkmand og at dct derfor 
nn er paa Tibe, at sammt- Maine-. 
skeaaud tagt-r fiq for at vinde den 
Akte Ansecslfe og Frihed tilbage, 
fom Jesus oa hans Tilhængere kun 
altfor meaet bidtil bar hindket den 
t. —- 

Vom-n indcholder en Ilkwngde 
intercITante Oplnisningcr til stri- 
stusbilledcts Historie Tom enhver, 
der hat Bands for den Elogs Tina, 
vil glwde fig ved at blive belendt 
med. De ils Wille-den sont finde-s 
i Telfnsn, fortcrller deres Historie-, 
som jeq for min Del bar qlasdet miq 
oed at lasse. Derimod er im Haare 
langt fm at ver-re pniq mcd For- 
sntteren i de Slntninaer, lmn dra- 
ncr ud fm diSTe Frcmftilliimer, 
nemlin at den kristne Kirke føkst 
cstrrlmnndcsn fik en more- omsattens 
do Dufnttcslscs af. bvem Jcssns var, 
nt lmn nemlin iklc blot var Unber- 
mmsren og Prosptcm men Nonnen 
Wids Son, ja Muh. den ovstandne 
og himmelfarne. Set fka donne- 
Eidc er Bogen et Forli-a paa at 
fortasllc Historie-n Din, hvorltsdes en 

sama iødisk Almucsmand efters 
bnandcn forvandlcdcss til Gad, og 
tilliqe cst Forsøg vaa at gøre denne 
Forvondlinq om iqcn. lau han. de 
Krisme tillmdcr som deres Herr-e 
on Frelfer. kan blive keduceket til 
en uvidendc fsdifk Almuesmand. 
Med andre Ord: Bogen er et ikke 
uintetesfant Kapitel i de mennches 
liqc Daakflabeks Historie- Herom 
vil alle, Tom læset den« kunne enesx 
Uenigheden blivet kim am, paa hvils 
ten Side Dom-stoben ligger. Selve 
Bogen er et Bidne om, at denne 
Strid et langtfta endt endnu· 

Blatt d. 20. Nov. 191L 
P. S. Vig. 

——— —M-«ss 

De ttcngeude Pkæfleeuker. 
Der hat været faa meget i dette 

Samfundsaak, som hat lagt Beslag 
paa Menikfhedsmedlemmers Op- 
mckkksomhed, og som hat gjort mid- 
vcsndige man til deres Meer-ne at 
icg hat undset mig ved at erindre 
vors vclvillige Ade-re om vore træns 
chndc Pkwiteenker, idet jeg hat 
Mutt, den gode Gud giver not vg- 
scm i Aar til vor lille Kasse, dct vi 
bebaut-n Jus-J tør imidlertid Mc la- 
de den fasse thlcstid glidcs forbi. da 
sog Upd, der er Lovmaal i Has- 
Tru, uchn at im nun sigts fkl Ven- 
nmtct Julcn frank for Toren. oq 
fassen » jo Mancrnes Tib, fokdi 
III-im Inder ch os den fwrfle of 
alle- Jul(-gavc·r, fin egen eitlmame 
Zøn til Frechr. faa vil J not heller 
ikfc alcsmmc do heucovcde Vrødres 
cnkekz men for Jefu Kmliqhisds 
Efnld delaatimwre dem i cders 
Gover, sao okfaa de maa kunne 
holde Julefeft med Glæde 

Paftor P. P. Thiftely New Lis- 
bon, Wis» er fremden-s Wasser-er 
km vll Mtteke for alle Gover. 

Med Ensket om en arti-della Tale-· 
Nr ti-« alle Enkerne oq VidmasyH 
dier sra edel-s i Kristns hisngkvnts 

P. H. M i Iler. 
Mngfted, Ja., 12. Doc. mil. s 

M—«- 

Naturhifiotifk Foredma 
As P. V. A.). 

Mino Horn-r oq Damm-! 
1 De vil have- iaattagct, at der i 

Doreverdemsm den om sig nbevidftai 
men We hell villiøfe Stabning,i 
stundom Lan forekomme For;-tcc·!scr,« 
som hat ganske fordlsffende Lighcd 
med vi Menneskch sindriqt udtænks 
te Planet M wrt rent timelige Bel- 
vcte, vors Sind- Opmunteing, til 
MWOIM. 

Det er just om noget faadant, jeg 
i denne Time vilde tale til Dem· 

Den austkalfke Verdensdel frem- 
byder mangfoldigc Naturfremtonins 
ger, 5om i meget vcrsenligt aspiger 
fra Forboldene i de Lande, vi be- 

bst Navnlig er dettcs da Tilfældet 
med seer Auftrallandct og Nys 
land. samt Tasmanien. 

Her san i Forbigaaende flygtigt 
bemer at mangr Træarter derovke 
Imr Vladcne staaendts von Kant, saa 
Ekovm midt paa Tagen frksmbnder 
tun rkxmcs Imago Og der or det 
pudsiqe Maske-treu hvis Form angi- 
vcss i Roma-L Der er Grase-treten 
Da der or en Eukolyptusart, som 
vochr til den scrnomenolc Osde af 
up ixnod ZW Fod. 

J Dyrevetdenen har man det be- 
kunderlige Nwhdyr, der er et rent 
Natukparadols (dets latinsfe Navn 
er da ogsaa ,,oknithornnehns para- 
doxus"). Det bebor Flederne og hu- 
ler sin Volig ind i Fladlvkinlen Det 
ligtnr Ineknst Basveren af Figur har 
en prqutig, vandtast del-F Ven fom 
en zlllnldvam men med Even-une- 
hnd ntellein Zwei-ne, og i Stsdet for 
Thresnnde har det et veritahelt An- 
deneeh Men Wem-n paa Vrerket er, 
at dct ikke Puder Unger, men lasgs 
ge r PG g. Dis-se hat en hind, befe- 

lia Skal og er af Zterrechs onttrcnt 
ksxn imxt »und-: Vullllatme:. J Ete- 
det for T ievortkr har Hunntn 7nma 
»wka unt-get huer Ungen ferek det 
lille, blnde tlkceb ind, idet älcuderen 
da vod Hjaslp af dertil anbragte 
Mnsller klemmer Mælken nd i Un- 
aens Nale i smaa Gylu Zenere hen 
sank llnaen Qindtasnder. Tom den ef- 
ler en Tids Forli-b mister an har 
da for Westen as sit Liv lnn ist An- 
denth Hunnen hat« paa Vanlvenenes 
Hasle en Art Spore, der V-."d en Ka- 
nal er fdrbnnden med en Giftkirtel 
owe i Laaret. Et Rift as denne 
Spore frembkinge Symptomen der 
ntenet lignek Slanqebids. As Eier- 
telse er Dyret fra 18 til 20 Tom- 
mer langt. 

J Fugleverdenen findet vi her den 

ntækkelige vorefnaL lwie state j op- 
rejjt Stilling bl. a. har to brede 
Fick, der er stiller i Form af en Ly- 

Lre — næften sont en langantig He- 
Iftesm hvis Hager er bøjet udad. 

pDenne Fugl syngek stunkt og har 
Evne til sum Stæren og Spottefugs 
Elen at esterligne næsten alle Lydr. 
Da her et de vidunderlige Paradiss 

Ifugle De fokekommer i flere Aktet 
sog Stsrrelfer og er faa Eventyklis 
Esmukke at man med ellee mod sin 
Villie bliver blsd om Viertel ved at 

Ile deres Herlighed Te indftdte kal- 
der dem »Gudetnes Zugle« Men de 
hak ikke Spur as Sangstemme, tun 
hsfe, ikærende Steig. J Fanan- 

zskab vifer de den mest udføgte Om- 
hygqelighed for at holde del-es Fies- 

kaqgt i tun-kommen Orden Tinige 
Jan her nævneö Pkæftefuglen med 
ziin Flipkrave. 

1Wn den zugl, jeg dog mastig 
vilde fortælle Dem om, er Lyfti 

shu sfuglen Man findet flereArs 
txt of denne Familie-, fom for so- 
«rigt regnes med til Paradisfnqlene, 
men Werk-Tun hat en intka ·"ort 

,ii1(1socd1·agt. Een Art bete,1ne3:i nass- 

mere sont Satinfuqlon, og en anden 
Taktik-z Nnrtnerfxmlen Dis-XI Funke 
bmmcr sinmle Reder Z Trckermn 
book Unser-n- 11dk1wktrs. Men det er 

»in-de ma Jordcsm de offer disres 
mwrtvasrdigo Knnftfans m Instinkt 
for dcst Wan 

Zotinfnqlen er omtrcnt as Stoc- 
telse Tom Turtcsldncsm nusd Eli-mon- 
de 7ort Male-. Den indrcstter fix-« en 

Donau-w en Art TunmsL lavet of 
Kanns-, smidigo Pindiy hvis tntkc En- 
chr ftikkes i Tot-dem idist de dtsrnwst 
linke-S samtnen fokovrn og fasstnes, 
faa Gange-c sormes. Fotan denne 
Pavillion tenscs nu en lille Blume-, 
og her anbringer den altid livlige 
Vymnvfter forskellige fmnktfarvede 
Muhmde sont kulskte Fior. state 
on tmaa Summme der glimrer i 
Perlemoksfarveh og som ofte heu- 
tes langveisfra. Desnden oqsaq 
Salv- oq Gulden-Akten Tom heut 
kan te sit Sntt til at tanfe fra de 
omboende Kolonistht og indfsdtr. 
Jst-r fortwlles fault-dei, at Tink, 
der var tobt, feuchtes t Satinsfuqs 
lenkt Samtsan hvor man kann-Dem 
Dnglisx et Funken i tmvl AMICI- 
hed nwd at strengere og omakmns 
set-e bMe perne Sankt-. cg dagltg 
afholdes smaa Festltghodm hvot 
Gauner-te qtr der-es Strabud for 

» mais- Hm ems- g.), 
«- 


