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Eures-ed at Isiuir Possofljcp as second 

elsss msttmc 

Ackvoktistnc Roms-« Mult- knovn upon 

spzslimfjom 

J Tilfalbe as Ursgelmtksfkghevek ved 
RodtIgMen bedeg man klage til det stedtige 
späht-fest Skuxde det ikke hie-spe. bebes 

Inn henvende Cg txt .,Tanskeren«s 
Konten 

Haar Las-me benoendex sitz ti! Felt, der 

nettereriBlades knien vor at »Ihr bot dem 

sser for at fas Oplvsning om det avetterebe, 
sites De altkd mutet-, at De saa soekttsfes 
mutet i bitte Blut-. ket vzl vare til gen- 

ßdig Ihm-. 

Hvotfok Roosevelt km frem. 
Man Lan mge folgende Ord aj 

Theoriore JiooEevelt ved Mas emp- 

-det i Chicago Ast-cum for den ce- 

pusblkkarrfke :Ithtjonalk011oe11110115 
Armuth som man v:l, jaa Haar de 
som Udtryt sur yans Ser paa Si- 

tuatisonen, og deue yaan Zyn deles 

sitt-Irr crf et stort Flertal af de: re- 

publitanjcke Parti. Her føxger en 

Dei mf det, yan Tagen-: 
»Da jeg i ikdstledne Februar 

kom ti1 den Zlumtng, at det var 

min Pligt at taste mig ind i denne 

M, skete det eftek lang og am- 

hyggelig Overvejetsc. Jeg var ble- 
ven werbevift am, at Mr. Tafj 
bestam og komplet havde iluppet 
Folkets Sag og hell overgivet jig 
til, shvad de prosesjionelle Politisc- 
re »das-fer« sbygger paa, og de store 
Privilegerede anresser staat hag- 
vdd idem. Jeg var ogiaa bleven over- 

bevfst om, at medmindre jeg tog 
sKvmpen op, kunde den ikke blive 
gemsenvfsrt og at Tafts Roman- 
risvn vilde sblive gennemført uden 

symderlig Most-stand Begivenheders 
se shgr Oft-tm min Overbevisning. 

Jeg Verwendet mig til vore pro- 

gressiv Benner, Tom hat under-stet- 
tet andre Kandkdateh og beder dem 

mir-des Edetve kardinale Primip i 

vor-Beete, Tomviholder det forwr 
member Plsigt loyatt og i god Tro 
at leve sop til — Majoritetens Vli- 
lie. Et ovewcelsdmde Flertal af de 
Whikansfte Progressive hat et- 

tkleeket sig"« for mig. Det er bleven 
txavt foruden Skygge asf Tvivh at 
detjiom jeg ikke havde optaget den 

Mit-e M, san vilde den 
Siedet bvudsh og der vilde ingen 
væsentlåg Most-stand blevet imod 

tkkowkckionens Styx-te og poliiistengs 
rsåe Lsad de Progressive, der staat 

soc Mir-, dg ivm interesserer sig 
for en vi- Mawd blot sie-n Mdel 
til Mpets Genuenrsprelse, over- 

veje bis-se Fasten vg vogte sig for 
W W sthIe at spille vore 

Wre i Hændetne 
Mi. Tast megckede i Begyndelsem 

at Jan wræfenterede »Ehe bogses«. 

; W Wie bettd tun Mit, thi 
M Hundstage-: moving-de bang ? 

»so-d. Neu jeg Wer at hqu fka 
IMgwrekmde ti- genstqqe sin Mag-if M M dst er blwet Mlysende 
,UFOMerim-diham, harhem 
Me sog sum uttlslteet kostet sigi 

Steuer fta Livets Skueplads 
sAf X. ) 

Mydig ligger Princessen 
lengt i sin Gynge 
T-, ZilkeMorgenkfole, 
M Ostens Sol vor-fodern 

Den tret-te, spæke Manke 
»Im-Her asf Ost-Miene 
M Muse-, og W gabst 
Dg selber sig ved Ave-. 

Tose- hm Sakrng 

l 

1 

Qq af iin BonboniÆste 
En Læikeslit sig vcelger. 

Hun er Taa satt, saa kostbar-, 
Väter vod Livetö Uret, 
At ingen Kavallerer 
Sonn-Eier sherdde ved Fade. 

Hun kamt-eh og hun drommer 

Vaagne Dtømme om Isiigdom 
Vaagne Damme omGuld ogPynt 
Guid og grønne Etwa 

Trommer dagng og kedes, 
Ledes ved Durste-n Etsch-m 
«.dvorfsor skulde jeg fødes i 
Fattigsmands usle Nonne? 

Evner jeg ej at nyde 
Livcts Glæde i fulde Trag? 
Cvner jeg ej at tsmme 
Livets Berg-er til Bunden?« 

Alt imens er »Kongen«, 
Selve hensdes Hr. Feder-, 
Nat-et didfrem til Millem 
Lbets Trædemjlle 

Daglig træller han trolig 
Syinger Mlen og Bilem 
Daglig tjener hatt usien Lin 
J Livets Trædemslle. 

Lignet han itke Dyret. 
Der malfsomt trællet og liber? 
Ligner shcm ej et Trækdyr 
J Livets Trædemsllek 

H 

. Lnft e: Livet for mongcn 
Lyst med Sol og Sange, 

F Syst j Sundhedsglæde, 
) Lyst i Æresæde. 

. Tungt er Livct for mange, 
Tungt i Angester bange, 
Tungt i sSsorrig og INde 
Tungt i Ensmnhedsigsde 

Siddec hun da ledig, 
Hin forlome Primsie 
Aner inte: om Livets Krav —- 

Den sitt-te Mi: at lebe. 

Han, der daglig :rceller, 
Skmi ä Ufer-stand vier- 
Lwet M Bebt-e Liv end hun, 
Der gansske lcver i Selth 

Runde-m set man, at Kobmænsd 
imar de i Avissen anmelder bete-J 

Vater, gsr en Tilsfsjelfe, der forme- 
denlig bsr tages som en Ucdmærkeli 
je, Tom noacst færdeles anbesalens 
de: »We are here to stay«· —- Ja, 
samtnen-C det san man-sie være 

Wet fortjentiigt, men det kan ogs 
soc verre der mvdsskatte 

, Was vasrcs Varc DAle Linkeriznf 

j Aktmg gaar Pan Ale neint her 

jTer give-s jtte en Tanz lda Danke- 
jljg, ct Ljoökald Eaa deTvasrlsgt m 

Iopnom man san jo i mmlig kor: 

;Tid vwre Weiter i Roger Bed 

JHjælip ckf Korrespondance ncmlsz 
»Man Lan Lsiijvc en førftcrangsz Inw- 

erp xmnfunaien Zi)gepass·«ksr, Tok- 
;tor, Æazivnt for Westen wesh- 
:)lvertigfcsment-Forsauer, Josumalisy 
Agra-, DEV» ocsd blsot at strme citer 

iet deemrnekursuH Og man Lan ni- 

Iligc time stynendes nced Zeuge i sit 
Inemtcrhvervedc Erhvcm Man san 
købe et Kursus i Digtkkunstem stri- 
ve en Sang ——— og blivc stenrig ved 

ldenne ene: mange-, hedder det, er ble- 
ven Millionærer ved Salget as en 

enestc Zang, og hvad andre tun-de 
gsre, kan du marser vakat-. Zagen 
kan i al Feld fordyide dig at gøre 
Forssget De gemile Jdeey at der 
W set-list Talent og visdtlsftig 
U«ddannelfe, m. m» fpr at sdigte en 

Sang, »der kan faa Dollarne til at 
rulle- er m- eksplodetet. —- Ja, 
ikse nok yet-med, man 7endek bate 
iin nye wogende Sang, san vil 
,.«Kiomsmgniet« fastte den i Mk og 
i cegte Osjmodigched auf-re pqa Ti- 
telbW, at baade Tekst pg Tone- 
baade »er mä music-« er as S. 
S» —- Hvis det ice TM- 
TWUID M vsd fsg M, Vor 
Meeratssiisde.——Ma-».mss 
sit-an sicut Wiqvii beiake for 
Trykniwgen — — W M den-f 
ne KorrespMWot M 
lebe af? 

JU- zdet et viselis M, ji Ost 
M en W Dicke-Mist 
frW We, O U M Jok- 
W bog-de af M es IM: 

og Msiet var ligesaa dum par-T 
Noder fom paa Sanfer At shcn 
Oirkklig var Versenes Ophavsmankd 
kund-e man ikte wivle ow, naar 

mpn saa dem igennem Men dct 
med Sie-deute Mu7ikskem det impo- 
newde eucrs ordentlig, og de, der 

»vor lige Taa uoplystse "·om Komponi- 
sten felv, w, de Tynteskz dct hele sqa 
ftomrtet ud. Aha, saalcsdes at se 
sit eget Navn paa et fint Musifhefte 
med Blomfterukydelfer om Rondenl 
— sorsams en Sang, komponere en’ 

Melodi, der Inaitikc bisggss blivs ver-! 
dexiisiserwnm Dg Insoer man man- 

fke Oliver Millionæri 
Ju. Inaaskcl Tenne lille Sit- 

kerdedssseutil er ab·oluj nMdig 
og da ogsaa anibragt vaa rette Sied. 

Vogt Ler, Felsen-T for Tligc Aver- 
tissementet 

J 

Gennem Monds Bjetgr. 
l 

( 
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Vejcne Ist for Jordan, for san« 
vidt der overhovedet san Latei- om 

Brie, egncr jig absolut ikte til at 

me paa. zlere Tages Ridetur laa 

dcrfor nu for os. Vi havde i alt 
med os 4 Ridchestc, 1(I Muldyr til 
Bagagem 12 Beduiner, Kol, Tjenek 
og fremfor alt vor flinxle Zprek Fähn- 
lil Gandout, ellcr Abu Eelim, Tom 
han foketrask at blive taldt, hvilket 
detyder Selims Feder. Denne klan- 
ke. merke Arn-her med det gnistrens 
de Horte Haar og en Skælm i hvekt 
ais Eini- bkune »Der er sikkert iden 
bcdsm Trog-Man i hole Syrien og 
Pola-stärker Jngen kusnde have str- 
get onkihyggcligete for os pag hele 
Tut-erk, og ingen Hunde have et 

elfkværdigere, mere smittende Hu- 
mst. Om alt mutigt vjdste han Be- 

steh, altjd tun-de han finde paa Uds 

vejcv og altid var han oplagt til 
Leser oq Kommerz. Og naar Ihnn 
red fomn os mod en splvindvikket 
Burnus om Hort-det, ifstt en stin- 
nende rsd Kappe-, mcd Vatkonbælte 
km Livet og Vøsse over Skulderem 
iaa imn u-d, Tom om han var sprun- 
gcst lgge nd as et Ists-klaka Even- 
wr. 

Jsffcs Not Abu Zelim, men ogsaa 
vore Beduiner var bwscebnede Vi 
medfirte fkke mindre enid 7 Gevæs 
rer og Läge saa monge Revalvere 
med tilhsrensde Immunitiom men 

sple var der ingen, i sdet mind- 
ste as os tre Europa-ere, der tasnkte 
paa, at der kkulde blive Brug for 
dem kriqekffe Udstyt. 

III re) Franc-m Sc- nmsrkcslige 
scaisiornntionch xmaxsde den lny 
vasfov nodcs visd Jordan, red over 

en befynsderlig gammel overbngget 
Ihr-JU- 021 Msmidt csö km i »Lan- 
Du Ernst-dei- «’-.x««.sd.m«, iskoabttcrnkås 
!-.rr::.". cxtkiimsrkisr J BrgonsdeFm 
im- Tisrmsnot MATR- Txmx Uan Best- 
st«-;:. uns-: smm tom knd wo store- 
Lake Etrc1-knj;:gcr, Ewor der hij 
« Jsr var »Fort Forsøg ma lxdt 
Wrxnrl ved sZEcrln as Vandjngskas 
»als-L ZJU die-D Lattdsfadet icon 
mers Zum-i Mond-J Vierge, som vi 
fmzspfsc set j «k"-fkpn-de Diskuswa km 
Lxrksxsscsraen im Jst-: »Di- Luxus-Brod 
U m Jorifcsdnlem kmch vi nu 

ljac for sss Vi -.1Furdc Goldt visle 
chdachkn ::l m Tal, Tom de Ind- 
Hodns faldser Ejafnlddlem i Masche-I 

der as ds- 7vor70mme Rainer as Rip- 
LJLJispm en nf de Bock-, der vesd. 
iJsmeUterncski Jndvandrfm i Po-« 
«la·ftina blev qivct tii IV obs Stamme s 

spifn Vor Frokoft i kagen af on 
siKIvoevæg oa rcd san End i Moabs 
Vierge. l 

! Mmbs Bjemri kxor den, der en 

sGang hat fet dem i al »wenn-is 

:,Pragt vil der kwile en Glanz overc den-s Nat-m Tom ingen Vesfrivcslfe; 
for-knarrt at gen-give Runde, bløds 
Vierge, Fdsf over Hos, Ton overT 
TO faa langt Øjet nam, ikke Ide! 
»vi; golkde iom saa mange af de Null-. 
W of M frifkeste gtsnne Vedj Wie Mt trat man, det erGtæG 
lmen set man nærmere til, Mager- 
mmh at der san godt fom intet Græs 
W. Dei a etle Arm-t, der 
chiner til blmisstrende Famaröplanss 

Widepr i Maus Mmed misyl « 

dtet de fremi al betet viduncdersz 
Use W. Swrr. wirket-des 
W Me- Ue magstqu 
ninqer i Wiss-drit, lden j vilde M- AUL Gib ellek lilla,, M i sc W Flot, gule 
M M Mariae-sey five 
Jst-, via- qui-, W pgs 
mit-W M cis III- 
WW M W I m 

I 

prægtig Fowaksdmgt vg man for- 
stnar paa en Gang som alsdkig fsr 
dct LTT om Mariens Lilie, mod 
hva Zion-hob al Salomons Herlisgw 
ched var for intet at regne. 

J straalewde Siolfcin red vi igensz 
nein rkscoads blonriter«myffede Vier-; 
ge. Af og til faa vi langt bot-te trog-· 
le Hut-dor, der gik med deres Hirn--l 
de as Rom-, Geder og Hier, smns 
man tasuke Tig, at Hyrdcsrne von-dre- 
sde okn i Patriarkernes Dage- en en-. 

kelt Hang passen-de vi en Tcltlejk, 
thvie Vehocre com lsbcnide nd imod 
os, betmqtede os yderst sorbavsiet 
Va non siq til sfdft til at fsle paa 
von Taf og vore Taffet-, som om 

vi var Fremtoninger fra en ukendc 
Verdm Man fik en Fomemmelse, 
fom km Tiden havde stockt stille 
der. 

i 

O 
s 
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s Vegyndelsen red vi nede i Bun-; 
den as en Del, men efter noglc Tis- 
mercs det begyndte Veer at stige,·. 
en Gang foa vi langt ude i det: 
fjerne et Glimt af det Disde HavJ 
san gik det vidcre opatd, Biergene blev 
mete sde og vilde. Vi red over et. 
stenet Hefdedrag, hvor Heftene man-. 

ge Wange næsten snmtte finstre ein-( 
krian mellem vælidige Keil-Mens-» 
bloHe Pludselig set vi en kmkds 
ret Egestamme og en til og mter en- 

estrrbaanden mange. Tet er de spr- 
gelige Nester af store Egeffovm iom 
en Gang hsar dkekket Biergene Bei-. 
For det meste et det kun Stamme-r- 
ne, der er tilbage; Grenene er hugs 
qede as oq brmdte til TraskuL men 

Tnnrt vil ogfaa de sidfte Stammek 
forsvindh og an et shalvt hundred-! 
Im- et der mwpe noget Spor asf 
Skoven tjlbage Bsndeme og Be-» 
duinerne er her, fom over-alt- Eie- 
hlikfets Vorn, de pas-Ver deres Ida-g- 
onrde faar i det hsjesste lidt Korn- 
shugger Trceetne for at kunue have 
den pjebliktelige Fordel at scelge 
TraskuL men ingen tænfer paa m 

plante Lig, naar den fidfte Tur- 
stamxne er shugget, nan- dek Me 
mer-e fan bkændes TrækuL og Lan- 
det et blevet endnu regnfattigere 

Iend for, Zwad fan? Ja, det- maa 

»Wind som. Vi kom fokbi adskkllige 
store Jordhulen hvori der btwndtes 
TraskuL Te Jndfødte graver en 

Fordybning i Jordan fylder sden 
mcd Troe, fauledes at den Miste 
danner en Stegs Hvkelvinkz ftikker 
Jld i det, dcekket det hele til med 
Jord og ladet det faa ligge og 
ulme, indtil det efdek 5—6 Dages 
Fokløb et fowawdlet til Irr-cul- 

jbviikest giver sig til Kecrde ved,· at 

jäen sverste Tel af Kulen smtter 
lsamtnen Vi mjdte en hel Karat-one 
of Fett fka Jerusalem, der havde 
vmret ovpe at Leibe TrcekuL og nu» 
vensdte tilboge med Æsler og Mul-; 
dor, fusldt helles-Jede med Kul i sw-: 
re Saite Undertäden foregcmr 
Brwnsdingen og«’aa i en iml Irre-· stamme. ; 

Lenne fokdums ligeikov frem- 
oiso adskillige and-re UsærtcliAHcDVL 

jämmmerne var vcl Tom pure Ege- 
traserQ men Biadcne var gaiistc 
for seltng fro, lyvod vi ten-der, nim- 

drc belus, las-due m toriusde Nas- 
iten hoc-it Tias von-It- op ad cllcr 
im af en numlig ic.1ititciis:-tuoi, twad 
Kur gav del Deli- Landstab et hofft 
smimitisk Its-eme Vi limde itte 
fortlau- Oii Osmi- pna andcn Acad-du 
end vkd m tasntie nis, m alte die-sc 
Tun-r iima uasre sinkt-de frem as 
Wem, der 1 jin de er bit-Um- 

sfyllcde nisd af Biemene of Winter- 
teguem indtil de er blcociic stand-» 
jede wf en cller enden .8laitite115blot. 
Zna hat Frøet ilaaet :)ivd, et Tra-« 
er vokset frmi i Lsy af Kalksteneml 
dets deder hat omflutiet den, bo-« 
ret iig ind i chver Spalte, efterhaaw 
den Eprængt den, nye Sind er voi- 
iet ind i Aabnirigen og shar fortsat 
SprMningem og Iidt efter lidt er 

det kommet til at se ud, Tom om 

Trceet er voliet lige ud af Steinen 
Eiter at vcere tomne gennem Ege- 

Iikovem naaede vi til en Landsby, 
der bebos at indvandtede Bisher-, 
Wien-, et of Joridens fcmirskeste 
FvlL J Sammewligning med de. 
elmdige akasbiste LanMyek, san; 
denne Gelt pymlige ad. Miene 
hat-de Dtre oq Vinduer as lyft ma-« 
let TM Oll W FAIW en Magd, 
Veranda- hvis Tag based as tyndel 
Trick-ihn M red gemiem Lands-« 
byen Md i SttsDulem MidSiy 
spm Oe Jahr-die wide-»des-, ml 
pmgtiitd Dat, IWW as« 
en W set og W Of htt- 
Me M ten-Wer til W 
Ist-us es MI- IO W 

ninger og Vawdingsankasg Frei de 
hsjjeke liggende Tele af Floden le- 
dedcs Vanxdet gennemt vidt sorgte- 
nesde Manalcsr nd over de opdyrfede 
Juki-stotter, sinvok not-net ftp-d tret 
im get-M medens alt det Von-d, der 
ikke var blevet ben-yttet, fiktes til- 
Ivage til Sie Tasngere nede i Dalen,( 
fssor maaffe at ihm-ges et andet StedJ 

Lein Vej, vi fulate, var i bedste 
Tilfælde en smal Biergfti. ofte ikke 

etmang det. Ad«7killige Gange tut-satte 
vi risde lange Strækninger i den 
brufensde Sik ellek i en af Vandings- 
kanalerne, medens Vandet sprsjtes 
de fra den ene Heft til den awden 
og langf osp ad Nyggen paa os. 
Aftensolen skitmede paa Biergene 
og kastede et dejligt Lys nd over 

Daten, men Skyggeme blev lckngere 
«og lwngem og Tusmørket var ol- 
lcrcde neu-, da vi endelig efter nj 
Timers Mdt naasde det Sted, der 
var udset til Lejrplckds for Ratten- 
Ten Imalle Dal udvidedc sig lidt 
after lidst her-, og wo en grøn Plads 
ligc nede ved Sit, disk brusede as 
Steh over Klippoblokke og Sten. 
vor vor-e Telte reiste. Dei forstcy vi 
fan, ctf Lejrem var Immewa der 

vajede fra det mfsdterste Zelt, sffkert 
for fsrfte Gang shcfft i Wadi Sir. 
Bisd Kikkmtcsltet havde Ausker alle- 
rede faaet en Kulild tasndt og var 
i Fast-d med at siave vort Jene Mbds 
dagsmaaltid og uden for Teltene 
smd alle vore Mulsdyr tøiwdc i en 

lang Musike, mvdens Folkene fasd i en 

Klynge og —smaafnakkedc. Tot hele 
san saa fmukt og hyggeligj ud, at 
di blw ganske henrykt ved Synet 
sdemi »Mm." 

--4-— 

missendommkns praktifke 
Arbede 
— 

Lægcmivsionka — cu Verse-Wanst 

Hur sirislendonuncn nogen Bomb- 
ning for Nutidens Bio? Dei er jo 
et ret vigtiqt Spørgsmaah sont man 

ikke kan afvije svm unmitij thi 
del Lan ogiaa omtformes jmäedes: 
okm mistcndonmten bringe Mennci 
chr noch, jom de day-ver og trog-n- 

ger til? 
Rogle vjl bejvare det med at kal- 

de sirisrendmnmen for en Art Am- 
bulance for dem, der er gam- i 
Zwitter og shar lsdt Arn-d i Livet. 
Tet eringenSsmaming at vasre Aims 
bulcmce —- qllermindst i et Liv, 
»der jom det i Nutzben staat Me 
Zank og trceder haardt paa mange- 
Den egenrlige Zorstaaelfc of, hvad 
en iaqdan Amt-glatter vil fige, faat 
vi jmsidlektcd ved at se paa Liege-l missimæn , 

Denne virter i Nutiden i Ostens 
fdlferrgc Lande« der sont siinq og 
zwkoa staat paa en dewdsni.ngss 
fuld Plads i Nutidens Werden-spo- 
1itjt. Den virkcc i Indien med dens 
talrige Landsbyetz der for en stor. 
Tel lever i den usleste Fertigdonc. 
Den virter i den muhamedanste 
Ver-den, der ellecs staat san MarptI 
over for den hvide Ver-dem men 

sum lukcker sig op for de krisme 
Lægemissionærer og ladet dem gsrel 
denne Gerning, sdm de trænger til, 
fordi de ikke hat- noget tiifvarende 
ie1v. Dg den virker i Afrifa og poa 
de sstjnsdijkc Øexs hvis Folsk tun 
sendet Ovettto og Muletter at stil- 
le op Tom Lægemisdler imod Sys- 
dom. 

Alenc ifl. jin lldscrwkning er Las- 

gemiscionen en Berdengntagt. Men 
den er det ogiaa ifl. sin Bomdni.ng 
for zoålcnch J Byen Hansom en 

folkcsrig By i Hirt-m af Initia, fin- 
des sder et Missionshospitah der er 

fuldt moderne indrottej og betjent 
of cngelske Lægmc J va Antunss 
I Mänchhnrict spcm Qoreas Gras-Ich 
sitt-des et Missionshckpitab bygget 
for Wonach der er streute-de i frika- 
lige Bidmg af kobmhavnste Krist-! 
ne oq danske Ort-get Paa saadanne 
Ztcsder Lan di- fværeste Oper-erinner- 
foretages. Her kan Patienterne fac«1 
den omihyggeligfte Pleje i Netning 
asf Nenlighed og Omsorq. Hqu 
Hedenfkctbet er magst fattigt paa. 

Saudanne Use-der soger sde M- 
tige og Tyge Arhefdere hen og st- 
vet bebaut-lebe Qq »du er praktifk 
tact deres eneste virkelige Tilflugtsi 
Oft-ed i Tikfælde as Sygdmn Her bli- 
ver en hetydelig RTM qf kyge gsiort 
raste vg aWe M. da 
M W den kristne Lægemisftm. 
Mm Masse-me set det ogiaa met-e 

og more Pan Mist-let i Zutun- 
vavdet i M 1910 8000 Mini- 
W flete end i W 1909, 

hvad der er Det bedfte Bevis paa- 
ak Getningen bewder unget. 

Nng lsdgnende Lan -frem-dtages 
fra Jnsdim Her fan der ogsaa gøres 
et swrt Arbejdc af windelige ngey 
da de indisfke Knian as højerse Ka- 
ste er tillukkede for Mænd osg Mk 
kan biet-wes af man«d1ige Las-gen f. 
Eis. i Tilfeslde af BarnefsdfeL 
Trangon til Hjælp paa dcttc Om- 
made er i Virkcliqghcden meget stor- 

Dei er ikke fqa Kmsftetz Missio- 
nen shar sat ind vaa at hin-Im Men- 

nefkcr. Et ermitt- Missionsselsmb i 
Engsland hat halt-des 50 Hofpitas 
let Fpr nd over Indem book der 
i 1910 et behandlcst over :?s),000 
Patienster og givet over 1,1·)0,000 
Konfultationer. For ret at for-staa, 
hvor stor Lægemissionen er blevem 
lda se man blot paa folgende Bal: i 
f907 var der 550 Ilskissionshospitas 
let og 1024 Minister med omtrent 
1000 Lasgemisfioner Desudw var 

der 88 Asfvlcr for spedalske fj Jn- 
dien og Modakmskay og 103 Ovi- 
mnsasyler til Bishandlinq as Ovi- 
Wenig-is 

Lergemjssionen er en Nordens- 

nmgt. Ogsaa fta dansk Side fere- 
ftaar en størrc lkdvidelse af Unbei- 
dtst Hvis Kristendommen er en Art 
Asmbulance, isr den i Iwert Feld 

»e» Verdensamsbulance. Mcn den et 

»Mdnu more-. Hvert Hokpttal oig hver 

HLæaemisfionæk bwder gammeEOvers 
»tre) oq Twlddom neb. Hvor Lege- 
kmjgssjonesn kommst frem, ovdmget 
»den en Skare af indfjdte kristne 
stgcty der qoak ud sont kristne Lap- 
qer i den-s eqet Folk. Saaledes gsr 

lman baade i Korea og i Maus stote 
Vven Tom f. Eis. Moukdrn og Pe- 
king. Disrfor er Kristendommen oqs 
Toa en Vanebrvder for dct reneste, 
fast-ling oq bot-sie i den nve Tids 

xKultur og Liv. 

H. L. i »Anm. StåsrdE 

OW- 

Runde-anderm 
(».8ir. Istle ) 

Bd hat en Bog om Aarrdens Get- 
ninger 1 Aposteltidm Der kan stri- 
ocsz Bin-d paa Bjnd om Acmdeng 
(!')crninger i Ruti«den. 

Meget Lan Herrens twensde ver-re 

uenigc mu; mar de irr en Aandens 
Gerning, ujded de til at glæde fis 
sammt-n- 

Fikisti Hær kan paa det enkeltk 
Zied være en jille Flot, men det er 
knu en entle Afdeling at en Heu-, 
der ftrwkter iig ud over den hele 
Jord. 

Der ligger en ftor Opmuutring 
Beri· Den lille Hmafdeling, der 
finde-d «det ene Sted, kan tidt file 
sfiq for-sagt Den Lan itkc spare no- 

gen Frangong, dest synes macer 
wærttmod, Tom der er Tifbagogang 
og Rede-klag. 

Men fanommer der Bad am- 
at der andre Siedet er Fremgang 
og Brett-bis og den lille Afdeling 
af Hasten falter nyt Mod, den hsrek 
jo med til den komme stock Hm-, 
de andres Seite et dens Seite, hi- 
nes Ist-er og Konge er jo ogiaa 
dens Jst-er oq Kongr. 

Der blev for noglis Tage fiden 
Holdt et Velkonlst i London for 
den bekenkdte Evangelist 

Gipsy Smith, 
Ider er vensdt tilimge fra jin ftoke 
NriEe poa Stillehavskystem hvor 
shan shar Cet Herren gsre ftore Un- 
dere. 

J dysli Tafncmmeljgbed mao sin 
Ist-d fortalto den fordumski Rig- 
øjnerdrmg, hvorledcs hatt paa den- 
ne fin fidste Ptædikerejfc havde talt 
for Tun store Skaker 50m ingen Sin- 
de str. 

Mange of Udvandrcrne m! Stil- 
lchavshyften havde engang været 
Modlemmer of et ellcsk andet Kitte- 
famfun«d, men var forlængst femme 
ud of Fovbtttdccse med Kittem nu 
var manqe af dem braate tilbage ti! 
deres ftrite Herrliqu 

Statt er deres Tal, der ved MI- 
derne er tmasdte ftem og hat be- 
tendt Bisslutningen om for Fran- 
tiden at ville hsre Kristus til. »M 
en san-den offentlig Mendesie dar 
at Witwe-« siqer Gwson M, 
»an first Trichoden fuldtud sahen 
date MondekkanværemMagt 
s, at en M staat ftem oq beken- 
sdee Mias- Der er en W 
Memb, der sitt-der ved bems Side, 
kder den-ed fmt Mosd til oafaa at 
gm M. Men jsg bar lwet 
lwiwkMd-k«atnoqlewfsw 
W NepuMet ftrst kommer 


