
Det, der besinnt 
Bot Guds Drd besinnt evindelig, 

M. 40« s). 

»Den fom vil elfke Linn-« — 

Ten, smn vil elsTe Livet og se 

gvde Dage, skal holde sin Zunge 
fra smde og sine Lasber fm at tale 

Svig. l Ptr. Z, ch 

»Den, smn vil elskc Lwet og se 
ngde Dage« —- -— hvem vil if- 

kedett 
sTct er Apostelcn Peter, der fix-j- 

ver sdissse Ord, og hsan er en erfaren 
Mond. 

Han bar liang Mærke til III-m no- 

get almindeligt, at Mennefker el- 

fker Livet vg vjl gerne se gvde Dage. 
Men det er sifkert heller ikke und- 

gaaet shans Opmærbfomhed, at Li- 
ve: med de gode Dage ikke altid 
kommet med Ønsket der-am 

Og sm fordrisfter Apostelen sig til 
at optrcgde Tom Læretnestcr for dem, 
der vil elssske Lin-et og «"e gode Dage. 

Lmd os lycte til hans Ord. 

Førft vil v-i mcerke os, at Aposte- 
len under og snfker alle og enhver 
rigsrig at leve og axt se gode Tage. 

Og der-til tøir vi faa nvk føje, at 
M Mr Tyans sog vor Her-re Jesus 
ogsaa Gud under os gode Dage. 

Ten qaxmle Jakob eller Israel si- 

gen da han møder Phnkao i Wann- 
tent »faa og onde have mit Livi- 
Aars Dage været.« 

Ja- san-den klagt-de han, og lia- 
nende hat man-ge klagt-i og klagen 
tde Hm- aslvsan ovan dot msodsatte 
as-. fwasd Sud unde dem. 

Mem hvori maa Zkvlden derfor 

Wes? Hos- dig Telv ellek bos an- 

dre? 
Ja, det wfhænger da naturligvis 

nærmest as dine Næboer og trink 

Omgivelser i Werde-m om sdtme Tage 
blinkt gode eller owde! 

».Jngen kctn have Fred læsngerey 
ean haus- wao vi1«, siger Ordspros 
get. 

Men Ap· Peter synes at vcerc as 
en anden Merkng hcm vewder 
sitt-ais sine chsews Blisk irrt-ad 

Den. Aom vil eksske Livet og se 
gebe Dage, ssal holde sin Tunge 
Ofta Ondt, siger han. 

Men hat din Tunge da no- 

gset at gsre med, sum du sskal leve 
lykkelsigck iog se gvbe Dage? 

Ja saure meget Vil du se gode 
Dage, faa hold din Tunge i TM- M »s- » 

Sagen et den: Du fristes til m 
We Mt om en eller andeu, fein» 
er diq met-, og af hvem dit Livs 
Me nannte for en stvr Del af-» 

··« 

W. ,Å«.—' Es 1.-43,"h- 
Da et allerede i og for fig slemt, 

am den tænker ondct mn en anden 

sc M Wer W Ord og Hemd- 
kinger i Wte Mening. 

Men san længsr. du ewdda holder 
Tom-en i Time saa goar det; 
menlckderdudenudtaledenonde 
M, du ncerer, soa stader du dig 
sek- vg Mtyrer din Red- 

»Og sine Lieder fra at tale Sv-ig«. 
Wogen vg W shjoetper jo hin- 
auden i at frembkinge Tale. 

Vimqajogodstbkugevot Tun- 

soqwkeLecherxTaleaaven er en 

Mderliig Nin Gove, en of de Guyet-, 
It M M som en 

MS i Gde Billede. 
Vi maa saa gerne tale om baadeI 

Gud oq Mennefskpn —— blot Men-» 
nesket er Herre- over Tun- 

gen og Lceberne. 
Hvis du vbl se gode Dage, saa 

man du fsor det fsrite vcere vis paa 
Chr-ad du siger et sandt. 

Der er næppe noget, der i den 

Grad kan krænfe og ovhidYe din 
Wu, sont nam- du taler ondt om 

stim, og det ikke er sandt. 
Gigagtig Tale er i og for sig 

Sond: men den hat ogfm den 

W. « den vix-ke- ticbqge pas 
W few US Miytet Bin W Dag- 
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im mdt og dinc Mr km at mic« 
Svig, san vil dsu absolut ier kom- 
mse til ast se gode Dage. 

Ter peges paa, Hvad du fm din 
Side Tkal gøre for at fe gode Dage. 

Eis-g Im bliver det Næftens Sag fm 
sin Side ast gsre ligesaa. 

Hvis J faa begge er ewige om 

hver for sig at am sca- ja im 
kommer J begge til at se gode Dage. 

Vil disn Næste deriimod iske hol- 
sde stn Junge fra ondt og fine Las- 
bcr fra at take Svig, —- ja saa faar 
du lade det være Gans Sag, og det 

vil da først og fremmeft foritytre 
Esaus egen Livslyksfe 

Dei var Oben-e denne one Taufe 
om Bethdningen of Zungen-S og 
Læbernes Bruq og JkkesBrug for 
vor Lsivslykkr. vi vildc frenvholde 
denne Gang. 

Da er for wrigt næften for-hav- 
sende. faa manqe Weder baqsde i 

dot gamle og det nye Testamente. 
»der asdvarer imvd Tungens Mis- 

brug. 
Maatte vi i Etedet for at mis- 

bruge Zungen til at gøre Fottræd 
for os selv og andre. ret leere at 

,,tale med nye TungerW —- sdcst 

skulde bjæloe til, at vi but-de nyde 
Livet m Te gode Tage 

Den hsjete Kritikngistorie. 
AfCanon Dyson Hague. 

ILdsoerfctck fra »The Funda-mentals«. 
Vol I. 

Ved Chr. Joch 

(Fortfat.) 
Lederne var Nationalisier. 

Med et Ord, den formende Kraft, 
for iden hpjere Kritiks Vevægelse vor 

en rationaliftissk FRan og de Mæn«d, 
svm var deres .Doved-2111.torixtetek, og 
Frem Mete, fom paa Grund as ren 

filologisk (Ord) Kriti k that erholdt en 

ovewældewde Autoriteh var Mem-d- 
50m fvröastede Troen pas Gud og 
Jesus Kristus, som shan hat sendi. 
Bibelen var efter deres Mening tun 
et mennefkeligä Produkt. Den var e: 

Standpqu i den listcrwre Udvikling 
of et religjsst Feli. Hvis den kkkcs 
var et smmnewitfewde Resultat af 
en thæIdigsSammenstnjng as site-r- 
lmsdfke Mist-her og litaendeagtiqLii 
Vasksh og Oan Jæhvch eller THE-« 
web en sTännistisk Maus Opfiitdcsch 
— den var visselig Ecke Mögva ved 

»guddvmmel·tg Jltfpitativm og er itie 
den lebende Guds Ord. De hell-im- 
iGuds Mcewd Mode drevne as den 

then-wiss sag-desto Petek (2 Po- 
tet 2, 21) ,,Efter at Gud fordmn 
We talet mange Gange og pag 

Pmanigc Mai-der til Fasdrene ved Pro- 
ffäemec sagbe Paulus (Hebk.1, 

1). Nei, M sm, sagde Kuenen, Pro- 

Ffeterne var Me drwne til at tale as 
Gad. Deres Udtalelfer var alle de- 

Fres egne (Sand(w, page 1179 
Tone vor da Derei- Eyn, cig Ier 

vor dem Zon, sorn Aal-bei kmr 
ntineret den msoderncs sirkstendmm us 

gcnnemtrcrngx nwizemc qejstljglaic 
kegang i den mudcrxw Bord-kni- to 

ftvre TnngemaaL Vi few jkkc such 
at det var Masnd, hvis Nationale 
me var et Resultat af de Elutntns 
ger, de kom til vod Ztudiet aj Ot- 
belen. Jfke heller san vi sige, at ds- 
res Zlutnirmer mcsd Hensyn nl LIE« 
belen var holt et sliesuimt nf den-Jv 
Nationalisme. Men vi kan fige, paa 
den ene Side, at for saa vidt sum de 

nægtede at anerkendc Bsibelen som 
en ljgefrcm Aabenbaring fra Gub, 
san havde sde sri Abgang til at for- 
me Weser, saa meget de vi1-dcs, 
og pwa »den Enden Side, da de for- 
nwgstede del ovematurlige, saa vor 

det, der drev dem, under Oplysmäns 
gen af der-es MEer Dirka om 

at bygge en Toori. sum vilsde bortfors 
klare det overnaturlige. Baum-, var 

MAX-W fvt ille Filgeu as 
der-s Kritik- 

Nu, der et intet wenjigi i et fi- 
geWDeteriwietheti.fvmet 
Mist-bist eller urctfærdiqt Dei 
et hm en Fransmttelse as Den-dg- 
W, shvilbe moderne AM- 
tet sanft-W mäent Mel-. 

-
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M u W tn id- Moses-i W MWM 
WUMMWMIIM 
Den W W Kri- 
III M en W 
seist-M has-»san«- 

-)«Mp««smt« 
Cis-sw. « »Es. 

de praftisfcy den konnex-Male Pkoles 
thninger med Hensyn itil detg 
gomle Testamwckes Bogets DER-H 
Foriajierskah Ægthed og Oprmdelsi 
se Pan d en Juden che dingten-de 
ssg vie-d at gaa med de tyske Natio- 
ttalsister i Lyelt at ner der-es Jn- 
spimtivw Te viide got-e FAde 
paa at aufs-ge STrifxen fom Entde- 
heldensdse en Aabewbaring fm Gad. 
Men kcm deUkke beholsde den-s eget 
ejendommelige Syn mesd Henij til 
Bibelens Dorindezse, Opfaxtelfeszid, 
litterceke Vygn.ing uiden at udkætte 
Odems egen og andre Krisme TM 
for Fore? Bette er Kcernen i 
Zwrgscknaalet Qg for at Lwierne 
tax-. se, hvor alvsorxigt det et ait an- 

tage Kritikernes Slutninger, vil der 
blåve givet Tau fort en Oversigt fom 
muislgt over Zagen. 

Sagen femme-samt i faa Ord. 

Jsjøjge den almindelige Kirkes 
1 

Tro er Penwteuken (det er Werts 
sem fsrste Bygerj etc» med fig selv 
overensstvmmenw saincmenhcengens 
sde twværdigt og asgxte Vase-c ind- 

Fblæst asf End, vg, tfølge Jsdeknes 
JVidnesbyrd, Wrgernes egetlldiagm 
Westen as det gamle Testamentes 
Gewissens-OBleY og den Her- 
Iresx Jesu udtrykkelM Vidnesbyrd 
(Luk. 24, 44; Joh. ö, 46—·47), 
sfrevet af Moses (med Undtagelse jnaturligvis a·f 5. Mosch. 34, fom 

»wenn-te et skreven asf Joiva, TomTais 
mud Tiger, eller mutigt as Este-) ved 
en Tid af osmtkent sinnen Aarhuns 
dreder f-r III-ists Komme, og 800 
Aar elle: saa fsr Jerinxias. Dei er 

end merk en Tel asf Bibelem fom 
er as hsjefte VestigiheR for det er 

waedhjørnejtenen for hele Gusds 
Anbenbaring, osg af hole-fee Beerdi, 
ifke For-di sdet er Tærligt et Qldtidss 
Felss- thteratuy men fordi det er 

JndsgangssAsdeljngen til Guds Ord, 
sont hat hans Amorjtet og er gi- 
vet ved Inspiration ved hans Tie- 
nek Moses-. Bette er Kiefean Tro. 

Kritikerues Troti. 

Men isolge den højere Kritik: 
l. Penrwteukw beste-at af stre 

stunk-strenng forscellisge Dokumenten 
Disse fuldstændig forikelljge Mu- 
memer vor de oprindeäjge Mr til 
bei Beet-L san de katder Hexcaeutk 

a) Ychwisten aller Wstem b) 
Elahjstem c) Teutervnomisdem og 
d ) den Drei-stetige Tode, Grunde- 
1et. sden forste Ein-niste- Vcert, (Sayce 
Hist. Heb. 103 nu atmjnidelig ten-d- 
sxe fom Z. E. T-. P» og for Nem- 
gsyeds Sfykd meet-set med dis7e Bog- 
staver. 

Dis-se for-ifellige Vetter var sam- 
ntcnian til forfkelitge Tiber, iske i 
det 15. Auen for sikisutT men i 
det nickt-de fyvendse, sjeue og same 
Aavhundtede J. og E. hersmttes 
næmtest Ijl Wem-W7W fsr 
jiristus; D. til aiment 650——625 

sog P. til omtrent 525—425 fsr 
Kräme Jsslge Grafi Toki, antaget 
esf Mienen var EivhistsDoskumenckets 
ne efter det babylonsifte Fangenskwd 

sdot er, de var sktevne tun fein Auch 
Efør Kr. lite og 2den Mosebog ina- 
Tvel som den ptæftejige Eodex, det 
Her Bdie Mosebow og en Del as Wen 
spog 4sde var, attiw Tit-even efter 

ss. Dis-Te forstellägo Basrkrn re- 

pmssexijerer endnu more forskeliiqe 
Traditioner asf Hebræemcs nationaie 
Liv, Og afviger sra kmerandre j de 

mest ngtigc Mike-schwer 
-1. Og fremdeser De jormodist 

at die-Te jjrr amagne Tsokumcntcsr 
var ikke samlcdv og ffnsvne af Mo- 

ses, men var muligvjs sammeniot 
paa følgewde Mande: Zlf visse Aar- 
sqger, og til en vjs Tid og pqa en 

eller cmden Maade hat en eller an- 

deu, ingen ved hvem, ellek shvorfra, 
eller nack, eller html-, —- sskriver J. 
Sau var der en eller andeu, ingen 
ved W, eller hvorfrm eller mar, 
ellet hour-, sm! Tkkev et endet Datu- 
mem, som nu tat-des E. 

Og san til en ienere Did, Kritik- 
rsn alene ved Ihrem, ellek hvoksfor. 
’eller war eller Ehwy tog en anonym 
Personlighed, W vi kunde Halde 
RMr l, sig for Wbyggelfen 
as We Meist-eh Wsrende 
Jnyt Materials-, Wunde der 

Urkeliqe og Ummtstexmtvelsernh 
og Mille de few Be- 

som ist-ev et ansdet Tod-merkt san« 
de kaldxe D. Qg est-er en Brandt-at 
Der en ansden animym For-fetten 
ingen vscsd «hvem, eller shvorfoy eller 
nam, eller html-, sfvm vj vil kalde 
Rede-her II, som Mog dktte M, 
sfmnsmisnlignede det med J. E., revi- 
idetede J. E. meod sanfte nie-gen Fri- 
Bed og jwdførte tilmed en gvd Tel 
merk unt Materialm Sen var disk 
en ansdcm ingen ved hvism eller 

book-for, eller staat-, eller hooh maas 

fke imidlertisd rundck 525 eller inno- 

fbe 425, fom strev P. Og Ida var 

der en enden anonym Hebt-welk sont 
vi kcm fabde Redaitøt Ill, der spre- 
tog sjg at sammblansde dem, mcsd 
sden trodobbelte Sänmenscktning J. 
E. T; og med, Ihm-d de kalde redak- 
»t«konellc Tilfsjclscr og anfkydekchi 
(Green Poge 88 ef. Sayce early; 

lHiswry of Ehe Hebtews pages 100k »-——105). 

f 
) 

Der vil vcrrc vel her at maskkex 
»sig, at dette er ikke en werdreven 
Fremstilling af den bøjere Kritik-Z 
Stilling, ivertinwd» vi hat herl 
frwn at, hvasd der er bleven bekre 
»vet mn o: Standpunkt »bevist ved 

iKensdsgerningek fikre og mamgsol 
disgc« og »reprwsentermde den mest 
Oruelige Lastde 

De merk ftsmsttædende kontinen 

Mc Kräften-, siger Green, adle- 
let Zttibensterne af de optindeligc 

:Kikder, i iwvhold til del-es antagne 

iBeftanddela som JI og J 2,E.1 
Ltsq S. 2, P.1, P. 2 og P. Z; og 
D. 1 og D. 2, nii fotstillige Origi- 
mler i alt. De forsiellsige Rede-Pto- 
rer teknisTt betegnede ved Mast-M 
R. er R j. som sammenfotte J. og 
E» Rd som tilføjede T-. til J. E. og 
Rh· Tom strldstændiggjorde Hex-mou- 
ken ved at farbinde P. med J. E. D. 
E- C. os tsbe Penjoteueb page 88). 

Mem) 
W 

Roger-, Florida. 

Rsra FremtidsfolonäenS 
jssrede Redner De bedes ver-re 

san venng at give mxg Plads for 
fslgende Oplysninger. 

Mange, som lasset denne Oder- 
skrkft, vil wa7ke tasnke som im, at 
den er Wasser-de for den nye Av- 
cksonsk ved Rogers, Florida, for dens 

Franttd vil vis: aldrig bringe den 
fmn til unget, da det ikke er com 
de jleste Zoll trot) til at Iwe i Flo- 
rida for alle ide mulige og unarlige 
Ding, fvm findes hernede i denne 
Port asf De Forenede Stettin-? Men 

jvc vil se ncermete wo Fochobdene 
j— om det nu ogsaa focholder fig! 
sank-des i Virdelighedem sum der 
wies? 

Alle de, imn er reist herned til 
Florida, hat vistnob ist-end de for- 
lod den Plods, yvor de opholdc sig 
fault-des fik jeg, forend jeg foklod 
cleander, Cal. — faaet en lang 
Vefkrivelse om, hvor farligt det var 

at rekse hemed til dem ufunde 
Sied, Ihvor ingen Menneskek tun-de 
leve for Malen-ja og Rebe- og mon- 

ge andre utrolige Ting, som fandjes 
her, og at Jorden vor Augen Titm 
vævd, for det regnede 7aa wegen san 
Vanidet ftod alle Vegne Aka de 
Var effer at vasre Sommer herned og 
Ame levet her m Tid Hunde-t, a! Ton 
godt Tom alt der, de var Rippen for- 
:c«ft, iffe pas-Tode for Rose-H Bed- 
kemmensde. Im er der ikke Verm-ed 
sagt, at nvget as det ikke kunde WEI- 
5e for tmdre Siedet i Florida, og 
oersor er det, jeg väl skkjve lidt der- 
om og fortællcy hvorledes det i 

nogen Man-de er. 

J den Ted, jeg bar opholdt mig 
her i Rogers, shar jeg prsvet at fin- 
de nd om de svrfkellige Ting haa- 
de Kläan Vandeck og Jordckmnnsis 
reden og er kommet til sdet Resul- 
tat, at det elfammen er focholdwis» 
got-t, bedte end masn kan finde dct 
de fler wSteder Klimaet er abe- 
tinget bedsre og fundere her, entd det 
er naget andet Sied, jeg endnu hat 
værst i U· S· A. 
M Pia-de er, ester M jeg 

er blasen sfordalQ god for hvem som 
Ader ckf Gut da MWZ M- Get- 
mvnjegkskeskkiveuoga,vqqu 
New wuceymessequd 
MS 

Bei-has her i Rot-Da er i sin 
W stammt og km i enhver 
W M siq med Gomor- 
nickt-— for Mc at We, Ct Ost wer- 

im U. 
sog M paa ingen M og 

Z, ()0() Pqnama 
Hattcfrit 

VI am- vcne Tut-ad for Ist den-u III-se It qlske 
tunc-m for use, at It i Im- Lchomokiek par-Im 
gen Monat-ernst cui-um« dumm« man fsa teuren- 
mn imauk og Man imk Mutt, tu en Mantiss of 
sen-usu- tent send-«- svekan iea Blut-ske. lieu enecew 
Neste as hume Ekel-sit II hauste oq Miti. iom Ii min- 
:I.I«ns-cquxag, lau hvcm sum helft thiemmki aus Leim ! 
ruhmv- uqe o- m m- Gauoakk peumqsende ss imm- 
Imtve Matt-Hm-. sacmete,0e1sadmkfkkk, it km hat« 
hvkm sont dem Lan tm as II tin-sue M M sel- og m- 
Iasmm an M tritt-. com bedika I dient-seh tot m 

mmm as 5 Cents ok. Gaum-, smqa Mit-m end nun 
sum stag. Dem dass et stumme. sm- sltøbolfm. 
In at gisee set anmu- Iot hvkt Familie It first-se 

us sen- skaa mor. erstem- vi os herum- Iilliskm m 
Romgmm as sum at set-se m Mk Laut »Im 
Hm m Ritter as sen-u Eint-m sum-stellst Ist tu- 
pk mun- as »- Sanouek Kalt-ons, samt Imne Iskn 
Hat sgm en absolutka Vase-m seh It but-M semi- 
prttmm bat i m not vl » hinnqu Inan- tust-steckt 
vat- uoe visunsnliu ftp-ask I pas-n- staunenle 
smslwlumm sm- ns ums-Kaskad- snvosh tkm Dem : 
quu o« Aste-se Iso- inaum oq most-II den IU os mkd" 
II »t! i Nonen krim- ellek IIIMIIUL innen es se m 

Æifkktiukksntkmsmqkt m- Ial:-Vm Inn mit 
Um tem links-L 

Eu Hat irit til hvcr Lasset, iom iud- 

fender nedeuftaacnde Kupon inden den 

31te Juli 1912. 
Dem et es plis, Ists ss III-is kann-s Bot as sa- 

mmt-Ia Den et ssioksssaist Ums-h stumm am 

Ion Ost-s mass nun-C sann Indes-and man um 
idem-. For n us Lsnm bei-me Mem-. sont na- 
hm et III-m Ost solt-· Hirn-ten er en » spat des-ne 
und-ents. im den hemmt dumm« sum o« bu- 
dea aus Golmutmui Isaria-sinnst staunt-. paa- 
Iassm dem-»Hier If IM- Tttdud, m en VII-am- 

af sont den-te on here k- vmgnq Wes-m for Dem 
pha- estt stauen kna- u et wein-s qpv ou qitk 
sammt III-m fsm m ums-f mit-am Zag. soc bauten 
A set-let lim, set esse list II m n onst-. I Tit- 
Islhe De es sm- fsm linked-, sa- gen-merke m nt itmx 
mutet-mit Deus Dolch M en De laut san tade. 

IUI III Ist 

Hi upon: Land-le XVIII-gäb St chicqgo. lll. 
Hex-nnd wwwan dLW sum itle Bemling for: ) LEstcr (tilstm«"s.sjrm 

for IS Gnlloncr Malt-Brng Tct er en Lvn·(-11-Jton1st, m im des-usw Um 
« I « « COvmv Ikns Baum-mum- kllkk klw en Emmmkl »Hu : Hi 

H 18 mq Maul kunbt Wand-u tm Landsmde oq send dems- simw L n anamn tspat ftlt mimmel til os. Its ttm da it XIII-M Zum-Ist Hm T. srisksks 

m m Te tubagcbcmusr 111 nkigsl.(«-. i Txlfchdc jcq ikke findest an s«..: her 

(1ngu«sc1. Rom ihn, ex scg stal erholt-c Hauen absolut fru. 

Rom 
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IWT CMZINISÄSZATCEZWAN CARL-DE 
sk Ist vxstlisko Offtfnfsxlssf XENI- Dsst estÄ llj(-m;u-t for seh mfifndftfse berufen-Zof- 
Msnck Dyrket o- uopåigkkst lsnd til law- l’ris» o- lette Vllkssr. 0plys- 
via-er sendet erse. kiv, ps- uuksslsk eile-r Erz-litt Psmslettkr. Vi refe- 
ketet til Csn su. Unfoa ellek Otuws Danks-r 

III-OR UND COUPANY 
svnft can-est. ssskstchevsy cis-ils 

NORDISK KONVERSATIONS · 

LEKSIKON 
ladeboldende Porklskjng over vigtige XVqu Gen-Lunis 

og Besteht-J som fort-kommst- undets Luni-g os i ssmtslt 
Zdje Udksvo, mod supplement. 

Tit-umso over 0000 sitt-t- indb. j s Imukks es holst-use 
III-s used bnm Lwdekryg og Iljømeh 08 Tit-l i Gold· 

No Imv 812.00. 

Dem tonriuljge Ver-L bot- ikke umes i nos- smljss It 
dunk- sllek not-the Esset-, aut- det km km tos- ss mäs- 
Pris. Muts-it su- Vskkot tot favo. 

PMB LIM. PUBL. soll-I 
IM, Rohr- 

UIWI IUNDAY ICZOOL MML 
U Wai- Vols. is onus-now send costs-. 

I. WII III Tats. 
I. M Ist-peti- Wstelr. 

I. M For-Leut not RI- own. 

(. A M M Rest-ded. 
s. The Lord Will sey-y. 

I. The Why- os cod- 
7· Butsu-, The Petuviux 

s. bist-nottu- 
9. Turnus into Joy. 

10. Noble Fttendsth 
U. sinds-. s Slsvs is Ihqu 

12. A const- ov sci- holst-sc 

Ins who-e wauim shout N pskei of soock Fuss-Mo tritt-s Ists 
l full pas- Ulustkstloos in doloro- 

kkioe per set only IUIO M is Init. 

VW Lock-. Mist-. Ucllsx ILUQ MI» 

Florida, vil jeg lng gøre en Sam- 
mcsnligning mellem de to Steuers 
Vejriorhold California bliver nist- 
nok as de fleste betragtet for at how-« 
et qodt Nimm hvad den ogfaa han- 
men dog man man ikke tro, at der 
ika Milde findes andre Siedet i 
Il. S., hvor Klinmet er lige san 
godt: for hoc-d sdet angaar san 
Florde staa ved Siden æf Somme- 
rcn rundt. Fresno i Califoknia er 

xcteget varm (dog ikke dannen end 
nun fan leve der) da der næsten 
aldrig er nogen Vind ril a: ksle 
Luften og sjælden nogle Skyer til 
at bryde de var-me Solstkaalet; der 
falder so ingen Mit om Somme- 
ken, og am Binde-ten häm- de en Dei 
Frost oq Hm MW den raa og 
kolde Me, spm qtr det iaa abe- 
hageligt J Florida, fom liegst san 
mess- tmsece M. w da dass-o 
blde tmer sum M Regel hat vi 
mätenalikdenktquindftahas 
vet san M, at W et M mer 

M. Den wuner Ud 
M et gerne sum Morgens-s 

So til M. 8 a s, for ·l 

Ud et N for det M stille, 

n
 

san 
m 
h- 
den 

iwden Binden kommen Der er som- 
me Dage omkring Middag, da der 
kan blive varmt for en Time kllek 
to, naar Binden lwgger sig, men saa 
endet det gerne med en Regnbyge, 
og san er idet Mist igen. Natteme 
er oqsaa Mise, saa man san sove 
godst hole Ratten 

Og Iwad Vinteken angeor- da er 

det ikke net-r Isaa koldt ester hvad de 
hat fortalck mig, som levede her fid- 
ste Viertel-: vg vi kender site noget 
til »den raubt-de Tonge, Willst et 

gvdtsordeim Iombokhehogen 
st for Flokäda 

Jorden er esier min Mening got-; 
den bestaar af fort Muljotd, blan- 
det med lidt Sand, fom gar at den 
aldrig bliver Mäer men er let 
at acht-ide. Jorden er ikke rig paq 
letvffeh »Im vi moa brugeKuIMs 
q-dning. Gewähr-) Tom de ast- alle 
Log-ne i Florida Her avlcssz ists 
Kreamn faa vi kan Mr Was 
den Bef. Menge Mefwr er jo 
nieset M Miso-dräng, maafse 
nærsmest W det or en Ist-tu Udi 
M: men dem-de set vs M m 
da Wehes- For nam- vi Wer 


