
fels til Ydmygelfem san bar du to 
Amt dig kelv til at We en Bvrde 
for andre: men saa man du da hel- 
ler ikke andre dig over, at du faak 
det at sele. Nei, det er ifkc onst-d at 
Umme os felsv sra en Kristenski Ger- 
ning paa Jst-dem og der er at oæte 

batmhiertig: er du vix-selig en Kri- 
stem san skal du nok fcm belade Evnc 
pg Leklighed til at vckre bornkbieri 
Ug- Fskst lige over for diu fattiac 
Pfaden saa du ladet bmn i No for 
den fokfærdelige Misundolfe og qlæs 
der dig over. m det gaka lmm qodt, 
demæst oasaa over for din riak PM- 

dee, at du ikke Her pas bum Vg det- 

han ejer med otkde Zins men med 

gode Hine, med saadanne Hine, som» 
den fqar as Gut-, der hat taget imodi 
Guds Forbarmelse k Oft-Ums »Ja, 
men bvorledes skal bog jcg fattige. 
Staffel vise BarmhjertighedP det et» 

fo netop min ftoke Sorg, at Gud hat 
nagtet mig Midlek vertil: hvis jeg 
havde dem, bvor skulde im da ikke 
beuge des-W Saaledes kuude fo en 

senke, og det vilde jo ogha være 

undertigt, om Gud for-langte af os, 
at vi skulde vcrre botmäicrtige, mekH 
neegtedc as Midlerne der-til: faa 
ürimeliq er vor Horte Mc Han bar! 
fo sagt og i Tag. bvorledes vi skal 
beste os ad mkd at vcrw barmhjeks 
Eige. Den kristcllae Bakmbiertigbed 
bestcmr ifær ak tre« Tina: DImmet 
Me, tilgiven given 

Mtiam »Es-Immer Me, saa skulle 
vg J ikke dsmmeg«. Glem nu ikke 
We i denn-e Tib, min fattiqe Bro- 

des-. da der fældes soa manae on 

ubillige Damme over den risse, Tom 
om bon var Jndbeqrebet as alt, hvad 
der er flet. medeng de fattige er Jor- 
dens Salt. Du bot vel jkke qlemt 
den Dorn, Gud Fader fcvldte over 

dia, da du Tom den for-todte Sen 
vendtcs ticbnao til bang sus. Jea 
ved not. at msnae fattige trot, at 
hvis de bat-de manae Benge, san vils 
de de rigtta bin-Use til alle Sidekn 
tnen det er en Jndbildningt de 

qlennnek renf at tænke paa, bvilken 
Regt Mgdtmmen vil faa over dem, 

og de vil faa ganfke andre Junker- 
end medens de vor fattige 

Penqe ftemhjcelper flet ikke Barm· 

hjettighedens Rand, de foekingek 
den snakeec det er Sandhed, hvad 
Guds Drd sigek om Nigdommcn, at 
den hat en geuelig Mast over det 

menneskelige Hierse. Treus nu lidt 

paa dette, naak du dsnnmst den 

eige, tasnk paa, at kwis du ftod paa 
den kiges Plads, san vilde du mau- 

ste vcete langt mindre batmbiettiq 
end han. As Erfaring vfsor so, at 
nat-r saftige von enge-m blive rich, 
san blkver de konnt hoskcrtdiaerc end 
andre Mennesset Se dekfok til at 
dsnnnc en retfcrtdiq Dom, oq Milde 
du mode virkelig Ubarmdiekttghed 
hos den eige, saa dar du den Gliede 
at knnne vkkre barnibicrtiq. Dg dsm 
fkm SM- din satthw tllkpdbrodcr. Tom 
er i samme Friftischs Tom du. in Zwists 
Kam- du let nma kmnw scrtte diq End 
i, om du kmr Kasrligbcsd dorti! Du 
vcd io Telrn lwnr ocsdt det Mr, War 

du bkiver Umstand Tor m baut-d og 
ubillka Dom, mm det ask link-san 
ondt von andre-: oa Zwar-for stat-bit- 
tre binandcn Livcsf vcd dank-de Dom- 
me, ncmr der Lan vaer san mcqct 
endet at sansk med? 

»«50kladek, saa skal oder fukludcsz«, 
det v1r det net-Ins i den triftcligc 
Barmhjertithsd. Ja, tilaiv djn tim- 
Bkodor, der hu fonds-Im inne not 
at tilgst-. Men er disk Mo yndigt, 
at Gud her hat qäuet dig foa kig on 

Leiligbcsd til at vasko barmhjcrtiqP 
Er det ikke midigt at du stle kan 

faa lidt as den Nin-de Gnd bar, 
nagt han tilgiver dia? Du bcdot 
jo i dit Faden-or ,,;;-urlad as vor 

Skle, fom og oi for-lade vokcs Ssnlds 
W.« Dei kan godt vastcy at disn 
risse vikde blive mmet form-tuned 
naar ban tænste paa, at ban skulde 
være Umstand for bin Tilgivelfe, oq 
maaske i al sin cossætdighed flet 
Elle vilde tqge imod den: men det 
sah-ver du io fom Fristen ikke at» 
oppo- diq »m; det ei io me sa- sckkH 
at warme Menneskek trot, a the godts 
kcm Itndere der-es Restes TilgivelL 
fe, de ttor jo endet-Tom at de san 
unde Vor Heu-es- Men glem saa 
heller Me at tilqivc din fattige Med- 
bwdek, ogfaa bot kan vasre not at 

Mast-, og det er jo aodt, at du hat 
Leichhed til at visi-. at du hat no- 

stt of hanc stand, Tom ikke »Ide 
ken« da han blev overfkwndt, ikke 

M, da han Ied, mvn overgav des 
til has-, ipm Manier retfætdeligcn« 
U Ist 2, 28). Her smar du i den 

MW Vannbjertighedg Midte: 
Herd-u »Ist tsq Lejlighed til at 
M Us, du bar ligeioa kig Lisjs 
MU M Cjixth san der er in- 

IM M, Mo en enefte en- 

sout W W ttk at viere 

W USE U M fasset Evnen 

ikte den rige aleuef Pisa ingen 
Munde, kære Venner. Jngrn er faa 
fattig, nden at han jo hat Evne til 
at give-: tænk paa den fatttge Enke- 
som qav faa meget: tbi bun gao sin 
hole Eicndotm mens de kiae tun gav 
»af der-es Ovekflo ,« og dog gav 
hun knn cn«enefte Stilljna Hat jea 
for 7aat, at man trasffer wegen Mis- 
nndelse mollcm sattiae indbyrde—3, 
man imsfscr til Gen-and ofte stot- 
siwlpfomhed og stor Lwirclsc. Da 
faa er der jo nok at given som csr 

mcnmc Gange more Vasrd end Pengex 
der er Tionfwilliabcd km Hirt-Mom- 
tnsd, der er et kastliqt Ord og Le- 
acmcsts Akbsejde o. f. v. Hvot der 
er Kærligkyed, der er der altid noget 
at give, Kasrlinbeden siebet boads 
Leillgbed og Erme, der-for bed Gud 
om don· 

Ja hoad synes du nu bedst onn, 

Werden-I Betragtning of Bat-India- 
tiabedem det er den, at du altid skal 
wag imod og saa sslch at du folder 
til Bykde, cller Herr-eng Betragts 
ning, at han hat givet dig den Ære 
hver eneste Tag at vckre barmhjerss 
tin i bang Neian Vor det dog ifkeY 
nndiat at leere lidt af denne Barm- 
liiertighcd bos Jesus, idet ban bialp 
os af nted »de ondc Øjne«,—som for 
ront skewt paa Neffen, fordi der sids 
der en ftok Vicvlke i dem? Se, Ven- 
nksr, dest trænaer vi til bactde rige on 

7attiae, den me line san fuldt Tom 
den andern oq bar vi lært det, Tau 
vil de riqe have deres Glæder der- 
aL oa do fattine deresx men det san 
acrne verre« at den fattigeg Glasde 
blev sinkt Saa gid da, dette Otd 
mag leve iblandt ogt »Im værer da 
bamäiertiqe, spm edel-S Fader er 

bnmbicrtta!« Amen 

Hab ig Mord. 

As Professor lic. theol. J. P. Bang 
i ,,K-benh«wn«. 

De fidfte Tidets KrigcsbegiveuI 
hebe-r bar rnstet op i os alle. Jeqs 
tænker scerlig paa Giftktigen is 
Frankkig og paa ,,Lusitani«s UnJ 
der-gang. Det fynes mete og met-ei at vise fig, at de hat Ret, der ta- 
ler om vor Kulturs og vore Ide- 
ale-s Sammenbrud. Endnu vil 

bog jeg ifke ubetinget verte med 
til den Tale. Vor Kultur indehols 
der tkods alt Værdiek, sum ingen 
Kkig san Weh-We Men et vil 

icg sige: den Munde-, hvorpaa Kri-» 
vom Ost-eh at i alt Fald en Forms 
af Kultur nu og i ol Fremtid bsr 
brwnsdemcrrkes fom Verbot-L og dei 
ist den »Kultuk«, der voller paa« 
den koste Miluarisåmes Prinkip.l 
Thi san nieset er dog viel give-t« 
at dest cr den tyfke Mititarisme, der? 
lmr Anfoaket for den taste- Ewige-I 
førclsc i 
IN tm« Mi- ndcsn mdcrc hide 

den Ew111:1m, at Ort-J or Mard. 
Tor er das nnd-Ich der Lusdder krp 

tm Kmnu Vi mua have er, 
ved kmjlkc vi san xcdtr11fkc. at der 

er FJHM paa, am m Krjg Eos 
rcs asrlig Ja Lndcsnfok de Warn- 

»s(-r, sont Krjg set-J kmdvondiquiss 
Ham- nusd fiq og Im mit en 

ilmman Mande, esllcr om den Is- 

zros pcm en barbnrisk Mande. 

! Tot er Folkewttcns Ommve at 

Jlnssksnnnc de Nrwnsen fom skal 
Mindre Krisen j nt bljve et Bar- 

jlmri. Tcrpao er der blencst ar- 

;bejdet ihm-disk men sont dot vi- 

Hvr fig. qanske udexx Held. J tids 

thuer Tiber var det virkclig an- 

Idcsrlksdcs. Kampcsne vcsd Dybbøh 
vvd Zardowm ved Zedau ---- bot 

var asrliqt Spil. Nu vika dct fig, 
Lit, ncmr Tnfkernc ikkc kcm faa de- 

jnss Viljc Pan anden Maach Tau 
Her de mon- ond villige til at beuge 
HJkidleL som man thil hat anset 
fat utilladclige, selv i Mig. Der- 

til htm- Brugen af Mist. Er man 

søkst inde paa Fokgiftning as Luf- 
tcu, blivek Forgiftuing af Vandet 

det næftc Sktidi. Da dertil hi- 
rcsk oafaa den bevidfte Nedfkydnicm 
af den civile Besalbtin Iom Ty- 
stetne mere oa more aabenylst gen- 
nemsprer (ifr. Lasitania), for der- 

med at tkodse deres Villie igennem 
Men kwormod vil man kunne ret- 

fasrdicmtke dette overfor den stoke 
Del af det tyfke Fakt, fom endnu 

ikke hat fvotet til den Mke Mit-i- 
dqrismek Nun ved at betiene sig af 
det voldkomme og blinde Had, fom 

Was-i stigende Maul bar ap- 

flammet ho- sig Ielv mod detes 

Elende-« first heilig mod det umt- 
keligr. werfaldne Belgien og fe-; 
note fremfor alt mov Sustand Ny-; 
lig faq ists i en M MunnoneeH 
fslgende Ord- ck stehet Kam (M’ 
ernste Sm) M M for Monds 
Stoer es M ch M med 
Jede Später-) Sud Ist-Isi- MMT 
one-for denn- M erwid- 
Ben alt M: ZU W W 
ps- msd da- ys- « W 

zsm 
« « 

ment of den aqlme Mist-, til Ssg 
Wusngzaf dets Pasfaqersiibe.« 

Hvem forgiver man med disse 
Midler? Man forgiver aaudelig 
talt sig sehr Man drypper Gift i 
den tnskc FolkesjasL Den skal op- 

dmgcs til at anfe Anucnsdclscsn ais 
fliao Midler for tilladcsqucy naarj 
M gaslder Tyfklands Ztorkked 
Vod den tyfkc Kultur skal so Ver- 
dm Evelbrcdcijs og outsing — dek- 
Ur maa man fomivc den-S Mod- 
ftandero! Tenno Tankmang skal 
Tusker-ne im sind-ves- i. Hader spor- 
ger ikke om Midlerne, det kan dog 
Hamen got-eh naak den er retfasrs 
dig. Derfor Wer ogfaa Tyskerne 
mod dercs ftærkt udviklcde Evno til 
at bgdmgc sig icslv ved fmukke Etis 
ketter at kalde der-es vildo Hab for 
retfasrdig Harme. Det oil næppe 
lykkeö dem at bedrage andre paa 
den Monde. 

Jeg scal give et Efsemch Nylig 
faa jeg en Skrkvelle fra den be- 
kendte tysksfchweizifke Ptcvft L. Ra- 
gaz til en Mk Præst Traub, der 
ben- giort fiq meget bekendt og i« 
vissc Krisdse nydcr et ftort Ry ved 
sin vidtrevne toologifkc Rat-ital- 
ismcc Tenno Strivelfe indeholder 
et Stoffe som bar kostet mig, for- 
di det visek, bvad Hadet Lan fsre 
til. Jeg kan Mc meddele Traubs 
ogne Ord, men Raaax Udtalelsc 
vifer tilstrwfkelig ti)deligt, bsoad 
det dreier sig um« Strivelfen stam- 
mer allen-de fra Oktober i Fior, da 
det tyfkc Bad til det forureuede 
Belgien gik i boie Balgen Det paa- 

gasldende Stoffe lyder fanledesz: 
»Saalænge vi blot ffiltes i vor 

reliqisfe Tænkniktg. Bunde jcg tage 
Deres Parti; stang paany bar jeg 
forsvaket den Kætteky fom De var, 
men nu, da Te i minc Øjne fulds 
ftcrndig fornægter Krifti Rand, maa 

Ieg jsnderjtære Busen meuem os- 

Det er pel fskste Gang, jog siger 
til et Meintest der ier vil være 

Kriftem Du csr det ikke i mine Øjne 
.Da jeg havde læst visse An- 

dagter af Dem i »Die Vilfe«, nog 
le ,,J-etn-Vlade« (,,Hilfe« Nr. 36),j 
da var fes fuldftasndig klar: hviss 
denne Aand bar det ringeste at ass- 
re med Jesus, da hat jeg misfor 
staaet Jesus Kristus, Gud, Gudsf 

riget fuldstasndig. De gar soml 
Evangeliets For-sonder en Reise til! 
et Land, sont ved Dei-es Falk ——— 

enten dct nu er med god Grund el- 
lek ikke — er blevet foroandiet tiij 
ei Hav af Blod og Taorer og fins! 
der end Mc det ringestc Dkd af 
Forbarmelfe over dette Folkö nann- 

løse Jammer, om hvilkct dog ingeni 
san Umstan, at dct its-Ich have for- 
sknldt denne Stil-him- De har» 
Fragt og Chokolade at ud-dcle, Bei-J 
giere beder om at faa noget, men 

De viscr dem ai, fordi Vlodets 
Ziemme rsrer fig i Dens. De be- 

isger det sdelagtc Fort Loucein og 

er stolt over Toskckncs 42 mi. Myr- 

fcsm nie-n findet attct intet for- 
barmende Ord for de under Nai- 

ncrne begraone, delvis cndnu i 

Tssdisknmpen licmende belaifke Sol- 
idaier im iaa fromm-les Hvad skal 
im sigc dertil? Jeg siger: Or. 
Paitoty da De viste bine bedende 
Beigiere tilbage, da hat den onde 

Rand iilnitket Dem jin Tilfredshed, 
men Mennefkespnnen har vendt sig 
im Tom Hmd ital Unsre sitt- 

susndsnk Tini-:- dettc er miiusndomk 
Tot er Frksiald im ersti Kot-i til 

12 cm Gan-anerk« 
Der kmr Ondet Jst-blinder on 

Mand, der njl Unsre stiften Brei-st, 
for des Eind, dcsr lukat nd nf en 

fkmdan Luna-dem er forblindet, 
dct kan inqcn name, der ick roligt 
Wo Zagen. OF dct Sind er ved 

at bliuo opcslsket i dist tnikcs Falk: et 

Had, i hol-J Link- allc Midlcr bli- 

vcr tilladt,.fokdi mcnfikke oil be- 

tragtc den« Jst modfastter fig det» 

tuske Zolks Villie, sont en crrlig2 
chndm men som en Nidding, mod; 
hvilkcn alt er tilladt, og for lwilken 
innen Straf er for haard. Tot er 

det Punkt, vi staat paa. Hvor op- 

leet og ædel var ille NapoleotIs- 
krigen for 100 Aar fiden mod dettel 

Mm iyvok ligger Ondets Rod? Kun 

et engste Steh, nemlig i den Tan- 

kegang, fom one blandt alle Falk 
Tyfkete bar udllcrkket, oq 7om skal 
stille dette Falk alene over alle 
andre, hckvct over de almindelige 
Forpligtelfer, der gælder for andre. 
Nu hat vl set, kwad et ,,Overmens 
nefce" og et Vverfoll bewderi 

stiftend-muten som- 
demokkctkst staat. 

Af Pastor Carl Hornbech. 

Pan en Landsbykirkeqaard i 

Nokdjyllaud læste jog en Gang den- 

ne Gravstrift: 
»Nimm-d N· N. mändes i Im- 

llshed as Guds Virn i disse Spa- 
m«. 

W 

Ovet Gang jeg kommet paa den 
Kirkegaavd, man jeg hen til den 
Grav, og da tænker feg paa den 
stille, jævne Mand, en af de fmaa 
i Werden men »Macht i Kærlighed 
af Guds Bin-n i djiife Zogne«. 

Tenne underiigss L·vs5magt, den- 
ne Kriftendotm der man-Je Gange 
Mr dsc mindste til de Ttørfte og fast- 
ter dem befest, sont ejcr mindst! 

Time oclsiguet d e m o k r a t is 
ihn dette unvollstde i Kristens 
dumm-In er egcntlig den-J Junke- 
sor saa oidt Tom det er faa modfat 
alle andre Tankefm paa Jord. 

J Indien reiste jcg en Gang i 
Tog med en Hindn. Vi kom forbi 
en Londsvy, —- ndenfor Hufene ftod 
de Gutm, de tilbad, og de Lethe- 
fte, Tom Guchrne om Ratten — ef- 
ter Folketroen —- rider Mr S- og 
solten Vove paa; 

»Tror De paa alt dettc?« spurgte 
ieg min Medreifende 

Jeg glemmer aldkig den abe- 
skrivslige hovneMinc, twormed han, 
idet bang htter Haand udfsrte en 

nedladende ist-vergesse ndbrød: 
»Dct der, — det er qodt nok for 

dem dernede, — vi meiner tror 
ikke las-merk paa fliat!« 

Jkke sandt, — Overmennefkes 
Tsveori i NenkultuU 
H Mennem alt fliqt bar Kriftens 

idommen rammet en Perl. Den prak- 
Etifke Jakob advarer i sit Brev mod 
at gøkc Forskel paa den Rige i 
skinmsnde Mist-eben og den Fattige 
i singe Mike-den oa siger endog, at 
Mnd hat udvalqt dem, der er fut- 
tiae i denne Werden, til at vcere ri- 
ae i Troen. 

Hvordan var det de hebenske 
Spottere i det gamle Rom omtalte 
de Kristnes Religion, — det var 

fo kun ,,en Leere for Fordere og 
Uldspindere, Skomagere og Sta- 
nur« 

Jkke underliat, at Oorats i det 

sanime Rom knnde skrioe: Odi pro- 

jfanum vnlgus et mer-! 
Men hvor Kristendom blfver le- 

vende, der er den demokratiske i 
den For-stand, at det ikke er ndre 
Fortkim ikke Menge- Maat- Ind- 
flydelse, Kund-toben der er det af- 
asrende Dei er godt, om alt dette 
komme-.- til, men det er ikke dette 

ydre, der fkaber Monden ellet dan- 
net Positionen. En anden Sag er, 

ot det udadtil vejer mete, af Kri- 
stendomtnens Sag bliver fsrt frem 
as Mcrnd fom en Baron Nicolai el- 
lek en Lord Shaftesbury, as en Fri- 
nserre v. Rothkirck eller Prins Bets- 
nodottc end af ,,tbe man from the 
street«. 

Men selv «Mandcn im Gadcn«; 
kan blive en of de ferenda —— blots 
non er en hel Kristem belt »Hm-bet! 
of Kristus Jesus.« 

Et Sieb i vort Land var der en 

Mand, som drak. »dem var pan Fal- 
littcns Rand: Gaard on Die-In Fa- 
milie on Sirt-L alt vor i Rate Saa 
blev bnn onwendt on beanndtc at 

Jene et nnt Liv« 

For en Tid fiden des-nie jeq binn. 
Den sornenvasrende Tranke-r var nn 

en koste-»in Mond i et lylleligt 
Hiern. OF, fwad der næften glas- 
dede mig most, han var Leder af 
Guds Ninos Arbejde paa den Egn 
Selv Priestem en ged, troende 
Mand, traadte villigt til Sich for 
hom. 

Han bcwde We trasngt sjg frem: 
men ban bavdc den aandeligc Mon- 
diqbed, der bebsvedes. Og dcst varl 
det domokmtiske i Kristrndommensl 
at ban kunde staa paa den PlodsJ 
bvor ban ftod, til Trods for sin! 
Fortid 

»Ich manch nich iffe nimmt- 

masgtige offer Kødet, ikkc mange 
sornemme,« siqer Paulus. 

Aa, nei, den Religion, der blev 
fskt nd i Norden af Fiskere og 

Toldbetjentc, hvis Grundlægget var 

en Tsmmermand og hvig bedste Re- 

prcrfentant var Teltmageren Saulus 
fra Tat-sus, — den er tilvifc ikke 
fernem ellek aristokratist. 

Dei menrr Ver-den heller Me! 
Missionasr Qlefen fra Kina for- 

talte en Gang pm to tige Sitte-Kob- 
mænd, der stod nden for Prcedike 
hellen i Nin-W. 

»Sh! vi gaa derind7« sang den 
Mc. 

»Jh nei, but« sparede den ad- 

fmtmto, »der er Mc- fint!« 
Ost Ton -— drejedc de ind i m 

Odium ZbuW 
J Nordens Øine er Eliaskirken» 

ikke sna sin fom Alckandratheatket 
»smed ,,Nubicon«!), og Bethcsda 
Demgem- lnngt under «Riddcrfa- 
»len«. 

Fornem er Mistendommcn Me. 

Da nmnqe nk dens ftsrste Mwnd var 

det ei hellen 
Wen dmokratisk, det er den. Den 

gforde Kedclflkkkeren John Bunyan 
til en san stor Mand, at det endmt 
i vore Dage, k den By, html dette 
Mes, er herndeh at et Nenneske 
er blevet reddet for Ud og Orig- 

jhed ved at lasse han« Bog »Es-! MI- 
grims Vandring«; den losd Skomas 
get-en William Carey blive den, der 
indledede den nyere Tids velsigneb 
sesrigc Mission, den gjorde den sat- 
tiqe Ins-stand Christen Mader til- 

skwad jog funde have Lyst til at fal- 

sde Fucnizs Apriwa 
Lq naar on Gan-w Købcnlmonss 

Handwiqe Fnsionnomi for.1ndres5. 

Jnnnr ijrkmus bliuer Enldt tu Die-n 
Tmrms blinkt krisme mann, da bliver 

Jdct blnndt ande: vcsd den Gewinn- 
Jfom biet bredt on folkeligt anlegte 

iKsbenhcwns Kirkcsond, —- der Me- 
’fom i Berlin og Dresden, var en 

Bevægelse fra oven, — og de man- 

ge levende Menigbedssamfnnd, »der 
for Størstedelen ikke bestaar af Gre- 

nver og Grosserer. Nentierer og Pro- 
jfessorcty men af ,,Uldspindere og 

Fnrverc og Skomagere«, —- ved 
den Geruhig Tom disk Faktor-er 
bar wet. 

Elle-r fe K. F. U. M. —- fa, feq 
mindess den Tib, da vi var nogle 
annfke 7aa Studenten der kam i 
Foreningens Lokaler i Vendersgas 
de. De lyste saa enfon1t, de gamle 
Zolvemblemer i StudenternesKnavs 
hallet Da nu, — ja tæller man 

ika nn Ztndenter som Medlcsmmer 
i OundkcsdevisP Jeg svcd det ikke: 
men det Vcd im, at i de Foreningcr 
or der innen Forskel pan saftig oq 

rin, von Akademiker on Haandværs 
ker. Hvad figer ikke en of Forenins 
non-Z Poe-tm- s en Skontnrfang: 

Her gaar en Malerklat, 
bist faor en Smed du sat, 
der aaar en vigiig Latineih 

—- J Guds Rige gwlder den 
meft, i lwem Gud iaar Lov til at 

arbefde niest, og faa vil arbejde for 
andre. Og lwer den, som felv vil, 
kan indtcme den Plads, —- om ban 
da ikke, som manae faakaldte Krist- 
ne, bylder det fingbalesifle Ord- 
sprog: Helle-re gaa end libe, hellere 
fidde end goa, men bedit af alt at 
Iwane sig til at inve! 

W- 

Eouuril Blusss, Iowa. 

Jeg vilde gerne have Lov til "at 

give nogle Oplysninger om For- 
holdenc paa Coitilla Estate i Colo., 
lwor oi bar begondt den danske Ko- 
.loni, Oplysninger, der vil kunne 
tilfredsstillc mange Syst-gere, som 
det bar vasret mig vanskcligt at faa 
skrevet til. 

Te ilefte Formen-, der bar iodret 
den-s ,,Field Pens« og »Alialfa« op 

i Lebst of Vinteren päa Faar og 
Zvin og liait ekstra gode Resultater. 
Jeq funde nasvne mange Eisens- 
vler paa Farmere der iaaledes bar 
titsnt fig en lille Foriiiue i Visite-r- 
Eukelie bar indret L-—3,000 Haar: 
det almindelige funesz at voere sra 
UM til 1000 Stoffen De køber dem 
okn Eiter-meet im de omliggende 
Ztater For ko. 85 per 100 Bund, 
og Lam vefcr da gerne 50 Pund eller 
lidt der-over. Eiter at have fodret 
dem 3—4 Mamtcsder vil de veje ca. 

25 Pund mete, og de blioer da 

Jcndt til Kansas City, bvor Pri- 

Herne io som bekendt hat verreis- 
9 Cents per Bund, ja i enkelte Til- 
iaslde endog mete. 

Nu kan enbver, Tom Vil, jo reqne 
nd for fiq selts, at dettc bar vasret 
en ndmærket Affasrc Som Folge 
hemf er Formel-ne fwrdeles vel 
tilsredsssc, oa det skal viftnok i det 
Mo timet ver-re vanfkelig at finde 
nagen, fom ikke er tilfreds. 

«Der er i Vinteren 1914—15 fra 
Costilla Eftate sendt 79 »Carloads" 
Faar og 42 ..Cacloads« Som, et 

aanske godt Resultat, synes dest mig- 
sor faa ung en Koloni. 

Im fkulde Entse, at alle de mange 
Tom bar strevet til mia om Landset, 
Minia, Vandforhold o.f.v. vilde gaa 
med dekud nu i Juli og August 
Maaned, da Vandet løber i Kana- 
lcrne, og altina er faa langt frem- 
streden, at enhvcr kan have en uds 
ntmket Anledning til at fe for siq 

»selv og blive overbevist am, at her 
er en Pladg, bvor en Mund med 
nogen Kapital kan aøre hurtig 
RIkvmnmm 

En Dr( er Im Cbimgo bar 
anlwfacht Klimaet fom det bedste, 
ban kender, oq lmn bar fclv købt 
over 500 Amss derude alleredc for 
et Aar siden. At vi oafaa hat det 

bedfte solt-klare Dritte-band, absolut 
frit fra Alkasli, er en Kendsgernitw 

Da vi bar aanske mange, som 
nater at gaa ud 3. Tirsdag i Juli, 
vil feg gerne anbefale alle, fom In- 

sker at gaa del-nd, at gaa med nu i 
Sommermaanederne. 

J Haab om at hsre fra rigtig 
mange, faa vi kan faa en stor danlk 
Kolan tegner Erd-MAY 

Oluf Bmdo. 
Touncil Wust Ja. 

Redwood County Land 
Sydlige Miit-usua- 

: a n ds m End, dersom J feiger et nyt Hiern, saa køb ikke, 
før J km fet, hoc-d oi hat at byde her i Nedwood Eo. Landet her 
er as søkste Koalitet —- jeg tør sige saa godt, fom det findes i 
United States, for Majsy Hin-de og anden Zerd, samt for Alfalfa 
og KvægaoL 

Alfalfa gror yppiat ber. Fra tre ,,cuttings« bar man bøftet 
san højt sum 5 Tons per Acke. 

Vi bar en folid Vani, Former-z Elevators og Mejerier. Lan- 
det faslch fra 865 per Arke og opad med gode »Jmprovements«. 
Vi bar aodt Klima og godc Mic. Jkke langt til godt Markedek. 
Fire danjke Memgl)eder — Evan, Zleepy Eye, Fredsminde og 
Gilfillan. ann er et rigt lille Danmark. 

Ekrio om nasrmcre Oplysning, og kom selv og se, hoad oi 
har. og hoad vi kan avle. Kom mens Sæden ftaar paa Matten- 
Vent ikkc, men undersøg Sagen med let samme- 

Andtew C. Christener, Evan, Minn. 

En god Anledning. 
Kunde De ika have Lyst til at Ecm et oget Hjem i Polk Conn- 

t11, Minn., rast oed csn trink-Ha Jcrnbaneby Det kan ske ved at betale 

8500 ncsd og PLOO ellcsr more per Ach om Aaret del-often Sil- 

skabet oil skajse Dom alle de Køer og Zvin, De kcm føde paa Fres- 
men Zkriv til 

Nobinson Nealty 
Blair, Nebr- 

DKBNCI OC VII-Nos- 
skildringek km Missionstnnkken. Med Illustrationen 

Ovetsnt nk Reisen Rinden Ind. 50 Gent-. 
Det er en Bog, som sikkert vjl kkemme Mission-kunding- 

den blnndt de unge. Den kører os kundt til Verdens for-hel- 
Iigste Bgne og tot-treuer Inn krjskt om Dkengenes Knat- derude 
—- otn sorte Negekdkenge — brune Arnbekdrenge —- Dkenge 
i Indien pu- Cey10n. i Kinn Japan og pnn Amerika- Prakti- 
ets —- otn del-es Lege der-es Ermess, der-es Lyst og deres sun- 
— Bogen het- mnnge kriske Billeder og vil væke en god Gnve 
til Arbejdere i sendagsskole og Ungdomsnkdeling, man tjrst 
og sidst til — Dkenge. (Dansk Missionsbhdx 

Dnnish Luth. Publ. Konse, 
Blatt-, Nebr· 

MAD II IZBMNDOIOL 

En kort Premstilling at Den kristne Trosjære It I-. C- 
Petetssen. Pris indbunden 81.00. 

Det er en klar Bog. Der er ikke gudelig Snslk og Tle- 
mudek at finde i den; men i korte, klare-, knappe sietninger 
kremstiller den den kristelige hier-e- 

Det et- en bibelsk Bog. Den er gennemvævet tned den 
helljge skrikts Ord km kørst til sidstz skriktbenyttelsen er Ut- 
ke en død Opboben ak Muster-, men den et- Isletten i Fortst- 
terens Tsnkek. 

08 det et- en levende Bog. Jeg mener dermed, at det er 

en Bog, sprungen nd ak l«ivet, skkevet nk en levende Mand, 
prøvet i Livets Erim-ins 

(Past. Johannes Gøtzsche i »Es-ed og Rest-ZU 
Dis-ndh Luth. Publ. Rausc, 

Blatt, Naht-. 

Et llckvalg at gotle Bøgek km vort Lager. 
Is VIL U VII Ill- sskblcl LAVI PUBLI- 

kkistelike satt-Maser- 
llstvlås Eustru doch-» Nuomi NOT-» l Isa- etu balder GIVE-» 

sei-was Somit-get 60 cts» Maus 400 Fortslllagor Läc, Titus sn lot- 
ssts III-Ue MI» Roxy il.00, End el» stur IIIng Il.00. Robert WI» 
sorgsam Bock-s» Portikllinger for Sjncks kolea 81.00, Pu Ton-et cs 
l Viskukden Cscts., Und-Or sydkokskt 1.20. Fyntea ss Davids Eu- 
75 ctr.. Max-»den i Horn-n og Pkmstegiutckev i laden .1.00, Des 
Iuk set-. 

listing-mäss- 
Dca If pro-nie Time Ql.00, Kloltkeme klmek Costa-U soc-ts» Lyt- 

Illstl Mjkiet IT.00, chin- vugaer (0msl.) il.00, Pt- Nutickess Jtpts 
QIJC Asieas og Astiltss ubeutte Mission-austret- (Omsl.) Mu» Its-III 
smd as Roklighedens Icorstog Il.10, Als-user- sot Kristus i1.50. 
EIN-missioan somle 100t-. 

cpbyqsllko III-Mit- 
Lys ps- Vejen, en lillc Amt-stude- tll Kot-sen Ast-os. To sind 

l Dom-somit Mode-Und mal Gu Jst-it. QILC ot- Bedeckt 
Mkeook USE Da Pilgrims Vsnelking Mu» Mot- bibos stachl- 
ILIT Aus-stin- Bekemlslsek ss cts.. Den heilige Iris CI Obs» sindspoil 
W, Moos Vsj, en Aug-sag Prodiltsnet If smäslssvissks VII-M 
fl UJ Jota kod- k — lluuadtgtsdos s1.26. U Guts- Nutlo — IM- 
lssslss If Put. unstet-, Octo» For lot-un sollt-» MI- Ins-I- 
st's-bot CARL Inn-machen Tus- 1.20. ntl sk Ist-todtsc- I1.cc. 

statute- slosnth 0 I v : 

Koth sta- Nlolua su- s 01.00. sehn-tax Ist-dot- ila dicht 
II.O, stets-satt hoch-, Nntl msktyksk Not-» De- Mto Its-lass Il- 
stskls II.00, III-s III-le Dsss stock Auch-staunt Mtkshlswrio III-L 
hats-k- Uv Il.00, Apis-n Les-net M» Vckt Ausbau-Indes IIIWO 
III-, Don-akk- lsad I1.75. Uaclsk saut Mbe Alsd- -
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-
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thut-stu- 
s. c. tatst-nea- Bveotyk Il.50. la est-ums 4 bitten-ists Roms-II 

III-c, hastbybjmeoe Ost-» Buckckg oft-Magst II. I1.00, Dich-s- 
0llvsk Tvist Not-» Alcotn so komm-lässt Ase M» soottx Dis-II 
Dator M» Btluc Mssyntsa Mu- 

sussthet is Lords-ist- 
Scbsahskss Maddos Il.60, km Heutde lc o- sushilclal hoc 

ll cis» sjbys 100 Time-r i Engel-It 75 Otssposonlssssotsklsko In 

not-» beschmutzt Otdhos Not-. 

Ists-bissi- 
II lills Massachusetts kos- sjnh It Profit soaky Ussl M» 

kll findt-lass- soktslt lot ija If s. k. states WITH-Ists- 
k stack-histoho WI» Drange as Danks Not-» Axt-hin- ostw- djn W, Mesottmllla er l. WI» Unle- Jul so Gott« I 

Ists- IsOts.. Its Port-Illustr- kscts., seks kotto IMM» V 
Ist-I las Not-» Fort-bu- Ssnnck Not-» Dunst-til s., VII I 
tots- solysolas Gott-, llvorsosk gis-der Wanst-r löctssp II Tals-Ip- 
MI., Its-s ps- Joktl Not-. 

W stob- 

IW sonst-sum II ins wem Jst-in's Myo- s) us Mk 
TI- IOIIIIITMU so Ins Bot-; Pilgrims M Is, II sitt Il.sdi d- 
W t s scat- os David II soc Isctsi III-I hat«-M III I1.II Ut- os Christ do satt Mq Uts at bat-bit II us z Atti-. 
OWUOLICMMZAUMO Mot- M.z'k s 

hatt-as Mk Use of Ist-Ism- Wr.s Mino-'s Ists Isl- 

s. sJ Alls til-u Its-s- sk Why-lich Inst Eh IM si- IW 
IMII NEMA- ML scIst 

Ist-« III. 
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