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t&tpn for k $ib|ie fuges |eUtge.

©anbbeben, j?itnb{faben , /Doben og £roen ere fovenebe.

3. Jlarfl. Ur. 20. Pen 15. Juli 1854. |ørits: 6/? pr.<£rpl.

®(ifet>te almtnbeltrje (gptfM

fra $raftbentf¥aber o»er 3efu (Sr)rifti Ætrfe af ftbfic Dagcé ^eOigc til

bc «£>eKtfle i 23(ergeneé 2)a[e, og btøfe, font er abfyrebte ooeralt paa

forben, meb £i(fen.

$iere 83røbre. — ©om vi immer

føfev en b^b og befTanbig 3nfereéfe for

Biowi SSelfærb og »or Sgjenløferé 3iigeé

gremme paa 3orben, og tillige begjerlig

efter at gavne, opmuntre og raabe be

hellige i bereé ©tribéfcrrb mob ©afané

9)?afliuerier og SfJiobtfauberené SDiagf,

faa ønfler »i at fljeufe eber en fortSib,

ibet »i tilflrioer eber nogle Sinter Jpiftorie

af bet Sarbtflangtie, port armene 93el«

faerb, pore £enf(gtcr, guffer ofo. til eberé

Cpbpggelfe og Uitberpiiéning.

©tben oor forrige (£piftcl par pi, meb

faa Uttbtagelfer, erbolbt efterretning om
@bri|ti ©oangelinmé alminbelige Spffe

og Ubfpvebelfe fjcovfomfjelft tet ev bleoen

præbifet; fcpilfet er opmuutrenbe for oor

©jæl og fomnier pore £ierfer til af fvpbe

fifl i ©nbé ©obbeb mob oore Rubinen«

nefler, ibet ban bøier be oprigtige Jj>jer=

fer iblanbt kationerne til ©anbfjeben,

font ben er i @f)ri|to 3eftt.

j?e(b f>ar alminbeligoiié itbmærf et alle

pore Jovetagenber, baabe biemme og nbe,

og SSanfet tager jlcerft fil overalt paa

3orben. herren bar aabnet 93ei for

93røbrene i fremmebe Sanbe og paa irerne

i £apet paa ben mccrfpffrbigffe 23iié.

3ngen "SKiéfion er bleoett beftiffet uben

be 2Slbfte, font bertil er blepen befliffef,

io bar været iflanb til at naae fil bereé

33effemmelfe meb libef eller intet Opftolb,

og paa alle, unbfagen ben preufifle og itn

»ejlinbiffe, bar be fitnnct forblive og for*

fpttbe evangeliet i fin Sblbe. 23røbrene

j>. ©font, 3« Seroié og @. jDnncan font

tilbage fra bereé @6tna«$Riifloti efter at

bave tjcevet i £oug.-5voitg, uben af baoe

gjort noget 3ubfrt)f eller opreift ©anb*

bebené fauner i biint vælbige jieifer*

bømme. ®etfe par paa ©rttnb af San*

btté forflprrebe Silftanb, boitfet binbrebe

bem fra at fomme inb i Sanbcf og gjøre

fig befjeubf meb ftolfefé ©fiffe og@prog.

tyaa @anbroict)3øerne bar SSærfet bavf

ooerorbentlig £elb. 5If Q3reve fra 23rø;

brene Seroié og @anuon, tareret jpotto*

lulu ben 20be November 1853, lærer pi,

at oper tre 2uf(nb var bleven bøbf, og

at 2£lb(Te af be Snbføbfe nu arbeibebe

meb £aanb og fjerte paa at fovfpnbe

be glæbelige £ibenber, bvilfe er fil alle

ftolf. ^iiéflonen venter af etablere en

^reéfe og publifere i Sanbefé ©prog;
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iSrøormoué SBog er ooerfat 09 fccrbig ril

af ubgi»eé. tyaa ©elflabéøerne bar ftor*

følgelfen ucbbleuet at rafe, faa at ©am*

goem for en £)ee( fjar ræret affTaaret og

De ameritanire $røbre fjar maatte vetft

bevfra ; bog (hæfte« be uuaf aabue ©am*

g»em fgjen meb be Subføbte, af fjøtlfe

mange, uagtet bereé Sorfølgelfe, enbnu

»eb ben flbfle ©fferrefnt'ngé Qlffenbelfe

lærte faaoelfom praffiferebe biéfe Siofené

og ftrelfené tyriuciper, fom be r)a»be for«

Oen annammet af SSlbfte 2f. *Pratf,

©rouarb og Qfnbre, bev »ar fenbt til bem.

33røbrene føger at ftnbe en $De, Jjcor be

tan famleé filfammen og leøe i 5reb meb

(joeraubre, fri fra ben forboH»elige 3"b*

ftybelfe, fom be beéoanre er ubfatle for

i al bereé Omgængelfe meb Sremmebe

i bereé uupcerenbe £>pljolbéfreber. ?va

Wutfralieu bar »i meget glæbelige @-fter*

retninger. JSlbfte 2Banbelt er fommet

til ©an 33eruarbino, og Jglbfte 91. 5arn*

fjam Deraf ©tåben er »algt til at prccfi*

bere i ben gWiéflon. @t 93lab, falbet

„Zions Watchman," »ar bfe»eu begpubt

i ©ibue» meb meget gobe Ubftgrer fil at

funne beflaa og ubreffe meget ©obf.

£>e Retlige i be foriljellige @onfereu$er

talte flere j?unbvebe Dg »ar i befranbig

Siltagcnbe. »tfe 33. ftroft »ar i 9)fel*

»ourne, og be anbre 2£lbfTe abfprebt paa

forfljetlige ©teber i kolonien. 2Slbl?e

ftarnbam »entebe at ubfenbe})iiéftona:rer

fil Hobart Sorøn, 9San ©iemené Saub

og 9?i) Seelanb. @alcutta*9)iiéfioneu un«

ber 93e|T»relfc af »fle 9t. 93. 3oneé,

fjar »æret forunberlig beoaret fra leflen

og Ucetref, fom befonbevlig tinører M
3orbftrøg, ibet be r)ar reift fra ©reb til

©reb for at ubføre bereé pligter. 93rø*

breue b.ir berfra beføgt 2l»a i M bur*

manfle 5teiferbømme, Dinapor, @ljinfarab,

iJKabraé og @e»lon, og bet formobeé at

93røbreue Subbington og ©aoage nu er

i ©tam. 2®lbjte Siubiap, SBeft og $ei»»

er t 93omba», og SSlbfre SBittié 6ar ar*

beibet i be norblige 9)ro»iubfer i 3ubieu.

SSlbfte #a»en »ar, efter be flbfte Grfrer*

retninger, i (Sapftaben, lj»or han (jaøbe

gobe Ubfigter. 3 Gnuopa f>ar 9Niéfio*

uerne alle r)a»t Jpelb, uubtagen ben pren*

fifle. 23t &ar t'nftt Døbéfalb børt om

tblanbt be ubenlanbjlfe iDuéffoner, uubfa*

gen SBiUarb ©nomé, fom bøbe omborb

paa et •DampfTib paa Oøerreifen fra itiø*

beubaøn til $nU ben 2lbe Slug. 1853.

£>e »fte, fom ble» fenbt til be »e(T*

iubtfre $er opfjolbt ffg ber tffun en fort

Sib, forbi bereé £ilftebe»ærelfe fpnfeé at

»ære befragtet af Slufrjorifefcrue i et

uguufligt Sné. $>e ftlligemeb biéfe, fom

par beffiftet til brittiflE ©uiana, feilebe

til be forenebe ©tater, 6øor be meb Unb«

fagelfe af @. ?6omaé, fom »enbte &jem

i ©fteraaref, 5ar arbeibef fiben. SSlbfTe

O. ^)ratt er enbnu t ©tåben SSafbing--

ton, og ber ubgiver ©eeren, men »il

fomme biem t 3Iar; faa pilogfaaS&lbtfe

@. 2B. Stic^arbé, fom pvæffberer o»er

^iéfionen i ©torbritfanien, og f>. ©.

@lbribge, ^rÆffbenteu i ©t. Souié.

5@lbfte 2\)man og 9tid) er frembeleé i

©an 35ernarbino, præftberenbe o»er ben

@tai\ 6»ilfen ffgeé at »cere i en blom*

ftrenbe forfatning. Øfefren af be tol»

Qlpofller Dar fiben forrige ©piflel arbei*

M fjei i territoriet i be forjtietlige <£o>

lonier efter lj»ab ber gjorbeé befeoo. Den

15be ^opember afreifle et ©elflab, fom

Prober C. ^>Dbe fiaobe famlet, til ©rønne

globe @oitufr>, og be fjar nebfat ffg »eb

@løen ©mitbé gorf paa et ©feb be fal*

ber Sort ©upplp. kolonien beflaaer af

omtrent eet ipunbrebe »irffomme 5Kænb.

2>e fordjcllige kolonier mob @i)b r)ar

ogfaa b^iot befpbelig ^tlocert i Coereeué*

(Temmelfe meb be i forrige @onferenje

gione 3u(Truftioner. ©en I6be October

anfom itt førfte ©elffab af be hellige,

fom oar beforbret »eb ©miflratiouéfunbé*
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compagnieté jpjelp, og be »ar »eb gob

£elfen. Den 25. i (amme 9P?aaneb bleo

©torefaltføbal bebæffet meb ©nee, men

berefter »ebble» 9Seiret at »ære milbf

inbtil ben 10. 3annar, fra b»tlfen %ti> af

inbtil ben I8be SØfarté »i bar temmelig

ftabig fjawt folbt og nroligt 93eir. Den
8be 9iooember anfom (Sapitain 9)iorrié

meb ftt kompagni, famt be Doerble»ne

af ben begræbte (Sapitain ©nnnifoné

3ernbanepartt tit benne ©tab ; ft'ben b»il'

fen $ib be bar opbolbt fig (jer og »entet

paa £>rbre og gnnfligt SSeir, inbtil ben

4be Qlpril, ba be reifte for at fortfætte

bereé Opmaaliug. 3 SSinterené Søb bolb*

teé alminbelige ©foler i be foifiettige

Difhifter; faa og ?Jfte»ffo(er til 5ore*

brag og til at (ære forftieflige ©prog.

JSlbfle «P. «P. «Pratt bar unberoiift t

Ut ©panfle; D. 35. £itntington i iet

ntaifle og fiofienffe fcungemaal; ban bar

ogfaa ubgioet en ©amltng af inbianffe

£)rb og Salemaaber i b»er af biéfe ©prog,

til ©a»n for ben nuge Særling. Uni»er*

fitetet bar bannet et n»t 9llpbabet, fom

»i foroenter Pil blioe af ftøifte Sflvttt for

^remmebe til at lære bet engelle ©prog,

faaoelfom ben inbføbte Ungbom. 23t an*

befaler bet til $olfeté gnnfiige Opmærf*

fombeb, og ønffer at alle pore Særere og

3nftrnctører »il inbføre bet i bereé ©fo*

ler og i bereé @(aéfer. Det engelfle

©progé Ortbograpbi bebøoer at refor*

mereé; — et £>rb er nof for be $or*

(tanbige.

Den 5te 9Jooember aabnebeé Defe*

reté bramatiffe ©elflab i ©elffabé:£al=

len; ffben b»tlfenSib ber (meb faa Uitb*

tagetfer) pat »æret gioet forfljetlige ©lage

Unberbolbmnger beflanbig inbtil nn, faa

ofte fom to ©ange om Ugen.

Den 5te ^fbrnar bolbt be #al»fierb*

finbét»»e bereé £l»artaté * (Jonferenje i

©elffabé>£allen; tøoilfen nagtet SSeiret

»ar nbebageltgt, bog »ar ffærftbeføgt og

»arebe i to Dage. Unber bette SDTøbe

bfeo tre n» D.»owmé organiferet, bet

37te, 38te og 39te.

Sitren om $empelbt>gningenerapan*

ceret betpbeligt ftben »or forrige ©ptflel;

Qlrbeibet »ar, meb Unbiagelfe af ©tafit*

tet og fortene, completferet paa to oø

en b«l» €>tbe.

©tabénutren ffriber bet ogfaa rafl

frem meb, og »i »enter ben »il bli»e fær*

big i tnbe»ærenbe 9lar. — 9Kange af

Solonierne bar fiffret ffg »eb at bpgge

forter, men ber er meget tilooeré at gjøre*

Det er ønffeligt, og »i fltønber paa alle

be hellige at tffe opbøre meb bereé 5lar*

»aagenbeb, ei betler bereé 53eflræbelfer,

nbfil bereé $æffningé»ærfer er complet*

terebe. ©nbffjønbt 3nbianerne er og

bar »æret rolig i flere ^SJfaaneber, faa

bar »i bog ingen ©ifferbeb for, at be

»il bli»e »eb; berfor blioer bet nøb»en*

bigt for eberé timelige SSelfærb og £er*

ritorieté Srpgbeb, at 3 er berebte paa

boabfombelft , ber maatte fomme paa.

2So» eber albrig til at gaa bort mellem

ftjelbene eller paa ai^itté ©teber, b»»r

en 3nbianer fan ffjnle fig for eber, nben

3 før(T feer efter om 3 er frpg. <3aa

tilfammen, manbftærfe nof til at afdræffe

Sjenben, faa »il 3 iffe faa fnart blioe

angreben, ©aalebeé meb alle eberé $if*

berebelfer, 3 »il fnarere bli»e fri for at

flaaeé, brage nb paa ©rpebitioner, eller

libe Zab, berfom 3 alttb er berebt, fær*

big, og fnlbt iflanb til at forf»are eber

fel» paa et tyiebliU 9Sarfel. ®et er i

ben ©tunb 3 er nagtfom, ligeg»(big og

forfømmelig, at $)belæggelfe fommer paa

eber; „ube af ©igte er nbe af 8are,«

er blepen til et altfor anoenbeligt £>rb*

fprog. 9Si ffge til alle be JpeUige i 95jer*

geneé Dale, i 3éraelé ©ubé 9?aon, ber*

fom 3 tffe benotter be fftaab, fom gi»eé

eber og efterfommer eberé Sebereé Op»
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forbriuger, »il 3 ftbe ^ab, font er Utn«

big&ebé naturlige Jolgev. £erren »il

f>a»e et 3-olf, ber »il giøre boab f>au »»»

ber bem af giøre; ber efterfommer bane

billige forbriuger. Om billigt, faa me-.

get beébebre; om uoilligt, maa be »ente

at bli»e vet>fef ; ff)i J?eiren er iffe fil at

narreé 111 eb efter at &a»e ubølT fin QSels

flguclfe og ^unbflab i ©trømnte af 2»é,

formebelft 9labeubaring af ©ritnbfæfuiu*

ger, ber cv rene og hellige, og af 93cs

frielfe fra Unberfroffelfe og Sorfølgelfe,

og af mageløé 2»ffe i ftreb og Stoltg*

beb. 5va nit af lab een og atle gaa

frem mcb ©ambrægtigbeb og bpgge bereé

forter, inbbegitt bereé ©ræber og 93»er,

be»ogte og tage »are paa bereé &»eg og

anben ©tenbom, og (jolbe bereé @c»ære

og ammunition i gob £>rben og 93ereb*

f!ab, færbigt til øiebliffeltg SSrttg; og

uaar 3 er faalcbeé bcrebt og færbig til

i ctb»ert Silfælbe at afoærge %ave og

forf»are eber fe(», og 3 beflanbig er aar»

»aageit før £>»erraf!elfe, og 3 træffer paa

Snbianerne, ta begegn bent frebeligt og

»en|!abeligt; føg at fomme i Sale meb

bent og at omgaaeé meb bent paa en

»enlig 'OTaabc; føg at »iube bereé 9Sen«

flab og o»ertale bem fra bereé ftjenbtlig*

beb, bereé »ilbe og frigerijle ftølelfer, be«

reé £ilbøieligbeb til at fljccfe, ubgpbe

95lob, pl»itbre, og til at tragte efter greb

og @i»ilifation. De faaoelfont oé fel» og

afle attbre er i @»bé j?aaub. 2ab oé

gjøre »or ^)ligt, faa »il alt »ære »el.

2ab oé ogfaa bejTræbe oé for at frelfe

3érael, iffe ubr»bbe bem, tf)i ftorjettel*

ferne bem angaaenbe »il bfiue opf»lbte.

Den 12fe December orgauiferebeé ben

lo»gi»eube 2léfemblee for ttfab $errito*

rittm i ©tatébufet ber t ©tåben; og

efter at Ijolbe \, t \\ fæb»anlige ©eéflou,

gi»e 2o»e om abflillige ©ienflanbe og

optage forjfjellige Wnbragenber til (Son*

greéfen, faa bæ»ebeé ben. 3bfanbt bene

»igtigtfe tøcter »il flnbeé „en ftororbnittg

aulangenbe ©ræégauge og Jj)»rber," og

en So», ber bemmtbiger Slnlæget af en

@aual fra Utab ©0 eller Ubløbet beraf

o»enfor ftoéfet, til ©tore ©altfø, en

©træfning af omtrent 40 9J?ile (eng.),

boilfen, uaar ben bli»er færbig, »il »be

2Saub til at »anbe mange tutfnbe Wgre

gobt Sanb, font elleré »ilbe ligge faagobt*

font ubenyttet. Der ble» ogfaa flre»et

et Wubragenbe til @ongreéfeu om en na<

tioual 3«vnbane t»eré o»er Saubet og ben

31te3anuar bolbteé ber en offentlig 5or*

famling i £abernaflef, font »ar talrigt

beføgt og meget begeijTret og eut&uflafiifl

i fine Sror&anblinger; bet omtalte tønbra*

genbe ble» awtaqet faa»elfom en SWæffe

af 9tefolutioner, ber ubtrpffer bereé Wle>

ninger angaaenbe bette »igtige ©ubjeft.

2o»eu om JporbePæénet er af faa meget

mere SSigtigbeb for oé fom et ftolf at

opfevpere, fom Sanbeté naturlige Øiigbom,

ber bcftaaer i ©ræégauge, raaber til (tore

93efhæbelfer for £l»ega»ten. "Dette f»l»

ber »ore Dale meb kreatur, fom uaar

bet løber om ttbeu tilbørlig 93e»ogtniug,

ofte forloreé, og er ubfat for at blioe

HiaaUt af 3nbianerne eller blanfe 2»»e;

følgelig er bet ei alene fortabt for @ie*

ren, men afgi»er »irfelig 3nbb»belfe og

Sriflelfe for be 3nbføbte, fom i ©anb«

beb er uotbenbe og »eeb itte bebre enb

at begaa £>»ertræbelfer. 3giennem ©læg«

ter og Warbuubreber bar be &»lbt for og

lært bereé 33øm, at bet at »ære Ijelbig

i at røbe, (Tjæle og flaaeé, »ar 2$eieu til

$&re, til 3nbfl»belfe og aflagt. ^>»orle«

beé fan »i ba »ente at be »il unblabe,

uaar be bar Seiligfeeb til at tage »ore

kreatur. £ab oé banble flogt og tage

»are paa »ore kreatur og »or Grienbom,

og iffe frifle bem til at fratage oé bet

»eb at gioe bem faa gob Seilig&eb ^
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b&erfeu at »ogte etter paéfe paa. Det

er tigefom at fafte uimobftaaelige ftri*

ffetfev for bent.

Den 9be 9?o»ember afbrænbte 3ubia<

tierne fer Jjwfe web ©ummir*@reef, og

ben 23be 9?o»ember inbløb efterretning

om at be ba»be afbrænbt en ©augmølle

nær»eb 9tiutii og ben 6te $mmv ble»

bet faafalbte 2il(rebé 5lufæg, font bfe»

fortabt tfjor ©omnier, ganffe afbrænbt.

Den 26be gebr. ble» omtrent 80 ©tuf*

fer &»eg (tjaatet bort fra ©pauifb 5orf

og ©pringotUe. ftøfr er be ffbfte 93olbé*

gjemtnger »i bar f)evt om at »ære ub*

ø»et; og »i ffger tut, at b»ert euefre 2tf*

fælbe af inbianff ftienbtligbeb og QSolbé*

gjerning er ffeet formebelff govfømmelfe,

Utpbigbeb, Jigegulbigbeb og Ringeagt

for be Uiaat, ber er gioet fra Sib til

2ib. 93røbre, naar »il 3 blioe floge og

følge 93iiébommené $orffrifter? Wlaa 3
førft rninereé og øbefæggeé ligefoin 9?e*

pbiterne, eller »il 3 b^e gobe Blaat, me>

bene bet er £ib tit at frelfe eber og eberé

jjmuéfolf og eberé Jtrearur fra ftorbær«

»elfe?

35a ber »ar inbløbet efterretning

om, at Snbtaneren SSalfer »ar »enflabe*

lig ftubet og øuffebe at ftifte Jreb, faa

reifte territoriets 3ubianer*2Igent, ^a-
jor 93ebell, meb 95rober Jpnntington fom

$olf, til ftitlmore, ©tebet, fom ban og

bane $olf f)a\>ie begjert at møbe bem,

og befluttet at unbeibanble om ftreb.

Sien lab Sngen berfor forbrtfre ffg til

at lægge fig tit at fo»e og inbbilbe f(g

en falff £r»gbeb, tit at blioe »aft »eb

be nbarmbiertige 93ilbmænbé j?rtgéffrig.

93i bar ogfaa børt, at nogle »enflabe*

lige 3nbianere »eb 9)etit=9?it titffbft f>ar

f)a\>t $elb til at ftnbe noget af £l»eger,

fom »ar bre»et bort fra ©pantfb 5ovf

ben 28be februar g bragbe »irfelig 25

Jpøøeber tilbage; Ueffen »ar bræbt.

Det bti»er rigtigt at næune, at mange

af biéfe 93olbégieruinger, egentlig næften

i
atte, er øoet i SBalferé og 2trrorøpiné 5va*

• »ærelfe, og nben bereé SSibenbe og ©am*
i tuffe. Det er bcfjenbt, at ban »ar fjenbt=

! ligfinbet, men mange af b«né iJKæub »ar

i meget mere ficubtltg, og ban fanbt tet

j

umuligt at afbotbe bem længer. Det »ar

iffe SQBalfer, ei better b«né 3olf, ber

maéfafrerebe C^apttatu ©unntfon og bane

Solf, men en 93anbe af be Utaer, fom

falbeé *Paoanter, meb b»em be ingen

©amg»em f)a\>te ba, og fom ba»be »æret

»enffabelig inbtil ben Zib, uagtet be, ba

benne Uluffe ffefe, »irfelig famlebeé for

at fomme imob Solonifterne i 3itlmore,

for at gjengjetbe bem for et 3Jiorb paa

een af bereé 2Kæub, fom »ar ubø»et af

et ©elflfab af @aliforuia*emigranter, fom

paéfeerte igjeunem bereé 2anb, nogle Dage

før. Unber be inbianffe ttroligbeber b<u*

SSlbfre @. 2f. ©mitb »æret meget acti»j

og i)a\\é 3ubf(ubclie og ntrættelige ftlib

fan man tilflriue Ubføretfen af biéfe

prompte og fraftige Soranffalfninger, ber

faa bttrttgt fatte kolonierne i en for*

bolbéoiié fiffer ©tanb. 9St f)aaUt nu

paa bet aloorligfte, at be »il brage 9tutte

af b»ab be hav erfaret forrige Qtar,

og berefter iffe »ige fra 3agttagelfen af

biéfe ftorffrifter, b»tlfe bereé ©rfaring

bar faa fitlbfommeu optuft og beoiift at

»ære ffre»ne i 2>iiébom, og til bereé

^rugbeb og SBeoarelfe. Qtfgrøben af

^orn, kartofler og faabaut »ar i %U
minbetigbeb gob og b(e» temmelig gobt

inbbøftet; og »i fyaabtv, fjfiønbt 3nb»an*

bringen er faa flor, at ber »ebgob#uué*

bolbuiug »if »ære nof tit næfte ^5øft.

Det er »ift og fanbt, at ber burbe a»teé

mere^orn. Den beftaubige ^ilftrømniug

af 5olf fra atte kanter, 3nbt«nerftam*

merueé 3orbringer om 23røb, og be næ«

(Ten »iéfe Ubftgter tit Suffnberé 5tnfomft

til »ore ©rænbfer, b»ber oé berebe for

bet £i(fommenbe. Søbe til 3UtennefjEer
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og Dpr er b»«b b«r raabeé om; ftøbe

til utallige billioner, fom fuarCtø »il

ftrømme iub paa oé ligefom Duer tit

bereé Stttfcttevj — Søbe tit eu fovfulten

SBerbeu, baabe aanbettg og legemlig, ev

be SSerler »i maa »ente at pi »itfomme

tit at Utak. <&aa bereb ba; fplb eberé

©iub meb Jtuubffub og $iiébom 09 eberé

gaber meb Æorn; aol .freatur 09 paé

paa bem; apt eberé egen Ulb 09 £ør;

gar» eberé eget Sæber og fabrifeer eberé

eget tftæbe, ©æbe, 2pé, Olie, ©uffer,

©trup, 2iim, åanune, 33ørfter, ©taé,

3ern, og atte anbre 5httfler, fom ftaaer

i [eberé 9D?agt, og fpar eberé ^enge.

tyaa benne ^aabe pil 3 (loppe bette

(Tore 2Jftøb af be æble letalter fra pov

9)Iibte, og blioe iftanb tit at gjøre mere

for (Soangetieté Ubfprebelfe, Séraelé 3nb*

famling, 3ioné Opbpggelfe og Opføret«

fen af et 6eUigt tempel tit Sacobé ©ub.

93røbre, betal eberé $ienbe; og betal

ben paa en faaban SERaabe, at bet fan

gjøre nogen @a»n; faa at bet pit gjøre

9eoget til at beforbre be ffbfte Dageé

9Særf. ©en, fom tænfer paa, om ban

blot fan faae en @rebit t bøgerne, enten

ban gjør noget eller iffe; fom booent

benbrtoer Siben ,for at faae betaling,

men føler ingen Sutereéfe for 93ærfet,

etter fom upillig 09 farrtg beflutter og

raabføver meb fin egen begjerlige ©jæl

om ban flat betale eller ei, — tit alte

faabanne ffger Pi, 3 tager feif, berfom 3
troer at fligt Offer er antageligt for @nbé

Qlafmt; 3 maatte ligefaaoel, ja langt

betlere, blipe borte, cnb faalebeé blotte

eberé bal»biertebe, gjerrtge 9lanb. 2>et

ligner altfor meget 9httibené bPHmffe

Zone, at faae en (Tor Deel for at beflitte

3ngenting* 93røbre, tut er oorr fftaab

til eber, at betale eberé Sienbe, at be«

tale eberé ©jelb til bet 23eb»areube Grim*

grationéfunbé @ompagui, og gjøre eberé

Opoffrelfer meb en liberal Qlanb 09 et

oittigt fjerte. 33iffopper, pt &ar et 9taab

at gi»e eber. — 3 ev Sæbre for be fiat*

tige og jjmuébolbere i 3éraet. Saan oé

eberé »irffomme §>jælp til at inbfamle

be jpeltigeé Sienbe og Offer; og fce til,

at Sllting bliocr paretaget og braget £>nv-

forg for og trolig inbtagt i Jperrené 5or--

raabébnué og iffe forpenbt fra bete lop*

mæéffge 93vug. ©aub ©obgjørenbeb mob

en fattig familie eller ^erfon beftaaér i

at fætte bem iftanb til at ernære ffg felo.

3 bette 2anb er ber ingen 9)erfon, fom

befibber nogenfunbe #elbreb og kræfter

uben f)an jo fan erboeroe bet9?øb»eubige

for ftg og fin familie. 9Hen mange af

pore 33røbre er oplært i et pift #aanb*

»ærf etter 33efti(ling i bereé gamle £aub,

og bflPev tffe Saft eller ©eui til at bruge

ft'ne £ænber til b»itfetfombelft, boilfet

ubgjør et ftærff £ræf i 3lmerifanerené

@barafteer. Det blioer berfor por 'Pligt

at lære bem, ^»orlebeé be fan leoe. De

er atminbetigpiié gobe 93orgere, pant tit

ftlitttgbeb, og Pit meb (ibt Uuberpiié*

ning fnart Pære iftanb tit at ernære ffg.

9St ønjfer 93iftopperne at ffaffe bem 9lr*

beibe, fom be fan gjøre, og b«»e fibt

Saalmobigbeb meb at uuberire bem; faa

oit »i fnart flnbe, at be pil iffe længer

»ære nogen 93prbe paa be offentlige 5unb.

De fommer ofte (jerttt uben ©pife eller

nogenfTagé bibler; for en fort Sib Pil

be uøbpeubigoiié bebøpe #jefp; men ber*

fom be ooenftaaeube Jvorftag blioer efter*

fommer, fan be fnart iffe alene ernære

f(g felo, men betale alt b*«b ber er ble*

ren lagt ub for bem. Sab iffe be ret*

ffafne fattige libe 9?øb, men ubbeel til

bem i 25effnbigbeb. <&aa ffat herren

gjengjelbe eber, og be Sattigeé ©frig

iffe opfttge tit herren »or &i\t> i 23ib*

ueébnrb imob oé. Der ffplbeé nu mange

tuffube Dotlaré tit Ut SSeboareube @Mi*

grationéfunbé kompagni, af biéfe, fom

bar faaet Jpjetp fra kompagniet til at
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nb»anbre fil betfe 2anb. 9taar »i be*

fænfer 6»ormeget ©Dbt ber aavligen tit-

vtttté tieb Jpjelp af bttfeøfurfø faa fcneé

»i, af alle Jpellige burbe bielpe fil 09 t)be

af bereé bibler for at bepirfe 3«bfam»

lingen af be fattige Jpetlige ubaf bc for«

jlietlige kationer , &t>or Unbcvtvt)f£elfe

bolber fif blobige Jpewbømme, Jpungeren

truer og toft 50tovfc og Ugubeligbeb op*

folber ftolfefé ©inb, og be ev lamfe*

bunbiie peb Oøertvo og QSaufnubigbeb.

SDIebené at 3orbené ©nb ubøfer fine

©traffebomme o»er ben ugubelige QSev-

ben fil Dpfplbelfe af baué Ovfr, fom ev

talef »eb bane ^ropbeferé tylnnb i for«

bigangne og nævøærenbe (Slægter, »eb

9)eft, ipuugerénøb, U»eir og forfævenbe

3lbéluer, ftmeé 9J?ænb og ftolf, bvufue

af bereé egen ©alflab, lifaalmobigen at

bafle fot* af fomme filenbe meb bem fe(».

3 Ubefænffombeb og Jpavne øbelægger

be bøeranbre paa globerne og paa3*vn»

banerne, be nitt fprebfe 3nbføer og bet

aabne £a»; be iler til bereé egen Sptc--

læggelfe. Den ene SRafton flaaer op

imob ben anben; inbborbeé Uenigbeb frem*

a»ler Jpab, og $rig — blobig Jtrig! —
meb alle fine mebfølgeube Onber, »ber ffn

58i(tanb til at ubrpbbe Volfet paa 3ovben.

©aalebeé, mibt i @»nb, Jpuuger, ^Defr

og jtvig, £>mfliffelfcr iblanbt ftolfeue og

i 3ovben, ofl i ©lemenfevne runbtom 3or-

ben, bli»er Srelfené ©øangelinm imobtagef

fom et ©læbeébnb og er albrig faafnart

annammet førenb itt a»ler et oprigtigt

Q3egier efter 53efiielfe[fra M f»nbige33abt)=

Ion, at be fan bli»e ffenbt for l»big og i

Sovening meb be Jpetlige i 3ion nnbgaa

ben Sugtelfe og 5orfærelfe, fom ©nb bar

befluttet Hal gjøre forben tom, ba be fan

b»ile inbtil bane grumme ftovtøruelfe er

o»re. €>aa baft ia, 3 SSlbfte, til ben

©ierning, fom ligger for eber; og lab

alle be Retlige gaa til meb bereé Ghnier,

at berebe for ben ftore SSolbé* og S£>be*

læggelfeébag, fom »iéfeltg ffal fomme paa

al 3orben; tf)i paa ben Dag, fom 9Ken»

neffeué @øn ffal labe fig fee, ffal ben

©amle af Dage fibbe at bømme, og ©n«

b»er »il bli»e foibvet til af aflægge affil*

rat og fanbfævbi.tf Dtegujfab for fin jjmué*

bolbning. gjbmoger eber, 3; ben QlUer*

bøiefteé Retlige! fbi Dagen nærmer fig!

i?ab eberé ©plibagfigbeb, Ufjerligbeb,

aWiéunbclfe og Dnbffab opbøre iblanbt

eber, øg bo tilfammen i 5ieb og @uig-

beb. Jpengiø eberé £jerle til ©nb, og

eberé ©Ode, ©inb og @t«jrfe til Ubførel*

fen af bane 23eflemmelfer i be fibfte Dage.

%at> 3nfet aflebe eber fra eberé ^ligferé

<&ti. SBaagn op og fjenb eberé ^albé

9Sigfigf)cb og ben ©ierning, fom er for

eber at giøre. 2Jfr»fr ben <Sø»nig&eb,

ber omgi»er eber fom en RaaU, og lab

eberé ©jerninger og eberé Zxo fee ub

fom iOiibbagéfolen i Jtlaibeb og ©fjøn«

beb for alle rnnbtomfring. £aø altib

©nbé 23ærf paa eberé ©inb; 3éraelé

Rvelfej be éyrtttig^é ©efrtelfe fra $»ra<

nené .Kløer og Unbertrofferené Jperre«

bømme. £)g til be fattige jiige »i, »ær

flittig og trofaft; og faa fnart fom 3
blioer iftanb fil paa nogen mnlig^Kaabe

at tilbagebetale beSaan, fom bar bint*

pet eber til 3?efrielfe, ia ibufom bié|e,

fom i en lignenbe Jyovfatning fom eberé

»ar, feer længfeléfulbt ben til ben famme

j^tlbe i Spaab om Sorløéning. 3 biéfe

inbfltitfebe Dale famler »i be Retlige, at

be fan n»be be fKettigbeber og ben $ri--

fii'b, fom @onftitutionen tilfiger oé, men

fom er oé uegtet anbenlTebé; at bi maa

f)at>e i'eiligbeb til at borfe ©nb efter »or

egen @am»iffigbebé ?ilfagn. 33i famleé

ei alene at »i maa ut)be 33orgereé fReU

tigbeber, men at fe»e i ^reb og fyave ben

JKefpeft og ^øfligbeb be»ii(T oé og »ore

gamilier af bem »i omgaaeé meb, fom

er oé negtet nbe i 9Serben. 3Si famleé,

paa M at »i maa ablobe ©ubé Orbinan^er
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og bølbe ^aué 93ub, og auoeube bore

Ghmer famlet til at fremme ©ubé (love

QSceif paa Sorben, oprette baué 9frge,

bpgge templer og berebe 93eien for 3Ken*

ueffené ©øné £ilfommelfe. £)g naar

btéfe, fom befjenbe ffg at ocere Retlige,

forfamler ftg meb oi, faa oenter bi na*

turligbiié, at be er fomue fetb i be famme

Jpenffgter. 9Si er iffe fomue feer for at

abfprebeé runbt omfring og gaa bort til

©ulbminerne eller anbre ©teber, men for

at opb»gge ©ubé Stige, og be, ber fom=

mer i anbre Jpenffgter, ønffer »i 'intet

Cnbt, men fan iffe betragte bem fom i

port ©amfunb. 33i bar intet tilfælteé

meb biéfe, fom befatter f(g meb bette

SScerf af nogen anben Slarfag enb itjer*

ligbeb til ©anb&eben og 3efu 93ibneé»

bi)rb, fom iffe er billig til at gjennem<

gaa Qllt, fortabe 2llf, opoffre tilt for

@briffi ©oaugetiumé ©folb. ©et er be

3tigeé tytigt at fomme beSvæugenbe til«

bielp; at betjene bem meb bet 9løbførf*

tige, og trolig at auoeube bereé UJtibler

tit Séraelé 3nbfamling, ©oangelieté Ub-

fprebetfe og Stigeté ©pfegggetfe. Sigefaa,

be fiattiae ffulbe paaffiøune be SBelfjtønel*

fer, ber pbeé bem, og ocere billig til at

gjengjelbe Sjeneflet og betale meb rebe*

ligt 5Ubeibe, faa bttrtigt fom be fan.

©et er førgeligt at tæufe paa, at mange,

fom er bleben fjjulpen af bem, fom babbe

alibier, er albrig faa fuart blebeu bofat

i tetU Saub, boor ©pevflob og giet fmi*

ter a\> bem, føreub be glemmer ben £aanb,

fom bar beøirfet bereé grelfe og 93e*

friclfe. Qette er for en ftor ©eet 2far*

fag til, at be, ber bar bibler, eruoitlig

tit at mebbele. Utafnemtigbcb er en

3orbri)betfe, fom fonfer bi)bt i bereé Jpier*

ter, fom bet augaaer— at gjøre en Wlant

en 23itltgbeb, og ban i>a bil oenbe ffg

imob og rioe ©en, bet titluffer bet meb--

libenbe fjerte og (jolber Slubre fra at

nbøbe ben ©obbeb og SSelgjørenbeb, fom

fom be etleré pilbe babe glæbet og frobet

ftg vet at fyavt beoiifr. 9Si abbarer ber«

for be fattige Retlige, fom er blebeu biul-

pen bertil fra be gamle ganbe, at be iffe

forfømmer at Utak og ffjønfomt erinbre

bbo bialp bem, paa bet at 3lnbre, fom

enbnu føger 93efrielfe, iffe ffal blibe nbe*

(uft fra be 23elfignelfer, fom be nu n&*

ber, formebelft bereé begjertige ftremfcerb

og Ufafnemligbeb.

©e SSlbfTe paa @anbrøtd)éøerue føger

efter et <S>tet, (jbør be Jpeltige fraserne

i bet ftille S?a\> fnube f)a\)t et mtbterti*

bigt Opbolbéfteb og Døjre bebaret fra \>tt

£>nbe, fom for enbeel foneé at »ære gø(;

gerne af bereé Omgang meb be 35fanfe,

foié ffore Ubfoceoelfer og ©ntffenfjfab er

93egt)nbelfen fil@ioilifationfor be 3nbføbfe

af bort Saub og 3»biauerracerne i 2il*

minbeligbeb, bbitfen grabbité fcerer bem

ben, og tilfibft enber meb Døbeu og be

tubføbte ©tammere Sitiutetgjøvelfe. gor

faa meget fom muligt at unbgaa flige

øbetæggeube 5ølger, bleo bet aufeet for

SSiiébom at famle bem paa en Øe, bwr
be fan blioe unberoiift i 2)t)b og ^Jiora*

litet, og faae bereé ©tub berebt til at

imobtage 2øé og jtuubffab, fom ubgaaer

fra ©ub fil bereé Dpbøielfe og ©alig*

gjørelfe. 9?ogte faa funbe føreé ooer tit

(San 93eruarbino, og ber unberbifeé i

23ibenffaber, og faalebcé blioe buelig til

at bære ©aubbeb og Jrelfe og be bermeb

forbunbne SOelffgnelfcr tit bereé forffiet-

lige ©fammer. ©erfom itlimatet fanb^

teé fliffef for bereé ^elbreb, faa funbe

bereé ©migration formereé og 2Jnlæget

paa g)en funbe ba tjene fom en mibler-

tibig ©amlingéplabé, liig anbre, fom u_

agter at oprette i forffjetlige Dele af 3aff*

lanbef.

9Si anbefaler ogfaa be Retlige i ©ttropa

at fomme fil be gorenebe ©fafer, »tuber

Crbmnfl og SBetfebnitifl af ^ræfibenfffa*

bet i be brittiffe S>elaube, tit faabaut
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©teb eller ©teber, fom bliper »atQt til

Opfjolbéfteb for bem, boor &e fan.tø»e,

inbtil SSeien oplabeé for bem at fomme

op til SBjergeneé ©ate. ©et fovmobeé,

at ber om faa 2lar »il »æve en 3etnbane

fcerbig fra ^Kiéfonrifloben til befteSanb;

imiblertib oi( be £ellige, fom fomnier fra

be gamle Sanbe, ftnbe bet meget til bereé

^orbeel at fomme ooer #aoet og tage

SSolig paa btéfe ©amlingéfteber, bPor

^rbeibe er (et at befomme ogbetforgob

betaling ; og naar 3crnbanen er fcevbig,

fan be jpetlige inbfamleé meb minbre 33c*

foftning og minbre 95ef»cer(ig^eb. Dette

»il (har gioe tfeiligbeb for Snfinbev af

be Jpetlige i Gauopa at nboanbre og blioe

famlet ben, bPor be fan imobtage Unber--

oiiéning og bape ten 3ornøielfe at »ære

famlet meb boeranbre.

$)e hellige i Wnftralien, 3»bten, alle

l'anbe nb imob bet (lille £a», tilraabeé

at famleé til @alifornten, fjoor be »il

bli»e Pibere peilebteaf Pufene ^)ræf(bent>

flab i bet iSanb.

«Oi ønffer ogfaa, at be hellige fra

©taterne og Qntropa, naar be nboanbver

til ©alene, flnlbe mebbringe alleflagé 8m
ifær af grngt, faafom 2£ble«, ftærflen*,

Qlpvifoé-, ^ære--, blomme*, tfirfebær-- og

Cloccbefierner, 9iibé=, ©tiffelébeer-- og

3orbbanfrø, famt 9?iomftcrfvø i al beveé

9Kangfolbig(jeb; faaog fiartetibfet^vap',

3nbigo=, og anbre ©lage 5vø af $)lan=

ter, fom bvugeé til 5av»eftoffer, øg er

fliffebe til bette Jtlimat; faa og fovffiel*

lige ©lage ©væé-, £lø»ev* og 33omulbé--

frø for pore fpblige Solonier.

De 2©lbfte, fom er fenbt nb fra 3ion

til be fovfljetlige kationer paa 3ovben,

er inftrueret til at ubføre pore 3nftvnrev

nnber 23e(torelfe af ^rccffbentflabet ooer

beveé foifjetlige SStrfefrebfe; og Pi for*

maner alle »(terne til at pære tro i

beveé $alb og bolbe f(g rene og bettige

for herren oor ©nb. Og forfaaotbf

9Jogen af bem (iber paa beveé £elbreb,

ba bar be ftvibeb til at penbe biem uben

at pente paa at blioe falbte. 2>et er be

^IbfTeé Ctetttgljeb og ^ligt, mebené be

er nbe, at raabføre f(g tilfammen ofte i

beveé forfljellige 93ivfefvebfe, «og føge at

fjenbe £errené SSillie, meb Safte og 33øn

til ©nb, fliøve faabanne 93efintninger »9

nbføre faabanne pligter angaaenbe ©anb-

bebené ©agé gvemme, fom tilfjenbegi»eé

bem, at tffc Umiffompeb og Opfættelfe

flal flute SSævfet, mebené be føgevØtaab

boé oé, fom er faa langt borte fra bem.

9?aar ©agerne er af færbeleé SSigtig--

foeb, og ben %ti> , ber mebgaaer til

95repperlingen iffe Pil »irfe for me-

get imob SSærfeté 5remgang\ ba Pil

oi ønfle at blioe fpnrgt tilraabé. £>et

maa »ære fanbfpnligt for alle, at fom

SSærfet tiltager, faa bnrbe ber iagttageé

megen Diben i ftorretningeré Ubføvelfe.

«8i raaber berfor alle pore Qlgenter at

»ærenøiagtig i bereé Øxappovter og Øtegn*

flaber, fom be fenber tit oé, fom og at

peblige&olb eo émeb ^unbflab om tølt boab

ber bører til ©agené 98ei i be Sanbe,

b»or be »irfer. 93t bar gipet og agter

at giøe 3n(tvnrer gjennem tyreéfen fra

Sib til 2ib, fom Pil Peilebe be 2£lb(te

og agenterne i bereé pligter mere be*

ftemt angaaenbe enfdte ©jenftanbe enb

bet fan giøreé i en alminbelig @pi(tel.

2lf oor egen ©vfanng Pibe »i, at be

2@lb(te Pil, om be er tvofa|T, ftnbe fig

ganfle afbængig af herren, itfe alene for

Waabe, men for 9tøiingémibler. 3 @nig-

beb er ber ©tprfe; men boor fan et^olE

blioe enigt faalænge beveé 3ntereéfe er

forfljeUig. ^»por fan be blioe enig i aan*

belige Zinq og fee een«, bmlte be iffnn

tilbeelé fan foiftaa, føveitb be blioerenig

i £enfeenbe til timelige ^ing, fom be be-

griber? 2>et blep gioet i en Slabenbaring

til 53vobev 3ofepb ©mitb, i ^irfené rib*

lige 2>age, at aUe be i?elligc jlnlbe fljenfe
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bereé ftormue ttl ftirfen 09 annamme be=

reé 2lr»epart »eb 93iffop tyartribgeé £aanb,

fom ia tjente i Ut @mbeb. Sftogle 21av

berefter, ba herren faae, at #olfet fjabbe

befmiftet bereé Wroelobber og at be iffe

»ilbe efterleve fjané forrige 3?nb, faa ga»

ban en anben Qlabenban'ng til 93rober

3ofep6/ «t Volfet flnlbe bdlicie al bereé

oberftøbige ©ienbom; filtet fr>nfeé iffe

at blioe fulbfommen forftaaet og ubøbet.

@ffer bette ble» £ienbelo»en gibet, fj»i(fen

forbrebe at alle ffulbe for id ftørtfe inb=

betale en Sienbebeel af bereé ganfle ger-

mue til jfrrfen, og berefter en Sienbebeel

af alle bereé 3»bfomfter; Ijbilfet bar til

be Saftige, til at fremme Groangeliefé

Ubfprebelfe blanbf kationerne paa 3or«

ben, nnberftøffe tyrceftefranben og bygge

Sempler til ben Qlilerbøictfe. Dette er

en fort $orflariug angaaenbe bereé @ien-

bom, fom bliver ^eblem af 3efn ^6vtfli

.Rirfe af ©ibfte Dageé Retlige. £)er

»ar mange Jpinbringer i»eien, b»orfor

biéfe ftorbriuger iffe fnnbe bli»e efter*

le»et: $irfen »ar i fin 33arnbom og

maafte fæmpe mob en onb og formørfet

SSerbené 93anfnnbigbeb, Coerfro og Ufjer«

ligfjeb. ©e(» 33røbrene fja»be iffe for-

maaet at affatte bene egne nebar»ebe

3beer, og i mange Silfcelbe »ar iet nær

»eb at ftrafalb og ftorfelgelfe o»er»æl-

bebe ©ubé $o(f og gjorbe, at be ble»

iaget fra ©reb til <&tei), inbtil be enbelig

fanbt et Jpoilefteb i ©alene blanbf biéfe

95jerge.

Unber (Jonferen^eu breiebe Unberbiié*

uingen ffg til benne ©jeufraub, og &cren

om at »erre enig i be 3ing, fom fan

forjTaaeé af alle, og famle »or 3utereéfe

tilfammen i txt, fom »i fnnbe fee lige

gobt alle, ble» befragtet fom i(t førfie

Sfribt til at be»irfe ben ©nig&eb, fom

er faa ønflelig at faae oprettet; f)»ilfen

»ilbe gi»e oé jtraft fil at nebbrpbe Uret*

færbigfjeb og forbri»e efljbert £>nbe og

enboer forbeeroelig 3trtfl»)be[fe fra »or

Glitte. Qette princip »ifle ffg for 95rø-

breneé ftorftanb i al \U\ ©eufolbig&eb og

©fiønfjeb. ftoffet fmiteé at føle et ftørff

Regier for at efterfomme eff)»ert 95nb

og ftorlangenbe, fom »ar gioet; og be

fDiiteé at føle fom ber mi iffe »ar noget

i»cien for en fulb og franf i'obigljeb mob
So»en om Opoffrelfe, fom førft b(e» gi»eu

til Prober 3»ffP&. ®et ^3aafølgenbe

bar faa»ibt bebiitf bereé 2U»orlig&eb i

bette <Sf»ffe; tljt be floffeé fil i (jnnbreb*

»iié og fnflnbbiié at iubgibe bereé 9taone

oq ffienfe og o»erbrage 2llt fj»ab be be«

fibber til jtirfen, og imobfager bereé 2lr*

»elobber og faa meget af bereé Sormue,

fom be bar be(>o», af 33ifloppené Jpamber.

2)en 14be februar gif 3)tober @mit(j,

ben bebagebe ^afriarf, gaber 3of)n

@mitf)é £itflru, til fin £oile blanbf te

trofajle Jpellige. Jpun er 39?ober fil 93ro--

ber ©eorg ?(. @mit(j, og »ar een af be

5ørfte til at annamme M eoige ©oange«

liumé 5olbe.

9Sor elflebe Prober 2Biaarb9fic!)arbé

er gaaet Ijiinfibeé 5orljcenget; for oé er

Un gaaet, for 3»f''P6 og Jpøiunt er ban

fommef. 25iflnof for et forf Sibérnm

maa bane legeme f)»ile i ©raoen, jffnn

for at forn»eé, gjenoplioeé og berebeé til

en nbøbelig 2øbebam, nbenfor ©onbené

©iæoelené , @t)gbommené og Døbené

.Krebé. 9Seb 6ané 2mi og ©ueligfjebé

feøteffe ^unft f»neé ban at »ære faget

bort, blot for at forløfeé fra iUtøie, 9?es

f»mring, og maaflee ^ræugfel og gor*

følgelfe, fom enbmi flal fomme, af 6»il-

fet fjan bavU ubftaaet fin fnlbe Qlnbeel.

9Sor ©fitémiéfe »il tffun »cere fort, om

enb Sioet flnlbe fljenfeé oé faa langt

fom bet alminbeligotié fljenfeé 9Jtenne«

ffené 93ørn. ^>an ble» plnbfelig fog ben

22be 3annar og forblco i 6aarbe ilibelfer

fil ben Ilte 9)?arté ta ban (jenfoo t

©»angelieté ?:rininp&, M ©»angelium
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ofl ben £ro, bet faa længe bapbe peblige*

bolbt 6«m og pbet barn ©tprfe og ©one

i baué førfie Sræugfler og tubgtoet barn

Srøfl unber ben piultgfte 9iøb og ©merte.

£aué fjerte ftog ene for ©oangelieté

Ubfprebelfe, bane ^Jlebffabuingerégrelfe,

bane æble $nffe gjalbt iffun ©aubbeben,

3éraelé gvelfe og 3ioné gorløéuing. 3

be fibfle faa Wav af bane Siloærelfe

bængte &a« fat* Mb 8l»et meb megen

Sibelfe for at &a»e ben gornøielfe førenb

ban ffulbe fooe meb be £etltge, at gjøre

fin Mat fom ©eneral^trfe^egifhator

og £iflorieffrioer. J?ané ftørfte 2>nffe

par, at ban maatte oære ben tro Opteg--

ner af £errené 93ærf i be fibfle ©age.

9U optegne en ligefrem fimpel ©anbbeb,

be ©cener be jpellige giennemgif, bereé

9)røpelfer og gorfølgelfer, 23anbiiuger,

23efpmriuger, Sibelfer og 2)øb; og fom

ofte bereé mærfoærbige S3eoarelfe, @ien»

forening, ©læber og 93elfignelfer, og inb=

fftiøe ©ubé #aubeler meb fft golf i

flirten« tørtiper, — alt bette afgap et

Zfama, faa fulbt af Silfælbe, faa tnb=

Manbet i bele bereé £perbagélio og er-

faring, faa fcerligt og paéfenbe til bane

gølelfer, at 2>øbeu blep bolbt tilbage peb

©øren, mebené baué frore (Soner og

Qlaubéfraft, breoen af ben almægtige

©ubé Qlanb, lob ham Muge en £urtig;

ffrioeré tyen til i (Tor ©fiønbeb og 9?øi»

agtta^eb at ffilbre bette golf £i(lorie, til

at forfoare ©anbbebené ©ag. og ooerleoerc

til be fUbigfle ©enerationer infpircrebe

^Jtænbé æble gremgangémaabe, rene 33e*

pæggruube og@barafteer,— ©ubé 5ftæub,

boem Oluttben bar æreffjæubet, bagoaffet

og bcløiet, og tilflbft forræberifl ooevant'

porbct og maéfafreret, mebené be par

nnber gorflffring paa Kw og Sooe af

en faafalbet paalibelig og cioiliferet 3te«

gjering. 3 tøané gamilie= og 93cnuefrebé

bar bane ©øb bragt mangt et jpjerte til

at førge; og i be mange pigfige@mbeber,

fom ban beflæbte meb ubmærfet Dpfltig-

beb, S£re og Srofaflbeb, ogfaa ber føle«

labet peb baué bortgang aloortigt. 3
oor betlige 9teligioné gortrøftninger fin*

ber Pi, at nagtet bet er »ort £ab, bet

er bane SSinbing. Uagtet Pi peb bane

bortgang er berøpet ben alterftanbbaf*

ttgfte 9tetffaffenpeb — bet oarmefle og

meeft itvof f eltge 33enffab — ben oplioenbe

9Sarme i ©eeltagelfe, i Sftaabgioniug,

t fanb ©ubéfrpgt og i Sroffab, fjmlfcn

altib ubmærfebe bane Dmgæugelfe meb

oé og meb bette golf, faa er ban bog

iffe tabt for oé; fljønbt flilt fra oé i

legemet, »il be ømme gølelfer, fom eri*

fierer i oor 93rpfl, bog atbrig ubfletteé,

ci b^er »il bane Dpgtigbeb blipe for*

ringet, tf)i bane ©jerninger Pil følge ^m.

garpel, fjere 95rober, for en fort $ib!

Din bøbelige Søbebaneé fljøre $raab er

brnbt, og pi førge i ©pmpatbt meb bin

efterlabte gamilie og fenner og for oé

felp, men iffe for big; iffe for big, fom

jaa bevligt bar pnnbet 93ebbeløbet og

trogt fortøiet iit ©f ib i bet eoige Siøé

£a»u.

fibfle g. D. 9lid)arbé, 3. 21. 2>uug,

2B. £. tftmbalt, ©. © ©rant, ©. @Ué*

mortb, 2B. 3)onng og 3- W. Sittle af«

reifte ben 29be paa en i^iéffon til @ng=

lanb tiUigemeb greberitf Reeler og ©.

£afliba», fom reifte meb bem til @t.

^ouié i gorretning. 35enne ^iéfion bleo

beffiffet før Sonferenfen paa Ut at be

maatte fomme til bereé 93irfefrebé itibe,

faa at 33rober @. 2B. Sftdjarbé fnnbe

fomme biem taar.

©om oil feeé af efterfølgenbe 93eret*

ning, 6lep ben balPaailige @onferenie ef*

ter ftre 2)ageé gorløb bæoet ©ønbag

^ften ben 9be benneé, at møbe igjen ben

27be ©ag i 3«ni. Uagtet 9Jeiret i 33c-

gpnbelfen par temmeligt folbt og uroligt,

faa Par bog bet rummelige Sabernafel

iffe (lort nof tit at rumme aUe, fom par
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forfamlet. Om fø&etfeafl ©ftcvmtbbag
|
©noro, £>. ©pencer 09 mange anbre biet)

og ©ønbagen bleo be faa mange og QSet; beffiffet SWiéfioner i be fovenebe ©tater.

vct faa milbt, at gorfamlingen bolbteé

ubenfov. 2£lbfte ©. 91. @mit& bleo be*

{fiffet tit ©enerat^egtftrator og Jptfto*

riejlrioer og 3. Stø. ©raut biet) »afgt til

ben ø»er(te 9)ræftbenté anben 9?aabgi»er.

93efliffelfen af »fte g. & SRtrtarM

og be anbre 2@lbfte, fom »ar afreift til

Grnglanb, b(e» anerfjenbt meb @onferen=

^ené aSotnm, og SBrøbrene £>. sDraft, @\ i

93rober $. % q)iatt ble» beffiffet til

at præfibere i @atifornien, og »il orbnc

Sfftiéft'onen til bet flille J?a»é $et og

tilgrænbfenbe hofter. 9?ogle og itooe

nnge Sfélbfter bleo »atgt til at gaa til

bet ftille £a»é Sfitv, faa bet bti»er 65

iatt, fom ble» befliffet til at nbgaa paa

3Jtiéffoner.

(Slutte«.)

Skandinaviens Stjerne.

Ut>enlanfcffe (Sftemtninaer; 2)eferet. 3Si &at mobtaget Defeveté

9ierøé af 13be og 27be Qlpril, fom tnbebolber ben elleote atminbelige ©piftet fra

let øoerfte <PræftbentfIab, beretning om ©enaraU@onferenjen, Saler, tøolbte peb

ben Seitigfjeb of»., faa og pri»ate 33reoe, fjoilfet altfammen melbet om alminbelig

SSelftanb og »bet megen Optræning og »ærbifulb Særbom.

3 betle dummer ftnbeé ©piftlen, og bene ©jeunemlæéning bil nbentbiol

glæbe be Retlige, efterfom be bevaf fan lære, om ©ubé 9ftgeé gremgang iblanbt

kationerne paa 3orben og ben 3utereéfe, ber er nboiift for iDienneffené grelfe »eb

at ttbfenbe et fintal $®lb(ter, nemlig: <fl. *P. 9)ratt til at forauftatteen Samling^

plabé for be Retlige i $)»re;@alifornieu i 9tør&eben af ©t. 3ofe; O. ^ratt og

O. ©pencer til at foranftalfe en ©amlingéplabé i .O&io i ^ær&ebenaf Sineinuati;

@. ©norø til at vælge en anben ©amliugéplabé i 9?ærl)eben af ©t. Souié; atten

Slubre er fenbt til be gorenebe ©rater; t»»e til bet (lille £aoé Sptv, og tolo til

be britttffe 5>er, og tie til brittiff SRorbametifa. 3nbianerne »ar »enffabetige og

tilfjenbegao, at be »av for greb. ©en af bereé jpøobinger »eb 9h»n $iigo fagbe,

at f)a\\ &a»be tja»t en ©røm, i fobilfen herren fagbe til barn, at ban ffutbe iffe

føre jtrig imob »^Hormonerne,« men ffutte greb meb bem; og til en Qmnbring

berom (jaobe ban gjort en Jfting paa fin 2lrm. 2)cr »ar gjort alt muligt blanbt

be hellige for at tttoeiebringe en (tor 3)iængbe af 3orbcné ^robnfter, at be maatte

ei alene »ære iftanb tit at forfpne bem fet», men ogfaa be mange tufinbe af be

hellige, ber »il fomme bertil i bette Qlar; faa og for at »ære berebt til at af«

biælpe en nøbltbenbe 9J?augfolbigbebé £rang, fom nbentoiol »il to til ben tfilbe for

at faae £jælp. 33t)gningéarbeibet of». flriber raff frem.

9Si bar faaet et 33rc» fra 2£lb(Te 3- ©• gorfégreu, i Ijbitfct ban »ttrer flor

©læbe og 2ilfrebébeb ober at »ære fommet l^ffelig og »el bjem meb en gob ^>el'

breb og at &a»e fuubet fin gamilie le»enbe og farfl. ^>an omtaler be nboanbrebe

^etligeé gobe gorfatning, fom ban harte Varetægt o»er, og om bane egne 9)rø=

»elfer og ©jettborbigljeber, ilet han førte bem paa ben lange 9ieife; f)an figer, at



Øiebactfonené Semærfrtfnger. 317

&ané Sib »ar meget optaget meb at tale til ©elffabet og paafee atte bereé ftoruø*

benbeber. £an f)Mbe nolig aflagt et 93eføg Manbt be banffe Redige, fom boet i

9tær&eben af
sJJ?anti, paa et ©teb falbet 9?» Danmavf. $a\\ fenber fin £i($niug

og 9Selftgnelfe til atte be Retlige i ©fanbina»ien.

(gmiørattterne; Stanfaé. Dette ©reb fra 8®tbfte g. Sarfen af 29be

SDtai, fcoilfet oi fjer bar inbr»ffef, »il ubent»i»l »ære intereéfant for Sæferen. ©i

bar ogfaa imobtaget eet fra ^tbfre £. 9). Clfen, bateret benlfte3uui. £an ffger,

at ©etiTabet »ar »eb en »pperlig Jpelbreb. Det SSærfre »ar, at ber manglebe 9)cib»

ler til at føre bent atte frem til 3ion, paa ©runb af be ftøie tyrifer; men ban

ffger, ©ub »ære lo»et, at ber aabnebeé en Ub»ei for oé paa en forunberlig 93iié,

ibet be SBrøbre, ber lja»be @»ne, oplob bereéJpjertcr og mebbeelte af beveé ftormnc

til at biælpe biéfe, fom H^t beboo, faa at Sngen »il bli»e efterlabt paa QSeien,

unbtagen be, ber er frafalbne. De »ar organiferet til et (Jompagm af omtrent 70

93ogne, meb be betjørige Sorretningémæub, og »ilbe afreife om nogle Dage. De

fja»be gjort bem megen Umage for at fotminbfle beveé ©obé, og bog f>a\>lt be 2400

tyunb til b»er 23oøn. £an beber oé paa bet atterinbftæubigfte, iffe at tabe be

Jpeflige begi»e ffg paa fteifen meb faa meget ©obé og faa faa 9)enge, fom be

gjorbe benne ©ang. £an ffger Dbermere: itt er i ©anbljeb ubehageligt for ©nbé

Sjenere, efter at be bar gjort alt muligt for at tjene bem, at fee bem meb faa

mtaet ©obé og faa faa tyenge, og bog fee bem bortøbéte $enge nnber»eié til

næften enf)»er ?iug, fom linene t>li»er »aer. $a\\ ffger: be burbe iffe ba»e minbre

enb 200 ftbb., og omtrent &al»t faa meget ©obé fom biéfe. £an mener, at ten

flanbinaoiffe $>?téffoné Jorrefninger fjfnlbe iffe »ære forbnnbet meb ben engelfle

9Niéffoné til 3nbfjøb af Orer of»., tf)i M er nof tit at minere en 9Kanbé £el*

breb at gjøre faa mange forretninger for begge. 9?iober @mpu bar axUiitt for

begge, faa at ban næften er btcoen tit et ©felet og feer nb fom ban »ar fjafo op«

ffibt. Dlfen ffger, at ban gtæber flg meget »eb at fnnne berette, at be Retlige

&a»be »æret meget gobe imob barn; at be H^t jliccnfet barn en SSoan mebCrer,

famt en gob £eft og alt fj»ab ber »ar nøb»enbigt til at bringe barn »el biem, for

boilfet ban er meget tafitemtig til bem og til Jperren. De Retlige er loffetig og

fvi>bcv ffg o»er at »ære paa SSeien til 3ion.

9Si bar ogfaa ba»t ben Sovnøielfe at læfe et 9?re» fra ©fipper ©. Sarfen,

i b»ilfet ban nbtaler flor ©læbe og Silfrebébeb.

*8*et> fra @mta,*ante*tte.

2 ?Diiit banfl fra Æanfaé ben 29be Wai 1354.

jtjere »rober ^ræffbent 3obn 9San Soft!

3eg »il fenbe nogle faa fcinier meb

min SBvbbevé 33re» for at fnnbgiørDem

»or Silftanb og b»or »ibt bi nu er; »i

bar iet for faa»ibt gobt 9ltte; jeg for min

Deel bar bet gobt, er gtab og titfrebé,

faffer Jperren for b«né 9?aabe og ©tø«
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retfe meb mig, og teg taffer fjatn for

bane tjenere enb»er ifcer, bog cv .Kier*

Itgl^eben forfjfjellig til bem. 3eg er fltøb

for »or 93rceftbent Jp. 9). fiffen; ban er

»el, ligefom »or fjere 93rober ©mp»; be

ifær bar ba»t meget at beflitte meb at

faae bet orbuet for ©elffabet. Den 9be

benneé ble» »ort ©elflab organiferet paa

£eirplabfen nær»eb Sanfaé, 93rober 955.

Grmpo »ar ber; 33rober £. 93. filfen

ble» aneifjenbt [om ©elffabeté Seber og

<Drceffbent gjennem Sfrxtw j jeg foni ©el*

ffabeté $rceft og ©oangelieforftmber, S3r.

S3ent 9^te(fen fom 93ognmejler, 3ené

.ftanfen fra 5»eu fom Seirené Captain,

*)). 26omfeu fra 5-aljTer fom 93agrmefler,

2i. SSinberg fom (Japtain o»er 10 93ogne,

@. @apfon o»er 10, 21. tønbevfen ooer

10, *P. Secftfrøm ooer 10, 3ené 3*t*

genfen over 10 og 93. SSaleutinfen ooer

10. Der flat »ære 11 farter til b»er

9Sogn. 33rober 955. @mp» aflagbe flt

3iegnf!ab til alfeé Silfrebébeb. DeSvo*

fafle Oar M gobt; men fom De »el

fjenber, er Sølelferne foiffjellige, og jeg

troer Qllt »il gaa »el meb o*. Der er

bøb nogle faa ffben »i fom bcv. De

føvftc 10 93ogne tog aftfeb ben 19be fra

.ftanfaé. 3eg fom fjer ben 24be titlige*

meb min 3aber, Glober, ©øfter og 93ro*

ber; »i er Qllle for faaoibt »el; min 3a«

ber &ar »æret fog et *Par Dage, men jeg

baaber fjan fommer Ag, b«n er [meget

bebre ibag. 9Wm ^uflvtt er »el, men fan

iffe gaa meget, Ijmt bilfer Dem og £an*

fen. De ©tbfte er enbnu iffe fommet

ber; be fan iffe* fomme før 93ognene

fommer fra ©t. Souié, og naar be Qltle

fommer, ffal enb»er b«»e fine firer, og

t>a faafnart »i blioer færbig og firerne

er i 3lag, ffal »i affteb, b»orefter jeg

troer QJlle tcengeé, og gib »i maa naae

3ion meb ©tcebe og meget af ©ubé

Wanb, faa »i maa fee ©ubé tyropbet og

Sportler meb ©læbe og annamme bereé

93elffgnetfe, b»orefter jeg (ængeé. 1)tt

er gobe firer og j?øer »i bar faaet; ^ri*

fen paa firerne er 70 Doll. parret og

køerne 50 Doll. parret. Der b»or »i

nn er, er en 5 WUH tit 955eflport, en

fmnf Qrgn, nbmanfet ©rcci, faa jeg al*

brig 6ar feet SØfagen. fim Daumarfé

3nbboegerc funbe fee, boilfet £anb ber

er, »ilbe be otéfeliflen iffe gaa i £rcel*

boméaaget en lang %ti>; f>ev er 3orber

og ©ræégange, faa »or gamte 23onbe

33rober 93ent 9?ielfen figer, at ber ftnbeé

iffe en 2b. Saub i bele Danmarf liig

bet ber er ooeralt, boor »i fommer. 3eg

beber Jperren »elffgnc Dem og Dereé 2ir*

beibe og belønne Dem mang folbeligen i

3efu 9?a»n, Dg jeg beber Dem at bitfe

33røbrene, SSrober 93. £>, jpanfen ofo.,

og »cer De ifær bilfet fra Dereé tro nn«

berbanigé 33rober i bagten

@briffian i'arfen.

Wltfte &. $. mi$att& »efiffetfe til at præget* otiet

Sefw (SfyW ®ittt af Utofte ^ageé %m$t i ®tot;

Brittanten øg omftggeirte flatitt.

©tfjfeltge Retlige. — Det er meb me*

gen ^afnemligbeb, at jeg, efter en 2ib

af libet ooer to 5far, atter er tilfjebet at

tage fat meb eber paa ©aliggjørelfené
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©ærf i biéfe Sanbe, Utaxtt, fom jeg (ar

rcevet, fra 9teifen$ garer titlanbé o« tit*

ranbé, mebené mange af ro« KRibmctø

neffev Ijare enten fnnbet ben raabe ©var

eller paa anben 'Baabe møbt en utibig

Døb.

©tov ev ©nbé OTaabe mob fjané nb*

ranbvenbe hellige, mebené man agter

SWennefferé Sir faa vinge og gorbanbel«

fen ev ube paa 93anbcne, ibet ri faa fjel*

ben falbeé til at føvge orer ZaUt af

93enner, berøoet oé reb nogen af be gvne*

lige Utoffer, ber faa grfelig tager Orer*

paanb baabe titlanbé og tilranbé. 'Ben

faa tvo fom Grnglene enb ev til at be*

tvrgge fcané ?yolf , faa ev bev bog flørre

Slulebning til Safnemltgfoeb og 2o»priis*

ning enb rove bøbelige Sire 93eravelft\

Det ev bebre at fore meb be Døbe enb

btioe fnnben paa Uretfærbigljebé 93ei og

unbet ©nbé ^Jiiéfjag.

Denne er ror fornemfte ©læbe, at ri

er agtet oærbig til at pare Deel i bet

relfignebe Grrangelinm, iM bellige ^rocfle«

bømme, og i at biaipe tit at opbpgge

©nbé 9^ige paa Sovben i benne fibfte

Sib. 1)tttt er entrer 2£(bfteé førfte

SDiemeb, og ifæv be 2olré, bevfor er td

fævbeteé glæbeligt for mig at fee be £el*

ligeé ftærfe og fnnbe ftovfatntng i ©nvopa

i Qllmtnbeligftfb, men maaflee i ©aube*

leéfceb biéfeé i be brittifle Sanbe, ferie

Grrfaring og $otfrin bar ræret fløvft.

©iben min 33ovtveife fra ebevé SDUbte

feav be ©anbbebé Qtabenbaringer, fom er

bleren nbfenbt fra 3ion, i tjøi ©rab for-

øget Svoen, grnnbfaftet $aaM og op*

fviflet Wauben feoé be Srofafle atteregne,

begrnbenbe i ©tove @alt=©ø ®tab, Bu

oné Jpjøvneftcen; faalebeé faaer be 9M*

fcerbige aflagt tit at rorbe ©nbé @øn*

nev og Døtt«, ibet be rinbev ©fgvfe tit

at ubbolbe SSerbené og Diærefené Sug*

telfer, inbtil be er fanfet iub i 3i<m og

ber annammer af be tilfommenbe SSerbe*

neré SSelfignelfer og kræfter, reb britfe

be fan opnaae ©eiren og be erige Sire

.Krone i ror ©nbé 9lige.

9taar fom Setligfjeb gireé, agter jeg

igiennem ©tjernené ©palter at mebbele

©aabant, fom ben ipetlig ^ianb flal bif*

fere mig, og fom frneé fornøbent efter

golfere Jorfatning, men jeg ønffer benne

©ang at unberrette eber om 23effaffen&e*

ben af min ^Jiiéiton iblanbt eber, fjoitfet

ril feeé af følgenbe 93effiffelfeébrer

:

£it 2IUe ferem bette35ver flat fomme
tit
—
SSlbfte JvanFtin D. 3f{irf)avbé, et 3Heb*

lem af be tolo 5lpoftlevé Cirovnm, er

feevreb beffiffeti tit at veife til (Jnglanb,

for ber at pvæbife ©rangeliet, tvrffe,

pnblifeve, feare Doevoptøn meb ©migra*

fionen, og pvæfibeve orev alle (Jonfeven*

jevne og alle 2lffævev i 3efu @bvifti 5tivfe

af ©ibfle DageéJpetlige i be bvitfifle og

omliggcnbe Sanbe; og ri opfovbver alle

be hellige tit at gire flittig Qigt paa

bane Særbomme og følge bane Øtaab i

alle 2ing, tf)i reb faa at giøre, ril be

rorbe relffgnet.

©jovt i ©tove ©altfrftab, Utab Serri*

tovinm, 'Jovenebe ©tatev i ^Rovbame«

vita, benne niogtgoenbe Dag i 9Karté

1854 og unbevflveret for og i 9krn af

bemelcte tfivfe, af bene pvcefibevenbe

Olaab.

Q3vigfjam ?)oung,

^>ebev S. Kimball,

Urevfte ^væfibentflab.

5lf Mtt ril td feeé, at nagtet ^ter*

rene SScerf er meget ftort i »vittanien,

er bog ©vcenbfevne for min £mforg og

mit Qlrbeibe ubribet tit be omliggenbe

Sanbe i ©nvopa.

^)ræ!'fbenterne for be forffjellige 5)iié*

fioner opfovbveé fjevreb til at ffvire til

mig til Mte gontoiv, om beveé fovffiel*

lige ^Sivfefvebfeé govfatning og Ubffgtev,

baabe i timelig og aanbetig ^»enfeeube,
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»eb beveé føvflc Seiftgfteb, titligemeb Ijoit*

fefom&cllT ftovflag bc maatte ønffe at

gjøve anaaaenbe ©amme, at »i maa beé*

mere »ære tftanb fil Saftigt at »irfe til«

fammen tit at fremme beveé SSelfærb og

Stort.

2)en frore ^ttoccrt af iuinbffao og

^vaft, fom er »eberfaret be Jpeltige, og

be mange iDttbler, fom an»enbeé af@nbé

gobe Jpaanb til at oegnnftige ©anb&eben

og f)ané tjenere fov SBerbené SDine, fef»

paa bøie ©reber, opforbrer bem, fom

&ané 5otf, tii fovnpet og tiltagenbe Slib

i Ubførelfen af alle bereé pligter og Sov*

bunb, baate mobSSerben og mob^irfen.

"Jpoor Srøeget et gioet, »il Sneget »u»e

fovbret.«

@n fjer og tafnemltg&ebéfulb (Svin*

bring om mauge foffelige Simer jeg fjar

n»bt i cberé ^ibte nnbev ben Retlig*

2(anbé Snbflobelfe, og ben Sitlib til mig,

fom 3 før Jjar »eoiijc »eb eberé $ro og

bønner, gioer mig tylob til at tro, at

jeg fJal atter imøbefommeé meb ben 93i*

flanb og 9JJeb»irfen fra ebevé ©ibe, fom,

»eb ©ubé SSelffgnelfe og ftané (jellige

5Janbé Snfpiratton, »il foellige mine f»age

33eftræ»elfer til at fremme fjané ©ag
og trøfte fjané $ol£ i biéfe 2anbe.

SSiéfelig ebevé tjener i %rlig(jeb til

(£»angeliet

granflin 2). Sticrjarbé.

3Rillenniat:©tiernené (Sontor t Sipevpool

ben 8be Swni 1854.

Snbbetalt til kontoret fiben ben Ifie Sult.
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