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©anbfjeben, ^mtbffaben, 25»ben og $roen ere fovenebe.

3. Jlarø. Ir. 24. Ptn 15. September 1854, firtis: 6 /? pr. tørpl.

(Sortfat fra ^ag. 368.)

3)en famme 2)ag gjorbe SBi-øfcvene M
følgenbe ©jenfoar, font forben ev benoiift

til, fil „©. @. £>t»ené og Qlnbre, @om j

mitftee" af 3acffon^øbefen.

S3i nnbevtegnebe @omtnitfee, fjaoenbe

fnlb 9)tagt og ^»nbigbeb til at bilægge

og orbite. alle ©ager og Sotfligbeber,

erifterenbe ntellem oort ftolf eller ©anv
fnnb og Suboaanenie af 3acffon Gountt),

paa bæbevltge og confrifntionelle ©runb'

fætnuiger; berfor, berfom bemelbte 3nb 5

»aanere af 3acffon @ountt) »il tffe labe

oé »enbe tilbage til port Sanb i greb,

faa er »i »illige til at foreffaae for M
Sørfte, at 12 ninteieéferebe 9D?ænb, 6

»ælgeé af oort golf og 6 af 3aiffon

@omiti)é 3nb»aanere, at biéfe ^'Hiænb

ffal ouvbere f)1ne Wccnbé Sanbe i 3acf s

fon (Somitt), boilfe iffe fan famt»ffe i

at boe nteb oé, og be ffal annamme bereé

9)enge for iet famme om eet 9lar fra

ben Zib @ontvacten flwtteé, og ingen af

oort 5olf ffal fomme tnb i (Sountiet at

bo førenb pengene er betalte. 93emelbte

12 9Jtønb ffal ogfaa baoe -Bugt, at

mtrbere ©fabeéerftatningente for be $or*

nrettelfer oi bar libt, ibct »or ©ienbom

er Me»en øbelagt og oi felo breone fra

&ore »effbbelfer, boilfet 93eløb ffal fub*

trabereé fra 93eføbet for bereé Sanbe.

93ort £>ienteb er 5reb, og et tibligt ©»ar

»ti »enteé.

835. 2B. $6elpé, ©broarb

9)artribge, 3faac ^orleo,

3obn @omt(, 3obn 2B&ir*

mer, 21. @. ©tlbert.

24be 3nni. 3nat nbbrøb S^oleraen

iblanbt oé, og omtrent SWibtnat tilfienbe*

ga» ben fig i bene forfæebeligffe ©fif*

felfe. 93ore §)rer bleo fjilfebe nteb diaab

og $lageffrig og 55egræbelfer ntttbt om*

fring, enbog be ber ftob paa 93agt falbt

til 3orbett nteb bereé ©e»ærer i bereé

Jpænber, faa plnbfeligt og mægtigt »ar

angrebet af benne forfærbelige ©ogbont.

3 9?egt)nbelfen forføgte jeg £aanbé*

paalæggelfe for at fjelbiebe bent, men Jja*

fligen (ærte jeg af fmertelig ©rfaving, at

ttaar ben (Tore 3e6o»a fajl biffntter #be-

(æggelfe o»er noget ftolf og befjenbrgjør

fin 93eflufning, maa løfenncffet iffe for*

føge at ftanbfe (jané £aanb. 3 bet

famme Spieblif jeg forføgte at tngte ©»g=

bommen, blett jeg angreben, og fjaobejeg

iffe labet »ære, faa maalte jeg ba»e fielft

min 35roberé 2i» »eb at opoffte mit eget;

tbt H jeg tngtebe ©»gbomnten, forlob

ben (jam og greb fat paa mig.

£tblig om borgenen ben 25be ble»

Seiren abffilt t fmaa partier og abfprebt
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iblanbt be i Nabolaget boeube 95vøbve

;

og jeg ffrep og fenbfe »eb Gfrpwé til

„b\£>r. Sfjouifon, 25ouipban og 2lfd)i=

fon'" fom følget-
•'

SRnéfcGveef i @lap @ouuf»,

ben 25. 3uni 1834.

©enflemen! 93ort @ompagui 9)?ænb

apaucerebe tgaar fra bereé Seivplabé gtø

fibeé 5iéf)titg--3^i»ev til 9ta<t'@rcet, bbor

bereé Selfe attev ev opfjlaaef, men føleube

oé tilbøjelig til at antage en&pev frebclig

Jorbolbéregef, fom fan ffee ube u af fætfe

port 2io i gave, faa bar »O fof af nefc*

lægge be ftorbomme og beu Jvpgf, fom

bev er boé en Deel af bctfe @ounfpé

SSorgere, befluffet, at port kompagni ffal

firår abfpliffeé og forblioe faa inbfil en=

b»er 3?efrrccbclfe for af orbne 2»iftig*

beberne imellem oé og 3acffou ;$olfet er

gjort paa »or ©ibe , ber paa nogen

'SSHaabe oilbe fumie frcepeé af oé peb

uinfereéferebe *fttænb af republicanflc

^rinciper.

$£rbøbig|?

(Jberé lijbige Sjener

3ofef ©mitf) jnu.

9J93. 3 forrefponbere nn meb ©u»

pernøren (fom icg bører) ; pil 3 Pære oé

faa gunftige at gjøre l>am befjeubf meb

pore 93e|Træbclfer for en ftorligelfe.

35enne Unbcrretning øuffer Pi bragt til

©uoeruøreu, forfaapibt fom bane SDrer

plageé meb togter fra 3acffon (Sountp,

om pore fjenbflige Jpenffgter ofp.

3.®.
3eg forlob JRutø @reef famme 2>ag t

©elfrab meb 35. SOB^ttmcv og to anbre

SSrøbre, for at begipe oé til ben Peftlige

35eel af @(ap @ountt). tyaa 9Seien gif

pi fil et£uné og bab om en 35 rit 2Saub.

5?onen i Jpufet ffreg nb af 35 øren, at

buu baobe „ingen 93aub for hormoner",

at be par „bange for @bolera" ofp. 93i

oenbfe oé og gif, ligefom f)\xn bøb oé, og

førenb enlige Par omme, fom Gboleraeu

t bet famme £uné, og jvouen og tre

9fnbre af familien oar bøbe.

25a @boleraeu begoubte af pife ffg,

par SSlbfte 3. ©. Sarfer ben førfte

5)ianb, ber tvaaite frem for at forbpbe,

og blep ba øiebliffelig angreben, og blep

M førfte Offer i Seiren. J?au bøbe om-

trent Ri. 6 om Grffermibbagen, og @.

^>ifd)co(f bøbe omtrent 30 finitter effer.

3>a M par umuligt at faae Sigfifler,

faa fpøbte 3$røbrene bem i kæpper, fjørfe

bem paa en ©læbe meb J?eft for, om-'

trent en fcato engeljl SKiif, og begraoebe

bem peb en lille 93æf, fom løber ub i

9tuffj s@reef, bv-ilfet altfammen blep ub-

ført førenb iet blep mørff. 25a be par

fomne tilbage fra 53egraoelfen, foreuebe

33røbrene fig, gjorbe <Pagt og bat i Spaab

om, at ©pgbommeu jlulbe (Tanbfeé, men

forgjæoeé, thi mebeué be gjorbe Søfte,

tøte <£. SSilcor; og mebeué 9iogle grop

©raoeu, flob Slubre ©filbpagt meb bereé

©eocer, at pogte paa bereé Sjeuber.

juni ben 26be. 35e 2£lbffe tilffrep

©ouoeriiør 35unflin faalunbc:

©ir ! @t ©elffab af port ftolf, oper

to Jjuinbrebe iDiænb, arripetebc i betfe

Sountt) b. 19be beuneé og jlog Seir om*

trent tolp iDiile fra Siberfp
, boor be

møbtcé af abfjillige ©eutlemen fra befte

og Stao Sounti), fom gjorbe bet paa

golfetéftorlaugenbe for a t faac a j ^ e>

f)pab pore ^olfé ^»eufigt par meb at

fomme fil befte @ounf» ; og fom ben ub 4

fenbfe 35eputation beflob af 'attamb, ber

lob trt af beft'bbe bumane og republifaufjfe

Sølelfer, faa glæbebe pore ^olf ffg peb

at baoe Seiligbeb til ogfaa at tilfjeube*

gipe bereé Søldfer og aabeubjerfet og

frauft at befjeube alle bereé Sluffuelfer

og jpenftgfen meb at fomme til betfe

Souufp meb bereé 9Saaben meb bem.

si5or Prober 3ofepb ©mitb bar gioef en

fulb Sorflaring i en offenlig Sale, bttil*

fen tilpetebragte megen $tlfvebébeb; ttt
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»æfenligtfe af famme er flbeu eftev flfvet>cf

og teoeret tit be ooenomtarte ©enffemen,

paa bet af bet maatte blioe offentlig be-

fjenbt, efferfom 93lobéubgt>belfe rr og at-

fib bar »æret fremmeb føtt og ftribenbe

imob »ore gøfelffr; af ben ©ntnb bar

»i faalmobig nb&olbt be (Tøvfle Sorbaa 5

nelfer, fom S'imænb af bomtr gfepubtif

nogenfinbc bar maattet libe; og »i »eb=

bli»er enbun meb inberttg Smerte at

taale, at »ore Oi'cffigbebfr berøoeé oé,

og bar paabegonbt Unberbanbfinger in eb

Snbøaaneriic af 3ac£fon om en Ooerecné;

fomfr, boovi Sovftag fva wv @ibe ev

»aanere af 3acffon gjort 3nbbrnb og

borttaget enbeel ©eoære og 8maa»aaben.

Jpoov itfænbene »«t fra»æreube fra £>u*

fet, vettebe be labte ©eoære imob Srtien 5

timmente og trnebe bem paa 2i\)ct, boié

be gjorbe Sftobflanb, og »i er bleoen nit 5

berreftef berom, og bar ingen Soicl om,

at bet jo er fanbt.

Dereé anben Orbre paa tilbage:

leoeringen af »ore SUaabeu erbolbt »i meb

fibfle ^)oft; »i bar cnbnu tffe gjort no s

get meb ben. 3bet »i baaber, at 3acf*

foné 3nboaiineieé 3»bftt)bel|'e tyl i bøi

©rab forminbffeé i be omliggenbe @oitn 5

gjorte, faUtt enboer upartiff ^Dfanb inb-
I
tier, og Solfet blioe mere roligt, faa

rømmer at »ære bøitf bæberlige og bil= i fæufer »i bet flogt at »ære, at oi iffe

lige. @»ar paa »ore Soi'flag bar oi forlanger nogen 23agf, faa længe ber txu

enbnn iffe imobtaget. ! flerer $aab om et forlig, ofo.

Derfom bette Sorføg flam* feil, faa |

93i troer, at >Præfibeufeu »itbe »be

agte oi at anftrænge oé tøjeri og gaa I

oé QUfuTauce tit at opnaa 93effbbet|'e af

lige faa oibt fom nogen menneffelig eller : oore Sorter, berfom iØiaa.tbaoercn i benne

fliibbommelig 809 funbe forbre. Da oore! Stat oilbe fomnte oé tilip-elp i en <J)e-

Sovjlag og »or 3?re»oerling nieb3»b»aa*

neme i Sacffon nbentoiot oit blioe pnb(i=

feret berefter, faa fænfer oi bet unob--

»enbigt at omtate bet nøjagtigt i benne

@fri»elfe. 23or JKetfigbeb til oore 3or*

ber i 3acffon @onnto ffal oi for eoig

forbre, og for at opnan fiebelig 33eflb 5

belfc er oi oitlig fil at gjore (Tore £)p ;

offrclfer. 8or iffe at gjøre 33e»ægelfe

iblanbt grøftet, bar bet omtalte ©cljTab

af 9it)fommere flfilt f(g ab for at »ente

paa ben enbelige ©tiltning paa alle be

Unberbanblinger, fom fan (Tee meb be*

melbte 3acffon @ount».

3 forrige Uge ffete bet, at een af

oore -3Piæiib i 9færfjebeu af Sargen ble»

tition, og beroeb gjore Ghibe paa bet

flove £>ube, ber ftøber af Oprøret i

3acf!'on.

3 et 93rc» fra Dereé ©rellencc af

20be 9tpril fil »i et Ort angaaenbe ^e*

tition. Det ffuloe »ane oé fjært at børe

»ibere, og oitle oi ber bunærfe, af ingen

^lebbclelfe fra -Biagtbaoeren , gioenbe

bane Mening eller 31aab, »il blioe offen«

liggjorf, om tut iffe ønffeé.

iQi er cerbøbigft og meb flor Qlgfclfc

S)creé tpbige tjenere

5l.©.©ilbcrf, 50.% ^DbelPé,

3obn Sorrilt.

Qlt flile og nnberfjtrioe betteSDocttmeiit

»ar ben fibfle ©lerning at Renene 5or
greben af nogle af 3arffoné borgere, raabébitné'é SSarcfccgtémanb , Slfgernon

trnet meb Døben, boié ban gjovbe iJJiob' ! €>. ©ilbert, nbvetfebe for bet Offenlige;

flanb, og ført fom "Sange ooer Stoben
|
tbi ban bfco angreben afSbotera famme

tit 3nbepenbttice, boor ban bleo fat mi* i Dag og bøbe tutten nogle linier, i Ooer-'

ber SSaQt een Dag, og b(e», cfferaf baoe
|
eenéflemmelfe meb bane egne Orb, at

bort paa mange Xrufter, løélubt igjen. ! ban „»ilbe better bø enb gaae ub at

3 flere af oore 33røbreé £nfe bar 3ub 5
i præbife eoangelief for be Sremmebe.
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ftølgenbe et* fra $ormanben for @om-
mitteen for Sacffon @onntp 9)øbel tit

»oi* ©ag fører:

3nt>epeubence i 9Jiiéfomi,

b. 26. 3unt 1834.

S. T. Jpr . 81. fteefe!

Æiere £erre ! Siben min tilbage*

fomtf fra Sibertp 6ar jeg »æret flittigt

befTjæftiget meb at tale meb be meefl

inbflt)belfeértge 99tønb i »ort @onntp, og

(Trcebt, om muligt, at ubftube b»ab ©lage

93etingelfer hormonerne »ilbe ffjøtte om

paa bereé ©ibe. SWaéfen af ftolfet fjer,

flnbev jeg, ml flet jngeiiting gjøre efter

bereé flbfte tforflag. SGi »il lja»e et

$)?øbe, om mnligt, paa 9)ianbag, ba »it

SERormonerneé Sorfjtag bti»e befcarebe.

3miblertib »ilbe bet glcebe mig, om be

(hormonerne) »ilbe fafte et S5lif bag

om @linton, og fee om iEEe bet »ar et

paéfenbe Sonntp for bem.

Dereé ærbøbigfte

@. @. Droené.

@(joleraen bleø »eb at plpnbre i om*

trent fire ©age, ia »i opbagebe et fraf--

tigt })ubbel mob Diarfjoeu, Opfatningen

og krampen, nemlig at nebbpppc ben

©pge i fotbt ©«nb, eller at øfe bet ooer

bem. Omtrent 68 af be Jpetligc (eeb af

benne ©pgbom, b»oraf 13 tøie, nemlig :

3. ©. Carter, Øl SBitcor, @. £itd)cocf,

©raftué 9lubb, 2ttgernon @. ©ilbert,

SUfveb gviff, (Sbroavb !Jbe&, 91. 3o6nfon,

3. 9?. Samfon, JRobert Wac Søtb, @.

©trong, 3eéfe ©mitl), og 53etfp ^arifl).

— De fibfte ©age af gunt »ar jeg fam--

men meb mine gamle SSenner fra 3acffon

@onnfp i ben oeftlige Deel af Slap

(Sontttp.

Den lile 3uli tog jeg o»er 'SJtiefié'

ffppifloben til %ad fon @ounfp meb nogle

fenner, for enbnn engang at fatte mine

ftøbber ;paa bet „gobe Saitb"!; og ben

2ben gtf jeg neb imob Stbertp og beføgte

93røbrene. Denne Dag inbefjolbt »©n«

gnirer« ©amtalen imellem ©beriffeu og

Seiren ben 22b e 3uni font følger:

©itlinmé >Oiebbele(fe.

3eg er en 93orger i @tap@onntp, og

»eeb, at ber er betpbelig 3?øretfe blanbt

Volfet fammeftebé, font og, at ber nceften

boer £ime inbløber forffjellige Rapporter;

og anmobet af »elbaarne i>r. Dommer

3-ft. 91t)lanb om at møbe hormonerne

nnber @eoa:r, og faa at »ibe af bereé

Sebere &»ov»ibt be forffjetltge JRpgter er

rigtig, ben fanbe Jpeuitgt og Mening meb

bereé nær»ærenbe 33eoægelfer, og bereé

33etænfning ialminbeligbeb meb Jpenftm

til ^téltgfjeberne imellem bem og 3«tf s

fon Sountp, faa gtf jeg i ©eljlab meb anbre

©euttemen, til iWormoneriieé Sebere i

bereé £eir i Stat) (Sonntp, og gi»er nu

tit Volfet i @lat) Souittt) bereé ffvePne

Ubtatetfe, iubebolbenbe M 93cefen(igfte af

fjoab ber paéfeevte imellem oé.

Sorneliné ©itlium,

Sorflag of». af hormonerne.

„©fterfom »i i »orSeir i Stat) (Sottntp

er af o»ennce»nte ©entlemen bleoen op*

forbret til at tilfjenbegioc »or Jpenfigt,

iDiening og 93eftemmelfe meb at fomme

til iette Sountt) paa ben 9Jiaabe »i er

fomne, faa gjør »i ttt faa meget betlere

font »i er b(e»eu opforbretbertil af ©ent 1

ternen af et gobt ©tnbetag, og font er

for ?n*eb og for en ønffetig ^ifgjøretfe af

be 5)?iéligf)eber, ber etifterer imettem oé

og ftolfet i 3acffon Sonntp. 31pgterne

om »or Jpeniiet er forfliellige, og er nb J

fprebte i et faabant Spé, ai be fnube op»

irre ncefleu etboert 2>iennefjfeé gølelfer.

^ov ©rempet, eet Sfygte er, at »i agte

at bemolere iBogtrpfferiet i Siberto; et

anbet, at »i agter at gaa o»er iOtié fouri«

floben paa ©øntag og ooerfalbe £l»inber

og Søvn og brcebe bem; et anbet er, at

»ore 9)?ænb »are f)t)tebe tit at ttbføre Mte
^orefagenbe, og at be »ar fra Sabrif*

ferne i 5>(ten, font »ar gaaet i ©taa

;
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faa og, at bi førte et 5lag meb „ftreb"

paa ben ene ©ibe, og „Jtrig 09 33(ob"

paa ben anben ; og mange anbve, altfor

talrige til at omtale, fjoilfe atle, peb en

tobelig ©rflcering om bov £ enligt, fra

pore egne £cenber, oil »ife fig af pære

nfanbfcerbige.

„3ov ttt Jørffe er bet iffe »or Jpen*

ftgt at øoe tfienbflig&eber mob noget

^ennejfe; bet er iffe oov Jpcnffgt at

Wain noget 3Jiennef?eé 93erfon etter ©teti-

bom, nnbfagen for at forfoare oé. 23ort

Slag er bteoet oiift bc ooemnclbte ©enf*

lemcn, fom oil funne beffrioe bet. 93ore

^flfcenb er if fe fjentebe fra noget Jalnif.

•Det er oor Jpenflgt at gaae tilbage ftl

»ore 3orber i Sacfl'on Sonuto beb Orbre

fra SWagr&aoereu i ©raten, om mnligt.

23i tøar ført bore 93aaben meb oé til

©eloforfoar, efterfom iet er »elbefjenbf

nceften for fjoevt SWennejle i ©taten, at

»i f>ar al Qlarfag til at fætfe oé i ©tanb

til ftorf»ar, naar »i betcenfer ben TH6-

feanbling, oé er »eberfaret i 3ac6fon

(Jonntt). 93i er lamgfeféfnlbe efter en

Qlfgjørelfe af be ^Jltéligbeber , ber er

imellem oé, paa fjecbertige og conftitn-

tioncUe ©rnnbfcetninger.

„93i er oiflig til, af boert 93arti flnlbe

»ælge foto npartifTe -SJicenb, og af biéfe

itab ffal fige (j»ab biéfe iJKcenbé 33c

fibbelfer er »cerb, fom iffe fan leoe meb

oé i (Jonnttef, og be flat baoe bereé

Venge inben et 9larj og ingen af iDior-

monerne flal gaa inb og nebfecfte fig i

ott @ounf» føvenb pengene er befalt.

©faben oi f>ar libf beb at brioeé bort,

flat ogfaa ooerlabeé til biéfe tofo 93?cenb,

eller ogfaa maa be atfe gierne bo i Sonn-

ti(t, om be ønfler, og oi bil albrig for s

nærme bem, om be bil labe oé fcaoe Jreb

og nobe bor Stettigljcb. 33i ønffer at

(ja»e 5reb meb atle 5>?enne|Ter, og 6»ab

Stet er, er alt b»ab oi forfanger. 93i

ønfler at blioe borgere for beflanbig i

benne ©fat, og ønffer at bære »or 91 n 5

beel af 9fegieringené Unbertføftelfe, og

af oerre beffoffet nnber bene 2o»e. Der»

fom ooenftaaenbe ^orflag blioer antaget,

faa er bi oillig til at (lille ©iffcrtjeb

paa oor ©ibe; og oi flal forbre bet

famme af ftolfet i Sacffon @onnh) for

Opfolbelfen af benne OoereenéfomlT. 93

i

ønfler iffe at nebfeefte oé i en famlet

!Uiaéfe, nnbtagen b>or oi fan fjøbe i'an-

ott forQ3enge; tlji at tage 3?efibbelfe oeb

isolb eller ^lobénbgotu'lfe, er albeleé

fremmeb for oore Sanfer. 33lobénbgobelfe

flal oi iffe gjøre oé jfplbig i, faalcenge

alle reffcerbige og ftccberlige ^{jfcfer blanbt

^iennefTene er tilflrceffelig til at gjen»

oprette 5veb."

3ofep6 ©mitf), 8. @. SBitliamé,

Stjman 2£igf)f, m. Drton,

O. J?t)be, 3. ©. @arfer."

$il 3- Sincofn, 3. ©conce,

©. dl. 3Kore&eab, j. S?.

2ong og 3. Solliné.

Den 3bie 3nli forfamlebeé Ooer*

prcefteme af Sion i Slat) t2onnto, og [eg

flreb tit at organifere et ^øiraab efter

9labenbaring, gioen i 5?irttanb, for at af*

gjøre oigfigc ©ager, fom maatte tomme

for M, boilfe ei fnnbe a'fgjøreé oeb 33t*

ffoppen og 6ané dlaao. S)aoib 5Bl)itmer

oalgteé tit ^)rceftbenf, og 2B. 2B. ^belpé

og 3ol)n QBOitmer til aéft'ITerenbe 93rcc !

flbenter. 3'ølgenbe Cocrprcefler bteo ov-

ffiffet fom Staabémebtemmer : S(»riftian

2Bl)itmer, beroet %\\\<^t, t\)ma\\ 2Bigf;f,

gatoin 33eebe, 2B. @. ét&c Mi\\, @a*

(omon ^ancorf, Zfyomaé 33. Wlatff),

©imeon (j'avter, % ^. <J)ratf, Ovfoii

^ratt, 3obn ^OhirbocÉ, Seoi 3acfman;

9taabet bceoebeé tit iUtanbag. 5. ©.

5Bitliamé oar ©friocr for Wløoet.

(5orffa:ffeé.)



3^4 JftebaFHonens T3em«rfnmøer.

SfcunUinaviens Stjerne.

35en 15be ©epfember.

3D(eb bette 9?ummer enber 3bie 2Javgang af „©fjernen".

®a »i »eb ©(iltningen af 2ben 2largaua. paatog oé en SRebafføvé pligter,

fjenbfc »i »or Uerfarenbcb og følte »or ©oagbeb fil at retifleve et Stbéffviff, faa

at bet Dilbe oære belærenbe og opbpggcnbc; men oibenbe boorha al 23iébom fora*

mer, Da af ©ub agter fif betrige ^ræfTebømmeé Orben, faaDeJfom be dubler, bev

beuotfeé fir at optøfe ^euneffeué tBttni Sfovffanb, og fora beffe Dav eet dubber,
faa forlob Di oé tr»gt paa £am, troenbe af Di Det ben Jpefltgaanbé 93tflanb Dilbe

Done itfaub rir af orbne bet faafebeé, af bet Dilbe forøge Sroen r>oé be £ellige, at

be maaffe titfage i ^téborn og Jorflanb, og glæbeé Dcb S?aabet om be 6er«

rige Ubfigfer tir bet tilfommenbe Sio; rigeroiié berfom bef tfulbe fatte i bereé

£æuber, fora er oprigtig af fjertet, at bet ba »irbe blioe et 9tebffab fir af opoæffe
bem af ben ©øfigbeb, be Deb bereé ftæbreé Srabitiouer er Meoen inbtøilet i, og

btfe bera 23eien fir SiD og ©aligbeb, »9 be berigjennem fomme fil af gtøbe bera

titfigemeb oé; beffe er fipab Di hav betfræbt oé paa. 3bef Di bar gjort UbDatø
Hv Dort SDicmeb Dccref at ocetge faabauf, fora Difbe pære tjenlig fir at gaDne 51de,

fora »ilbe tøfe bet, forfaaoibt be Dar ©Iffere af ©anbbebeu. 93i erfjenber ©ttbé

£aanb og prifer fjané ftore og fteUtae 9caon, fbi Dt fortfaaer, af han hav Delfignet

Dore 35eflrcebelfer paa at fremme ©anbbebené ©ag. 2)cn i?eUig»9Jaub &ar lebfaget

Cvbet og baaret 23ibneébi)vb om @anbf)eben til CoevbeDt'iéuing for be Oprigtige af

fjertet, faa at mange £uubrebe er tnbgaaet i ^agt meb bereé ©nb; beffe gioer

oé f)ierte(ig ©fa:bc; for Dt fan fee, at ©nb agter ben 3tft)ubigbeb, ban Ijar ragt

paa 3tab i benne ftbtfe Ubbeling, ba ban agter at ubfanfe fine <Pagfé*53ørn.

Sitimbc glæber f(g nu over ©aiiWjeben, og bet hav oceret fanbelté tilfvebéflitlenbe

for oé, at oi baoe feet bet 95a:rfé gobe ftremgaug, fom oi er fnéfelfat meb, og

føler fliøufom for alle bereé Wrbeibe, fora bar arbeibet tro og flittigt i 2Singaavben,

boovfov be iraobfage oor fafnemmelige ©rfjenbclfe, og i jperreué beleilige Stb ffal

be annamme en gob og fro Sjeneiø Søn, og „tnbgaa tit bereé X?erreé ©Iccbe."

2si fan iffe uublabe at »ttre Safnemmeligbeb for ben beforbrenbe SSeloilligbeb,

bDormeb man bar imøbefommcf ©fjernen, og oi h*abev, at bet famme Dit oare Deb

frerabeleé; og faalarage bet er oé tillabt at bat>e Varetægt, flal bi gjøre oovt 93ebfTe

for at gjøre ben faa intereéfant fora mnrigf; oa. i alle pore Uboa;(gerfer flår oort

fornemffe £>iemeb ocere, at gjøre 93rug af©aabant, fom efter Dort ©fjøn Dir oære

bebtf fJtrfet til af opbpgge be £eUige i ben allerbeltigfle £ro, og rebe 3D«emteflene

inb paa Siofené og ©aliggjørelfené 93ei. 25et forbigangne Qfar hav toccret færbeleé

mærfoccvbigt i befragtning af be mange Ulnffer, ber er jlfeet paa 3orben. 93øl*

gerne bar faftet ffg ooer fine ©rambfer; forfærbelige ©forme bar rafef paa Sanb
og paa 23aub; bev bar »a:ret inbborbeé llroligbebcr og Dprør; eet fiolt hav op-

ftaaet tmob et anbef, paa fjenbtfig SSiié, føgenbe ^epu \>eb at ubgobe bereé SD?eb J

mennefleré 33tob og øbelægge bef, fora bar foftet en tang Zibé 9lvbeibe; og paa
ben famme Sib hav SovbcevDereu gaaet nb meb ^efTirenfé fir be fTefle ®efe af
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Sovben og bragt mange Snfinbe til at buffe nnber for bane gruelige $olb. feftév*

fom ber i biéfe Sanbe ialminbeltgbeb f>erffer nogenlunbe ©nnbbeb og 5veb, og

3orbcn bar occret oelffgnet i en frøt ©rab og obet Ooerfføbigbeb tir ftøbe kåbe

for ^HenuejTer og Dt)r ; faa burbe (*nboer ibufomme boorfra biéfe (tove 93elf(gnelfer

fommer, og erfjenbe ©nbé fyaanb bevi; og mebené be er tUlatt at tage 1>eet i

9?obe{fen af 3mbené frugter og baoer ftreb, burbe Qltlc be, ber iffe baoer tubgaaet

i jagten meb ©ub »eb at atlpbe bane (tove 99ubffab gjenuem b«ué StøneV 3o»

fepb, (abe bet være bereé førfle ftoretagenbe, beroeb af be omuenber bem fra alle

bereé ©onber og blioer bøbt til ©pubéforlabelfe oeb ©en, fom er bempubiget af

©nb. ®a ffal be annamme ben £clligaanbé ©aoe; og »eb at »ebbltoe at f)0lbe

alle ®aW 58nb inbtil Qrnbeu, ffal be »orbc fvelft i bane 9iige; anberlebeé fan be

iffe nnbgaa be Ulpffer, ber »il fomme o»er 3ovbevige, tf)i herren bar beflnttet en

£iliutet (ijøieffe af alle kationer, fom iffe ml »æve bane 800 h)big. 9hi ev JJret*

fené Dag, efterfom jpevren bav bevebt en 23et og b»ber 5U(e at oenbe om, — in*

gen er nnbtaget, *Præfter fom Volfet, £øie fom £a»e, SRige fom fattige, Srcelle

fom Svie, alle maa be enten ablpbe Jpevrené 5?ub, eller libe Ufi)bigf)cbeué følger.

Stjfcffe flOttøffoth eSlbfle @. G. JHeifer, tyræfibeut for ben fpbffe Wi*
ffon, og 2£(bfte 3- @- tiellen, sprceffbeut for 'Jftenigbebeu i damborg, b(e» ben

I3be Qfnguft arrefterebe af politiet i damborg og benfat i et gangfel,' fom al ;

minbeligen ben^tteé til brnfne og gemene Jolf, for ingen anben Sorbrpbelfe enb

at præbtfe og bøbe. $)ien bet glæber oé at erfare, at be oeb ben amerifanffe

(Jonful* })iellcmfom|T, meb 93ifranb fra Jj>v. Zf)ieU, fom og 33(orrté & @o., ben

18be oar bleoen forfattet til et mere anfeeligt Jcengfel, boor be ba»be et bpggeligt

SScmlfe for bem fel», og biet) enbelig nblabt ben 5te September, imob at ber be*

talteé for boab be ba»t>e fpiift og omtrent 18 $J?arf @ourant foruben, ©tåben

foroiift og forbubt at fomme tilbage. 2&ibfte £Hetfev inbffibebe ffg til Gfuglanb b.

6fe ; og faalebeé blioer ©ubé tjenere bebaublet ligefom i gamle 35age.

3St oøerlaber alle faabanne ©tecberé #origbebcr i ben retfeerbige ©nbé Jpccn--

ber, fom oil giengialbe bem efter ftorfjenefre.

Øtottje. (Fouferenjepræffbruferne paaminbeé beweb om bereé fktiftiffe 3tap !

porter; be bnrbe »cere &cv til b. 6te Ocfober i bet fencfte.

3 al c af 3- Zaylot.
(91 f ®eferet 5lemé.)

3bet jeg (laaer frem at tale til @ber

i benne Jormibbag, gjør jeg M meb

fcerbeleé behagelige ftølelfer, tf)i bet er

mig altib fjert at møbeé meb ben allier;

f)øiejTeé hellige. 3eg bar altib gierne

fatef, eller f)0i'f, om te Z\\\q, ber bører

til ©nbé 9tige, og følgelig, efterfom oi

alle er belagtig i ben Wlmcegtigeé 2il*

bebelfe, og fommer fammen fra £ib til

Zti>, at fmtge, at bebe, at tale, at op*

bogge og blioe opbgggef, faa er bet mig

lige meget, fooilfen £>eel af bet #cle jeg

nbfører. 3^G glæber mig altib Peb at

børe mine 33røbre tale, og bet gioer mig
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(igetebeé ©læbe at tak tit be J?ettige til

bereé Opboggelfe.

©om optgfte iJJfamb og D.oinber, fom

be, ber befjeuber ilig at pære ben 2ltter--

fcøiejleé Sjeuere, faa fjaoe oi alle (Tørre

etter miubre 3?egreb om ©ubé 9?ige.

©et er bejbeer, oi bar opfattet om oette

Stige, at ber bar oragt oé bib; biéfe

frøfelfer og ©runbfætninger fjar bragt oé

til at fortabe oore fætrene £jem, bore

forrige boliger og £>mgioelfer, og til at

forene oé meb ben Qtttertjøiefké £elttge i

biéfe 93jergeé ©alf. 9?aar oi fjar libt

9løb og fanger, naar oi fjar maatøjf

gienhemgaa ©org og ©jeuoorbigbeber,

naar »i bar fjaot at giøre meb bette Sioé

brogebe ©cener, ifcer fom bet ftaaer t

Sorbinbelfe meb ©ubé Øtige, faa bar bet

oæret forbi »i er bteoen tilflonbet oeb

Sanfer, ftølelfer, ftorfjaabninger og tyv-

ffer angaaenbe ben enige Sserben og bet,

ber ^ører til bort eoige 53et.

©erfom oi iffe fjar bet faatebcé, tøoab

hav oi ba 6er at beflitte? £oi er bi (jer

i lette fjerne Sanb? £oi bar oi fortabt

bet Sanb, &oor oi oar føbt og baobe oor

33olig? Jpoi fjar oi forfaget oore forrige

5orbiubelfev og fenner , og faalebeé

fammeublaubet oé af forffjettige kationer,

Sanbe, Suugemaal og golf V £oorfor

tilbeber oi tilt ben Wtterljøiefre tilfammcn

i 33jergeneé ©alc, berfom oi iffe tøaoer

Ijabt biéfe ftøtetfer? Qette er netop

6oab oi er fomne berttl for; bctte bar

oceret »ort cuefre £>icmeb, vort cuefre

Spaab, oort fornemfTe §>uffc, og Wuteb-

ningen til bor befouberlige ftorfamliug

og fceregue ©ttttiug fjer. Oa uagtet oi

fan baoe nogle *})røoelfer og 23auffe(ig=

beber og forffjettige £iug tit at frille 09

urolige oort ©tnb og forfh)rre oore
jjfø

leifer, faa oebblioer bog oort ©inbé

^olarftjerue, ben ftcerEe og bt)be ^jertigs

fteb og ©anbfjebeué ©ruuboolb i oort

3»fcre, at pege paa tut famme Wiaal,

fom ia oi førft beg^ubte paa løbebanen;

og naar oi bøier oé net for oor ©ub,

naar oi gager tnb i oort Sønfammer og

paafalber herren meb oor ftamlte, faa

auføger oi ben Qltterbøicftc ; naar oi for«

ener oé meb bf Jpettige i offentlig ©ubé*

borfelfe, etter uaarfomfjelft oi fommer til

at tcenfe aloortigt paa bette JKtgcø fanbe

©tifliug, ta er oor ©læbe beri, at oort

5(ufigt er oenbt mob 3iou ; at oort £aab

er paa ©nb, Dg at 01 oeeb 6oit er oor

tfaber og 23euj oi betamfer meb ©læbe,

at himlen er btebeu oplabt, at ©aub-

beben og ©ubé Sraft er bteoen aabem

baret, at ©ugle baoer labct fig tilfoue,

at len eoige 23erbené £crligbeb er bteoen

funbgjort, 09 at oi er bteoen beelagtig*

gjort i bet Soé, ben ^erligbeb og ben

tabflab, fom M bar bebaget ©ub at

aabenbare tit QSelftguelfe, Jvelfe og Op»

bøietfe for ben menuefMige ©tcegt paa

benne jorb og i al (Joigfteb- 3)iéfe er

ooie Jøtelfer.

33i troer at ©ub bur ubraft fin

J?aaub i biéfe ^itile ©age tit at ubføre

^ine 33ef(utniuger; til at iubfamle fine

Uboatgte fra be fire 2Sinbe; til at op s

fbtbe be Orb, bjan f>a\: takt oeb alle be

(jettige ^iofeter — tit at igjeuløfe 3or s

ben fra ^orbanbelfcué 9Jiagt — til at

frelfe ben meuueflctige ©(ægt fra at for«

bæroeé oeb ftalbet, og feette ^enucfleue

i ben ©tittiug, fom f)a\\ baobe beftemt

for bcm førenb benne SSerben bteo til,

etter førenb SDiorgeuftjeruerue fang tittige

af ©lecbe. 58i troer og forftaaer biéfe

£iug; oi føler bem, oi paaffjøuuer bcm,

og berfor er oi faalebeé forfamlet.

3eg oeeb, at oi ligefom aubre iDicn*

ueflev bar oore fyriftelfer, Sibelfer, ©or
ger og 33efocciitg6eber. 23i trceffer og*

faa paa ©jeuoorbigljeber; oi maa flribeé

meb 23erben, meb gjførEeté fagter, meb

^euuefjferé Ugubetigbeb og alfleué Onb*

flab; men igjeuuem biéfe ^ing flat oi
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»ørbe fnlbfomne. Det er nøbueubigt at

»i ffutle 6aue 5?nnbffab om oé fet», om »or

fanbe Silftanb dg ©tilling før ©nb, og

at fjenbe »or ©torfe og »or ©»agbeb;

ooi- Uoibeubeb og »or jtunbffab, »or

93iiébom og »or Daarligfteb, paa bet, at

»i maa »ibe at paaffjønne fanbe ©rimb*

fætninger og ret fatte og fatte Wié
paa 9Itt font let ftiller ffg for oé.

©et er nøboenbigt at »i flnlbe fjenbe

»ore egne ©øagbeber og oore Srøebnmme*

fferé øgfaa; »or egen ©t»rfe faaoelføm

anbreé; og fjenbe »or fanbe ©titling for

©nb, Gnigle og 3Kennefler ; at »i maa
»ære ffnbet til at begegue @ub»er meb

tilbørlig ?Jgte[fe, og iffe fætte alt for

|Tor <Priié paa »or egen SSiiébom eller

©torfe, etOeller agte ben for tinge, og

betler iffe anbreé ; men fætte »or Sib til

ben le»enbe ©nb og bolbe oé til barn,

og forftaa, at »i er bane 53ørn og ban

»or #aber, og at »i er afbængtg af bam
og at enb»er 23elft'gnelfe, »i annammer,

ubfømmer fra bane gobgjørenbe S?aanb.

Det er attfaa nøboenbigt at »i gien-

nemgaaer en ©fole af 9?øb, Sriftelfe,

^lage og }Jiøie for at lære at fjenbe oé

felo, fjenbe Slubre og fjenbe »or ©nb.

Derfor »ar iet nøb»enbigt, la Sretfemi

»arpaaSorben, at ban ffnlbe blioe »før*

føgt i atle Sing, ligefom »i <, at ban

maatte »fuitne &a»e 3)?eblibenbeb meb

»ore ©frøbeligbebei", til at fjenbe let

arme falbne 3)?enneffeé ©»agbeb og

©ttnfe, ^Poerligbeber og Ufnlbfommen*

beber; og forbi ban bar ubført f)t>at ban

fom til SSerben for, bar maattet fæmpe

mob iWeniieffeneé £i)ftert, Ureenbeb,

©oagbeb og ©frøbcligbeb — bar møbt

ftnftelfe og ^rø»elfe i alle be forffietlige

©fiffelfer, og bar feiret, faa er ban ble«

»en til »@n tro g)pperftepræft", til at

gjøre forbøn for oé i bantf tabere e»ig*

»arenbe 3tige. £an førftaar at bebømme

og fætre rigtig tyxiié paa menueffelig

I 9}atnr ; tbi ban bov »æret ftebt i ben

I

famme forfatning fom »i, forftaaer at

j

bære o»er meb »ore ©»agbeber og @frø s

i beligbeber, og fan fnlbtoel gjennemffne

! Dobben, kraften og ©tDvfen af be Si*

|

belfcr og tyrøoelfer, fom 3)Ienneffet ba»er

j

at fæmpeé meb i benne 23erben; og faa«

|

lebeé fan ban forftanbeligcn bære o»ev

meb bem fom en 5aber og en ælbre

Prober.

Det er ogfaa nøboenbigt at »i, efter*

fom »i befjenber oé at tragte efter ben

famme £erligbeb, Opbøielfe, aflagt og

QSelftgnelfe i ben eoige 2?erben, gjennem*

gaaer be famme Sibelfer, nbbolber be

famme ©jenoorbigbeber, feire fom b«n

feirebe og o»eroanbt, og faalebeé »eb

SRebetigOeb, ©anbbeb, Dobigbeb og 9?een s

beb, »eb en æbelmobig og bæbt rltg 23an-'

bel for ©nb, (Sngle og ^enncfler, flffre

oé en e»ig Opboielfe i ben e»ige 23erben,

ligefom ban gjorbe.

93erben er nnfortiben albeleé forfttjrret,

og let forefommer mig nnbertiben, at

enbog »i baoer gjort meget libt Svenn

gang i ftørbølb til let S»é og 5?unbfjfab,

©nb bar mebbeelt oé. Wien boab b«v

23erben gjort '? £»abenten 3 betragter

ben moraljlt, religiøft, pbiloføpbiflt eller

politifft, etter fra boilfen ©ibe 3 v>il, faa

finber -j bet Jpete at »ære en forblanbet

iWaéfe. 5'oroirring, Uorben, {Vorfænge*

ligbeb, gorbæioelfc og Safter af forffjelltø

©lage er ber Ooerfløbigbeb af, og ben

ganfjfe iSerben f»neé at »ære foroilbet og

at gaae tilbage. 3Keuneffeue bar forlabt

be ©runbfætningcr, ©ub f>ax neblagt til

bereé ©t»re(fe , 9Sei(ebninø og Unber

ftøttelfe; „be bar forlabt barn, ven le--

»enbe 23anbfilbe, at bugge ft'g Srønbe,

fønberbiubte 33rønbe, fom iffe fnnbe

bolbe ^anb."

3eg j!al tffe nn tage bereé ^bilofopbi

etter Q3o(itif faa uøie i betragtning;

biéfe Sing er 3 atlerebe fjenbt meb, tbi
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3 hav Ijavt mere efter tniubre at gjtøve

meb bem; 3 0<U' fcct beretf ©vagfjeb cg

UformnenlKb til at nbføre 9?oget, fom

be foar ønffet i føibnjtiiigne Siber ; og

bev er intet ftorctagenbe, be tø av paa«

begt)itbt i bénm Sib, om bat cnb nbføres?

tit bet 2)berfte eftev bfté ©tiffeiféé itt«

berligfleShtffe, bev i>i(be gjøre 9)iennefJe*

ftægten ft)ffelig.

3cg ffal iffe gaa inb paa at omtale

biéfe Sing enfellviié benne (9ang, men

blot gjøi-e biéfe 93emærfninger. 9Jof er

bet, at vi fjav været mæt af biéfe $ing

fov mange Qfav fiben, og er berfov fom=

men (jer. @r vi fommen ber, fovbi vi

ventebe at blive riig ? 9?ei. Grr vi tnb«

gaaet i benne }Jienigf)eb fovbi vi ventebe

at blive mere anfeelig for $>erbené 5)tne?

Olei. 3fg troer bet vilbe »ave været bet

fibfte @fib, vi vilbe fjaoe gaaet omborb

paa, beifom bet tøavbe været, (jvab vi

tragtebe eftev. Tutte bringer mig til at

tænfe paa en *J>rccft, fom jeg engang

talte meb i Gntglanb. Jpan ønffebe at

tale libt meb mig for oé felv, efterat vi

fjaøbe f)avt nogen offenlig Qtbat. &aa

figer Ijan: „fibfte £at)lor, vceb De af

nogen 9Sei, al bvilfen jeg fan blive frelfr,

uben at blive inblemmet i Deres ©am«

fnnb." Diéfc er be ftølelfer, be flefre

af oé fjante, ba vi førff Ijørte evangeliet.

-^Kovmoniéme" er bet føifte 3nbtrt)f,

og hormonerne er beiragtet fom forførte

©varmere og $oéfer, fom Ubffnb af

SSerben. ©aatebeé er vi bleven anfeet,

og i befte Shtø betragfebe vi M felv i

Sørftningen. Da jeg føvft læfte om

evangeliet, fom be fibfte Dageé Redige

præbifer, tænfte jeg flet iffe ttt lignebe

Religion; og jeg tro er, at tie tut i @ng s

lanb og be Jørenebe ©tater (tfeer fiben

be fjar børt nogle af be fenere ttbgangne

l
?ærbomme) tænfer, at bet fjar ingen

Sigfjeb meb Religion. 3?g øeeb bvab

bereé ftøltlUv er, og jeg »eeb, at 3ntet

ttbett en franbljaftig Wttvaa efter at gjøre

©nbé 53tllie vil fætte iWenneffet iftattb

til at nbf)Olbe fine 9)?ebniennefEeré #aan
og ©pot og gjøre ©elffab meb Mte
ftolf, fom benavnei ©ibfre*Dagé=.f;>elfige

eller !9iormoner. sl<i bavbe lignenbe

^ølelfcr felv, og vi forenebe oé meb bette

$olf, forbi vi faae, at ber var ©anbljeb

veb bereé Religion, etleré vilbe vi albrig

være bleven omoenbt til ixw, vilbe albrig

væve fommen f)er, men vi vilbe &ave

»æret meb 23erben, og vanbret paa ben«

©tier. iftten vi er f)er; letben »ar fine

3becr, og vi i) av vore. 3eg f)avbe nær

fagt, be tænfer, at be parket; men ve&

at berænfe mig et Spieblif fom jeg til

ben ©filtning, at be tænfer iffe faalebeé,

men be vibe tffe l>vab be ffal giøre. ftor»

fljetlen mellem bem og oé er, at be tæn«

fev be veeb iffe nogen bcbre 9Sei enb

ben be følger, og vi tænfer vi veeb, og

nogle af W veeb, at vi veeb. 3?

g

maa felv .befienbe, at berfom jeg iffe

vibfte af nogen anben Religion enb biofe,

fom opfiilteé nbe i 53erben, faa vilbe. jeg

flet iffe være nogen rcltgiøé 5Kanb, men

ieg vilbe lægge bet Jpele titfibc fom 9to«

gef, ber iffe var vævb at agte, og bt)rfe

©nb efter min egen Dømmefraft, naf 5

fcængig af 3)tennefferé Meninger, fom

ben aflerfjøiefte 33eflt)rcr af Univerfet,

ttbett at 6ave nogen Stefpeft for be lat--

terlige ^ærefætningcr, fom læreé t 3$ee*

ben. iJJiange babler og (after ben gnbé«

fornegtenbe Deel af ^olfet, og ffger, at

3ngen nben ^jeftringcr vilbe fjolbe Onv

gang meb bem ofv. ©e meft oplpfte

3)Iænb i 23erben finbH iblanbt ben ngnbé=

frogtige (Jlaéfe. ®e feer en 'DXængbe

©efter og partier at ftvibe for alflagé

»inanben mobftgenbe Særbomme. De

veeb, at ?vcrfølgclfe og Uret bar (jerffet

nnber JHeltgionené ^appe ,
»vorveb Ziu

finber ev blevet fængftet og aflivet. 3
©anbf>eb, ber f>ar iffe været nogen
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Umenneffeligpeb etter ©rufombeb lig ben,

ber &ar »æret euet af be EKeiigtofe; man

gpfcr oeb Sanfen berom, og bog fovtccUev

be Jppftere oé, at bet er altfammen for

©ubé SierKg&ebj at alle brioeé af ©nbé

tfierligbeb, og giør bet for at gavne

SDiennejfeflæflten.

(Satboliferne bar bræbt tyroteftanter

i tnfinbniié, og ompenbt ligefaa, og bog

ffal »i tro, at bet er for ©nbé Æjerlifl«

5eb og for ©jceleneé 23el. £an ieg tro,

at @ub befatter ffg meb at tilffpnbe bem

til tttge ftremfarb? 9?ei. £pab fan

»ære mere taabeligt, enb for ©rempel

nntilbagé, at to d)ri(tne Station« friger

mob Oinanben, og begge tilbeber een og

ben famme ©nb, og bereé tytæfter paa*

fatber ham, fom bet bebber, meb 2U»or

og Qlnbagt; og fceorfor'? fct ©nb maa

øbetægge bereé 5'ienber, bereé SBrøbre

etter 9Kebd)riflne, fom tragter efter tet

famme Jjunmerige, fom be. Det anbct

spavti beber om bet famme, og naar

begge bar Utet, faa fommer Jpærffareneé

©anunenftøb, 33lobénbgt)bclfen, be ©ø*

enbeé Samren, Støbfel og SPbefaggelfe,

og naar be er farbig meb bctfe, tet fei-

renbe ^Parti taffer ©ub, at ban bar gi*

»et bem ©eiren oocr bereé Sienber.

'Dette ©lage d)ri|lelige ftølelfer eru

fierer. 3eg tater om tette fom en Onv-

flambigbeb. £pab fan ieg tcenfe om

faabanne ^Jiceflet og faabanne Sønner?

3eg agter bet ene fom tit anbet. "SJien

bPab Pilbe 3 tenfe om bet Jolfé 9?ar=

agtigbeb, fom Pilbe agte paa ©ligt?

})?on jeg »ilbe (abe mig føre bag Sofet

meb flige Urimeligbeber? 3ffe faafange

jeg bautie min gonlanb. £)m bi for

nceroærenbe 2ib betragter be @bri(lne

iatminbeiigbeb (bPtlfe man io bog antager

for bet bebtfe ftolf i SBerben), faa flirter

»i, at jpatoten af bereé Sib anoenbeé til

Strib og ©plib; og ieg tcenfer forame*

tiber, at pore KSlbfl'er befatter fig for

meget bermeb , og er for fhibélpflne.

3Hen ieg nnbreé iffe beroper, forbi be er

fomne fra ben ©fole og er opbragne i

tet ©tement. ®e fmieé at bape bereé

©trtbéepner »e( trtoiflet, thi nceflen bet

atterførfte at mange gjør, naar be flaaer

nb at prartife, er, at te renberimobbem

og bereé ©lunbfatninger. 2Si er iffe

iblanbt bem ber, men nbfanfet fra bem,

og om pi omtaler bereé Urimeligbeber,

ba ev t(t blot for at fnnnc begribe pore

egne ftetl, famt Nnbreé forfatning,

jper er @atboliciéme, 9>reébt)tertaniéme,

og alle anbre 3émer, boié Silbamgere

tilbeber ben famme©nb, fljønbt bereé Sære*

fatninger, &orjlrtfter og Sro, iffe er

tet famme; be fam fer forfliettigt og til*

beber fortfielligr, og boert <Parti fenber

alle til #e(Pebe tilfammen , fom iffe

(lemmer meb bem ; og om ©nb iffe par

mere barmhjertig n\t be er, faa maatte

pi atlefammen gaa bib. ©aalebeé (laaer

bet til nebe t SSerben. 95ar tet iffe for

ben Religion jeg befjenber mig til, bPtl*

fen giper mig j\ihrtj!ab for mig fetp,

formebelfl Qlabenbaring, faa »ilbe ieg flet

iffe bape noget meb Religion at beflitte.

3eg Pilbe bprfe i^nt faa gobt fom jeg

fortfob, og bairtle retfarbigt og rebeligt

meb min 9tæfle, boilfet jeg troer mange

Snfinber af be faafalbte Vantro giør i

benne ©ag. iOun ieg Pilbe albrig tabe

mig gjeffe peb biéfe ufornnftige 9)arre*

flreger, fom eriflerer i 2serben nnber

Navn af Religion.

£oab er tet ba, fom Pi troer paa?

&st troer paa 2Utingé ©jenoprettelfe.

SSi troer, at ©nb bar talet fra himlen,

og berfom ieg iffe troebe ban baobe tet,

faU »ilbe jeg iffe pære ber. 9Si troer,

at ©ngte bar aabentaret fig, at himlene

er btepen optabte. 9Si troer paa epige

©vnnbfatninger, paa et epigt ©pange»

linm, et eoigt ^ræflebømme ; paa epige

©amtøvbfTer og gorbinbelfer. 9flt boab
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ber ftaaer i 5»vt>tnbelfe meb itt Groati'

gelium, »i troev paa, ev epigt; og par

Der iffe, ba Pilbe ieg iffe 6aoe noget of

gjøre meb M. 3*0 ønftei* iffe at b>-

fjenbe og bprfe eu ©nb, fovbi ben eller

ben fliør bet, og iffe Dtbe fefp om jeg er

ret, og biéfe, fom jeg efteraber, iffe mere

enb ieg oibe, enten be er ret eller »rang.

3cg oefjenber at »ibe bet felo, og berfom

jeg iffe oibftc bet fet», jeg pilbe intet

fcape meb bet at befttlle.

£anblenbe efter benne ©rttnbfcetutng,

inbgif ieg i ©amfunb meb be fibfte ©a*

geé hellige. 3eg prcebifer ben Seere,

fom ieg »irfelig troer meb mit ganffe

fjerte. 3eg troer beué ©runbfeetntnger

forbi ber er noget ftoTuuftigt ber»eb.

gor Grempet, om ieg er et epigt æcefeu,

ia Øuffer ieg Sftoget, fom er ffiffet tit at

tilfrebéftille bette eotge 53ccfcné ftørre

9?egierlig&eb. @r ieg et Støfen, fom

fom til SBerbeu igaar og forlaber ben

igien imorgen, faa funbe jeg ligefaa Pel

(japc een Religion fom en anben, eller

ogfaa flet ingen, og fige : -laber oé eebe

og briffe, thi imorgen bøer »i." Om
jeg er et ePigt SScefeu, ba ønffer jeg at

fienbe noget til ttn ©Pigfjeb, jeg fjører

til. 3eg ønffer at Pibe noget om ©ub,

om ©iccblen, om himmerige og om £el--

»ebe. Dm #eloebe er et elenbigt ©reb,

og himmerige er et Btet, fcpor ber er

gobt at pcere, faa ønffer ieg at pibe,

Ooorluube ieg fan unbgaa tet ene og op*

naa ttt anbet. 35erfom jeg iffe funbe

pibe noget om bet, fom ffal oceve i ben

eoige 2?erbeu, faa fjaobe ieg ingen SRefi--

giou; ieg Pilbe iffe fjaoe nogen; jeg »ilbe

iffe gipe et ©traa for ben.

25et pilbe oceve altfor laot og neb'

labenbe for en forftaubig $)?anb at »cerc

uben benne jtunbffab. Om ber er eu

©ub til, ba ønffer ieg en SReltgion, ber

feetter mig i en Pié og ptrfeltg ftørbun

belfe meb (jam. Om ber er et £inime-

rige, ba ønffer jeg at pibe, (jpab for et

©teb bet er. Om ber er (Sugle til, ba

ønffer jeg at fjenbe bereé ©f tffelfe, beveé

3?eftitling og IjPab be beftaaer af. Dm
jeg er et epigt SScefen, ia ønffer jeg at

Pibe tøpab jeg (ja»er at gjøve, naav jeg

blipev fcevbig meb $tb; om jeg ffal aple

j?ovn og tage SSavc paa bet, eller ieg

ffal pcere fpéfelfat paa anben '•Dfaabe.

3eg ønffer iffe 9iogen Pal fortcetle mig

om et himmerige, fom er „ubeufor £ib

og Stum", et @teb, fom 3ugen paa no-

gen 3J?aabe fan fjenbe noget tit, eller

nogcufinbc fomme bertif, om be fjeubte

bet. 3eg ønffer iffe, at 9Jogen ffat

ftvcemme mig nceften tilbøbe peb at for

tælle mig om et £el»rbe, (j»ov ©pnbevc

bliper viftet oPer 31ben og faftet omfvtng

af Djepte meb ©aflev eg anbve fpibfe

ftebffabcr.
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