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i)rpn for de $itl|ie~5)ages åeflige.

©anbfjeben, Æunbftaben, SDnben og Xroen ere forenebe.

Hn 2. Sen 15de Mbfe 1882. 32te 3Urijanø.

©u ©giftet

Sil 3efu triftt SUrfe af ©tofte 2>an,cg £ellin.e.

2)enne ©piftet fra $irfen§ førfte

^Præftbentftab, er i ©ærbeleSljeb rettet

til be ©ibfte 2)age§ §elltge i 3ion§ 2anb,

men »il uben al £»i»I bliue Iceft meb

megen ^ntereSfe af £irfen£ 2J?eblemmer

og biéfeS SSenner, abfprebte omfring i

ben ganfle SSerben. 3teb.

Æjcere 33røbre og ©øftre! Unber flere

Æilfcelbe gjennem nor forbigangne §ifto=

rie, fjar SRøboenbigljeben ubforbret bet

at nære en $ligt ber paalptler bet førfte

^ræftbentffab i ftefu ftrifti ftirfe af

©ibfte 2)age§ Retlige, at gine tåbelige

og beftemte Qnftrujer til bem, fom be

gjennem govfonetS ©tnrelfe ere bleone

falbte til at prceftbere o»er. SDen ©til=

Ung, i fjoilfen 2lffcererne for ^lærocerenbe

befinbe fig, paabtjber ^øboenbig^eben af

at ni fom Æirfenå førfte sprrefibentffab

tilftrine be §ellige benne ©piftel.

SSi ere paa forftjellige -Jftaaber Iomne

til gorftaaelfe om, at mange af ©ber iffe

tilfulbe forftaa Ij»orlebe§ 3 ffulte fmnble

unber benne £ib§ fritifte gorljolbe, E)»ori

ni formebelft$ongre§fen§ og benUbøoenbe

9Jiagt6 »ebtagne 2o»forflag ere bleone

ftebte, i bet £ommtéfiona:rer ere bleone

beffiffebe og fyibfenbte fom en $ølge af

©bmunbslooen. S)enne Soos goibvim

ger betragtes af -ftogle, fom en — 3»n=

foifition, — 2lnbre funne iffe gioe fit

©amttjffe til at aflcegge en ©b, Ejoilfen

i og for fig felo, inbbefatter alle be meb

en forrjabt Religion forbunbne $rø»er.

Dg atter 3lnbre føle fig faa forbittrebe,

at be tjeltere »tlbe libe %ab paa fine

borgerlige SRetttgfyeber, enb at befjolbe

bem »eb at gjennemgaa en faaban gor=

mular fom $ommi§fionærerne monne

foreffrioe. SSi ere angrebne fom en reli=

giø§ kommune, bet er nor religiøfe %xo

og $ra£t§ rjoilfe ere ©jenftanbe for 3ln=

greb, bet er forbi »i tilføre et religiøft

©amfunb. Omtrent ni Sienbebele af

©ber, ber albrig fmoe gjort fig ffolbige

i 9Ioget ber funne betragtet fom louftvi-

bigt, og r)»i§ enefte $orbr»belfe beftaav

i at tro paa Særbomme, tjoilfe praftife-

rebeS af @ub§ Retlige 9JJa:nb forbum,

— fel»e 33eiben§ grelfer nebftammebe

fra SJicenb af en faaban $ra£té — ere

nu berøoebe frie 33orgereS borebarefte

3fiettigljeber ; berfor blioer bet ©berå

pligter fom £voenbe, inbenfor 3ietfcer;
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bigljebens ©romfer, at fotfnore og

fjaanbfyceue be faa $pre»tlegier, IjmTEe

enbnu erc tilbage; iblanbt biSfe ere 3?e=

giftration§= og ©temmeret, bette er bog

ilte alene ©berå 3tet, men ogfaa Ijoer

9Jianb§, ^trinbeS og 33atn§, o»er Ijele

bette Sanb, at tro og pralttcere fin 9teli=

gion efter ©amuittigljebgbgbettbe, faa--

længe be itle gjøre Qftbgreb i 2lnbre§

perfonltge Øtettigljeber.

©bmunbålooen, fom er beftemt for

Silintetgiørelfen og Øbelaiggelfer af en

2)el af »or Religion, »eb at fratage alle

^5erfoner i territorierne, og faabanne

©teber, fom ere nnberfaftebe be gorenebe

©taterg jjuribiff'e kontrol, bereg ©tern;

meret fom i Sobigfjeb til Dieligioneng

$orbringer, £ja»e paatagel fig ^Svincip-

pet (Seleftial SKSgteflab, Ij»ilfen ble» »eb=

taget ben* 22be 2Kart§ 1882. ifølge

benne £o»S gbrbringer, ere mt fem $om=

miSfionærer ubncemtte af be gorenebe

©taters $Prcefibent, og belrceftebe af

©enatet, og ere mt bleune fenbte £)er

til territoriet for at paafee næmite 2o»S

©fterfommelfe, bi§fe $ommigfton«rer an=

tom til ©altføftab ben 18be Stuguft b. 31.

©iben bereå 2ln!omft, lja»e be i ©am=

tale meb fremragenbe 2flebborgere, for=

filtret, at bereg føenftgter ere at »tlle til

5punftligt;eb følge £o»eng gorftrifter.

Sereg førfte offentlige Sefjenbtgjørelfe

»ar, at i Doerengfteminelfe meb5tongreg=

feng Sooe »tlbe Ubnceunelfen af en

delegeret til ^ongregfen, finbe ©teb ben

fnwenbe 3)ag i førfttommenbe 9to»ember.

gølgenbe benne Sefjenbtgiørelfe fjaoe

fåommtgftoncererne bubliceret ni hegler,

r)»ilfe be Ijaoe abopteret for Ubncecnelfen

af 9tegiftratørcr, Salgbommere o. f. ».

for nætmte 3lfftemning. -Jlr. 2 af btéfe

hegler, inbeljolber følgenbe ©b, Ijnilfen

ben regiftrerenbe ©mbebgmanb i tjoer

SalgfrebS er paalagt at afforbre ©nlper,

font begjeerer at blioe paategnet, eller

forbline paa Øtigiftrationgliften

:

S S
Utal) territorium

©alt Safe ©ountt;

$eg , efter førft at nære lo»=

mægfigt ebfooren (eller affirmeret) be=

»ibner og figer, at jeg er o»er et og
tpe 2tnr gammel og Ijar boet i Utal)

territorium en %ib af fej SWaaneber,

og i 2Salg!rebg, en 9Jtaaneb før SDagg

SDaio, og (om en 2fianb) er en inb;

føbt, eller naturaliferet (fom Stlfoelbet

mt ml) Sorger af be gorenebe ©tater
og en ©fatteijber i bette territorium,

eller (om en Eoinbe) jeg er en tnb=

føbt eller naturaliferet, eller føuftru,

©n!e eller Satter (fom SEilfcelbet »il)

af en inbføbt eller naturaliferet

Sorger af be gorenebe ©tater;

og enbmbere f»a?rger jeg paa bet

fjøjtibeligfte, at jeg er ingen 23tga=

mift, ej Ijeller Solngamift ; at jeg er

tfle en Doertrceber af be gorenebe
©taterg 2o»e, Ijtrilfe forbtjbe Sigami
efter polygami, at jeg i!Ie boer I)og, eller

omgaaeg meb mere enb een Jtoinbe i

2.@gtef!ab§forbinbelfe, ejljefter erjfterer

ber nogen gorbtnbelfe imellem mig og
nogen $oinbe inbgaaet, eller fortfat i

Doertræbelfe af be gorenebe ©taterå

Sooe, forbtjbenbe Sigami og ^polpgami,

og (om en $otnbe) at jeg er ilfe en

^oh;gamiftå ^uftru eller Ijar inbgaaet

gorbinbelfe meb nogen 2Jianb i Doer=
trcebelfe af be gorenebe @tater§ Sone
uebfommenbe spolngami eller Sigami.

Unberffreoet og ebfooret for mig
ben SDag i 1882
3legiftration§embeb§inanb for

35alg!reb§.

2)et »il !unne feeS, af alle, fom Imoe

læft ©bmunbålooen, at Drbene: „3 5-@gte=

f!ab§forbinbelfe" inbbefattebe i benne

©b, itfe finbeå i nceonte 2o». Drbene

i feloe ©bmunbålooen ere: „Sngen 5|SolM;

gamtft, Sigamift eller nogen fom b,elft

$Perfon, boenbe fammen (©amlin) meb

mere enb een Æoinbe, og ingen Æuinbe

leoenbe fammen meb nogen af be ^er*

foner beffreoet, fom bemoer!et i benne

paragraf, i noget territorium eller anbet

©teb ouer pillet be gorenebe ©tater
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lja»e utnbfJroenlet ^urtébiftion, ffal »ære

tiEabt at ftemme »eb noget 33alg, rjolbt

i noget SEerritorium, eller anbet ©teb§,"

o.
f.

».

§»ab font §elft føenfigt forfatteren

til benne So» enb maatte Ija»e rjaft, faa

er bet ganfte uift, at Drbenc: „Q2-ggte=

ffabgforbinbelfe," iffe finbe§ i Sooen.

Dm Sooen berfor, ifølge fin bogftaoelige

Sftening, ble» nøjagtigt ljaanbljce»et, faa

»ilbe iffe alene biåfe, fom r)a»e ablobt

Særbommen om ©eleftialt 2%teftø6, fom

en Ijimmelff SBefatvng, bli»e afffaarne fra

at ftemme og rjolbe Smbebe; men bet er

mere en muligt, at aflange, fom r)a»e for=

aarfaget fpeciel So»gioning imob be ©ibfte

£)age§ føeEtge, og ført Ærig imob bette

princip i bi§fe§ Religion, »ilbe ogfaa

bliue frataget bereS ©temmerettigljeber,

og gjort ufiilfebe til at rjolbe ©mbebe.

58i r)a»e, fom en $irfe, gjentagenbe

yaa bet Ijøjttbeligfte be»ibnet, at ©ifter=

maalsinftitutionen imob tjuilfen benne Soo

i ©ærbeleSljeb figter, er bienen aaben=

baret til o§ fra ben almægtige, og at

bet er en £)el af »or Religion; famt at

bet inbefatter »ore fjærligfte og tjeEigfte

gortjaabninger forbunbne meb ©»igljeben

,

— iffe paa ©runb af nogen »eltgftig

SBeoæggrunb, men forbi »i tro, at »i

»ille paabrage o§ e»ig 3ftt3Ijag af »or

t)immelffe gaber, IjotS »i tffe abl»be

f)an§ ^Befalinger i benne føenfeenbe — at

»i rjaoe fremfat benne Sære. Ser er

bleuen gjort $orføg af btéfe, fom meget

»el fjenbe 23eftaffenr)eben af benne Sære,

famt l)»or uabffiltelig ben er forbunben

meb alle »ore gorljaabninger om euig

Syffaligljeb i ben 2krben ljinfibe§ ©ra»en,

at bet er iffe en £)el af »or Religion;

at bette ^SgteffabSfoftem er iffe religiøft,

at bet er en umoralff og »æmmelig

^rajig, at bet er ffabeltg for kationens

religiøfe Velvære, famt til »or £ib3 ©i=

»ilifation; og at So»gi»ning for ben§

Unbertr»ffelfe og 2lfffaffelfe, burbe finbe

©teb. $orbunbet§ lo»gi»enbe goifam=

ling l)ar berfor »ebtaget benne So», og

Unionens ubøoenbe SJiagt l)ar »ebføjet

ben fin Unberffrift.

2)erfom 33e»ifer »are nøb»enbige

angaaenbe ©anbrjeben af at »i paaftaa

og be»ibne, at benne Særbom er en SDel

af »or Religion, famt at £enfigtcn meb

benne Soo iffe figter til umoralff ^3raj;i§,

men berimob et ©lag mob »or religiøfe

Xro og benne§ Ubøoelfe, ba lja»e »i

faabanne SBeoifer anførte i o»ennæ»nte

©bSformutar, foreffre»et af Æommtéfto:

nærerne.

©et er SMSgteffab i ©fiffelfe af 5Re=

ligion, og iffe i ©fiffelfe af Umoralitet,

ber i benne ©b gjør en Sorger uberet=

tiget til at ftemme. ©nrj»er 9Jlanb og

$»inbe, ber i gob %xo og i al føøjtibe;

ligtjeb, famt ftræng Srjbigtjeb til bere§

IjeEige 3ieligion§ gorffrifter, i D»eren§*

ftemmelfemeb ben patriarfalffe ^Sgteffab§=

orben ere inbgaaebe i rjeEtge fagter

baabe for £ib og ©»igljeb, ere »eb benne

@b ubetuffebe fra 3tegiftration og ©teim

meret ; meben§ ©aabanne af begge Æjøn,

fom maaffe le»e paa ben ffjænbigfte

Diaabe, i §oer, ©fjørle»net, SBefmittetfe

eller r)»ilfet fom t)elft ©lag§ offentlig

Seonet, fan gjøre @b, bli»e regiftreret,

ftemme og beflæbe ©mbeber! SDenne

©b er ubtrriffelig forfattet faalebeS, ai

iffe berøre eller forftrjrre fibftnæonte

Æla§fe. — 2lt een £la§fe borgere totalt

frataget borgerret fom gølge af at ab=

Igbe en fjimmelff Soo ; mebeu§ en anbeu

Æla3fe »eb Doertræbelfe af be Ijelligfte,

og l)immelffe So»e iffe rjinbreg fra at

tjolbe bet rjøjefte iSmbebe i territoriet

!

SDet rjar »æret meb gølelfer af ben

bobefte ©ørgmobigljeb, at »i tjaoe feet

$ommi§ftonærerne — fjøjtftaaenbe 9flænb,

bærenbe Ijæberlige 9la»ne — betragte

©bmunbSlooen i et faabant Sn3, famt
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forejtrioe en faaban ©b at blioe abmi=

niftreret til Sollet, bog er bet meb ublanbet

£tlfrebSl)eb at »i betragte meb fjotlfen 33c=

ftemtljeb og Sobeligfjeb ©ben brager en

Sinie imellem 2©gteftab og SøjleSIøSIjeb.

58eb bet f^or^g, ber i benne @b er gjort

paa at fjolbe 2>iSfe ftabeStøfe, font for=

mebclft bereS uloolige Omgang meb bet

anbet $jøn, Innbe ifølge @bmuttb§Io»en§

gorffrifter fratages bereS ©temmeret,

fcetteS be ©ibfte SageS §eltige — fjotlfe

i al Dprigtigljeb b>oe ablubt en 2laben=

baring fra ©nb — ilfe i 2igl)eb meb

§ine§ laoe ©tanbpunft.

SSore SRaab ere berfor til be ©ibfte

2)ageS hellige, fjotlfe i ©anbfjeb fuune

aflægge næonte ©b, at ber finbeS ingen

hårfager i ©oangeliet eller nogen af

©ubS Slabenbaringer, ber forfjinbrer ©ber

fra at gjøre faa; bet er en <piigt 3 ffwlbe

©ber felo, ©berS ©fterfommere, famt

faabanne af ©berS SroeSfcetter, fom paa

©runb af benne Sod, ere berøoebe af

bereS fonftitutionette Sftettig^eber i ftørre

©rab, enb mange af ©ber felo; bet er

en $Iigt 3 ffolbe ben ganffe 9Jlenneffe=

flcegt; 8 ffolbe bet til benne frie fofe

ftitntionelte 3tegjertngSform, fpilfen er

bleoen ©ber ffjoenfet oeb Dpoffrelfen af

©berS gorfcebreS Sio. ©jør 2llt b>ab

ber ftaar i ©berS 3Jlagt til at oprettjolbe

religiøs gritjeb, og fri republifanff 3te=

gjertng i btSfe SSjcergegne, og tffe paa

©runb af ©tabe tilføjet ©ber i bet gor=

bigangne eller paa ©runb af Sigegok

bigb>b, eller ben imob oS Ijerffenbe §or=

bitrelfe, at nogen fom tjelft 9tet eller ^Sri=

oilegium frarioeS ©ber. 2ttange af ©ber

funne paa bet fanbfcerbigfte og fantoft;

tigc)eb§fulbefte tage benne ©b, Ijoilfet S
funbe, om ogfaa ben oar gioet i en gorm,

fom mange af ©berS bagtalere tffe funbe

mobtage uben at begaa 35ieneb ; og bog

er ber intet forlert i at S mobtage ©ben,

mebenS S famtibigt protefterer ber imob,

fom et ftort Dnbe, ber tilføjes ©ber.

©fter at 3 ba fjaoe gjort bette, og alt

2lnbet, ber ligger i ©berS SDGagt meb

£>enfmt til 33eoarelfen af en fonftitutionel

9}egjering, og fulblommen religiøs grih>b

i Sanbet, lunne 3 fillert ftole paa §erren

for bet $orige. §an fjar looet at føre

©berS Krige, £anSDrb v]av albrig fejlet;

3 l)aoe prøoet fjant i forbigangne SiberS

^røoer og oolbfomme $orfølgelfer, og

§an er ben famme ©ub i 2)ag, fom b>n

ben ©ang oar; §an Ijoerfm fooer, eHer

er paa 9tejfer, og b>iS 3 ere trofafte til

§am, oil §an fifferlig befri ©ber i grem=

tiben, og opftjlbe alle be gorjættelfer,

§an i bet forbigangne b>r gioet til £ion.

9Heb £enft;n til oor Religion, eller

oor eoige fagter, ba Ijaoe oi intet forlig

at flutte, eller nogen gorpligtelfe at paa-

tage oS, eller noget princip at bortfafte.

SSor Religions principper fjaoe fin Dp-

rinbelfe fra ©ub, og ere grunbebe paa

©oigfjebenS uroflelige Klippe, be »iUe

oebblioe at erjftere, naar Kejferbømmer,

fagter og kationer ffufle falbe og for:

foinbe ; og oeb ben 2llmcegtige§ §jcelp

oilte oi paa bet tjetltgfte beoare oore

fagter, opretl)olbe oor fælles SBelfcerb,

blioe trofafte til ©ub, faalcenge £ib er>

fterer og ©oigljeb oeboarer.

3 §enfeenbe til ©berS polttiffe Drb=

ninger, "da er territoriets ©entral=Komite

en Drganifation, b>iS gormaal er S3e=

Darelfen af fjoer Sorgers 9tettigf)eber i

territoriet, uben §enf»n tit $artt eller

©eft. 2)e oilte uben SEotol ubgioe faa=

banne ftnftruftioner, fom Dmftcengigb;e=

berne fra £ib til anben maatte frceoe.

Set er til Jjoer patriots ft-orbel, at tro=

faft iagttage, og praltifft ubføre faabanne

SSinf fom be maatte gioe.

£ab oS oel beoogte oor ©temmeret=

tigtjeb og fom i een tcetftuttet %xop be=

oare og unberftøtte oore politifle Sooe,

og fom patrioter og grimcenb beltage i
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at forfoare be faa gttljeber, ber enbnu

ere labte o§ tilbage ; i at forfuare $on-

ftitutionen, og i gorfoar af 3ttenneflet§

ftebfeoarenbe 3ietttgl)eber, rjtrilfe aHe Xiber

egifterebe, og ere ooer og foran alle $on=

ftttutioner, faalebeS at gtiljebenå urrnu

berlige Sklfignelfer Iimne fortfcetteå til

©fterfommerne ; tnbbefattenbe 3tet til at

leoe, SRet til at nwbe fanb Sglfaligfyeb

uforfttjrret af nogen fom Ijelft 3nbfru=

belfe, Hflagt eUer ©ammenrottelfe.

©altføftab, Utal) £err. ben 29. 3lug. 1882.

@ber§ 23røbre i ©oangeliet

Soljn. Saglor. ©eo. Ol ©annon.

3of. g. ©mitr).

(Des. News 6. ©ept. 1882.)

^rofettettteS Otftifoelfe,

3 3Wormon§ 33og gi. Ubg. ©ibe

110 — n» Ubg. ©ibe 145 — finbe§

følgenbe gorjættelfe, angaaenbe 2ama=

niterne (Qnb.) i be ftbfte SDage: „Dg nu

»il jeg profetere noget mere angaaenbe

døberne og Jgebningene. &rji efter at

SBogen, om fjoilfen jeg r)ar talet, er lommen

for 2)agen, og oorber flreoen for £>eb;

ningerne, og blioer forfeglet igjen til

herren, ftal ber »ære 33Jange, fom tro

be Drb, ber ere ffrerme; og be flulle

Bringe bem til be Doerbletme af nor

©ab. Dg ba flulle be Doerbletme af

oor ©ab tribe om o§, fjoorlebeS oi fom

ub af ^erufalem, og at be ere ubfprttngne

fra døberne. Dg bet Qefu Hrifti (Soan=

geliitm flat blioe lunbgjort iblanbt bem,

og faalebeå flulle be atter lomme til

lunbftab om bereg gcebre, fom og tit

lunbftab om 3efu§ $rtftu§, fom tjaobe

»æret iblanbt bere§ $cebre ; Dg ba [tulle

be frtjoe fig, t^i be ftulte fjenbe at bet

er en SSelfignelfe til bemfra@ubå§aanb,

og bere§ Slinbrjeb ffal begmtbe at oige

fra bereS Øjne, og ber f!al ilfe mange

©lægter af bem bortgaa, førenb be ffulle

»orbe et Ijoibt og behageligt golf."

©om 33er»i§ paa, at ooenncermte ^ro--

feti begrjnber at gaa i Dpfglbelfe, r)ib=

fcette r>i fra Deseret News 13. ©ept.

1882, føtgenbe forte Ubtog af et £onfe=

rencemøbe, aff)olbt i gilmove, 2ftillarb

©o. Utat), ben 26be 2tuguft 1882: SBiffop

21. 21. fiimbaH fulgte efter, (& SS. 3to=

binfon) talte angaaenbe Sienbe, famt

9iøboenbigr)eben af at efterfomme

alle ©oangeliets goranbringer o. f. o.

©agbe at tre Qnbianere i 'fåanofrj

begmxbte at blioe Fjoibe, famt at be

troebe bet oar Dpfylbelfen af $oriæt=

telferne girme i 2flormon§ S8og.

l$cntta\mm\la& $lnh\Mm.

SOtinber om en Icengft forfounben,

tilbeB enbnu gaabefulb kultur, ere tun

baarlig unberføgte, og man lunbe ber=

for oente interesfante DptgSmnger af

af 9JJeIlemamerifa§ 2lrfceologi, 2)efiré

©fjarnan paabegnnbte i goraaret 1880

og nu Ijar fulbført. 2)er nar oprinbelig

paatamft to ©jpebitioner. ©n 3ligmanb

ben @r.pebition, fom ben bogtige Æjenber l

i -Kern 2)orf, Soriltarb, trilbe ubrufte en
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©spebition, ben ftanffe Stegjering en

anben, men ©jet en of North American

Review, SRice, be»irlebe, at be bleoe

flaaebe fammen til en, unber ©fjarnanS

Sebelfe paa ben SBetingelfe, at be »eb

©Epebttionen frembragne ©jenftanbe flulbe

opftiUeS i Srocabéro i 5pari3 unber

3ta»n af Sorillarbfamlingen, meben§

©mitljfoniamnftitutet i SBarøington faar

be ftrajj paa ©tebet tagne kopier. Sen

førfte ©enbing af bet rige Ubbntte er

allere be yaa SSejett til $Pari§. ©Ijarnar)

Ijar »berligere føgt at be»are -Dttnbet om
SoriltarbS Stberalitet »eb at falbe ben

mibt i Safanbonerneå Urflooe »eb &ua--

temala§ ©rcenfe funbne 9tuinbn £oril=

Iarb=©itn. Ruinerne af benne 23n be=

bælle et SRum af omtrent to kilometre i

^»abrat. 23»gtting§»cerlerne ere fyolbte

i famme ©til fom i ^alenque (i ©f)ias

»aé, en af be berømte 9iuinftæber).

JjMeroglnferne |a»e ligelebe§ famme $a=

ralter, og ©IjarnaH mener enbog at

I)a»e gjenfunbet be famme ^erfoner meb

be famme 2lnfigt3trcel. Slanbt be fcer=

Ug mcerlelige Sugninger i SoriUarb^CSitrj

nce»ne§ et 120 gob Ijøjt tempel, r)»i§

gacabe »enber ub mob globen ©liotat.

SilSSenftre berfor ligger et ftort^palabS,

og bag»eb bet et ftort „Seocallie" (£etm

pel i gorm af en afbrubt ^pramibe),

ber naar en §øibe af 200 $ob. 3) er

finbeå beSjUbcn ©por af fes templer,

men lun et af bem er faa »el beoaret,

at man Ian banne fig et 23egreb om
bet§ forbumS ©torfjeb. ©Ijarnan be;

t»i»ler, at benne 23» er ben famme fom

ben faalalbte „!p^antom=©itn", fom©te=

pfyenS fanbt for 50 Star fiben, og fom

man ftben forgjæoeS tjar føgt efter. £>an

tror fnarere, at benne 33n er ibenttff

meb ben ©amling Ruiner, fom man Ijar

funbet »eb 3tio ©an spebro be la ©a^

»anna i ©6Japa§. ©Ijarnat) beler ille

anbre gorflereå Mening om, at btéfe

Ruiner ere 2tartufinber gamle, men dn-

tager fnarere, at bere§ Sliber lun Ian

fcetteS til ca. 400 Star.

k. X. Slug. 1882.

3Si I)a»e inbr»IIetD»enftaaenbeiben
Sanle om mulig at lunne bringe 8ce=

ferneå §uIommelfe til 2Rormon3 23og,

ber gi»er en ^Beretning om ^arebit=

terne og Sftefiterne, f)»ille ifølge nce»nte

23og førte§ til Stmerila flere Ijitnbrebe

Slår f. $r. $lere SSærler, faafom
Stephens Catherwoods Steifer i ©en=
tralamerila — Baldwins ancient Ame-
rika, Priests American Antiquities
o. fl. S8i »ide anbefale til Sæferne et

Ebtog af fibftnæonte SSærl i Slb»arfelQ=

røften ©ibe 122, b>illet lafter meget
Sns> paa benne ©ag. SSi »ille bernceft

raabe »ore Sæfere, ja ben ganffe SBerben

til ille længere at betoio'le ©anbfyeben

af 3Jlormon§ Sog, !j Dillen af aEe Søger
»il gi»e ben bebfte Dpl»§ning om benne

„gaabefulbe kultur", tlji en ©ang i Xiben
»ille be bog blioe o»erbeDtfte om ben§
©anbljeb. 9ieb.

Sot $Rp9øgete.

SBIuff ©it«, ©an Suan ©o.

Utalj, ben 26be ^uni 1882.

pcef. %. S- Sone§, (^arooan).

Æjcere Prober!

Sllting feer lo»enbe ub i benne Sal

for 9icer»cerenbe. SBrøbrene |a»e lja»t

meget tra»It meb at pløje og faa i be

fibfte fire å fem Uger; r)a»e nu to

fjunbrebe SCcreé Sanb unber SJnrlning,

paa Ijoillet bet mefte af Sæben er Iom=

met op, og feer tooenbe ub, efterfom

aSanblanalen afgioer alt bet nøb»en=

bige SSanb. S5er er en D»erfløbig|eb af

bet bebfte Sanb »eb benne glob, og egner
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fig til Styrtning af alle ©lagå Korn og

SSegetablter; og jeg tror iffe, at ter i

bet fyblige Utarj finbe§ noget ©teb, fom

egner fig bebre for SSin= og $rugtat)I.

Klimaet er ligefom bet er i £oquer»ille,

fjøligt og behageligt om batten.

»litff ©tig b,ar en gcellebsbutif,

l)»té Kompagni biet) organiseret ben 25be

2lpril fibftleben, og fjar bragt ben førfte

Sabning Kiøbmanbstmrer, og fenber nu et

anbet ©æt gragtt)ogne til S)urango,

Ijoor ^cernbanen flutter. S)et »il blioe

til megen $orbel for beboerne tjer, famt

brage Ignbtanernes føanbel, r)»tlfe §a»e

megen lllb, famt ©ebe= og $aarefrmb i

Dmfcetning. @n eEer maaffe to ©uller;

møller r>il bli»e bragt fertil bette @fter=

aar, for at forarbejbe ©uJferrør. S)et

tale§ ogfaa om at bringe en S)ampfau=

mølle rjer til »eb førfte Sejligljeb. ©t

Kompagni er gaaet ub for at ejplore

(opbage) en ni) 33ej til ©olorabofloben,

og forbinbe "txn meb 23tft»p £urber§

SBej »eft paa, famt tage ©autømmer i

betragtning paa @lf- og Slaabjærgene.

©fteraaret eller tiblig Sinter, er ben

bebfte £ib at flytte til benne ©gn;

Seien er bebre ^aa benne £tb for goerb=

felen, Sanbbelplbeme ere fylbte meb

Sanb, og ben enefte Xib, paa ljuilten

man tan inbfætte ©trøm; eller Sanb=

l)jul, efter fom globen paa benne %xb er

Ian, og beruceft f»n»e Sinteren til at

bygge £>ttfe, og berebe fit Sanb til Styrt:

ning næfte goraar. S)er finbeg en fmuf

Sanbftræfning paa omtr. to tjunbrebe

Slcre o»enfor „Slecapture" l)»or ti

eller toI» -DJanb »eb forenet 2Irbejbe

lunbe bygge et SanbingSbJul (l)»or»eb

forben »anbe§), ber »ilbe fofte omtr.

360 S)oU. »eb bere§ eget 2lrbejbe ; r;»il=

let §jul »ilbe uanbe alt bet næoute

Sanb. S)téfe SanbingSbJul ere befunbne

at foare til £enftgten, biEigere at repa=

rere, og minbre ubfatte for ©fabe.

Starfagen rporfor jeg omtalte nceonte to

fyunbrebe 3lcre, er paa ©runb af, at

Srøbrene i „Sftecapture" ere beftemte

paa at bygge bere§ Sy foran beres

Sanbfanal, Ijoilfet er libt nebenfor ben

nce»nte Sanbftrcefning, og en Sy »ilbe

»ære bebre for begge, meb føenfyn til

gorfamling, ©folegang o. f. ». ©gnen

omlring benne glob ml afgioe £jem for

ljunbreber af familier, og meb minbre

2lrbejbe enb noget ©teb i bet fyblige

Utab,, meb ben bebfte Sejltgljeb for 2Kei=

eri og Kreturaol, Kreaturer, (fom gaa

ube beftanbigt), ere febe 2laret runbt;

2llt, lj»ab ber bel)ø»e§, er Sanbmcenb til

at opbyrte Sanbet og afbenytte Staturens

§jalpemibler. S)e Redige Ijer føle »el

og ere tjaabefulbe meb nuoærenbe grem:

tib for $\t, og ere forenebe meb Stflop

3tielfen i at opbygge gion og fulttøere

benne Sanbabel; be mobtoge o§ fom

Srøbre og beljanblebe o§ paa bet »en=

ligfte, ga» o§ Sot) til at afbenytte bereå

Sanb i 2lar for »i funne faa et 2l»l faa

»el fom be, — og bet uben Seje for 2lf-

benyttelfe af Sanbet — b,»iltet t)il bliue

meget forbelagtigt for btéfe, fom tom

l)er filbigt i 2lar. SOJeb »enligft føtlfen

til S)em felt) og Srøbrene, forblioer jeg

S)ere§ Srober i Krifti ©oangelium

aBm. 3lbams.

(Des. News 16be 2lug.)

SBerbens mcft ubbrebte 33labe ere be to engelfle, Standart og Dayly Tele-

graph. S)et førfte ubfommer baglig paa 241,000 ©jempl., og bet anbet er fiben

Krigens 33egynbelfe i Egypten ub!ommet baglig paa ca. 242,000 (Stempl.
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åkanMttatrienø Stjerne.

Sen I5be Dftober.

@n £ettig.

Silfommer bette -Ka»n mig eller iffe? 3)i§fe faa Drb ere fcerbeleg inbfjoIb3=

rige og inbeljolbe et ©pørg§maal, font er af tjøjefte SSigtigljeb, og Ijoilfet 3ltle, ber

fjaoe paataget fig 9ia»net ©ibfte=35age§ Retlige, ftulbe fremfætte. Sab bem prø»e

ftg felo paa følgenbe SJiaabe: Seoer jeg fom en af ben f)øjefte©ub§ hellige, eller

beltager jeg i flette ©elffaber, fmor min fjimmelffe gaberg 9ta»n blioer befpottet?

Seføger jeg 23rænbe»in§ftpperne eller Ølljufene, l;»or ©runboolben Iægge§ til gat=

tigbom, ©ngfcom og ©lenbigljeb, famt nceften etr)t>ert anbet Dnbe, ber finbeå i et

Sanb? -Kober jeg af be fpirituøfe Sriffe, fom bli»e folgte paa faabanne ©teber,

og forener mig meb Sruffenboltene? ÆiUaber jeg mig faa albeleS at glemme min

føuftru og mine Sørn, at jeg, t©tebetfor at beftreebe mig for at gjøre bem Inffelige

og forfane bem meb gøbe og flæber, famt unbenrife bem om ©»angeliet§ Srin=

cipper, bringer bem i gatttgbom og ©lenbigljeb »eb at bortøbfle meb min Ijaarbt

erl)»er»ebe gortjenefte til at fø'be og erncere 33oert3b>§l)olberne, bereå føufttuer og

familier, i ©tebet for at bruge ben til at føbe, flabe og opbrage mine ©gne?

3eg fan gjøre bette og meget mere til, famt ftrcebe at ffjule bet for ©ub3 $roefte=

bømme for at betjolbe harmet af en ©ibfte=2)age§ §ellig ; men meb Jtetfcerbigbeb

fan jeg iffe tm»e bette Navn, og meb minbre jeg omoenber mig og afftaar fra

alt Dnbt, fjar jeg ingen S)el eEer Sob i ©ubé $irfe og Sftige. Sab oåenbnu gjøre

oå felo nogle faa ©pørgémaal. Seoer jeg E)»er 2)ag, fom cm jeg »ar i ©ubs

9tcsr»eerelfe. ©trceber jeg boer 2)ag at Ijjalpe til at opbygge ©ub§ Æirfe og3iige?

kaffer jeg ©ub 2)ag for Sag for Sit), §elbreb, gøbe og flæber famt enf)»er an=

ben Selftgnelfe, jeg mobtager baabe timelig og aanbelig? Sælger jeg be §ellige

og ©ubS Xjenere til mit ©elffab, og agter jeg bette højere enb alle anbre golf

paa forben? ©r jeg aaroaagen og flittig til Søn til enfper ^ib? ©r jeg bram=

benbe i 2lanben til enljner %ib, føger jeg føerren og beftrceber jeg mig for at

gjøre 2Ule faffelige, fom jeg opljolber mig iblanbt? $ører jeg et oprigtigt og for=

ftanbigt Seonet for 2llle, fom jeg er forbunben meb, og bem, fom Dmftænbtg;

fjebeme bringer mig i Serørelfe meb fra £ib til anben? goregaaer ie9 btm lll^b

et faabant ©jempel, fom er »cerbigt at efterligne? ©re mine ©amtaler faabanne,

fom bet fømmer fig ©ub§ føellige? Dm jeg er føooebet for en familie, gioer jeg

mine 33ørn 9taab og ltnber»i€ning om bet eoige ©oangelinmå ©anbfjeber og ab=

»årer bem for bet Dnbe, fom be ere omringebe af, baabe til §øjre og Senftre ?

Seber jeg ©ub gi»e mig SSiébom og gorftanb formebelft ben £>elltg=2lanb§ S3i=

ftanb, faa at jeg fan optugte mine 33ørn i 3tetfærbigl)eb? SBeljerffer jeg mine Sis

benffaber til enf)»er £ib, og leber jeg min familie meb 3Jiilbl)eb og ftjcerltgfjeb ?

Dm faa er, »iUe -Jfteblemmerne af mit §u§ befmbeå at »cere en SSelfignelfe for

mig i bette Si» og »ilbe bli»e bet gjennem ©oigfjeben. ©r min foeboanlige Dp=

førfel imob bem og SSerben faaban, fom bet fømmer fig en @ub§ §eUig? 2lners
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fjenber jeg pertens £aanb i alle £ing? ©jør jeg fremgang i ©ubs Ulige? gaar

jeg 2)og for 2)ag mere £ns, Æunbffab og £ro? 2lbluber jeg ©ubs Xjeneres

Staab og Scerbomme fra £ib til anben og beftrceber jeg mig for at leoe efter min

Steligion?

SDerfom jeg er i SBeftbbelfe af faabanne ©genfiaber, og jeg Ian ftge 2lmen til

bisfe Scerbomme famt tilfrebsftillenbe befoare alle bisfe ©pørgsmaal, ba tillommer

mig meb Slette Scannet: en £eEig, og jeg Ian glcebe mig og taffe ©ub, at jeg

leoer i bisfe £)age og benne Ubbeling, ba ©oangeliet er aabenbaret i beta gnlbe,

ba jeg fan gjøre gorbring paa alle be SSelfignelfer, fom ere looebe bem, ber ab=

Inbe bet. Sisfeligen ere ©oangeliets SBelfignelfer og ^rioilegier ocerb at lene og

ftrcebe for. S) c ere mere ocerb enb ©ølo — ja, enb bet fine ©ulb. SDer er

Sntet, ber er fjalot faa bnrebart, af fpab benne SSerben fan frembringe. 2)en

greb, ©læbe og Snffaligljeb, fom en af ©ubs §eEige er i SBefibbelfe af i benne

93rø»eftanb, er mere enb fjærtet fan fatte, eller Sungen nbtale, og ben ©læbe og

Snffaligfjeb, fom er i 33ente, berfom ui 6Iit?e trofafte, ooergaar langt oore 33egrc--

ber. 2)e føellige, fom fcette $pris paa btsfe Xing, ottle ftræbe at leoe efter beres

Religion og fjolbe fig felo rene og ubefmittebe for SSerben. S)e oiHe naage og

bebe, at be maatte nnbgaa griftelfer, og oilXe ftrcebe at leoe efter beres Religion

og Ejolbe fig felo rene og ubefmittebe fra 35erben. 3)e oilte oaage og bebe, at be

maatte unbgaa griftelfer, og »iHe ueb enfjoer Sejltgljeb bioaane beres gorfamIiu=

ger i forening meb beres erobre og ©øftre og opløfte beres Siøft i Soo og ^iris

til ©ub og gioe fjam SEaf for enfjoer SSelfignelfe, be mobtage.

33eb at bruge en faaban gremgangsmaabe fornnes beres aanbelige $raft, og

be funne mere fulbfomment glcebe fig i $riftt ©ag og Ijans ©oangelium, famt

fcette ^ris yaa, fjoab bet er, at ocere en ©ubs fteflig. ©n ©aaban oil iffc Ijaoe

©elffab meb £)ranferen eller nnbe af fjans 2)riffe; fjau oil iffe gaa i be føuler,

fyoor be foa'Ige, tlji f)an oeb og forftaar, at ©ubs 2lanb iffe boceler paa faabanne

©teber, ligefaa libt fom Sns og 2J?ørfe, hellige og Ugubelige, bet Stene og Urene

funne occre tilfammen. £>an neb, at 2llt, Ijoab ber forener fig ^aa faabanne

©teber, er fort, uhelligt, urent og bjceoelff. ©ub t)ar befalet fine hellige at gaa

ub fra be Ugubelige, at abffille fig fra og iffe røre »eb bet, ber er urent, eller at

fjaoe gcellesffab meb 3Wørfets ufrugtbare ©jerninger, paa bet at ©ubs 2lanb iffe

ffulle unbbrages bem, og be labes i et langt ftørre SJlørfe, enb be oare i, førenb

©oangeliets fjellige Sns falbt paa bem. SJJaa ©nb, uor gaber, forunbe alle fine

føellige ben Scaabe, at be maatte ocere i ©tanb til at leoe efter beres Steligion,

famt oaage og bebe, faa at be funne unbgaa griftelfe, er berforoort inberligfte £Dnffe.

Hill. Star.

Wttlomft flf WWionam. Sen 3bie bennes om borgenen, anfom efter en

Inffelig Stejfe rølbfterne 2K. Stofenlunb, «peter 2tnberfen, 2. % ^ofjnfon og $. £>.

2lnberfen fjertit fra 3*°"/ f°r a * »"^ fom -Httsfionairer i benne SUisfion, og v\

ønffe bem £elb og gremgang i beres SBeftrcsbelfer.
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emigrationens afgang.

S) en 13be benneå $orm. 81 11, afgtl bette 2larg trebie og fibfte ©migration

af ©tbfte 25age3 §ellige fra ©lanbina»ien meb £)ampfttbet „©ato", unber £©lbfte

% D. §anfen§ Slnførfel. Seite ©elfEab beftob af 108 ©migranter og 4 biem»en=

benbe aJitéftonærer. ©om fceboanligt b>»be ogfaa benne ©ang et anfeeligt 2lntal

af baabe ©øbftenbe og 33enner forfamlet fig paa ©libåbroen for at bnbe be S3ort-

bragenbe et Ijærltgt parcel, og mebenå be fibftnceonte affejlebe unber ©am
gen§ Subeltoner, faa§ blanbt be £ilbageble»ne abfltflige, fom fceibte £aarer »eb

Xanlen om at flulle tilbringe enbnu en SSinter i et Sanb, b>or bet ofte er »an*

ffeligt at møbe 9<løb»enbigb>ben§ gorbringer. SSejret »ar Hart, men lolbt »eb 2lf=

gang§tiben. 2llt foregif unber bebfte Drben, og »i ønjle af ganfte fjærte, at be

alle maa »ære beoaret paa 3tejfen, og Iwlleligt naa bere§ 33eftemmelfe§fteb i S5e=

ftenå Sjærglanb.

Sorrige emigration anlom til ©altføftab ben 2ibe f. W. 2llt »el.

Oi>etfi>ømmelfetne i %$tol.

%ox at Sceferne funne banne fig et

23egreb om, fymlte frngtettge Øbelceggel;

fer, D»erf»ømmelfer i ©eptember t>a»e

foraarfaget i Suftlanb, anføre§ følgenbe

:

©n Sorefponbent Ijar fra SBojen fenbt et

berlinfl S3Iab følgenbe ©lilbring afD»er=

foømmelferne ber i ©gnen. gire fr»gte=

lige S)age ere forløbne, $eg »ilbe aUt-

rebe for længe fiben !ja»e fenbt en 33e=

retning, b>i§ itle enb>er 33e| til 9)ber=

»erbenen b^aobe »ceret fpæret. S)et er

ligefrem uljørt i »or SKarljnnbrebe, at en

S8t) fom 33ojen i 4—5 SDage b>r »æret

fulbftcenbig affpceret fra ben øortge 33er=

ben. $ngen Qcernbane, ingen £elegraf=

lebning »ar i SDrift, ja man lunbe ille

en (Sang lomme ab nogen $obftt, før

man i ©aar lom fremab ben befocertige

SSej o»er SRitfen for at bringe hoften

bertil. £ab mig begtmbe meb Sørbag,

ba Ul»llen brøb inb o»er o§. Dm 9Jior=

genen fil jeg ingen 33Iabe fra ^taltetx

og erfarebe, ba jeg fpurgte, b^»orIebe§

bet »ar gaaet til, at SUorgentoget fra

Orient »ar ubeble»et, forbi 8e™bane=

bæmningen paa ©»bbanen »ar gjennem=

brubt meHem ©aEiano og SRattarello

paa ©runb af be flcerle 3legnftul. SDet

b>»be ogfaa regnet flere £>age i £rcel

baabe b>r og i be omliggenbe 2Upebale;

men om man enb ^avte tænlt paa at

Ijolbe $irlebønner for SDruerne, §a»be

man ingenlunbe t)aft nogen Slnelfe om,

at ber lunbe inbtræbe en faaban ®ata=

ftrofe fom ben, ber brøb løg i SørbagS.

£ort efter ben førfte ©fterretning fra

Orient erfarebe jeg, at £oget paa SBojen;

9fleran-93anen Iigelebe§ »ar ubeble»et,

og fra ben £tb fil »i ingen (efterretning

fra 5)ber»erbenen før DnSbag. Qngen

lunbe lomme berfra eller Ijertil.

„©tfacl »olfebe for b>ert Winut og

naaebe allerebe om ©ønbagen ben famme

§øjbe fom i D»erf»ømmelfe3aaret 1868.

3 2llminbeligl>eb er ©ifacl en »ilb, men

uflabelig Sjcergftrøm, ber baner fig SSej

mellem be bøje 23rebber, fom nu ftjlber

ben§ brebe Seje Ijurtig meb brufenbe

fmu§figbrune bølger, ber i nogle Ximer

»ate fulbftcenbig bebællebe meb uljnre

SræmaSfer, SBrcebber, Sjæller, ^a»neflnl=

ler og SErærøbber paa ©runb af, at

@getttl)alerbcellen, ber »eb Æorbanu fal=

ber i ©ifad, ba»be bortflollet be u^nre

træoplag »eb ©ggenbalenS 2JJunbing og

ført bem inb i ©ifad. Mellem Xrcefrgf*
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lerne faa man alt ©lage £u£geraab,

bøbt ft'oæg, ja enbog en nteb to føefte

forfpctnbt SSogn brioe neb mob ©tfcf)flo:

ben. Senne lom aHerebe f)øjt opfoul;

met neb fra SDleran og forenebe fig »eb

ben ftolte Sftuin ©iegmunbéfron meb

©ifacf, fjoorpaa ben meb forboblet SSanb;

ma£fe ftormebe Iø3 mob ben »enftre

23reb, fj»or ©gnenå prægtige Ssingobfer

ligge. 33ranb»æfenet og ©olbaterne fif

Drbre til at rufle ub og rebbe ©ngene

»eb at opføre Sæmninger, men aKerebe

batten meHem ©ønbag og SDtanbag brøb

SBanbet igjennem ooenfor Seifer og o»er;

foømmebe Salen i benå SBrebbe fra 33jærg

til 33jærg lige neb til Orient, ber fra

ben anben ©ibe ble» o»erf»ømmet af

ben »ilbe Serfina. 3 Retning af 3Weran

l)a»be ©tfcr)floben gjennembrubt 23ojen=

2Jierang;$8anebæmningen paa flere ©te;

ber; blanbt anbet tjarjbe globen »eb

©ajajon fftjllet Fjete Banen bort paa en

©træfning af 30 Sfietre og berpaa r)a»be

Banbmasferne fra ©ifacf, efter at benne

©trøm »ar brubt inb o»enfor fin Wanx-

bing paa ben fjøjre 23reb, trcengt ©tfd)

langt nb o»er ben prægtige grugtflette

mellem ©iegi§munb!ron, SBiajjing og

©rie§.

„Set »ar et frygteligt ©tue, man

b,a»be, naar man fra bet berømte boaens

fte Ubftgtåpunft, ©aloarienbjærget faa ub

o»er £)ure= og 9}ebre;©tfcf)balen. %H

»enftre laa ber en uenbelig ©ø, unber

rjoilfen t)ele bette 2lar§ rige §øft »ar

begra»et, til føøjre — r)inftbe§ ©rie§ —
ber enbnu b,a»bc rjolbt fig, men »ar

ftærft truet, »ar alt et £a», af t)»ilfe

lun et ?par £ufe§ øoerfte ©tage og be

fjøjefte bræers droner ragebe »p. Ser

f)»or be fmuSfige SBanbmaSfer nu tum;

lebe fig, r)a»be jeg enbnu for faa Sage

fiben fet et Sparabté, beftinnet af

ben »arme ©eptemberfol, f)»or SStnran;

ferne bugnebe af Sruer, og frugttræerne

maatte ftøiteé, forbi ©renene iffe funbe

bære frugten. §er ftob 33anbet fire

3ftetre, længere borte inbtil SUJoDttjing

fef§ SOtetre Ijøjt. Bejen til SØieran »ar

uforbar, Ijuorfor ber ftrar, ble» fat en

gorbinbelfe meb Xømmerflaaber i ©ang

mellem SWooitjing og ©iebeneid) for at

faa gorbinbelfe meb 2)ber»erbenen o»er

be næonte 2anb§b»er til SDleran og ber;

fra o»er Sanbecf til Blubens eHer gnn§=

briict. Bejen til Sanbecf »ar iøurigt

ogfaa uforbar paa ftørre ©træfninger.

„SJJiob Sftorb og ©»b »ar alt ©amf»em

fulbftænbig ftanfet, mob ©nb Ijaobe nem;

lig ©tfcf) o»erf»ømmet tjele Salen; mob

ftorb »ar jgærnbanen øbelagt, ibet ben

fra Brijen tit Bojen, en ©træfning paa

5 3JHI, r)a»be faaet en SRængbe fmaa og

18 ftørre »rub paa ialt 5,000 2Reter§

Scengbe. ©n SDiængbe Broer ere øbelagte,

anbre ere funfne og true tj»ert £>jeblif

meb at fiurte fammcn. Set er iffe alene

Qærnbanen ber er øbelagt, men ogfaa

ben fmuffe Brenneruej, ber iffe en

©ang er fremfommelig for $obgængere

til Brij-en. Sen fjar faaet fej; ftørre

Brub ipaa 300 ©fubtå Sængbe, og af

be mange Broer ftaar enbnu fuu ben

m;e ^ernbro »eb $lau§feu, SCtjumnger;

og Blumanerbroen. Sen enefte Bej tit

Brisen, fjoorttl jernbanetogene gaa, er

o»er Bjærget SRitten, og ab benne Bej

faa »i ogfaa nu Spoften meb SJttulbur,

ber lebfageS af en Boftfunftionær og to

©enSbarmer. Sen anrettebe ©fabe er

uberegnelig. 2llene af %xæ og Brænbe

er ber bortffyltet for o»er en 2JtiEion

©»Iben. S ©ibebalene t)a»e ©ifacfå

Stttøb rafet frygtelig, men enbnu mang;

ler ber nøjagtige Efterretninger, ba fel»;

følgelig aøe Beje ogfaa ber ere øbelagte.

Sgaar 2lfte§ fteg ©ifacf atter, men er

bog nu to 9Mre la»ere enb i ©ønbag3

2lfte§. 2lllige»el er Sanbet enbnu i en

temmelig betnbelig $øjbe bebæffet meb



28 SftmbhtttmettS ©tjente.

be o»enfor ffilbrcbe ©cener. globen Ijar

beSuben mebbragt uljwre 35»nbma§fer.

3ø»rigt true§ »i ertbnu meb mange

Ijaarbe finter, ba -JicertngSmibler og gor=

raab begnnbe at flippe op, nben at ber

Ian bringe§ noget fertil. @a§»cerlet i

SJieron flal enbnu Inn I)a»e Bul for otte

35age og »il ba lomme til at fotfnne

fig ab ben befocerltge Sej o»er S8tntfd^=

gan. 3Jcan maa ogfaa Bellage be mange

gremmebe, ber i 2ørbag§ ble»e ocerrump;

lebe l)er, og fom fiben fort»i»let lja»e

»entet fra 35ag til Sag vaa at lomme

»ibere, men for en ftor 35el enbnu Ijols

be§ tilbage Ijer, ba SSejen o»er bitten er

meget anftrcengenbe og nceften umulig

for celbre 35amer. ^idiarb SSagner paå--

ferebe i grebagé SBojen paa Sejen til

SBenebig. §an afftog en Dpforbring til

at ooernatte Ijer, og bet »ar IjanS Snlle,

tlji bet £og, Ijnormeb Ijan fjerte til 8ta=

lien, nar bet fibfte, ber bleo ført igjen=

SRidjarb SBagner reifte ivrigt meb fin

gamilie fom en gnrfte i en ©aloncogn

og befanbt fig tro§ bet baarlige SSeir ret

gobt. 35 et er faa nogenlunbe alt, f)»ab

jeg i 35ag Ian berette. 2M> ©pcenbing

og 2-(Sngftelfe tmøbefer man ©fterretnin=

gerne fra ©ibebalene. føibtil fjar man
lun Ijørt 9tygter ber labe befrygte bet

»cerfte." 9t. %. 28be ©ept.

©fter æilfort SBoobniffø Soutnol.

Xil $orbel for unge ©ibfte 35age§

hellige, for f)»tlle be „Faith-Promoting

Series" ifcer er beftemt, »il jeg mebbele

nogle Xilbragelfer i mine erfaringer, og

begynbe meb en lort SBeflrioelfe o»er

nogle af mine S3arnbom§; og UngbomS;

minber.

3eg tilbragte mine førfte Seoeaar,

unber Snbflpbelfe af b,»ab £iftorien be=

nce»ner 6onnecticut§ „SBlaa £o»e".

Qngen, b,»erlen Unge eller ©amle, oare

tillabte at ubføre noget Slrbejbe, fra

©olen§ 3tebgang £ø»erbag Siften, til

efter ben§ 9lebgang ©ønbag Siften, faa

lunbe SSojne arbejbe, og 33ørn lege faa

meget be ønflebe. SSore gorcelbre »are

meget nøjagtige i at ooerfjolbe bi§fe

Sooe Sørbag Siften, og om (Sønbagen

maatte »i fibbe ftille fjele 35agen, og

Icefe ben pre§bufterianfte $ateltému§

famt nogle $er§ i SBibelen. 8 fjine

35age, bleo bet i ©onnecttcut betragtet

føm ugubeligt at tiltjjzfre anbre©amfunb

enb ben 5pre§b»terianffe Sltrle ; be troebe

langt fra ille at bet »ar nøboenbigt at

lja»e profeter, Slpoftler eller Slabenba=

ringer faa fom man Ija»be i Ærifti 35age,

eller ligefom »i fjaoe i Qefu Ærifti $irle

af ©ibfte 35ageå hellige. — 35eSuagtet

»ar ber i Connecticut en gammel SDianb

»eb -Kaon Robert SUafon, ber ille troebe

faalebe§ fom ben ø»rige 35el af jollet,

tlji l)an troebe bet »ar nøboenbigt at

ija»e Slpoftler, profeter, ©»ner, 35rømme

og Slab enb åringer i trifli Kirle, lige fom

be f)a»be fom Ie»ebe i gamle 35age ; Ijan

troebe »bermere at ©ub i be fibfte 35age

»ilbe oprejfe en profet og oprette en

Æirle meb profeter, Slpoftler, famt alle

be ©a»er og SSelfignelfer, ber nogenfinbe

erjfterebe paa forben. — gollet lalbte

benne -JRanb „gamle profet SRafon" ; tjan

lom ofte til min $aber§ £u§ mebenS

jeg enbnu »ar en 35reng, og fortalte fine

Slnfluelfer til mig og mine SBrøbre, og

jeg troebe paa bem. 35enne gamle profet
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bab meget, fjaobe mange ©rømme og

©gner, og føerren t>ifte fjam »eb (Syner

og ©rømme mange £ing fom ffulbe ffe

i be fibfte ©age.

©en fibfte ©ang jeg faa ben gamle

3ftanb, 1830, mebbelte tjan mig et ©ijn,

fjan i 2lar 1800 fjaobe fjaft, fjoilfet jeg

Ijeroeb »il fortælle: „3eg, (9)iafon) ar=

bejbebe paa min 9)tarf mibt paa ©agen

og ble» inbfjtjflet i et ©tjn. Seg f»nte§,

jeg ble» fat i en ©foo beftaaenbe af

frugttræer; jeg nar meget fjungrig og

gif længe i ©for-en og føgte efter grugt,

men fanbt ingen nogetfteb§, og jeg grab,

forbi jeg fanbt ingen grugt. SDiebenå

jeg bernæft ftob og betragtebe bræerne

begtjnbte be at falbe, inbtil ber iffe

fanbteS et ftaaenbe Xræ i ©fo»en, og

imenå jeg enbnu forunbrebe mig mere

ooer benne &ilbragelfe faa jeg unge

©fub fpringe op fra Støbberne af be for=

rige £ræer, opoojebe til unge ffjøune

Sræer for mine £>ine; be fnoppebeS,

blomftrebe og bar grugt, inbtil be bøjebeg

unber S3arben ber af, og jeg glæbebe

mig »eb at fee faa megen bejlig grugt,

fjoilfen »ar faa ffjøn, fom jeg nogen £ib

fja»be feet. 3eg traabte fjen til et £rre

og tog mine føcenber fulbe af grugt, og

forunbrebe mig ooer benå ©fjønfjeb, og

lige fom jeg »ar i Segreb meb at »ilbe

fpife beraf, forfoanbt ©gnet, og jeg be-

fanbt mig paa 2ftarfen, famme ©teb

fjuor jeg oeb ©onet§ SBegonbelfe befanbt

mig. 3*g tnælebe berpaa neb paa Qor=

ben og bab til herren og bab fjam i

fjan§ ©øn§ Igefu ^ifti 9iaon at ubtnbe

2Jiemngen af bette ©rjn til mig, fjoorpaa

herren fagbe til mig: „©ette er Ubtob=

ningen af ©»net : ©e ftore Sræer i

©fo»en fremftillebe ben 2)Jenneffeftægt i

tjuilfen ©u leoer; ©er er ingen $rifti

©amfunb paa forben i ©in ©lægt, ber

er ingen frugter af $riftt $irfe paa

forben ; ber ftnbeå ingen 9Jtanb beffiffet

af ©ub til at forrette (Soangelietå Drbi=

nantfer til £io og ©aliggjørelfe paa

forben i benne £ib og ©lægt, men
\

ben næfte ©lægt tril jeg, føerren, oprette

mit 3iige og min tfirfe paa forben og

benne ÆirfeS grugter, faalebeå fom be

fulgte profeter, Slpoftler og hellige i

alle Stibåalbre, ffal igjen blioe funben

paa forben i bereå gtjlbe. ©u »il op=

lene ©agen og fjaaubtere frugten, men
»il albrig blioe mebbelagtig beri i gor=

trænfeligljeben."

©a ben gamle profet fjaobe fulbenbt

at fortælle fit ©nn og beta Ublæggelfe,

fagbe fjan til mig, i bet fjan falbte mig

oeb 9taon: „Qeg fiol iffe bli»e forunbt

at belagtiggjøreå i benne grugt fjer i gor=

frænfeligfjeben, men bet ffal blioe ©ig for=

unbt, og ©u ffal blioe en »irffom ©el;

tager i bette 9iige." ©ernæft »enbte

fjan fig, og forlob mig, og biofe »are

be fibfte Drb, fjan talte til mig paa benne

Sorb.

gorflaringen om bette ©nn »ar

meget flaaenbe for mig, efter fom jeg

i ttjoe 2lar fjaobe »æret befjenbt meb fjiu

gamle SUtønb, og fjan albrig før t)arjbe

næ»nt bet til mig; men i SBegmtbelfen

af »or fibfte ©amtale bemærfebe fjan at

fjan følte fig tilfftjnb et, formebelftSfanben,

at mebbele mig "Qit. ©enne gorflaring

om fjint ©ijn, faaoel fom fjanå øorige

Eærbomme gjorbe et tybt Snbtrof paa

mit ©inb, og jeg bab meget til §erren,

at fjan »ilbe Wot mig »eb fin 2lanb og

berebe mig for fjanålirfe, naar fom fjelft

ben maatte tomme.

S 2faret 1832 forlob jeg ©onnecticut,

og rejfte tiltigemeb min ælbfte Prober

til Dåmego (So. 9cei» 3>rf ©tat, og om
Sinteren 1833, faa jeg for førfte ©ang
en af be ©ibfte ©ageå §elligeg SÆlbfter.

§an præbifebe i en ©fole i 9iærfjeben

af fjoor jeg opfjolbt mig, jeg ooeroærebe

fjanå Sale, og bøb fjam bernæft meb mig
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Ijjem, og ben næfte©aggif jeg tilligemeb

min SBrober i ©aabenå SSanbe og filewe

bøbte, og »are be to førfte tDSmegoGo.

% 2). @fter at »ære bleoen bøbt, lom

jeg ifyu, t)»ab ben gamle profet t)a»be

jagt. S goraaret 1834, rejfte jeg til f irt=

lanb, faa profeten gofef ©mitlj, og rejfte

tilligemeb b,am og to Ijunbrebe 2lnbre i

3ion§ Sejr op til 3Ki§fourt. ©fter at

»ære anf'ommen til min 3lejfeé SOlaal,

greb jeg førfte Seiligljeb til at ffrioe til

gamle gaber SUafon, og fortalte Ijam

jeg tjaobe funbet $rtfti $irle, fom Ijan

r)a»be fortalt mig om; jeg berettebe om

ben§ Drganifation, famt om gremlomften

af 2Jlormon§ S8og, at Æirlen l»a»be $pro=

feter og 2lpoftler tilligemeb alle be ©a»er

og SSelfignelfer, rjotlfeføerren t)a»be »ift

f)am i ©»net ffulbe følge ftrtfti ^irle.

§an mobtog mit 23re», Icefte bet ooer

mange ©ange, og Ijaanbterebe bet lige

fom frugten Ijan f)a»be fat paa i ©nnet,

men fjan »ar meget gammel og bøbe

fort efter. ©en førfte Sejligr)eb jeg t)at>be

efter at Qaah for be Søbe »ar bleoen

inbført i $irfen, forrettebe jeg benne Dr=

binanfe for r)am. §an »ar en gob 9ttanb,

og en fanb profet, tljt Ejanå profetier

ere ble»ne opfnlbte.

$eg anfom til ^irtlanb ben 25be

2lpril 1834, lj»or jeg, fom fagt for førfte

©ang faa profeten ^ofef, Ijan bøb

mig meb fig tøjern, og jeg tilbragte en

Uge i ©elflab meb tøam og familie, og

bleo »el befjenbt meb bem, foruben

mange af be 2-Slbfte og føeltige, tøooraf

mange gjorbe fig rebe til at gaa til

Æirtlanb, og for førfte ©ang tøørte jeg

5-glbfteme ©tbnet) 9tigbon, Drfon fønbe,

Drfon ^pratt og 9lnbre tale, og bcere

JUbnesbnrb om ©ub§ SScetf, og ©ubå

3lanb »ar itbgtjbt ooer be Retlige i et

ftort 9ttaal. ©en 2Cbe 2lpril 1834 bleo

jeg for førfte ©ang introbnceret til

2@lbfterne Skigtøam 2>ung og §eber ©.

ftimball. 3eg tøaobe et gobt ©»airb,

tøoitøet 33r. ^ofef ønffebe, meben§ tøan

»ar paa 93ejen til -UUåfouri, og ba tøan

uenbte tøjern, leoerebe tøan bet tilbage til

mig. ©a jeg bleo falbt til at gaa paa

Søitéfion i ©tjben, efterlob jeg ©ocerbet

tøoS Sijman SDSig^t, og ba tøan tilligemeb

Sofef og §t;rum ble» taget til gange i

$ar SCeft, t)a»be tøan enbnu ©oærbet

tøo§ fig, men alle bere§ SBaaben bleoe

bem fratagne, ligefom S8røbrene§ "Raa--

ben i %ax SBeft, unber Søfte af, at be

ffulbe bli»e tilbageleoerebe, naar beble»e

rebe til at forlabe ©taten. ©a 23rø=

brene gi! for at mobtage bere§ SSaaben,

faa farnes 2Ilreb mit ©»ærb, tøoilfet

Snman Sfiigtøt tøaobe ooergioet, tøan tog

bet og efterlob fit eget, og ga» bet fis

ben tilbage til mig, og bet er enbnu i

min SBefibbelfe, og jeg tøolber bet tøøjt i

2-Sre, forbi ^ofef ©mittø, profeten, bar

bet i 3ion§ Sejr. ©en førfte ©ag i

2Raj 1834 bleo beftemt for 3ion§ 2ejr§

2Xfrejfe fra fåirtlanb for at gaa til 2JU§ =

fouri og fomme bere§ 33røbre til §jælp,

men lun en liben SDel af Sejren »ar

færbig. profeten ønflebe btéfe, fom

»are fcerbige at begioe fig til Slem ^or=

tage, og ber »ente paa be £D»rige. fteg

begao mig paa 3tejfen i ©etffab meb

tn»e 5Dianb meb SBagageuognene, og om
batten rejfte »i »ore SEelte. Dm 2lftenen

gi£ jeg op paa en §øj, og i bet jeg

ftuebe neb o»er Sejren, prifebe jeg her-

ren »eb at lunbe flue 3§mfé Smelte,

jeg Inælebe neb paa forben og talfebe

@ub, at bet »ar mig tiltabt at fee et

kompagni famlet ifølge ©ub§ befaling

for at gaa op og bjcelpe mtb giong

forløsning. 93i forb!e»e i 9?et» 5por=

tage, til ben 6te, paa fjoilfen ©ag $0'~

fef tilligemeb fem og firfinb§ttj»e SBrøbre

anfom. ^ bet be ©agen iforoejen ya$?

ferebe gjennem 23nen DJliblebun;, forføgte

golfet at tælle bem, men herren for;
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fttjvtebe bereS SBItffe faa be talte fire

føunbrebe i ©tebet for bet angione 2tn=

tal. Sen 7be Ma\ organiferebe 23rober

gofef Sejren, fjuilfen ba talte et l)un=

brebe og trebioe 9ftanb, og ben følgenbe

Sag fortfatte ui 9tejfen. SSi rejfte »ore

Selte om Siftenen, og fplbt 23øn baabe

borgen og 3lften; ui ble»e baglig af

33rober Siofef unberrettebe om, Ijoab »i

ffulle gjøre. 33i uare nceften allefammen

unge SJiænb, famlebe fra alle Sele af

Sanbet og fremmebe for fjueranbre; men

»i bleue fnart befjenbte og fjaube en

luffelig £ib ttlfammen. Set »ar enftor

©rfaring for o§, at bliue lebet af en

©ub§ profet paa en tufinbe 2JUle§ 2tf=

ftanb, gjennem ©tæber, SBner og abfprebte

SBeboelfer, famt gjennem £)rfenen. -iftaar

tilfælbiguiS golf ftob »eb ©iben af

$ejen for at tælle o§, funbe be albrig

bltoe enige om oort 2lntal; nogle fagbe,

m' »are fem ljunbrebe, anbre at »i »are

fem tufinbe. Sen ubgimte føtftorie om

3ion§ Sejr, tnbeljolber en S8effri»elfe om

nogle 23en, Quilte »i fanbt i en ©rao=

rjøj. herren »ifte ^ofef benne SDZanbS

føiftorie i et ©tm ; r)an3 9ta»n nar Qelyfy.

Sen ^5il, meb r)»ilfert t)an nar bleoen

bræbt, fanbteå iblanbt b,ans> Seoninger;

et af tjanS Sftibben nar kæftet »eb et

©Inngefaft i krigen; bette 9iibben bien

lagt i min SSogn, jeg førte bet til ©Ian

60. SØltéfouri, fjoor jeg begranebe bet i

forben.

3 3Kofe Sage befriebe §erren ^3*

rael »eb at abflille bet røbe^au, faa be

gif o»er meb tørre gøbber, og ba gjen=

berne prøuebe paa at gjøre bet famme,

fom SBanbet tilbage, faa be brutnebe.

©aalebeS befriebe føerren ogfaa gionS

Sejr fra bereS gjenber ben I9be ^uni

1834, »eb at tabe SSanbet i giring 3ti=

»er ftige t»»e 2llen i een 91at, faa at

»ore gjenber ifte funbe fatte o»er ; beS;

foruben falbt famme 9M en faa uolb=

fom §agelftorm, at ben abfplittebe bent,

og be maatte føge So. Sen 24be %\mi

1834, anfom 3i°n§ Sejr til Srober

SBurfS Sopæl i Slat; 60., SftiSfouri, og

»i rejfte »ore Selte paa FjanS ©jenbom.

§an fagbe nogle af mit kompagni, at

fjan lja»be et lebigt 9tum, ber funbe af=

6enytte§ af o§, l)»iå ui »ille ulejlige o§

meb at gjøre bet rent. kompagniet

mobtog fjanS »enlige Stlbub, og af grngt

for, at et aubet kompagni ffulbe lomme

førft, opgao man plubfeligt alt anbet

goretagenbe og tog fat paa SScerelfetS

3tengjørelfe, og ubfprebte »ore ©enge=

tæpper for paa benne 3JJaabe at »ære

fifre paa at beljolbe 3tummet. Æort ef=

ter bragtes nogle Srøbre inb, fom »are

grebne af kolera, og man lagbe bem

paa »ore ©enge; og »i fif fiben albrig

»ore Xæpper tilbage, efterfom be begra=

»ebeS tiltigemeb be ©gge, fom fiben

bøbe. 3Si »anbt fom faaban fun en

førgelig ©rfaring for »or ©genfjærligfjeb.

Qeg »il formane mine unge 3Senner til

iffe at nære ©genfjærugtjeb, men i %ib

fælbe af, at 3 fjar bet minbfte, ba føg

at bli»e bet f»it »eb førfte Sejligfjeb.

3Sær »elgjørenbe og gobljjærtebe, »ær

»enlige imob ©ber£ gorælbre, ©øb=

ffenbe og Segefammerater. ipao ingen

Ubftaaelfe meb bem, men flut berimob

greb faafnart fom muligt. 9laar ^ bttue

»elfignebe meb gobe Sing, ba »ær »il=

Uge til at mebbele Slnbre. SBeb at lægge

aSinb T(>aa faabanne principper i ©berS

Uugbom, »ille ^ ogfaa lægge en ®runb;

»nlb til at gjøre meget ©obt gjennem

©berS 2i» og S »ille bli»e elffet og re-

fpefteret af føerren og aEe gobe 9JJen-

neffer.

(gorfætteS.)
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©nglanb. ©en. 2BoIfeIei> nanbt en afgjørenbe (Sejer o»er 2lrabi§ dropper

ben 13be ©ept. 2Irabi§ regulære ©tnrfe fieløb fig til 20,000 2Jtanb nteb 70 ka-

noner, ©en. SBoIfeleg Ipobe 11,000 2flanb gobfolf, og 2000 Settere meb 60 $a=

noner nnber fin Æommanbo. glere ^cernbanetog beftaaenbe af SermetSmtbler og

2lmunition, falbt i @nglcenberne§ §cenber. 2Irabi 33en ble« fiben taget til gange,

og ©nglænberne ere nn fulbftcenbig £>erre ooer SXSggpten. 3 Srlanb fortfeette

2JJaaneftin§mcenbene af og til bereS Ugjermnger.

gorenebe ©tater. Q Utab, t)aoe be fem Æommiåfioncerer begnnbt bere§ SSirr^

fomb,eb. S ben fenere&ib er SRegiftrering og @b§aflæggelfe gaaetfor fig; men bet er

befunbet, at man bruger al ©Iag§ $neb og Unberfunbtgljeb, for at faa flertallet

af ©lemmerne paa be SiberaleS ©ibe. 9ient ub fagt, man følger ilfe en ©ang

©bmunb§lor>en3 gorffrifter, men Ijanbler tigefom man finber for ©obt. §emme=

lige -Køber affjolbeS, flaner lægget for at fraorifte hormonerne beres> fibfte

9tetttgl)eber. 2)e§uben tjar ©uoernør 2Jiurrat) nnlig beffiffet (SmbebSmantb af be

2iberale§ ^5arti ot>er l)ele territoriet, Ijooraf flere ere ©ubjelter af ben laoefte

^laåfe — Sruffenbolte, ©lagåbrøbre o. beél. — 3 %tza% og 2Jiej.uco graderer

ben gule geber enbnu. £igelebe§ oebblioer Doerfoømmelfe i 9tio ©ranbe ©gnen.

©ubamerifa. 3 bet at be djilienfte dropper forlobe Snen Sanna i $peru,

»arilfemere enb 5 Simer forløbne, før en §xr af 900 ©urilla§ inbfanbt fig. 2)e

ulnlfelige 3nb»aanere bleue bræbte og plonbrebe uben føenfnn til ©tanb, Sliber

eller $jøn, og mtétjanblebe paa bet grufomfte. 2)et ftjnei, fom ben ulolfelige Ærig

mellem Speru og ©fjili »il blioe fortfat.

Siettclfc. S forrige dummer ©ibe 12, Sinie 15, ftaar „fra ©tettin", loeS:

fra 58ofton i 3Wagfact)ufett§ 11. ©. til ©tettin.

SøoSfaio. Æarl bøller i ? ben 2lbe 2lug. b. 21., føbt i ftore SBalbn,

©jcellanb, ffl. 12, ben 12te Suni i 12te 2TCaaneb 1812.

3 Srtgljam ©it» ben Hbe Sum bette 2tør STCielS ©. §olft (føbt i SnUanb

1851) efter 9 3Jtaaneber§ ©ugeleje, efterlabenbe føuftru og 6 SBørn.

Snbjjolb.

©n ©piftel 17.

profetierne^ Dpfnlbelfe 21.

©entralamerifiaå 9iuinbner 21.

$or 9lpbqggere 22.
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