
Tet et o «a den Munde-, at LIghedsmtm 
espet dankt unkcuggjott dlandt Guds 
Bot s. 

Der banget en lille Alottlokke oppe i 
en as Vetond.-buente. Horit ofte hat 
den ttte tnldet og tönt-net samtnen til 

»Von-« den gode, stille Stund, ncmr 

Panoi Lkck inne oin Lioet 1 Gno —- tg 
hong Pusnn jptllede til Halmeth 

Mes- toidt d-tte Die-n hat halt den 
sæugne N.«ade nl tu tnnne hell optuge 
og du«-me Inn m inge Mann-steh thoet 

hoer Hin-: og hoet Plet i Hauen fes-n et 

lcoende Minde; de s.n.m Ejendomnseltg- 
hrdet iaaoelsom de Itore hnge ssig full i 

Ema-eingqu Billdet vttott«helt, hvett 
Tkæk tydeltg uonnjslct. Trenke vt paa 
de hyggelige Entset, naak zur Btck tm 

Ettctnnddagen sad ude ppaa Verandaen, 
og del ltUtde nuppe fejle, at de- du com 
en aller anden af Bondttonetne ftu 
Svgnet; hende, den g-.nnle, der altid 

kom med sine finaa tiutzlige Sorget, 
kunde viere oted og fkasndende; men Fest 
Beck, der ejede Taalmodighedens velgs- 
tende Qoettuleljegevne, kunde ogsaa fau 
dette gamle Sind, det l Banden vat faa 
godt, i Ltgenægt tgen. 

Ellet der tosn et hell Vognltes fra en 

Nat-phy. Sac- glc Ftu Bick tned Gee- 
stetne ned i den note Hat-.- Saa tu 

listede en of de« ftenunede Koindets Arm 
itid under heims, —- de old-te endda, at 

hun var san ftn af FødieL 
Nu ituide man to Wies» at Pafttst 

Btck det hat haft og hat san ooetmaade 

weg-I Akdejde baute ude og bjemme og 
detsot et iaa optazehtkte haode Stundet 
til at være Bett. Men detet en Elen- 
domtnelcghed, vt itte have ttufft hos 
nogkt ander Menneste« at thh Beck for- 
maak at at beide med Stuen fuld at Gee- 
fter og endda en Døt nahen ind til Haue- 
stuen. Det tommer af, siger han selo, 
»a: jeg ingen Netvet hat, date Sy- 
ttqnde.« Der er denne maaldevidste, 
ufotftyttelige Ro ooet alt hang -Utdejde, 
hvad enten hon pmdtket, skctver — el- 

ler hun ipiset, ipadsetet ellet fptlltt 
Ktkcket. Man kun næsten tænke sig, at 

han man have haft Genetolet dlandt 

sine Fotfeedte —hoad han vitcclig ogsaa 
hat haft. 

Ost ham om Motgenen komme ad 

Hovegqngen facht Gastelængem De 

koste, Insppe ektidt give allctede Man- 
·den: aldtig for heutige, aldtig lang- 
samme. 

Og nu et der gaaet 25 Aar-, siten 
Otslev Pteestegoatd ftt sine nuværesde 
Bebt-ere. Det er et enstemmigt Ønste 
fta Sag-jenes Bebt-etc som Ita de munge 
Gesteh at Gnd endnu vil bestttke de 

trete, gamle Pteestefolk en lang Ave-af- 
ten, med Stpnhed fta det opdlomsttende 
Gndsltv i Danmatk, med Lykte fta 
velsignede Forum-kann med Tat-sem- 
llghed fta de mange der have vætet Gee- 
stet iØtslev Ver-siegend 

OgiDog vil det kceee Hjetn attet 

blive lyldt med Gesteh der gætne poa 

stlve Siedet sige Gud og de to Ptæfte- 
solt Tat for de sonnt-ne 25 Aar. VI 

vloe, at tundt otn i voet Land vil den 

iamme Tat lyde og stige vp iammesteds 
— til Guds Tronr. 

Men ndenfor Verandaen ligget den 

state Plane hoid af Sne, og mtdt lade 

paa Pleenen staat Kristtotnen gton og 
med fmoq luende tpde Beet; det set nd 

fom Bloddtqabet, der faer ned i den 

holde Sne — ja, Krisitvtnem den et 

Øtålev Priestegaatds Marte! 

Tubaqebcmling. 
En Muttnestek I Ben chen modtog for 

nagen Tid sioen fta en unavngioen ame- 

rikanst Affendet et Bren, ver indeholdt 
en Anotsning paa 60,078 Mart. Man- 
dsn fokstoo til en Begyndelse ikke et 

Mut as del hete, men han er du kom- 
men til det Resultat, at Pengene visi- 
nok eke fka en qngrende flygtetTyv. 
For mange Aar siden hapde han en 

Kompagnom iocn en stpn Dog fortwi- 
tede til Amerika-, medtagende 12,000 
Matt of Mukmesterens Penge. Alle 

Efterfokstninget den Gang vnte fragtes- 
ltie, og Munnesteken hat-de fortængst 
lsoet sin tyvngtige Kompagnosk gaa i 

Glemmebogen, indtil han i Sommer 
bleo minvet ofn hum, vev ut komme ti- 
at reife sammen mev nogle Amerika-me- 

han com i Sasntale med dein, og han 
for-kalte bl. a. om den »Ven«,han havoe 
i Amerika. Amerikanerne mente at 

kende en Millionen i New York at 

femme Naon socn den flygtede Kompag- 
non. Sau blev der ikke tult mere om 

den Ting — og nn hat Mater-en altiau 
iaqet sine Penge igen med Rente vg 
Rentestenfr. 

Chicago Sydside. 
ervinbe Schicksale-nimm talet pne 

Dunst 7. (fyvenoe) Februar oin Afnnen 
Kl. 8 I den can-like bunt. Knie paa Hi. 
Is. Gabe og Wabesh Ave. 

ku. eu cui-mise. 

» 

Fakstctlichtats-!Iinucdrr 
Wisconsin. 

Forsotterindkn Ell« Wheeler Wisc"r’6 
Far, slliactus Wycelek er tød IW st 
Port nær Modtson, 90 Aut gewian 

—- Clthu Colnmn, en velkendt Atmo- 

kot t Mond du Luc, dode ptudf« lcg tGmn 

Bay den Zsoe dg. of Ojemslsg. Don 
har indehavt munge T Uidcihoero, der- 

Ibtondt U S. Disttict Attomry Einbe- 
det. 

—- Skkg Fissere fra sth Cteek og to 

Mænd fra Mannette var fosledm næt 

drevet ud i Lake Michi.sath Te tut ude 

og siikede nokdoest for Charakters Jslonv, 
da Jim pludikltg begyndte ot dnve. 
For de tunde komme tubage til Stran- 
den med sine Slæver, var Bangen san 
stor, at de ttte Eunoe komme over. Roglk 
af Fiskkrnes Kummekatek traf til at se 
det. kvm tnev sine Bande og keddede htm. 

zifkekne sitftkde sine Siedet 

—- Ct ston sirmaftet Sktb er stcundct 
ved Silver Cliff nebenfor Seosioe ncec 

Ast-nich Oregon. 
— Dommer N. S. Gilfon i Fon du 

Lac er Kostoioat for Hotestirrtgvominer 
sotu Stlas U. Binnqu Estermmd 

Balget holdes i April. soc-du« A 

Dooge i Raune, sont af Guo. Scosickd 
udnceonteg ttl at fyloe Vatanceihm 

;Valg tussde fotetage5, er ogiaa Kaum- 

ldu tot Eint-ehrt- 

— Crookgtons ældste Beboer, Tyler 
B. thple, er døo 91 Aar gamma-L 
Hart yoove boet i Mino-sum i 42 Aar- 
En Sen og to Danke ooerleoer min. 

Han haode 17 Bontebom og 31 Vorne- 
bøkngbotm 

Nimmst-tm 
En Trac- Skuvtano i S-. Louig 

County erfolgt for 890,000 til Tom-r 
Lotzärjiatlkouo Co. i Muw iukee, W H. 

Pan Trakten er der 30 Millionek zov 
zuru. 

— »Gamle Shoto,« en Sioux Jndi 
aner, ek død poa Shakopee Rest-wank- 
nen. Man menek, at han blev op tmoo 

109 Aar gammeL Hans Hasttu, som 
envnu lever, er 90 Aar. 

— Direktoreme for Botnehiemmet i 
Veso hat bislttttet straks ot genopbqgge 
denHovedbygnkng. som bit-note for kou 

Tid siden. Bygamgeas Kostenve stal 
ikke ovetftige 84,00«t. 

— For 25 Aar siden nat Joseph Be- 
noy og Etczabeth Cakt iotlookvr. Den 
Gang bocde de i en title By i det fydmst 
lige Wisconsin. Sau com vet ca Kssuoe 

paa Trauben, og Benoo reiste til Jouho, 
hoor haa fik Ijg en Restch, bleo en vel 

» finaende Mond og giftede sig. Hatt 
Jsit flete Bun, fom alle staak sig goot 
og hat egne Hjem. For 3 Aar sioen 
døbe hatt-Z Huma. J ther reiste Be- 

noy tilboge til sit vaksteo i Wisconsin. 
Der fandt han alt iokandret. En ng 
sit han vog at othe, at Elsztbeth along 
havde giftet sig og boeve i Ckookston. 
Fotleden spgte han henoe op dec. Nu 
er de giite og teth til hans Rauch I 

Jdaho. 

Ohio. 
—- Et Klippestykte lssnede i Toksdags 

bog Daniel Buan Has, i Steuvenville, 
Ohio, tullede mev tioenve Fast nev pm 

huiet og kaufte det. Burns begkaoedeg 
i Rainer-ne og com tilstaoe; Inen han vix 
komme sig. Hans Hastku Laster-es 50 

Fod og sit oloorlsge Konstelser. Son- 
nen, fom tun i anden Einge, blev sam- 
men mev Taget baut-et 80 Fod og stemt 
bestadiget. 

—J næsten 50 Aar haode Juli-is 
Vor-triebe tedigeket The German Ex- 

press i Toledo Ohio, da yun vsoe den 

26ve ds» 80 Aar gammeL 

Illinots. 
J Rock Island havve i Onsdags 

den l9sacmge Clerk Wetter L. Butter l 

Mc Donslds Gkoceti en jortvivlet Kamp 
med en Typ. Han var alene, da han 
fka selben-I hscte nogen ved Pengeikufs 
im. Han sprang op ad Treppen, hoot 
han blev movmget mev et vowsonn Slqg 
over Von-ver med en Stolz men vev at 

ligeoelat gtsbe fat iTyoen Witwe begge 
nev i Immerer hoor nu en uhyggeug 
Brodekamp begynvte. Tyven var den 

stmtefte fis Waltet under fig, nat frem 
sin Revolvek, jotn han stoppede lud l 

Munde-I paa sia Mvdstantm og Iyrede. 
Kuglen gik ad grauem Ratten; et anoet 

Stab gennemboiedc Clerkeng venstrl 
Arm; et tredie Stut- ftjlevr. Sau unv. 

flap Fotbkyvecen Ins-v 835 i Spuk 
Wust-IS Sam- ere bog itte liosfacltgr. 

—J Chicago er Grundij yen ioi 

Januar indivotet. Blandt de mang( 

lviglige Sagen-, den bat at tot-e frem, er 

ogiaa den meget ointalte oantnnbefttk- 
Mie. J lange Ttder hat man andrel 

fig over, haotledeg de masgtige Streetcaks 
Kotpomttoner alttd gtk nf Ined Seit-n i 

Skadeeett«tatntnggsugcr, endstont man 

ffulde inne-S det txt at kunne meetke, 
vom-i ket stat. Ontsider hat man ttaaet 
Beotser for, at Baussfs og andre Rets 

person-er vaie i Ledtog med oedkommende 

Roipomnonek og pauottfede Zum-neb- 
lenunetne, bvad der io for dem var en 

let Sag. En Sag var oppe angaaende 
en lclle che, sont oar bleer ooktkatt 
af en Stkeetcar og dekved mittet en Arm 

og et Ben. Motonnanden etklætede i 

Rette-L at hatt var en Begynder,som 
flkt ttke kenote sin Gemme-. Jutyen 
knnde tkke bltve entg; tte var haust-nat- 
ket for Casnoaniets absolute Fittendelfe. 
Nu hat to at die-se ttlnaaet at have mod- 

tuget, den en. 8100; den anden 850 igckt 
nctn nedkotninende Batliff, men hvem at 

Casnpamet, socn der et b.tgutd, staat uop 
Hatt. Bauiffjen er flygtet og tun ikke 

sindes. Und-c Edfænetien totmanede 

Oosnmeren Grandjuryen ttl at lade R.t 

fætdizheden tke Fyldest uanset hook yøit 
p set Sttaa Antlagede matttce met-e· Osn 
nu date Grundsuiyen felv kan staa for 
de tige MatndoketL 

Jan-m 
Jmn Sud ein«- Cd nt do Itte i Tot-S- 

dags Westem Union Telegraph com- 

pany Wen-leg tot at Mi. E E Mc 

P-ck of Henty County nustede BTJUOJOM 
Gauetnørett hqode udlouet i Betottntng 
for Pangrtbelien at Mai-deren Melshen 
son. Telegrammet ont, book Morderm 
fandteH, bleo atfendt KL 9 otn Attenens 
næpte Morgen fandt hakt det festet til 

sin Tor, — cnen da han fast kottt eftet 
Motderen our denne forsonndet. 

— Politiet i Sinnx City leder eftet 
et Brudeoar, socn pludteug og paa holst 
gaadetuld Munde er forioundet. Ru- 

Idolph Kuttyteitek, en velftoaende Skt red- 

!der, giftede sig for en tre Ugek siden 
De Ieiede et HUZ og korn ttlbage fka sin 

JBkollnpsteife ten 13de Januar. Ved 
.sin Tubagekotnst betuue de en Mnaneds 

jLeIe I zotstud og flyttede ind Mohlek focl 
Lflete Hans-rede Oollat6. Osn Aftenens 
den löde havde de ttott Selstab for sine« 
Rennen Den ncette Morgen fandt de, 
sont com did for at htlie pag dem, Huer 
total. vDet ins ud, sont pnt Parrct out 

reist paa et Minute Busch kae alene 

stod Mal-lerne igenz tnen deres Klæder 
var der ogssm Stden htk ingen feet 
nogen at dein. Kuttyreuer drev en nd- 
mcettet Fortetning og ttytdte ingen, san 
man trot, at der er heendt dem noget 
gem. Hans Hunru var Dotter of Jo- 
ieoy Reihe-neuer t Y uskton, S. D. 

—- Cyasrnmn Wtutam Larrabee og 
Joyn Cownte of Statt-as Kont Atom- 
tntssicn hat oæret i Knoroille tok at un 

dem-ge ungerne inpod Bettyketsen for 
Bundemstnutet derttedg. En Petitton 
ocn at freue en faadnn Undekfegelie tgang 
bleo tot en Ctd siden tusendt Guoerctor 
Sonn-. J Magen fntnssreei, at Be- 
styrecen for Institut, Cart Culbertfon, 
t oekuiet Zustand hat-de vceeet bkutkl 
mod flete at de staktels Minde, rg at 
der helfe-de Uoiden t den sinansielle Be- 
ityieue of Institutionen Saatedes out 

der ttl Bestctdelfe at Omtottningekne 
Ined Ttlvnkntng of Fejekotte og Dornge- 
koier bevtlget et Fond, som nu er nættsn 

opvtngt, endsksnt det stutde have vom 

endnu et Akt-; 

S. Dakota. 
En Oomtattng og Undeksøgelfe of 

Mtsiomtfloden fkn ØItgrtenfen af Byen 
Ytnkton tit Mundingen af Jamegfioden 
dtev fornyltg iocetaget af tidltgere 
County Suroeyok W. B. Beute kYenk 
ton). Det gthdt at fuo tanslaset, vom-- 
nteget Fakmtond paa Gott-Dakota St- 
den der our dortityllet af Stumm-km 
siden Missontifioden begyndte at stylle 
over onst Nocdstdcn for to Aar iiden 
Mk. Btnce sandt, at Floden t dtöfe to 

Aar haode Iortteret ellek bottstyllet am- 

kktng 1500 Acreg godt Forum-nd. Ska- 
den detved detegnedes ti1830,000. Mig- 

Iouufloden hat i den ieneke Ttd giott 
en Jndlttettng ooer Landet hentmod Ja- 
meesfiodesh jun at det nu tun et m 

Lundsttmmet at 550 zods Bude iom 
adsttllet de to Flor-tob. Hots Missou- 
nen med sin use-te Strom stutter sig ttt 

Jamesfloden, et· det et Itott Sporggsnanl, 
osn den da vtl folge dette Flodlqe, holt- 
tet ottde deonte, at den leengete nede os- 

tek fled ttlbuge i sit eget Leie; eller otn 

den otl stette ttnect ooek Biedekne pao 
den todt-satte Side, i hvttcet Ttltaetde den 

ottde freue Kett-sen heutinod den ltlle By 
Gayotlle. anatald dtt ca« 10,000 
Arno omdtfuldt Land Intdttændtg for- 

: Inimm 

La Grippc. 
Denne omsigqnbende Sygsom der 

lbot-er sig ind alle Vegne og fanr Skylo 
for sna tin-get ondt, var ogsaa bjrmsøqt 

1»Danlketen««s Pctsonale, af hinlke to 

h1r været sengelsgusnde, en Næonvale- 
sen-t, og Reiten snere euer mindre ais- 

grevne, men bog forfnnotdt i ?lkcioitet. 
Dem maa tiene til Umstand-tian for at 

,,Danskeren« denne llge kommst- en Dag 
senkre. Tillsge can af famme Grund 
enkelte af vore Korrespondenter fotstaa 
·h»oorfor de denne Gang tkke fer den-s 

Skrioelsek optagne, saa de nma være 

taalsnodige til næste Gang. Red. 

N. Dak. 

Jnletiden iTnnctatis Menighed og 
iVeft for Tes Lacs Spin. 
l Det var en Glæde for Meniglpedin at 
Ikunne flytte sine Gudgtjeneste fka d.t 
sparsam-ne Num i Stole-hast« som Sko- 

«leI"1y(-elsen velvtlligt havde ooetladt oH, 

stil sin ny ruinsnltge Kuh-. Den fmste 
iGndstjenene, der var talrigt besagt, 
Jblev holdt i Kirten Jul·dng, ved holl- 
ken Lejlighed der var Opmgelfe i Me- 
ntghedem 8 FJniliey Uljatncnen 14 

JVusoner med voksne og Born og en 

Ungkatl; lö i alt forenede fig med Me- 
nighcdetk Anden Julsbag vjr der 
ogsaa Gudsztjeneste Hinten. En Ko- 
mtte var nedlat til al smnle Midler til 
og ordne tned Søndaggsiole; den pyntede 
Juletrce i Knien om Litgdagen og otn 

Oitåvqgen haode vi Memghedeng Søn 
daggfkolejulefeft. Dei var Tøveji; Fe- 
sten var tulrigt besagt. Der blev tnkg 
fortalt, at der var 40 Kote-vier fasnlet 
omkring Knien og bkagte Fendeføgende 
Festprogramtnet var med Blbellckgning 
Bøn, Sang, OrgelsptL Guttatiptl med 

Sang, Bomeneneg Oplæsning af Bi- 
beleifnit og Salmeoets c Jstlens Anleh- 
ning, Bsknenes Sang enkeltvis og i 

Klassen Taler i Dagens Anledntng til 

unge og gnmle af flere Taleke. Juielyk 
fene kannt, Julettæets Pluknlng, Gu- 
vetnes Undeling og Stutning med Her- 
kenS Velsignelse. 

J den danske Koloni, Vest for Des 
Locs Søen holdes ogfaa Gudstjeneste 
med Sondagsstole hoek Sondag reget-; 
mæssigt stiftevis pmkking hos Befan- 
an« he-« holdes Gudgtieaesie on- 

Eftecmiddagen og paa Onsiden om For-· 
mit-tagen. Gudsljenestemk etc icvnt 
godt b«føgte. Sondagsstolen hak 5 
Lerci-e med henicnod 30 Born vg en 

Bibelklasfe for voksne. Julegudstjr. 
nesten holdes i John Rohes Hut-» 

Banne-agen, den fsrsie Uge i det ny 
Aar fejnde vi ogsea her. Vi havde 
Msbe han«-Lag paa begge Sider of 
Seen. Paa Vestsioen holdtes disfe 
omkiinz iHuiene og paa Posier l 
Kalen. 

IDei-ten er god icnod: os, han given 
haade unge og gmnle Anlevning Ill at 

sbytke sig l Aand og Sandhed. Gib vi 
iet maatte let-es afzhekkenå Helligaand 

ifna alt maa hlioe Herren-til Ære pg as 

stil Saltghed. 

i H.Hanfen. 

Den danstc Koloni, Wald Co., 

l 

Latimer, ZJowa. 
ETZ —- 

Samtidigmed at jeg indsendek Beta- 
ling for »Dansteren« vilz ieg meddele 
lidt om den sidste Fest vi hat-de iblandt 
os. —:s 

Den 23. Januar var det Pofwk Kir- 
kegaatds og Huftrus 10«Aats Bryllupss 
dag, og Koiadeforeningen havve da be- 

Istemt at overkaste dem. j Vi fumledes i 

ISkolehufet om »Eftermiddagen og til- 

1bmgte Tit-en med Samtale, Bin, Sang 
log Oplægning og der feroetedeö Koffe. 
zOmkcing ved Kl. 5«nnkom Pavftot Küb- 
sig fra AlbektzLee og du var den sisrste 

IOvekkastelse for vor Ptæft. Keins-e- 
Jfokeningen haode indbudt hom. Cn litle 

yPengegaoe bleo ooenakt Pastor Kitte- 

gaakd. Vi havve san Gubstjeneste i 
Wirken Kl. U om Amnen og Kl. sj 
Yakeste Fokmiooug. P.-stok Kilvsig op- 

fstme en Milepcel paa PustotsKitkegaardP 
Vej med føfgenveJnvstkifU Pan Armen, 
der mfet tut-age, staat: »Og vi iaq hans 
Hekltghed, en Herlsghev,:,«fom den en- 

Hbaatneg af Jud-ken, fuld cis-Raube og 
Saal-er, og af Was-»Motive have vi 

lcinnammet ja Rande over Nande.« Paa 
Armen. der vender fretnad,;stamj streiten 
»-kiygt Me, no kun.« gzDet var Pastor 
Kilosigg Tekst- til-Hüte Piadtkener og 
hans Udlæggelse deraf var klar og fode- 
ltg, iaa vi allezfokstod Menmgea med 

Hat hatt valgte denne Tem, nemlig at i 

jde 10 An- PJstokHKitkegmrd og Hustcu 
hat leoet samtnen, hat deiiet Gubs her- 
ughed og i Fremtiven stal bezitte itygte, 
men tun tro. zVi takke Gab for disfe to 

Oage og raste-Postens Kicvsig sg Kitte- 

gaakd fok hvad de kalte for os. 

»— 

Kknoiha, Wis. 

Sondagen den 22. Januar var en 

Mmkedog sor vor danske lnihetske Me- 

MgbskL Det var, isolge Menighedens 
xKnkebog denne Jog 25 Aar siden Me- 

nigdedens Stiftclie Menighebcn huvde 
sna 1 den Anlidnmg inobndt Picefteme 
B JohonfeII, Hatllnnd, Wiss-, og J. 
M, Haufen, Co cngo. Dngen opranot 

Imed ssnukt Weh-. Om Fountddngkn »Kl. 
Ilu san-jedes vi i Knien, how «’.s"-1stor 
IV J. Ti..hls!1o:n tjenle oco «.’-. ·c et og 
still-ge gao et Onnstos af Mensg ;coe-«g 

;.H1stotie. Ponor Johansen oicedtkede 

looer Dageng Evangelium («Nath. 8, 
»1—18). Om Enermiodagen pkædikeve 
Pustot Hainen. Om Anenen vor der 
Stutninggmode, hoor alle lre Præster 
tolte lidt. Von et Aar gamle Sangkor 
(Mandgkot) gao sit Biorag i et Pai 
fleislemmig Sange-. Jeg siger Tot tu 

ulle sont goo sit Bsdtog til ot gote Da- 
gen saa opbyggeltg socn dm blen. Oel 
tut io i de: hele Ioget en god og vkllokku 
Jubtlæumgiest. Heitens Oto loo tlau 

og invtrængende om Synt og om Rande 
Heu-en k.nder selo door munge der has 
hast Vusignelse dems. Der vor litten 

inmnge som vate gäade ved at oære med 

ID, ins-n lao Vet nu ikke btot være et 

»Øjebciks zolelser, men lud Herrens Ocv 
Iaa Loo til ol ler for dsg. Dei et fao 
iorgel-g, at des et san mange Menncstei 
som kalt-e sig Luthesanek, og menet at 

one gooe Ruft-Ie, for hoetn der er ingm 
Eure, og dog have de faa lioi Btug for 
Herreng N.Iuden1cdler, og Ullige nie-ihr 
man at Wonne-h del dsgl-ge Bonneng 
Lso, er fna miet regnet iblandt dem, og 
bog er der noget ver otl folg. med, der 

hoot den foliggorende og fielfende Trp 
er. Jeg hanber dog, at der stal bltoe 
flere sneo Tit-en, sont tok bekenbe at de 
hole Haken til, bnade med Mund og 
Lin. Thi igennein Forfagelfe og Tro 
gacr Vejen til Hirn-nnng Mtne Brot-r- 
og Sonrei Herren, ladet os indekltg 
b de Herren, at hans Rige ntoa vinde 

H 

merk Fremgmg ihlnndt os. Hsm tm ’ek 

io bog i de senese Aakingcr saa sonnt- 
derlcq velsignet os p.1a mange Mauren 
Hatt har gloet oS en mangennrig krocnde 

og nidkær Herrens Tit-net til Sirt-leier- 
ger, hole imme, Lan-. og indholdgrge 
Foikyndelje hu vcrm nl Vclsigmtse Ior 

mange ülcenneskeh delg her og oelg mai-ge 
andre Stein-L b.1ade her oz tjemme i 
gamle Dcnmath 

Der-ten hat Herren velsignet os med 
stone Kiste og Stoletum, Aibetaljng 
oua Gæ!d, Oconingeri Mensghedgmgey 
jckon god vokgende Forsamling orv O abs- 
tjenesteme, saavel de Elttes som L ame- 
ueH «g hoao mkre er, han hat siktett 
tagt mg e til sin lebende Men ghed,«og 
alt dktle hwer vi glæoet og fkydet oZ 

over; bog hat« Glæden Ikke vceket user- 

Ity1·kek. Dimelen htk proper og owner 
endnu at udsøre sit Omlæggelfeg Bakk- 
Han er en fnevig og ondikadssulv Per- 
son, dir ofle er Muskel-g not at kknde, 
nun kocnmer from paa mange Pia-den 
Ja hast tun endngfaa drcvc det san oldt, 
at huu foreittllet sig som en der ocl ar- 

vejre for Gudg Niges Udbtedelse. 
R. Pf. Petetsen. 

Kau cadnu faus. 
Ry Aha-meiner saaocl fom gamle, 

der betale deres Gall-, kunne endnu fqa 
,Oaui"keren«g Aunanak og Pulte-r J. 
Ut. Hansens Rytaarsgaoe ttl ,,Danste- 
u«n«s Læfeke fkit lilsendk. 

Naalctræer der lever. 

H MNJIKRY Frngtræ.r der bærer. 
send for vor Katelog. der vil lætc 
Dem, at vælge haardkore Træer for 
vort nordlige Klima. send os en Li- 
ste at bvad de onst-er at plagte-, slsctes 
vet i det dauske eller eugelske spz dg. 
W.dge Ntlrictv, Alvkkt Lc s, Mun« 

Uvdrag af Fortegnelfe 
dpck 

Bagek tu Sangs i Danisn Luth- publ. Hause-. Butte- Verm 
Enhver Bog fendes pottofkit vcb Modtngelsen as den vedfsjede Pris. 

Meyer· F. B. Jofef: eliket —- haket —- ophsjet. Jndbelt i 16 Kapitlet. 
162 Sinn-. J Omslog .................. ................ 50 

As en Anmeldelfei »D. i. til-U Re. 35, 1897 tages folgende-: »Im er en 
Elskek af sen heilige Strin — og verlor vgan at enhuer Bog, fotn tun hjælpe - 

nug til en tlatete og hehre Foruaaetie m Sfiinein — steifer ei jeg bleven ptuv 
vev den lille Both hvis Titel et sat iom Overfttift over bette, Stille, og jeg 
vilve nnd risse Liniek gierue anveiale den ul treue-ne ai«T. l..itbl.«· P. S. Bis. 

—- Jeremiug iosn Priest og Prolet. En interessant, belierenoe og out-»Me- 
lig Sktldting of Pkoietens Liv og hons Fotholb til sin Gad, sin Konge 
og sit Foit aennem de mange Ticengsler, der blev hnm tii Del. Jem- 
deu i 20 Kapitler. 238 Süden Web Fotoid aiBtstop Gktziche. J 
Omflag ................. .............................. 70 

;Mikkelien, Kr. Dunst Sproglære til Bkug ved Undervigningen i Neumo- 
let og højere Pigestoler. 62 Stdn-. Kaktonetet ................ 45 

"—— Dansk Soroglkete for Seminarien 296 Sitten Jndb ............ 1.60 
—-—Dansk Spkoglæke med spkoghistoriste Tillæg. Haandbog for Lamm 

466 Sider. Jnle ..................................... .. 2.60. 
Missiongceske, sik « x ji« x lih tnid paattykt Bibelsprog ............ 4 
Ooebkelt, eller Vetglingerne i en Synders Liv. 266 Sider. J Syutiksgg- » 

bind .................................................... 80 
Pedetfen, J Chr. Smulek um Bnrnedaabem Anden for-gebe Udguve. 

48 Sitten J Omslag ..................................... 10 
Retsktioninggiegler af 27. Februar 1892. Bekendtgskelfe fta Ministetiet 

for Kiste- og Undetvisningsvtesenet. 32 Sidesu Heftet .......... 10 
Rphdz B C. Skoleleerek i Gmeborg. Om Betingeliekne for et lykteligt 

Ægtestab. Ovetfat of Post. F. H. Koed. 122 Sie-en Smutt indb. 50 
Salcnebog til Kitte- og Husandagt. Tkvkt i Vetsform. 

« 

Udgaven uden Koll klet, Epistler og Evangeliet. Med et Tillceg (i alt 
816 Salniek), Register over Episiler, Lettier og Enangelier, sann »De 
tke Hooedsymbolekss (det apoftolisie, nikcnfke og aihanasianste) og »Den 
qfqtqudkede qqubnrgfke Konfession« (Arit 1—-2t) med Fort-tie. Stor- 
kelie omttent HAVle 

Nr. I. J fort Shiningsvind nied Blindtkyt, Titeli Guid og marmoreret 
Satt ................ .. ........ » cs 

Nr. 2. J Stindhind mev Blinvityk, Titel i Guld og marmokeket Sait» 70 
Nr- 3. J fteerkt Stindbinv nnd Blindtkyk, Kors, Harpe pg Titel i Guld, 

marmokeket Snit, Smudsomilog og Fodeksl .......... 1.00 
Nr. 5. J eitetlignet Kaloeskindsbind mev Kors, Harm, Liniek og Titel i 

Guld, marmoteket Snit, Smndsoinilag og Foderal ............. l.20 
Nr. s. Summe fom Nr. s, finete udfiyket og med Guldinit ........... I.4o 
Nr. 9. Sinn-ne sont Re. 5, sineke uostyket og med Gnldfnit ........... 1.60 
Nr. Io. J meget sicrkt boieligt Geoefkindsbinv (efteklignet Makokto) med 

Kuts, Harpe og Titel i Guld, Guldsnit, Sinudsomflag og FodekaL 1.80 
Udgaven med Kollekter. Epistlek og Evangeliek. Med et Tilleeg (i alt 816 

» Salmer) samt »De tre Hovedspmboler« (det appftoliike, nikienste og 
I athqnasianike) vg: »Den uforandrede nagst-arger Koniessioass (Akt. 

1-—21) Ined zarte-le. Stskkelfe smtreist dirs-Denk Denne Udgave 
ei den almindelig udbkedte, og den anbefales, foin den indeholver begge 
Tekstmkkek. 

Nr.21. JfammeBind sonsNr.l ............... »............ 70 
Nr·22 « « « Nk.2 ................. ..- ..... ·.·.. so 
Nk»23» « « « sit-Z .................. ...... .....1.00- 
Nr. 25. « « « Nr. 5 .............................. Ho 
Nr. »s» « « « Nr. 8 .............................. 1.40 
Nk·29· « « « Nk.9 ............... «»...........1.60 
zikk«30« « « Nk.10...»............ ..·........190 
Nr. Bl. Lig Nr· 30, men stift .............................. » » Las 
Re. Is. Lig Nr. st, men need polstkede Sidrt ............. ........ 2.00 
Rr. 33. J æqte Kaloefkindäbsnd, meget fint udstyket med Kors. Hakpe, Li- 

nier, Blotnster og Titel i Guldfnit, Smllbsvmslog og Fodetul.. .. 2.80 
Nr. 33. J samme Binb som Nr. 33, nien Ined polftrede Sinn-. 3.00 
Den fuldstcendiqe Uvgave nied beuge Tillæg (i alt 992 Scheel-) oq begaben 

alt, foin findes i de andre Udgaver. Ststrelfe omttent 4stslekc 
Ne. 50· J famine Bind sont Nr· 31 .............................. LVO 
Mellemftilet Ungave (impokteret). Trykt i Vetsfoknn Web-et Tillceg og 

begge Tekstmkker. 
Nk» U· J govt Belstbind need Kot-s og Titel i Gall-, Smadgomllaq og 

Faden-l ................................ ........... ...... LV 
INL Is. J Chagkinbinds spukt Ubstyket, mev Gulbsmt, S nudzocnilag pg 

Fodefnl ................................................ Acc- 
Smsizm Uhgqpe (impekteket). Trykt i Ver-form Med et Tillæg es 

hkgge Tekstmkker. 
Nr. 19. J gvdt lestbind med med Kurs og Titel i Gall-, Gnadenng 

oquderal ................ --------- ·-«·.-- ----- ------ ·35. 


