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ningsblad fus- det dankte Folk 
i Amen-Ita, 
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DÄNISH l«l"1.H. Pl’Bl-.Il()l’813 
Mast, Revi. 

»Dosten-» III-Unser Isvet Lunas v- 
Lnth 

« 

Ins pr. Rom-us I Te Ismene-de Stam- 
81.50; m lldtandct Hinu- 

deet betales i Fokftulh öciullmg. Beta- 
ung, Adrespefotauukmg og an ander 

qngaaende Mal-; abtreten-: 

DÄNISH LUTH. XCVI-. HOUSE, 
Man-, Rein-. 

Reh-hoc Osaka Jenseit 

halt-I Al at the Post Ostsee-It statt-. Ach-» 
IS second-riss- meint-r 

Äclvenisius Rates ins-it- lnmwu upua 
Ipplk stiuen 

,,Danftecen« 
blivet sent-d til Subiktiventer. mdsjl admi- ( 
selig Qpitgelse Inootagess as Udgcveme og at 
Geld et bemit, Icvetrx.is:c;:nn1se mcd Le 
sure-Jede Sie-ers Post-Im 

Nest Lohne hinsank-u E:gk :: naht d« 
Ivettkkcr i Liedes nsikn sm m lebe hob dem 
ellkt for q: fsa spu.e:-;sige: om det event- 

ube, bei-es de ajgsd mumie. at de ice 
spenissewnket 1 dem Stab Du ml var- 
til genstdig Nym. 
s—«« sp 

Vom-mit 
Nu blæser Vaatens frtsie Vind 
saa lystig over Lande, 
den ftmger frit fra» Havet ino 

ogbryder Js ved Strande; 
snart stal den fotfte Blomst vi se 
at fmile kcett i ftneltet Sm, —- 

og Int, hvor Lcetkesangen 
alt jubler over Bangen. 

Med tufmd Tunget trindt om Ø 
vott gamle Otdsptog ftaves: 
»vet kommer op i Sol og T-, 
alt, hvad i Sne begraves«, — 

det tommer op i Vaarsol tlak; 
alt det, fom frisie deder har, 
der levet, gemt i Mulde, 
ttods Vinteksne og Kuldr. 

Velkommen, Foraatsstorm, bin 
7 Klang, — 

lad dybt din Lur tun gjaldeS 
Velkommen, lyfe LerkesangZ — 

Belkommen, Blomster alle! — 

Snart tytt og tcet J Vejen str-! — 

Saa kommer op i Sol og TI, 
som Baarens h-· idsklæve, 
al Livets unge lade. 

Betymter Eber ikke. 

Jeg faa en Gang en lille, sin Plan- 
te, som var studt op paa Vejen lun 

nogle faa Tommer fra Hjulspokene 
En Smule lcengeke hen til højte ellek 
til venstre vilde den ufejlbarlig være 
bleven tkaadt ned af Hestehoven. 

Men den blomsttede der og trink-— 
des der ubekymret om hver Fore, der 
ttuede med at tilintetgste den, som om 

den havde milelangt seit, ubenyttet 
Land omkring sig. Den thd sig ikke 
om Faretne og syntes ikle forud ut 
Engste sig eller være bange for, hvcd 
der Kunde komme. 

Vil du itte læte af denne liTIe 
Blomst ikke at gsxe dig unodvendig 
Bekymring for de kommende Ting. 

»Hast» al Ebers Sorg paa hom, 
thi han hat Otnhu for Edet,« vg: 
,,Betragtek Liljetne paa Matten, hont- 
ledes de volser.« 
W- 

Hvo som frygter Gud, frygter for 
intet. Hvo ej frygtet Gud, maa 

frygte for alting. 

Gud opdraget ikte sine Born til at 
væee store, men opdrager dem til at 
være staat-d 
— 

HMO sigttk Pastor Mel- 
J 

sen til? 
« 

J ,,Kirlelig Saum-« for 10· Fe- 
lsenm- er Paste: R. Riclscn fra Hatt- 

lford igen ude med en Dei Bemerk- 
ninger inwd mig. 

Stsnt min Tid er tnap oa min 
ILyst ikte stor heller, og siønt jeg ved, 
Tat en Del leere Mennesler her er imod, 

set der osres Papir oa Blcet paa den 

Slags, saa bøk jeg dog endnu en 

Gang satte mig ud ever alle diese 
Vansleligheder, da der i nannte Be- 

mckrlninger sindes Eing, sam jea itte 
bot lade staa uimodsagt. 

Det er itte Nielsens Stvlle i ftn 
Helb3d, feg sinder nodvendia at mod- 

sigr. For enhver oprnærtsom Leser 
modsiaer det sia seh-. Tbi selv oin 

det ogsaa passede, hvad han stritt-h 
iat Tanfternei Pottland sit danft 

«Prce;st fra den danske Ritte, fordi Pa- 
ftor Rygh itte forstod, at Dunste bardei 
fale som Dansie og leve som Danste7 
sclv om ogsaa det passede med de 4 
Mil og den elettriste Sporvogm sont 
han striver, der er mellem Portland opp- 
Weftksroot: og selv om «han sorsitrerl 
swr sag hsjtidexig, at rette og hint ver-l 
han ilte noget om, saa kan dette dog 
vielelig itte tolle den inindste Smule 
ved den Kendsaerning. at Nielsen lsnai 
Jede paa noget i Weftbrook, som han 
selv lalder »e: Modalter'«, og preu- 
sterede detefter imod, at den forenede 
Kirte sendte en Ptæst til Bethania 
Menighed i Bestan. 

Det er heller itle Nielsens ringeag- 
tende dg gkove Sprog tmod mig per- 
sonlig. Thi for det sstste lan der 
vcere en Del i, hvad han striver, oa for 
det andet et Resten af en saadan Art, 
«ct felv de enfoldigste vil sorstaa at be- 
dsmme det. 

Naat han fremdeles oplnser om, at 
han hat bedre Forftand end jeg til at 

idtrylte sta uden at saare, da vidnet 
Hans Stylle jo not imod hamx men 

der tan alligevel gerne vcete noget i 
det. Uotnvendte Mennester her i 
Westbrool har nemlig paastaaet det 
samme for mig: de tan here Nielfen, 
saa oste og saa lange det flal vere, 
uden at saares den mindfte Smole, 
det er bate Trost altsammen: men saa 
snart de hører mig en eneste Gang, 
blivet de ilde tilfreds. 

Naat han efrmdeles oplyser am, at 
han er en dueligete Fortaellet end jeg, 
at han et alfidig, og jeg et ensidig, 
saa et der kgsaa noget i det. Han 
fortæller jo on one alt rnuligt, baade 

lpst«og saft, baade, hvad han ved vg 
ille ved; han Vendet og dreier Sagen 
i alle mulige Retninger og slaar om 

fig til alle Sidet med alle Stags per- 
sonlige Fornærmelser. Men jeg tan 
i min Ensidigbed itle sotstaa, hvad 
danst FIle- og Levemaade og Ves- 
lcengde samt elektriste Sporvogne hat 
med den Sag at gere, ej heller kan, jeg 
indse Nsdvendigheden af alle dikse 
Utvemsord, som Nielsen udvidet sine 
Sætninger med. Jeg vil stemdeletz 
sorssge at holde rnig ensidigt til Sand- 
heden og til selve Sagen. 

Og endelig naat Nielsen etllcerer 
det for »vist«, at baade Pastor J. M. 
Hausen og jeg hat en and Satnvittig- 
heb, samt antydet, at han see en Viel- 
te i mit Ofe; maa itke de ensoldigste 
sorftaar at vurdere dette? Det lyder 
jo not lädt underligt, at »den Slags 

.Præster«, der rauher-: dsrnrner itte!1 

.naat vi ans-en Herrens Ord vrn at 

jlende dem af defes Fragte-, paa sam- 
me Tid anstiller sig som am de har» 
stuet as läge ind i Samvittiahedenj 
paa siere Hundrede Miles Asftankl 
Men selv saadanne, som aldrig har? 
hvetten set ellet hptt Pastoe Nielsen i» 
Hartford, vil dog slutte som saa: Der 
stal mere as en Profet til at gste det. 

Og med heusyn til Bjeeltem saa ved 

selv de, sont ikte er meget striftlloge,« 
at Jeuss lalder den en Dienstalt, som 
set blot en Sterne i sin Brodets Ofe, 
ca da kan man godt over-lade til Pa- 
stot Nielsen felv at betenle, hvoe hsj 

’« IF- ;’f« II Uf- -’.«· WMMMWWXOTSÆFF Mk Adi- THE-H IT ·Z-Zc-- «’H- IRS-T- ä- fksssstYs MI- «?.'-X-Y-Ji«--T.'-:’Z-T.- :- 

N 0 T l c E! 

Danish Luther-m Publislting Usmsc skal have 

sit Opgør til 1fte Maj 1.m1. 

Alle, der fkylde for Blade eller Bogen bedes indfcnde 
Beløbet før den lste Mai mol, for at vi kunne faa Bogerne 
gjort op. 

Husk dem-. Nu er det, at alle uden Undtagelfe maa 

faa deres Regnfkab med os i Orden. Dettc betyder enhver, 
fom ffylder Danish Luth. Publ. House 

Eiter Iste Maj Kredit igen; men det-gamle maa først 
betales. 

Fugen Undfkyldning. Vi siylde Pengene og siulle 
betale. Laan felv Pengene, om De ikke har dem, at vi 

kmme faa dem at betale vor Gæld med. 

DANxIsH LUTH PUBL. Houski W
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en Titel Herren maatte tillegge heim« 
der set en hel Bjælle i mit Ofe. 
Alt dette stulde Pastok Nielsen indiv- 

lettid have haft Lov til at sitive i 
Bladet »lil ltiftelig Oplysning«, til 
Föde for sagdanne Sie-le, sont Faatle 
hungte og tekste efter at smagsog se« 
hvor ond en Preest a pden fokenede 
Kirle lan viere. Me naat ban i 
samme Stylle udlaster en Sigtelse 
imod mig, som baade lan betnde det 
ene og del andet, om lan faa det til 
at se nd, sont o jeg havde frarpvei 
ellek fraliftet min Forgcknger hans 
Kalb fotn Prall i Weltbkool, ellet som 
otn jeg i hvett Iald i deti Fotbindelfe 
havde handlet laa stammeligt i en ellet 
anden Henleende, iaa hverlen jeg ej 
heller det Samfund, san ordinerede 
mig, lunde være det belendt, iaa bot 
det visselig ille ftaa uimodsagi. 

Det et dog ogsaa uvckrdigi isæc soz- 
en Mond som han« der taler bsji om 

egen Beerdighed —, at bruge solidari- 
ne Var-den« selv om han er bleven 
kamt: lumilelig at ndlaite saadannc 
Sigtelset, der godt lau betyde det 
mest itammeligr. Og deriom Pastoe 
Nielsen lmr gjott dette for at bran- 
demckrle mig for Vetden, saa er det 
io ligeftem modbydeligL 

Han ftkivet om mig: »Paftor 
Thoteby burde have ncevnet, lwokdan 
det hændte, da en met fta Blatt- 
Zamfundet ovettog Getningen eftek 
den norile Ptæst i Westbwol; men 
denne Handelse fottier han. hensigs 
ten helliget jo Midlet for den Slans 
Psalm-, saa det trckngee ille nsjcre 
Forllaking.« 

Detfom der hat vceret brngt nnget 
faadant Middel for at faa mig ind i 
Embedet lom Prcefl i Weftbkool efter 
Pastor Storlie, lau er det mig Ube- 
vidst. Jeg ved itle at antet, end at 
det gil aadent og ætligt til. Heller 
ille ved jeg af at have brugt andre 
Midlet under lldfstellen as dette 
Kalb end saadanne, locn godt can 
taale Lyset. Og derfom Pastot Mel- 
sen trot, hvad han selv vaaftaat, at 
ieg hat saadant noget sicndigt, stjull 
Valen, socn jeg ille vil ud med i 
denne Iokbindelfe, laa lrot han fejl; 
og for at tilbagevile denne ausser-di- 
ge Besiyldning samt for at iaa Klar- 
hed over, hvad der lan ligge i den 
stammelige Sigtelse, soa et det at jeg, 
idel jeg drager Omsorg for, at dette 
lommek Pastot Nielsen i Hande, heu- 
vendet mig til ham med den Anna-d- 
ning, at han fottæller os, hvad del c-, 

han sigtet til med ovennævnte er i 
.,Kitlelig Samlek«. 

Paa samtne Tid ital jeg væte villig 
til at imsdelomme ham med alt, hvad 
han kned Rimelighed lan paaftaa, at 
jeg burde nckvne om det, svtn hændle. 
da jeg overtog Getningen her i West- 
brool Menighed eitet den norfle Prwlt 

Falmouth i Marts 1901p 

Peter P. Thorebn. 

Noglc Mindebtade, 
pnu nein ask-be Vene. 

Paitpr Niels Meinen Jenseits Giov. 

Det var i Vinteren KRA, i Reben- 
kunn, n! jeq festft medic-S nka silenten 
senten. Han, Vin, J. ’t. Jerssid ng 
jeq ftulde der asflntte vor llcdgnnelsr. 
Nennem nenne Vinter grundtques 
Eis et Venttnb melletn Jenfen on os 

andre tre, sont hat lmldt nd üben. 
Vi Date fmn et Fixetlweh XIV-m 

der blev ret Ven med den ene, blev ret 

Ogsaa met- de andre. Men tttsem Ver 
kom den ene for nen, sit onsan such de 
andre nt bestillm Man plejer u! Ene, 
nt et Firetlotoer betndet Lytke Zuc- 
knenet er dist, at vi fire have last mere 

Lnkte, samtnen med Innernan end oi 
vilde haft, om en nf us hatt-de mem- 
let. Nu hat Gud pluttet Det ene « hd 
as oq gemt det. Hnn bevate oqfaa be 
andre- 

Der i Kobenhavn var en af vote 

Læte:e, den leerde Cum-. theol» senkte 
Provst, Gabriel Koch Rast vi havde 
Timet hos hum, var der een Eies-.- 
dommelighed ved Kleinen Jensem og 

,det var, at hcm tunde altid sin Lettie. 
Og det var i det hele taget et Grund- 
ttcet i hans Karattet, han var en te- 

delig og grundig Mand. Dette traub- 
te frem i hans Preditem i hans Reli- 
gionsundeevisning, i hans thhold til 
hanö Omgangstteds. baade naae han 
havde fejlet, gg naat han tmvede fm 
Ret, af hvem dee gjotde ham Utet. 
Derfor var Jensen en Mand, sont de, 
der leerte ham et kende havde Respekt 
sor- 

Den 10. »Bei 1885 i Nazatet Kirke 
i Cedat Falls, Ja» blev Kleinen Jen- 
sen og jeg ordinerede as voet have-ren- 
de Samfundö Zornwut-, den gamte 
Post-n A. S. Messe-h En Tid senkte 
bessng its Jenseit vg band me Hu- 
strn t betet nye Djem t Rutland, Ja. 
De habe det. squ de sieste uf os Pre- 
stee, dee et als-est Tjeuestem gansie 
samt t ttmelig Denseende til at begyns 
de Inv. Wen Sei-sey tande, om bsn 
hat-de villeh fttt stn Brud tud s et 
nosetledes Wust og temfselabelt 

Him, «pm han havve btevkt i Dau- 
-narl, og nydt et Lcrreembedes Ind- 
trrgterz thi han havde taget Semina- 
rist-Etsamen, sst han besiuttede siq 
til at blive Præst. « 

Man vort dunst, luthersle Fell al- 
tid bete-knien hvad mutigen en as de- 
res Præster hat osret for at Guds Ord 
lunde bltve sorlyndt sor dem? 

J Striven med Grundtvigianis- 
snens salste sjaslssordcervende Leere 
indensor den daværende danste evan- 

gelistiluthersle Rirke i Amerika, stod 
Kleinen Jensen aabent vg- mandigt 
paa Lutheranetnes Side og lasmpede 
baade med Mund og Pen sor Guds 
Ords Sandhed, scra vidt vi erlendte 
den. Og han hat srn Del i det Re- 
sultat, der da blev naaet —« alt as 
Gnds Naade — at en Del as vvrt 

Foll i hint Samsund, sit aabnet Os- 
nene sor, eller blev bestyrlede i Troen 
paa, at den hele Strist er Gnds Ord, 
at samme Strist er den eneste Regel 
cg Rettesnor for Tro, Leere og Liv 
og tildels sit aabnet Dinene sor, ellerx 
bleve bestyrlede i Troen paa at samme« 
Gut-s Ord er ilte blot Regel og Rette- 
snor, men vgsaa eneste Kilde til Tro, 
Lære og Liv. 

Hvor stor Betndntng sor den Hel- 
ligaands Virtsomlyed, det har, at et 
Toll bar Ljnene aabne sor disse Ting« 

Holler de sremsarne Tiberf- Historie. 
Hvor Guds Kirle blomstrede og bar 

szrugt holdtes Guds Ord i Agt og 
Wir-, hvot den visnede, soragtedes 
Guds Ord. 

Men ttl at bringe en Del as vort 

Fell til at agte Gttds Ord, mere end 
tilsorn, dertil blev ogsaa Pastvr Kle- 
men Jensen brugt, og dersor slylder 
vort Klrtesolt baade Gud og ham Tal- 

Klemen Jensens sidste Aar vare 

tunge sasvel for dam, sotn sot hanti 
Herre. sulde as-Lidelser, sremtaldte 
belade ved Sygdom. hans egen Stro- 
belighed, vanstelige Forhold, onde 

Mennesler vg Menneslers Ondslab og 
Snæversnn hvilte sidste tre Ting ere 

slemme at vcrre Genstand sor men 

Eva-ne at være og at have, og sor holl- 
ilet der engang slal gpres ham Regu- 
stnb, dersdsmmer uden Personsanse- 
else. 

Men disse stdste Aarö Lidelser gav 
ogsaa Jensen Anledning til at gtre 
Belendtslab med Guds og Vesners 
Trosasthed i en Grad, som han man- 

ske ellers ille havde saaet Anledning 
til. Og dersor verre Herren taltet. 
Men ogsaa Jensens Benner, man del 
være rnig tillndt at bringe min hier- 

lteligste Tat sor, hvad de vare sor ham 

P hans tunge Tid. 
Hust saa paa Venner, dernede t Jen- 

sens Mentghed, og jeg ved De ville 
huste derpaa, at Klernen Jenseits tro- 
saste Huftru staar ene tilbage med de 

mange smaa nforssrgede Osm- 
Fred være med Klemen Jenseits 

Minde! Chr. Falrt. 
--—--.-·..--—--· 

tst Vaning 

l J en lille By i Schwarzwald boede 
lm ndehuager med Huftru og tx 
smaa Born i en uSsel lille Hyttr. Eu 
Dag git des-ge Forældrene hen for of 
se til Bedltefadeken, sont var syg. F» 
de gil, fagde Moderen til Vol-vene: 
,,Lad mig nu fe, at J eke rare, arti- 
ge Born og vogsee godt paa Httset.« 

Web Lljciddaggtid børet Bemene 
Latm og Stoj paa Gaben og Naabet: 
Brand! Brand! De lebet ben til Del- 
ren for at sk, og se, da beendet det 
nede i Buen allerede to Hufe, og Bloc- 
stcn jaqer Flamme-me videre og Dive- 
re. Man tcentte slet Elle meke paa at 
ltsnne flulle; alle streg i Munden pcm 
hinanden. De to smaa blev ganslz 
bange, og den lille Pige begyndte at 

grædr. Mer da sagt-e hendeH Bro- 
dert ,,Lad viere med faadan at tade, 
Lateine; jeg vil behel« 

Lg begge Bøtnene knælede ned og 
bad: »Aera Gudl Lad vs beholde 
vort husl« « 

Jlle et Mennesle senkede Bei-neue 
en Tonle; tun en gammel Bunde, som 
git fotbi. ftod et Øjebctk stille, foldede 
Handerne og sagt-e: «Kce·re Gudl 
Dersom det var mig« saa lod jeg Ber- 
nene beholde Hulet!« 

Bestandtg netmeee kom Flamme- 
ne: alletede flsi Gniftekne imod Na- 
bohnset5 Bot-neue raubte bestandig 
Engsteligerez da, med et vendte 
V i n d e n sig og drev Flammeene til- 
bage, sauledeg at ikte en eneste Gntst 
faldt ned paa den lille Hytte. Og da 
thcldkene tom hjem og fandt der-es 
has ustavt, da fortalte Betaene dem 
gledessttaalendc »Vt bad til den leere 
Gut-, og han lob oi beholde vott hast« 

»Ke. ng.«« 

Psi hat list-e mssd arm 

Telegråm « 

»aus at m S ndsng of 6 Kssssr fm 
Bim- fm DAMon er nrsommm til 
N w Y il med 'D- nIp"-ibe »Jsland«. 
Denn-a HV Dis omno Pf qDapk· 

Dmlish l-Isfh. I’Iil)«.l1»use, 
Meinst-bin « 

Store Brugg-se af 
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Z Siibskriptioiisiiisbydelse paa Vilh. Beck: 
f« s i s v : 
H- F, 

; Eriiidringer fra mit Liv. Ez- 
» 

s Ten quiidelige Livdbevckgklfr. Pastok Wilh. Bei-! nu i over en Memikfkmldec Ej 
;- har situiei iom Leier as, var haii san siot Beivdiiiku soc vori Falk. ai dei kiiii taki H 

g· ioibavsr. oi deii kndiiu itke link faaet fiii D sinnt-striva- Rvar Pqiivk Bett ni; 
, eint talkige vaordciiigek udgivek iiiie Livderiiidiiiigsr. ville disfe noiiikligvis nsds 

vciidigi v isirnilu dreie sig vm han« Vikkisonihev i den iiidke Mission oq vctvcd 
. give eii Empfing of dem Aktiede i deii dansie Falken-sc k 

;- Soiii disk aliid vil unsre as istke Jiitimsse oi fasse cii Kkigsbetritiing. nam- 

TJ deii et strevcii cis en Ertrages-. der list vækkt ined i Slagliiiirii, ein of ern. ver· fmi c: 
s dar vittei iBaqikovpeii. vil drt ogsqa have fis-re Interesse cii Iæik Pajiot Bei-te :- 
·· Ekiiivtiiiget. nkiov fordi han idra iidiic Mcimcikealder var høki til dei litteiige c« 
s Live Foiiiovvist vii qldrig holdt iiq tikbazic i VII-beider :- Zs Vostvk Beits Ermdrinsiek viue have vaadis fitkbijioiisk og kiiliiirhistoriss Jus : 
s medic Foi knotige gunilr villis de vvsiille fviiiidne Bakiidomss vg lliigdonisbilleg : 

der, vg de vilik give de isiick ei Jiidblit i maiige Fort-old. iom kaii biive dem til 
s« Ratte vaa dem- L vsvandkiiig niaii faak Yesliayed til at folge den indrc Mis- 
J sioiii Iaiimaist fka veng iraiiqe Vatiidomiii og Ungdonwdagk til Nat-dem hovt 
:- diii stunk i im bedfie Maul-emsime 
Z »du-vene- mvii hidtil kernig kendik Posivk Viel ivm Pkædikant vg Sjcrlesprgek 
«- fta bang deilenfqmliiigek, Ivm, thiaiiek oq Form-Her iku vom-O -Jiilegave«, 
I- sism esi oiiihiiggelig Hassadek skq tin-is »Skaikisie«. iviii den iiidic Miesioiis ind- 
Z Ikkie Leder og Foksparer im han« iiiange Riemann-L iaa ek dei, som viii hatt-s 
is- Ekindtingetfmelte alle diSieEgenfkabek inmmeii. ickite en Stieg til hist og her. 
s uddvhe og give Relief. iao Reiiilmtet blivet et stsni og uforgiemmcngi Billede of 
Ei diii iiidre Mieiiviis aamte Jemand 
Z Sviii dki iuiide denkt-C ei- Pafiot Veris- Ekiiidriiigcr ille time Tagbvgsvpteas 
Z arti-L imn en sktsk og livfuld Statt-Aug huok den heilige Ali-or faldek iaq haust 
Z- i Tini-d med dei hieriklige Laue, der er særegeiii for hom. 
;- Rkteimaoende Uvdtag as Kapiteioveisstifieriic viue give Læseisiie et Beseel- 
E as Bogens inmlede Jndtiouu 
Ha »F isinmeivoo zwi- vg Mv’c«, .J Nimmt-ist« »llkiivrkfiieioaskkne-, .J 
S Uva »F Drum-c »F Ekel-M, »Den indte Missions Forliold til Universiietei-, ,- 

I »Den indkis Lusiivns Fothvld m de vndtc Leike i xsoltiknlerM »Den indie Wiss :- 
- siviiv Fremiiviig o llduiliiag«.,.«1"eii indke Missioas erniiid« i. v. :- 
- ««Ckitidiingei m inii Liv« vit udcoiiiiiie i c 7 heftet a M is. II.00 ist alle c- 

«Z Hcfikr. Substkiptivn bedes iadIeadi fu«-est niiiligt til II 
d'- 

3 vmxsg nim. Hist-. Rossi-. k; 
Z Ists-, Nod-. E MQWMMMCLWMOMMDÆRKWU swwÆtkiiÆVÆMsw 

pr- -·--.»s«-» 
H «"«-«««««»«««"«’««« ««’« '«"«'«"«"«««.·«'«’«’ «·«·«’ ««"«"«’«««'«"«"«'«’«««"« IT« « «'« « « « « « « « ««« «"« « « « ««« « «'«'«· «’«-« « « « « «-« E 
'- I- s- O 

« 

; zitor Yllnstrcrrt Ek. Iq 
.- «: - . . . bl. J« c· « L all« Falnl lc 170 « f« k« .4 . d! : « 
:- « 

» »s- 3 Pmamdaave med Chcwaldscns Ukllcdec k, 
v· N 

« )- ;: II. :I5ms.nt(«1sk :I.!.-.su·i"n mrd :. z« .- 
« »- s: (-1-«k1nn, Usmnidlc Hirn cg H X Nu: ...... .«-:-'«1.."«n. :«- : k- : ’.«, l). An u Itsiuutku ZU «. k; 

P Z Itz, l) sinllsixnksin I .1I1:«-:ssonst II I Usumnunstl WuUIUH Tsn Ei : micho Tir much rinnt-: til :L « 

: ist kmmlr W Hu- Ikmnn m; IF 
: tm Octrtiszzipmnn iliuntc Es : s.k.. « »Hu-es winken kii U 
: Inn-us- oH lmkiij Nur-»in nn c; 
: TuNinus-»Viekann«;Hut- cj 

f’ Z Haut VLIUML bilng m km k» 
; In ltuegunu t( n Aul- oq THE « 

Tautwt »Hm sonnt-leis :-' : H s- 

He summiszjz tusnmnflr F; 
Wut-» stiärnsntr Tun nickt TO 

)- lrL sssdtsfr Urkrllmlllrx pp 1),; :- 
l-«·lfidt"km·11tFausn .Pind9 
m jin-nunicsxumumsr u i v.; 
rsgi uti sum mm nicnge hol- 

szdkz Empka .-.-: qf ususmvtme og a sdns besonnt summiere- Tmnr o» alle 

folgende must-o dsk Hotmboeø Illuiucrcde Bcbslordbvg .............. -.. sum 

1:-, n Amerika-ist Mute-m mev sorgt-wie Stock, kwg og Sust- For udui oven 

smamde»1tmeltolder des-ne en Ilytitrerkt kafcdmng ver Læsnmgm as Bibelw- 

zmigeu Hof-umso Gauen oq onamule Junttoanocw til M nye Testament; 
Billkdcc im zuogcuijrc ask-gut i des heilige Lands seksmt kigt farucde 
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Tegmngen itetnfuuchc de vtgttgfle Begtvenhedcl i vor Ftcliers Liv; rn klmtte Es as btbelske Jllustmttoner as mæchlige gommeltesmmcmltge Begivcut)edek, m- J» 
belsiecldjagm bsbelsk Jk-Iuc·hcftorie, Sammet EM vg Brug o. i. v.; cII For-s Es 

H mingoplabe oq mange sleke heliides TocrsGkavetmgesr end den sokcgaaknde k- 

EZ « 

cm Luka Bibel ................................................ two Z 5: M, U. Nsdt Nimmt-er med fulb Insowan Rtg og kunstnerisk Jndbmding. k- 
ZZ Juni-on- iom Nr. m ............................................... 12.00 E H 15, l) Tysk Marsle Fuld Fotgyldning paa Sxdch Ryg og Ent. Nyk k- 
j: symboer llvinmfnmgcr. Endnu itere Tote-Jlluftmttonet; komm-, titlchte :- 
HZ Stdn- med btbelsce Jllustranonekx m Pksvesive of den bist-mu- (·0ii--x Ak- 
IZ krumm CEslvbibclem fka det 4de Aatyundredr. Tet Ivkige Jus-hold iom · 

i oveastaaendr. Et iærvelek pragtfuldt Verk. ........................ 14.00 
« 

Deut-h LIMI. Publ. Evas-. 
Blatt-, Nebr- 
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Din Bruders Blod. 
As Pastor N. P. Msdim 

Pris: J cmslag 50c, indbunden 80c. - . 174 Sjper. 

Deut-h Luth. Pub1.Eouss. 
Blatt, Nebr. 


