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A 
Korrespondancer 

Conncil Blasfo Ja. 

Sidste Sandag Den Bude denneg 

--havde oi Bespg af Paftot Metigersz, 
som pmdilede i Kisten, ligeledes oed 

Bstnefeften om Eftermiddagen 
Almindelig Glæde og Tilfredshed 

hetes udtalt angaaende Paitor Men- 

gets Besøg, og faerlig den Maade, 
hvorpaa Herren lod Ordet lyde oed 

dam, derfor lan oi ogfaa sige et vorig- 
tig »Tal for Besoget!« Bøknefesten 
var i Anledning af HocrdagsstolensH 
Afslutning; Stolen bar været holdt i 
6 Ugek af Student Christiansen. Te 
stolebespgende Bøtns Antal var lilleH 
til at begynde med; men Mr. Christi-; 
aner gil og opsøgte mange og dem-l 

gede Fokældrene til at fende deresj 
Born, og paa den Maaoe bleo Antallet» 
bragt op til benved 90 stolebespgende 
Born. Læreren vandt Bornenes Til- 
-Iiv og Kakiigkpen s« Akbejoet gik gebt! 
og hat vundet alminoelig Anerkendelfe 
Han siger selo, at ban var ineaet ted 
af, at Tiden saasnart var omrne. Lini 
kort Tid rejfer han til Pastor Grills 
Menighed. » 

— Arbejdet med at udoide og for- 
bedre Kirten og Ejendommen i det 

.hele tagel, er begyndt; men om Di bli- 
ver færdig detmed, til Paitor Proven- 
sen kommen er toivlfomtz tlii det ladet« 
til, at Kontraktøkerne ingen Hast darl 
faaet over fig. Omkostninaen ved Ar-» 
deidet anslaas til 82,000 og oil anta- 

-gelig blive knapt nol. 
—- Sidste Sondag Morgen blev 

John Cash, ansat som ,,Eatoiler« ved 
Union Pacific, kamt af et Passageetog 
og kom saa slemt til Stude, at han 
dpde to Timer efter. Han var paa 
Bei til Akbejde og git langs Stinne- 
gangen i famme Retning som Toget 
Der er 2 Stinnegange, en for pfr- og 
en for oestgaaende Tog; men den Mot- 

-gen var en Fragtoogn kommen oder 

paa den, som bruges for østgaaende 
Tog, og omtalte Tog beugte derjot 
det andct, og den forulnttede bar an- 

tagelig troet, at Toget var paa den 
scedvanlige Stinnegang. 

Han eftetlader sig Kone og flete 
Bern. 

— Mr. Knud Jensen kom slemt til 
Stade sidfte Søndag Nat ved at falde 
fra Toppen af en Jernbanevogn og i 

Faldet at komme saadan i Berøring 
med en Jstang, at den fotaatfagede 

«et fletnt Saat paa hans ene Ben. 
— Bi hat haft megen Regu, og det 

hat forvoldt en Del Stade. 
— Fra og med nceste Sondag hol- 

des vore Gudötjenester i Grundtvigi- 
aner-Kitken paa 7. Stteet ude i den 
sydlige BydeL indtil vor egen Kirke 
blivet fcetdig. 

— Antagelig er de alletfleste betendt 
med, hvad ,,Dansteten« hat unt-erret- 
tet angaaende Qusteligheden og den 

linke Ntdvendighed af at faa ansat en 

Ifast Pteest i Sau Franciseo, Cal» og 
Ei den Anledning vilde jeg sige til Ven- 
·net as den Sag: Lad os alle give 
Il.00, ellet men, om man snstet, og 
deemed meneejeg saa den Sag vil 

share faaet et godt Stsd fremad, hvad 
IPengene angetan thi det er at haabe, 
at den Sag maa have mange Vennert 
Dei et vel ogfaa timeligt at tro, at 
—Mrketaadet maatte finde en Mand, 
Lsptn vilde modtage Pladsen. 

Med Hand om, at den gode Gud 
not vil ftyeke os i den Tause, at det 
Tal san og fdlive til noget, ja, til 
dass Mee, vil jeg san tun sige: Lad 
di Iste del i Jesu Rat-n og til hans 
Me. 

El J. L e e. 

Rnskiu, Nebr. 

Dei saakaldte Spring Creek danske 
TSettlement i Nebraska ligger i Nu- 
ckolls County, der grauser op til Kan- 
sas, og det er det sjette fra Oft. Med 
ste maa Nutkolls County fauledes 
henregnes til den frugtbare Istlige 
Halvdel af Nebraska. Ydermere er der 
ingen Tvivl mellem de, der kender til 

Egnen, em, at det Sirt-S, hvor de 

Dunste «hat siaaet sig ned«, maa an- 

ses for Countiets bedste Part. Dei 
var for omtr. 30 Aar siden, at nogle 
san Familier fra Aalborgegnen her 
til-te Land og fanvt sig hinn. Jgen- 
uem Aarenes st ssgte Slægt og Ben- 
ner til den Pladz som de sprste danske 
Mittme med siigende Tilfredshed 
Mbkivet at bebt-. Saaledes er der i 

·— 
« Mel-lind matt. 80 danste Familiet i 

«- JWWDO Bittfomhed som Land- 
» 

»Unsere i Spriug Ereet Settlement. 

Det et en hsjst blandet dansi Be- 
follning, der ftammet fta omtr. alle 
Egne af Modeklandet, bog fleft Jydet. 
Det stote Flettal hat hørt til Smaa- 
kaatsfollet hjemme og tom altsaa til 
Amerika med »tomme Hcendet'«, en- 

telte endog med Gceld for Ovettejfen. 
Ved flittigt Atbejde og god Fotsynlig- 
heb hat imidlertid alle Dansie for- 
maaet, at stasse sig nette og velftillede 
Hiern, hviltet hat vcetet saa meget let- 
tete, som den tige Muldjotd sont Re- 

gel hat givet fmukte Afgtødet af Hoc- 
de, Rug, Havte og Majs, hvilten sidfte 
Plante felvfølgelig et den hovedsagelig 
Vytkede paa Pladsen. 

Af oa til ankommet nne Lands- 
mcenh fta Danmatk, sidfie Foraats 
faaleves 10, og de gaat alle sttaks is 
Vitksomhed under de bedfte Fothaab-i 
ninget. Nu og da hat entelte folgt udj 
og fot en Tid prøvet at sinde ftøtte 
Held paa andre Sttøg af. Amerika, 
men, som det synes, uden godt Resul- 
tat. Her hat de tunnet gøte iøjnefak 
dende Fremgang, og under denne Et- 
tendelse et de ogsaa omtt. alle ankom- 
ne og et paa detes gamle, lendte Vit- 
keplads. 

Settlementet hat Z gode Matteds- 
pladset, det alle et i Fotbindelse med 
ftotte Jetnbanet. Gode ametitanfke 
Stoler have-S ovetalt, og Ruftin Bri, 
der fotttinsvis et de »Danfteå Bn«, 
ejet en nylig bygget, fotttinliat beim- 
tet, starre Stole, ordnet med fem 
Klasseafdelinget. To dygtige Dansle 
hat Scede i Stolens Bestytelfe. 

Ved Siden af dtives hvet Sommer 
Vel besagt dansk Stolevittfomhed, li- 
aefom de Dansle — detes Fcedtes 
Kitle tto — hat ordnet, god luthetst 
tittelig Betjening. 

J. L. Weitetgaatd, det et nøje lenbt 
med alle Hjem og alle ftedlige Fothold, 
hat, fom det fes af omftaaende Kund- 
gørelfe, i det sidfte Aats Tib, omtt. 
i Settlementets Centrum, optettet et 
Kontot for Salg og Køb af Landejen- 
domme, specielt med det Fotmaal fot 
Lie, at formaa Landsmænd fta andte 
Egne til at reife hettil og aftøbe Ame- 
titanetne, fom vil salge detes Efeu- 
domme. 

For Tiden hat Westetgaatd over 

30 ftøtte og mindre Pladfet til Salg 
sentelte til Udleje). De tan alle fuldt 
nd maale sig med de Danftes, hvad 
Godhed og Beliggenhed angaat, men 

Prisen et iReglen alligevel ikle faa lidt 
lavete, fotdi Ejetne, som det fynes, 
onster at treffe Fotandting af tent 
private Grunde. Disse Hjem ligget 
enten sptedte tundt om imellem de 
Danste, ellet ogfaa ligget de i Settle- 
mentets Ydetsidet. 

Dette Tilbud, som faaledes fotelig- 
get Lands-month det atttaat at korn- 
tne i Besiddelse af et godt landligt 
Hiern, maa uhetinget aner for gan-- 
stigt i enhvet Retning, da det itte et 

noget ukendt og uptsvet, som stilles i 
Udsigt, men en Plads, hvot en Meng- 
de Kammetatet, om man saa maa sige, 
alle hat atbejdet sig vp til gode Stil- 
linget, fta hvilke de nceppe flyttet til 
nagen anden Plads i Amerika! 

Dansie scelget itte detes Hjem uden 
eksttaotdincete Omfteendighedet, og i 
saa Fald vil de ganste sittett tsbe igen 
her, ellet ogsaa gaa til Rusiin fot der 
at nyde de ftedelige Dage, som en Al- 
derdom, der fslget eftet et vitlsomt 
og femme Tiber tet htydsomt Liv, 
gerne klukde have. 

Undet Brimlen Lstdag Eftetmid- 
dag paa Rustin Stteetö vil den danste 
Junge tet snatt faa Ovettagetl 

Keumare og Omegn, N. Dak. 

Dei er nu lange stden, man hat 
hsrt fra Kencnakq itte fotdi der itte 
er foregaaet noget heroppe, nej, der 
foregaar alifor meget i saa stott et 
Settlement, at en Korrespondent tan 
have Rede paa det hete. Jeg er vis 
paa, at man mange Siedet i Samfun- 
det pnfter at hsre fta N. Dat. noget 
oftere, da vi er en sammenbtagt Be- 
foltning fra næsten hele Amerika. Der- 
for opfotdtet jeg eder som tiefer heite, 
som tan strive og sont hat Interesse, 
gsr Alvor af det, og striv! her er 

Nyheder not. 
—- Først om vor By Kenmatn Den 

hat votset med en hurtighed fom tun 
faa Byer i Amerika. Der er nu tre 
store Elevators, 1 Melmslle, 2 Apo- 
tetes,·8 Banter, 3 Hakdware Storeö, 
4 Hoteller, 5 Manufatturfortetninger, 
6 Udsalgsfteder af Farmmastinei. 7 
a 8 Ksbmandsfotretninger m. m. 

—- Ornttent 18 Mit nordsst for 
Kenmare er begyndt en ny By som tat- 
des McKenne; en Del Fotretnings- 
mcend hat bosat sig der alletedr. 

— Grunden til den danst-luthersie 
Kirte i Kenmare By er nu færdigz 
Kirten menes at stulle vcere færdig til 
Eftetaatei. Den stal not vcere som 
et Lein af Trinitatis Menighed og be- 
tjeneö af dennes Priest. Der er mange 
Dunste i Kenmare, men tun faa Kir- 
tefplt — « 

T -— Meo Foraarsarbejdet hat oet 

gaaet Initiat, alle tnulige og umulige 
tiræitet tat oæret i Brug, baade 
Tanm Ltger. Muldyr og Heile. Ja, 
det eneste man ikte hat set endnu er 

vist en Ploo trutten af en Vejrmollr. 
— Trinitatiszi Menighed fejrede 4. 

Juli med Borneseit oed Kitten J 
Ebenezer Meniahed feitede man ogsaa 
Bøtnefest tilliae med Kvindeforenin- 
arns Bazat ried Priesteboligem 

—- Pastor Petetsen hat faaet sit 
store Hus malet baaoe ude oa inde, saa 
naar man ailæaaer et Beleg der, stulde 
man næsten itte tro, man var i N- 
Dakota. 

— Zorn betendtgjort var der Mis- 
sionisnmde i Trinitatis Menighed den 
27., 28. og 29. Juni. Prcesterne Han- 
sen, Rotte og Zmith sta Ringsted, Ja» 
talte. Zondagen den 29. var der sam- 
let benoed 400 Danske i Hirten. Pa- 
stor Zinith talte. Samme Dag var 

der Gudstjeneste sorste Gang i Zions 
noe Kitte, boor Pastor Hansen talte, 
da Pastor Petersen endnu ikie var 

kommen bjem fta sin Reise i Jowa l 
:I.Icandaa den »Es-. talte Paitor Zmiths i Zions Ritte. Der et nu teaelmcessig 
Gudstieneste i Zions Fiirte boet Sen-s 
dag. Paitor Petersen taler hoerandenj 
Evndag. s 

— Eiter som man hører i »Tansie-s 
ten« er det not sleint med Motada 
paa Veiene oed Born-bells, og saa man-; 
ae Voane der toter fast; det er dog tnaps 
faa siernt ved Litsiden, endsiønt vi hat« 
iaaet megen Regn i Aar. En Regn, 
som vist sjaelden findes Mage til her 
fik oi den Z. Juli. 

— Ter strier i et privat Bteo fra 
Nebraska her til, at de bar hort vi er» 
irosfen til og tote i Zier-oh maa jeg 
sporae, oil De gore Nat ad os? Her. 
er lige saa godt sont i Nebraska. 

— Dei set ud til, at Herren vil 
unde os en sjcelden god Heft igen i; 
Aar. Sieben staat aodt, og VatmenI 
som vi manglede i lana Tin, bar vis 
nu oasaa faaet. Rua, Bna og Hvedes 
er snart scrrdig til Dosten. Man erl 
nu i Færd med Hort, men det gaar 
langsomt, paa Grund af det meget 
Band i Engene. 

—- Der lommer staoig nne Land- 
føaerex men det er not snart paa det 
sidste, da alt Land snart er taget. 

— Andrero Larsen med Familie, 
Martin Petetfen med Familie og Pa- 
stot Petetsens Familie fra Ebenezer 
Menigbed, Flarton, besogte Zions 
Menighed sra den 12. til 15. Juli.l Mandag den 14. benyttedes Lejlighe- 
den til en Tut til Sloven ved Monse 
RiVer, 5 Mil pst for Hirten. 

— Student Edtvard Nielsen holder 
danst Religionsskole sørst i Kenrnare 
By og senere i Trinitatis Menighed i 
Sommer. Vi er glade ved at have 
hatn iblandt os. 

—- Trinitatis Menighed har taldet 
Pastor Srnith sra Ringsted, Ja. Me- 
nigheden agter at opsste en Præstebo- 
lig i en ncer Fremtid. 

— John Wested, sont hele Somme- 
ren har vceret syg, er nu i Bedring. 
Mes. Otto Sorensen hat ogsaa verret 
meget sys. men er nu bedrr. 

— Sendag d. 27. Juli stal der op- 
tages 7 nye Mehlemrner i Zions Me- 
nighed. Der et Plads til stere. 

—-— J Dagene sra 1. til s. August 
vil der blive Missionörnsde og Beine- 

sest i Ebenezer Menighed. Alle er 

veltomnr. 
—- Missioncer Jens Dixen er nu 

atter reist sra os, og opholder sig not 
for Tiden i Latitnet, Ja. Vi venter 
hans Bessg igen i Esteraaret; ester 
hans eget Udsagrs «maaste for sidste 
Gang« , tun Herren ved det. Bi sen- 
Wer ham en hjertelig Vilsen og en in- 
’detlig Tat for hanj Arbejde heroppe. 

—- Naar en reisende des-get disse 
Egne, vil han uvillaarlig ftge: »Der 
er Lio i det heroppe, baade i By og 
Paa Land.« Og man maa sige, det er 

jo godt. Men bare man itte glemte 
det vigtigfte, det ene fornodnr. Ja, 
sandelig, her er travlt her oppe. En 
higen og Strnbes est-r det jordiste, 
altid niere; naar standser det? Er 
her Arbejdslyst og Kraft not paa det 
timelige Omraade, saa trænger vi 
desto niere paa det aandelige. hvor 
er her itte en stor Fare for et Guds 
Barn, naar denne higen totnnier efter 
det jordislez en Fare sor at begynde 
i Aanden, men fuldende i Kot-et Man 
glemmer at hige ester Kronen, Mena- 
diet, indtil det er — sor sent. Bist 
mangt et ærligt Guds Barn maa til- 
staa: «med mig et der stet et All-age- 

husnidlielsmiaiutn see sltlende trit, ttlteneed td ernst 
umsä, en Oel »dem Iplek usie-these Ist-Zu ne 

Flor-»san- ellils ANY-IT eetdeflm Uns eller 
er, a irr-e 

de, leei des-irrte äu gea«, stets Un owns-Nä- 
Ivnnee,tues Ier les-if en nssree Jeder lot-es »Me- c lvesseyee omee He 

Inn er et tm Yes-»ges- tznsnegseesn i III-«- 

sen-F. Fand-e Stunde derer-—- det ers-M III-ed Ese- a 

ers We, see se- warst-, su. 

fald.« Dian tun sidde inde i Kitken 
og høre den meft alvoelige Prcediken, 
ja, endog oni den state Nat-very men 

saasnnrt man lommer ud, faa ,,far- 
mer« man, ag san, og sag, —- og san 
er der igen en Higen, en Strceben ef- 
ter at blive den st a e s t e, og saa 
glemmer man at: 

Enart et min Vandting endt 
J Siedet-Z Land. 
tsr jeg eg tet omvendt o. s. v. 

Ja, man gaae endda san vidt, at 
man iigert »l)ar jeg en Form, tan jeg 
give san meget til Missionenz hat jeg 
to, tan jeg give saa meget til; og hat 
jeg tre, tan jeg maasle give mest. Hvot 
er denne Storheds Tanke dog bersten- 
de bet oppe. Men dette at vcere den 
ndmnge, den mindste, alles Tjener, 
alles EkovifL det er vift lige san svcett 
fom for en Kamel at gaa gennem et 
Naaleøje eller en rig at komme i Him- 
len. 

Hilsen til Les-ferne M 

Status for 
The Lutheran High- 

School and College 
Association. 

Rakiuc, Wis. 
lfiendonn 

140 Lotter værd Etk. STIMM» 835,Wj.00 
Skolegrund: 12 Lotter a 8250.00 3,»»U.00 
Skolebygning ................. 27,0»0.00 

Jalt Vasrdi: 865,000.00 
Gelt-: 

Gceld paa Lotter ....s Qui-Im 
" " Vygning .. 10,000.0» 

Anden Geeld 5,000·00 

824 ,000.00 

Netto Værdi .. ........ 841,000.00 

Tenne Værdi fordclt paa 400 Aktiek gi- 
ver altan hver Aktie, soin iælges for sieb, 
en Beerdi as over 8100.00. 

Priscn paa Lotterne, der liggcr iaa at 

fige midt i Byen, er iat alt for lavt, og de 
ville kunne scelges til ikke faa faa tuiinde 
Dallers mete end den her angivnc Verdi. 

Tet vilheraf fes, at naar vi udbyder 
Aktier til Folg, er det ikke for at bede 
Falk yde noget for intet, men vi giver en 

reel Beerdi, iom intet Lonwagni for bar 
tilbudt iine Aktieboldere. 

Man kunde san spat-ge Hvorsor vilJ 
da ieelge Aktierne, naak de hat iaa stak en 

Beetde Tertil fvarer vi, at det er for at 

faa iaa mange som mulig af vort Falk in- 
teresierede i Skolesagen. 

Vi hat derfor agiaa en Paragraf i vore 

Lom, sont farbyder nagen at holde mere 

end 25 Aktien denne Bestemmelie er tagen 
for at bete Verdien ikke skal komme paa 
nogle faa beenden tbi det vilde ja veere en 

god Fortetning for nagte enkelte at tage 
det bele, dette vilde vi for Sagens Skyld 
farhindrr. « 

Desuden kan tun Luthetanere blive 
Aktiehalderc i Kaitzvagnietchvilken Beste-m- 
melfe et tagen soc at Skalen ikke nagen 
Stabe skulde blive en ikkesluthersk Skale. 

Direktionen 

NE. huik at hver Aktie paa 25 Tollari 
hat en reel Beerdi as avek 100 Tollars. og 
mark vel, at hver Lat er nu 50—100 Toll- 
mere veerd end angivet i vart Statud — 

dette er ikke samt-ask men Birkelighed og 
Sandhed. De, som vil ksbe Aktier. bedes 
benvende sig til Vastor C. h. Jenfen ellec 
undettegnedr. Bi beder baade gamle og 
unge at tage Aktier eller kpbe Lottei- 

Antan hausen, 
Kinzie Part, Raeine, Wis. 

L 

MZTWI soll-Eck- 
Er HutchM Minn. ::: 

enne dansksamekikanske skos 
le for luthersk lfngdom be- 

gynclek sit sorgte akademiske 

X 
Aar den 1. Oktober 1902. So 

gruudig videnskadelig Uc- 
dannelse. drevet i en Miste- 

UH Akad, tin-»wic- unge 
Mæncl og Kyindetq i folgende Depart- 
met-ten 

Tolle-Ists me «- 

Icsscllsic. fis-e Am. 

Sommer-ich »- m »- A» 

nomsh t» til bis Aut. 

mustcp m til like Aur- 

msuast cksnnns skiusflidh Ue Ank. 

skfp tre Ast- 

pomeiilc Scotto-w ins-Mc 
nötig-. tke Akt-. 

Moll sewlee, » m k» A-». 

cOLLIsIGB HALL er en fire-Etages 
sten- og )1ut·strns-Uz-gning, 216169 
Fod stor. mul Vitcrclsqsr til 214 Ele- 
ver. Altimx er tidwviirende —-I«Jlek- 
trjsk Belysn1ing, Steiitnhcsat, gud 
Ventilatiom Vantlvitsrk. lziidevskrel 
Ser, o. cis-« v. 

Dette cren inkorpnreret sk»le, tue-d 
Ret til at give Gmducnttkr Gruqeme 
IF. s· OF B. Ä- 

Dct sorgte Zarlige Hut-sich Mike-· 
færdig omkking den 1.3. Juni. But- 
letin XVI et· allen-Je ist-relig. dem! 
Xavn og Adresse- nu- 

For Mist-merk Uplysningpr hers- 
vender man gis til 

H. W. Foght, A.M., 
Hutthinsom Minn- 

Smukke Farme 
er til Salg i dct siork danskc Settlemcnt 
ved Ruskin, Nebr. 

Alle Etsttclfcr. 
Pris: 20—35 Tollars pr. Acri-. 
Udsigt til god Haft. 
Sundt Nimm godt Band, rig Muldjord. ; 

NU. Tc,son1kobtc Land i Fior, forans ! 

lediget vcd minc Vekcndtgorctfcr, cr svwrt 
tilfrcdsr. 

En god Elagtcforretninq for Sarg. 

Tet er Forme, som vie-Z as Akncrikancrc, 
jeg festgesc. Dunste swlgcr ikkc, i lzvcrt 
Fald ikke udcn tncgct hoj Pris. 

Striv og faa enhvcr Linn-Imag- 
J.L. Westergaard, 

Box 154 Ruskin, Nebr. 

Salmebvg for Söudagsstolrss 
mev Tillqp Zahl-. 25c 

Mlsl MIL Pde Mist WITH III-« 
g 

Den mest mulige 
Bekvemmelighed 

erhnlcjer alle sont r ji«-r ins-il 

Wisan uns-s 
Luni-usw til UllH sz 

NEW YORK Axt PHlLADELPHlA. 
sikkkrng hurtig lEcprtsinihslxie hxw 

PLE- molk-m 
Amerika OL sveti·e, Nokge, Danmxktk 

suntl inlanck 
Athktch Los-Esl);«111«-r«-««r ki-« 

kesntlt sur th- nahnincleslig Umlv Hi- 

kvemnwlighxsdcix sum tillszstlksp l'.4-- 

Angeksrnu 
sts seshs clltsr send eftek (,-«1««r« YOU- 

msr mul csu ut Aditiknxxx Lin-Js- 

pritsxxtige Dann )(-n-. .-.iu H- l sikns 

pim ist hlivc til n--I,-X 
Money Okdeks Musik« M Sksxxtith 

VIEX pmmpt oks billigt- 
Fnr ( Ast-im- »g- Jesrnlsiunspri-mr til- 

skriv us ellrr 11;i-rIII(-sd.tcs Ase-In sur 

Adnsxktth 1.1.x"t-:. 

lnternational Nav. co.. 
come-s Dem-both A Washington st-» 

cMCA00. ILL 

Boaer « 

eftcr 
Danish Luth. Publ. House’s m) Katalog. 

Te mod ntcrrkrdr Bmcr ex cgct Rot-lagA 

Galichwy M. 
Thorvaldscns Musenm. 

Med 110 Billcder af Tbotvatdimiz Winter m. m. UTM Exte:. K Im- 
flag 82.«;«). Jndb. st3.5«). 

Godet, F» Dr. tcoi. og Prof. 
Romcrbrevet fortolket. 

-1fte og Ihm Tel. 416 og «J«)1 Eil-en Tsuvkn i 2 Wind THE-m 

Johannesevangeljet fortolkct. 
Lveksat og bearbejoet efter criginakcntz tredis Ungavc as A. Liisbcrg, 
Sogneptitft. Anden hauste Uvgave. 451 Sider. Irrt-h sit-a 

Lukas Evangelium fortolket. 
Iste Tel 411 Eine-H 2den Tel 479 Zion-. Jndlx i L Wind Ost-»s. To. 
Iste og Even Tel i et Bjnd Ast-. 

Rriftclige Forsparstaler. 
364 Biber. Jndb. LIM- 

J ndholvx Jer Kristi Lpstandklfe fra de bede. — Visiokrå-vao- 
tesm. — Jesu Kristi Miratler. — Tct oveknaturligr. —- Jesu Ktifti 
fuldkomne Oelligbed. —- Jefu Kristi 6mddommelighed. — Tet gamle 
Testamentes Oellighev. — Ten evangelifke Historie-L Ttoværbigbev. —- 

Jnvblik i den skanfhcvangelisie Aiktck more Iilfmncx 

Bibel-Te Studier. 
606 Siver. Jndb. fass-. 

Studier over Pauli Liv og Arena 
Autokiseret Lvorfasnclfe vcv Zognctsmft A. Lijsbcm 502 Enden 
Judbunoen s4.00. 

Goßner, Johannes 
Statkiste, 

inveholvenve bibclske Betragtningck for hver Tag i "latet, trosaget as 
apbyggeliqe Ealmer ti! Fremme as gingean cg Ohms-singt 640 Ei- 
der. Jndb· W (Lent5. J halv Motocco 90 Ec1115. To. meo Guld- 
snit LUS- 

Granl,1(., Dr. teoL 
Teforfkellige kristelige Bekendelsere indbyrdcs afvigcndc 

Leerescrtninger i der guddonnnelige Erd-Z BUT-. 
chrsat as Pass. Karl Martin Dreien. Med Fokoro af Prof. (««. V. 
Eos-pari. Fieme fokøgeve UNan ledfaaet as den augzbnkgslc Troe- 
bckenvelse. ZJU Zioer ljlle Linse-. Inst-. Es« Cuni« 

Gradengaard, N. P. 
En Julegave fra Amerika. 

Lpbyggetige Betragtninger. Progtbinv 81.«». 
Forfaneren tilegnet »Moder- Der hinunte« denne Bog, og m tot 

dristig stge, at en smuktere og more passe-we Julegave san nckppe 
finde-, saa at enhvek, der hat Slcrgtninge og Vennek i Tanmatt, 
som de nmatte snsie at glasve mev en Julegave, butoe sende dem 
denne fmntke Bog. 

Lgsaa herovke vil den —- verom Mer di oå fokviåfeve — nrke 

Herren ser dine Denn 
Tigt i sekg Sange. 330 Sitze-. Jnvbunven 50 Cents. 

Herrens Vene. 
er Nat-net paa en ny, smut Bog, ver er udtommet, og inbeholver inter- 
essante Beketninger og Sind-ringen henteve fka forstellige historjste Kil- 
der. Ten udgsr i der hele heniknod et Pak Hund-rede Eine-, og den et 

fatdeles smutt udftytet. Ptis 40 Gent-. 
J ndhold: hvo iktun ladet harren tande. —- Tizian Veeellio· —- 

At leve er mig Kristug. —- Tke imaa Violek —- ctrandfogdens Dom-. 
—- Te to Ssstenvr. —- Ten Friksbtr. «- Manden, fom bade for mig. — 

Ved stfaldstiv. — Ten gudfrygtige Stomagekn —- Elsiek instit Toben. 
—- Lvervunven ved Mildhed. —- Guds Ochs Kraft. 

vom-h kath. publ. Heu-e. 
sit-m nen. 
W 

coper or ceetotaler. i. s 

En Mand, fom drikker, 
kan blive temperance, 

naar han drikkcr 

Crown Malt Ale, 
der er anbefalet af Los-geh Truggister, Kemikere og 
Præster overalti de Forenede Stater som 

« Den bedste Temperance Drik « « 
der findes og den eneste i Verden sotn indeholder Lllets sunde og 
nærende Vestanddele uden at vcere i fjernefte Grad berufende 

Skriv efter Prisliite og Anbefalinger til 

SELLE clTY SREWING co. 
1507 sTATc STR-, RAcINS, Wis- 

uden at føle Trang til Nydelien as beruseude Dritte, der 
nydt til Overmaal fortærer baade Sjcel og Legeme. 


