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»Dnnsteren« 
blivet Iendk til Subskkibentek, indtil uds 

ttykkelig OpsiJlse movtages as Udgivekne 
sg Cl Geld er bemit, i Lockensstemmelfe 
med De Fokenkve Staters Posilovr. 

Naar cheme henvender ssg til Fett, der 

nimm i Bladet, ennn for at kob- bog 
dem euer for at saa Lplysninget om der 

sperrend-, pedes de altid omtale, atde faa 
Avertisiemmtet idem Blut-. Der ou ver- 

gensidig Nym. u 

Fotlagsyus. 
Kij —- 

Eiter flere fokgæves Forivg NO 

m faa en ordenti ig Begyndelie p( - 

hvad jeg at tæntte at strice, tommek 

jeg just til at tcente paa en Gang vi 

her i Zioux City hande Bryllupssest 
i Knien. Nogle mindre velopdtag- 
ne Dsrenge holdt Spetisattel udenfor 
Kisten, mere end jeg syntes om. Da- 

gen efiet ssgte jeg at finde den ftyl- 
«dige, hvilket eftet noget Vesper Ink- 
tedes. Jeg kalte med bang For- 
ældre vm Drengens LprtfeL Fa- 
deken blev under denne Otdveksling 
lidt vorm og fugde endelig2 J will 

kill him. Jeg pksvede at fortlate 
hom, at det ikte var min Hensigt ct 

jage saa hamdt daa hom, jeg snskede 
tun en Smule Reform, og det mente 

jeg kunde naas daa en anden og 
mere tin-man Maasdr. Modeten sad 
i en Krog og gtæd, VIII Stormen 
hat-de lagt sig lidt, sigek hun: »Bei 
er ikke Prygsl, han manglet, dem hat 
han fnaei nsvk af.« —- Hun havde 
bist Nei. — 

Dawish Lutheran Publ. Haufe er 

dort Samfsundsbatm det nytter ikte 
at nagte det, —- og sont saadsani 
maa dei behandles. Vi et vift ikte 
meget uenige, naat jeg fegen vott 

Fotlagshug san dtive en velsignet 
Mission-, tun det blivet opdraget ret. 

Lad os blive ved Billedet og kalde 
det, hvad det et — vort Bern. Dette 
Barn hat »det tilfcelles need andre 

Born, ogfaa Samfundsbem at dei 

begaar Fejl, saa Paa den ene og saa 
paa den anden Mande. Jeg behsver 
ikke at udmede og paapege Fejlen ved 
D. L. P. H. og dens Ledelse, det san 

jeg driftig odetlcvde visl andre. — 

Men aliid at pege paa Fejlene hiel- 
pet dog ikke Sagen, der maa mete 

«til. Ej heller at vi, faa fremt di 

opdager en saadan, med faderligs 
Mdtærhed vg Omchu uidbryden —i 
J will kill him —- dermed er vsi al- 
ligevel ikde hienan Thi vi kan nein- 

lig ille undvejete deite vott Parn. M 
man derth kllere se at faa des ov- 

dtagei, det bevste vi kan. — Jeg tret-, 
at nu kan di godt sige nved Konen 
ellet Modeten: sztygj hat den faaei 
mä af.« '- Lad ds nu Ptsve ack 
tage Sagen paa en anden Madde 
Las od« nu se, øm vi ikke tun-de elste 
denne Gekning, bebe for den« sitt-te 
den o. s· v.- hat nogen sca elletz 
noget at llnge even san klag til 
rette Bett-Wende 

Kette Beim-D di strenger til edets 
Kieelkghed For-M og Ststir. J en 

ntet Fremdid fM vi have omsat flete 
Tusinde Doktors Dei vil sige: vf 
styldek Penge Port, svm siaj detalegj 
vi bat ikke sqa noange selb, sont der 
WI, og man derive der lesen-B en 

M-— M fotstsa dette Beunet 
—- ikke for at fort-je Geldm, nien 

«Usptcibetdemebeth Sied. 
Nm R derpr en Dag, enten gen- 
nem edeu M ellei was sendet 
M W es W om ei 
W Mstskkh nei, mlaan es 

«·««·-gse sein-nie We sie-« einigt 
« sein missi- M Kinde kkIe biete 

» 
M at W. It J hat den 
M sue-M in eher- Benge, 
VIII-tut Westens-bestieh, og 

z Om an W eseki 

El Otd til anncr af dort s 
l 
l 

»Note.« Forsvrigt henvises til Sta- 
tus for D. L. P. H E klar-Ident- 
ningen f:: vaiais JOicznstabsaar. — 

L«.« cck glligem Dem, fom sitzen det 
xr e: Uxxespil at lacme Pengc til D. 
L. P. H» san maa det efter män 
.".’.«·::E««.g owte enten pas Grund of 
Mangel paa et kcrligt Sinde.cg 
oveerr vor Forlagsfottetning eg vor 

Kitte, eller ogfaa spaa Grund ak en 

:.11L"odelig Uvisdenbelx 
Det er ikle aslene Penge, vi mang- 

ler, vi trænger ogsaa til eders Hjcelp 
ved Udbtddelfen af voke Bsgm men 

i Serveleshed ved Udbredelsen af 
vote Blade. 

Kerke, gaa nu lige hen og staf os 
en ny Abonnement. Jeg tænket un 

ellers paa flete Ting i Fotbindelfe 
med vote Blade og detes Udbredelfez 
men det gemmer jeg til en awden 

Gang, og imens san faar du din 
Ven, Nabo ellet Slægtning til at 

holde et eller flere as vore Blade. 
Nu bot jeg flatte, men maa bog 

fprst sige Tal til en Lckgmsand, som 
i ,,Danskeren« Nr. 54 under Oder- 

skriften »Smulet fra Aatsmødet« 
talet et gvdt Otd for vore Blade. 
Mere af denne Stegs og faa et ihm-«- 
digt og irofast Arbejde ved Siden as 
bawde af Redasttskerne, Forteinings- 
fpreten og saa af os hetude i Menig- 
bedetne, —- saa vil Herren velsigne. 

En lesklig Hiler fis ..lle Lesere 
Vg Msdarbejderd 

, ,. .. Ebers 
«« 

Niels Damskov, 
Formand i Direktionen. 

WN 

Smulet. 
(As G. B. Chr.) 

Atlantethaoet, 26. Juni. 
i L Hutchinson. God Tid til 

lLvervejelse Der-for begynder jeg i 

Hutchinfon, Minn. Byen udmcktter 

sig ved en skpn Beliggenhed, er, hvad 
Træet og Orden angaar naser som 
en Have, dog itte en Edeng Hade. 

Den forenede dansie Ritte hat her 
to Menighedet, en i Byen og en pas 

Landet. De derer med, meke end i 
en Henfeende, til Menighedzpjllekne 
baade hoad aandeligt Lin og Esset- 
villighed angetan dog Herren tiltonp 
met Æten fot alt. 

Det var-Mk fjerde Aksgntdh son- 
et holdt i Hutchinfon Ret mange 
foruden Ptæstet og Delegoter book-e 

givet Mode. Det er en velsignet 
Ting, i Serdeleshed naot Aarsmss 
del-ne tan antage Karatteten as Bim- 
ne- og Ospbyggelsesmsder. Dette 
var nemlig mere Tilfwidet i Aar end 
sved siere tidligete Msdet. For 
Ungdommen og andre var der ved 

Siden of Fothandlingsmfder Lpi 
bvggelsesmwet om Eftertnsiddagen. 
Bisse Moder fptte megen Velsigne1- 
se med sig. 

Sondagen var en stot Lpbyggel- 
fesdag. Det, der ved Süden as Guds 
Otds kraftige Vidnesdyrd for-gebe 
Hsjtideligheden og Opbyggtlfem var 

Oedinotisonen og Alters-nagen Der 
blev otdinetet seks Kandidates. Nu 

that den forenede dansie Kirte 97 
Pkæster. 

Afstedsmvdet var i Scrdeleshed 
sitnt og gtibende og Mc lädt sor- 
jcettende, idet mange as vote Lægfolt 
tog tti«l Ortde. Alle Herrens Folt eee 

Priester. Striften sitzen »Vi ere 

Kvnget og Ptcstet.« Gamle Mo- 
ses sagde: ,,Gid, alt Herrens Folt 
var -Ptofetet!« Havde Moses levet 
nu, vilde han næppe have undgaaet 
at blive betegnet spm en Spott-met 
Meunestrelignet sig selr til akie Ti- 
det. Endnu paa aundelig Bis ihiels 
staat man Profetetne og ptydet se- 
nete de retfætdiges vastedet. 

AatStnfltet var et geht, solidt 
Mode, et Mit-, der i mere end een 

Denseende vil site rig Velsignelse 
med sig. Betten-i Armb, Ord, Ære, 
Villie og Naade var i en Sum den 
hersiende Tone under hele Mit-eh og 
san blivet alt bel. Karakteristists fvt 
Mtdet ven- to thsmexz en til gamle 
Passiv-c A. S. Melsen og en til den 
danstr Kiste. Betten Ul, om han 
san fsa va vertil, en Gangi Ti- 
sden liege »Ist-sehst SICWC Man 
bestens Band staut-me tue-v Kraft 
over oI alle. 

Endmx man her et mtslet DEL» 
,et. aWde Mist-May Heim-I 
Muttmsstden kunde man ist-e etw, 
men Web —- lckd Mig taki-e des 
soc —- Kctlishchb og AND-Iden, 
ogdetekjoMagem Dense- 
M, ai- til-M tillssetp ai- 
hpee Med- fta »Im de so Mk 
of de· tan pfdrag fes Men- 
mm»jeg,1 ek« Wes m at um« un- 

F 

i 

I 
I 
Edeiie Landommde er opfsrt 
sieh-sinke Vygninget og 

ji 

svar og lalve til Fort-Im Arbejre og 
mere Lfferviliigbed. J Zierde-Les- 
ned er der hervesd lagi et beinsoeligi 
Ansoar mere Pan Kredsforrncrndenr. 
BredreZ iald nd til Daav og Atbej- 
de, rnedens dei er Dag; ibi Naiten 
kommen da man iite kan arbejde. 

2. Alberi Lea· Ei lille Op- 
hold ber. Dei biev mig nemiig paa- 
lagi of Aarsmodei at bringe ten 
norer foreneike Kirie en Hufen Den 

begnndie sit Aarsmode Tagen es- 
ier, at vori var flutiei. Lige umjds 
delbari efier, ni Modei var organi- 
serei, gav deis cerværdige For-mond, 
T. H. Dahl, msig Anledning iil ai 

frembære min Hilsen. lwiliet jeg 
gjorde for en Foriamling af ei Pnr 
Tusinde Mennesier i folgende Ord- 
lag: 

»Hpjsicerede Hr. Formand T. H. 
Tagl og ærvcerdige Forsamling 
Den forenede norsie ev.-luth. Kirie 
i Amerika! Dei er bleven mig paa- 
lagt, og dei er of manne Grunde 
mig ei iceri Panier-g ai bringe en 

Hilsen fra Den forenede danske ev.- 

iuth. Kirie i Amerika. Denne Hil- 
sen oil fea ndtrnstte vers dei profeiisie 
Ord: ,,Jiie oed Magi oa iite veI 

Kraft, men ved min Aand, siger den 

Herre Zebaoih« Pan vor Mries 
Vegne snfier jeg Herrens Velsignelie 
over Aarsmoidei over Menighederne 
og alle den forenede norsie Kiriesz 

Virtfombeder, Herren iil Ære rg 
Siclene iil Frelsr. Jeg vil ikke tage 
mere af Aarsmspdeis kostbare Tib, 
derfor Tal, He. Formand, for Anled- 
ningen.« 

Derefter udialte Formand T. H. 
Dahl sin Glcede og Tal vaa For- 
satnlingens Vegne for den bragie 
Hilfen og udialte Ønsiei orn Her- 
rens Belsignelie over vori Samfund 
og dets Arbejde. Dei er en anden 
Rost end Rsfien om Kæiieri fta den 
norfie Synodes saasaldie Fefksirifi 
i Forbold til os Danflr. Dei var 

gedi, om de lutherste Samfund cg 
Synoder iunde fau Øjnene reiiede 
vaa dei store, velsignede Falles- 
eje: Den guddomrnelsigp Aal-endo- 
ring sGuds Ord), de ire gamle 
Snmboler —- den auasburgsie Kon- 
fession og Luther-s lille Kateiismuå, 
i Siedet for ai for-blinde Djnene, en- 

ten oed objektiviiisisse eller ved istbjeis 
iivististe Forisolininger. og brnge sin 
Kraft mod Friieenieriei, Qveriro, 
Vnniro og dsd Krisiendom i Siedet 
for at foriære sin Kraft mod Tros- 
og Beiendelsessssiende. Mitte BrIdss 
re, dei bsr iiie saa ai ver-ei 

2 7. J u n i. 

Z. O m a h a. Aaksrnpdei tit 
Side. Alle Forberedelser i Orden 
for Aftejfe til Danrnari. Kun to 

Ting igem Ei Fallesmsde og Af- 
siedsmsde for den nærmere Om- 
gangsireds. Dei var leere og ufor- 
glemnrelige Mssder. Ungdomsmwei 
havde sank-me Ernne, som der blev 

holdi ei Foredrag over paa Morgenp- 
der, nernlig: ,,Hvorior elsier vi den 

luthersie Kirie?« Dei var ei velsigs 
net Mede. Dei er of iivr BeindniUcL 
ai der rundi omiring i vore Menigs 
heder blivet frerntholdi de Goder eller 
vægiige Grunde, hvorfor vi eelidre el- 
ftet den lutherste Hirte, og hvorfor 
dei er os saa magivaaliggende, ai vi 
iunde faa vore Born til at elsie ve- 
res Fadeeö Kirir. Maa Herren lade 
deiie Arbejde lyiies for os. Deiie 
Mode var nainrligvis orn Sendagem 
Afstedsrnsdei var Tirödag Afien den 
14. Juni« Brei-neue Pastorerne C. 
C. tzloih og »E» Provener mesv hu- 
iitMi W M: Stehn W Proven- 
sen as -visfe-errnde, des inn en Dei 
as Tit-»ein Asteij otnsqiiede 
en legemlig og aandelig Forfnistning 
Tak- Denn-er og Pella Menighed for 
Deliagelse og« ndvifi Kcelighed mod 
mig og mine leere. her-ten lmne 
eder derkor. 

4 Si. Louis. Da deiiun 
var foqu med en tinge Udgiifit 
were ai iage denne Assith om adI 
Si. Louis, iunde jeg iiie neegie migI 
felv iven Forli-Ieise Fra Omaha om 

After-en, i Si. Lonis om anden 
Dass Morgen. Og ened ei midi 
inde i ,,Vetdens Rigeme og deret 
stellst-ed « Dei er sterben-hatt den 
niest. strtsinoede AW as den Ari. 
ikenn Bei-den endnn has sei. Udstils 
Waden et mindst io Gange 
stsrke eeid nogen anden Wägen- Den 

omfaiier 1250 Acres Land. Paa 
15 

en neesien 
TECMI Mmde smaa Bygninget qt 
de est-eilte States og Berdens Na- 
iionen 

Den hele Meere staat mesei i Jok- 

I- 

hold til de Ord, hoormed Udftillings- 
Præsidenten aabnede lldstillingen. 
Pan-J Aabningszord lod nemlig ina- 

Jedes-: 
»F Poete, oplader eder, og J Tore, 

springer op. Drager ind, J Men- 
neflefønner, og ser eders Rates Get- 

ninger og lader eder derved inspi- 
rere til at ndføre endnn stprre Be- 
drifter!« 

Jo. Virrtet sparer detvis til Or- 
dene. Tet et ftorartet, beundringss 
beerdigt og lærerigt. Dei er et lille 
Resultat as Jehovasz vcrldige Ord 
fra gommel Tib: »Gere: eder Jor- 
den underdanig.« 

Min Tid tillod miin tun at or- 

holde mig der i to Dage. Jeg holdt 
to smaa Afienmoder, et Frilnftzi 
mode oq et Husmode, det forste for- 
trinisoig for unge, det andet for 
gaknle. 

Medens jeg maa Me, trods al- 
Siorbed paa Verdens Udftillingen 
blev jeg bundtræt ved Aftentide — 

san dar disse smaa Moder: Hvile- 
on Vedertvckgelsesmoden Verden er 

Verden for Guds Folt, o·a Menin- 
beden er Guds Folts jordifle Para- 
di;-. Der ins-der di Herren. L, 
Gud fte Lod! 

Z. Chicago. Oviltesi Larnu 
Hvilten babnlonist Forvirringl Hvib 
tet regnptist Motte! for utendte til- 

rejiende at komme ind i denne Mit- 
lionby. Et ovrigtigt Lnfte vckttes 

Ijebliltelig om at komme ud ai Lar- 
nen jo for jo hellem Tet« blev 

miq iortalt, at Bnen nu stulde hare 
ca. 2,000,000 Jndsbyggerr. Af disse 
Tsinder og atter Tusinder stulde den 
danfle Besoltning omsatte 35,000 a 

40,0()0. Af disse Tusinder of dort 

Folt er maasse i aller bedste Til- 
«fcrlde de 15,000 i Forbindelse med 
Hirten as en eller milden Art. Hvor 
er de ni? At! ja, lyoor er de? Te 
bor enten i Fritcenleriet eller Fri- 
levetiet eller er lige glatde og abe- 

tvmrede for Evighedem Her i den- 
ne store aandelige Stad dor Meng- 
den, desvcerre, ogiaa as dort Noli 
Gud lade Forbarmelse gaa for Ret 
med vort Fvlt! Men iaa er det midt 
i denne Glldsforglemmelse stort og 
herligt at finde smaa, sprudlende 
Dafer, hvor hungrende og terstende 
Stiele lan faa Hiertetrangen Winds- 
ftilleL For den forenede dankte Kir- 
tes Vedtotnmende er der laadanne 
site Steder, idet Prmiterne J. M. 
Hausen, L. Petersen, P. Nielfen og 
N. H. Nyrup Spring efter Smdag 
fortyntder Guds laliggsrende Even- 

geliurn —- det gasmle, mægtige, ow- 

Wbende Koröevangelium 
« SIndagen den 19. Juni tilbragte 
jeg i Chirago. Blandt andre Mo- 
der var de tso Fellesmpder, et i Si- 
loams og et i Ebenezer Menighed. 
om Eftermiddagen og Aftenen Der 
var ret mange til disse Moder, og 

lraftige Vfdnesbyrsd dlev fremduarne 
as derene N. L. Nielsen, vor Jn- 

'dianertnission(er, og Postor J. P. 
Ostergaard O, Gud ste Lov! at det 

gst sig gelben-de Gang vaa Gang. 
at der, hvor man paatalder Herrens 
Nava, sprdi man Vil freises og be- 
vares, der gaar Herern sin Gang den 

Dag i Dag til lalig Vederlvcsgelse 
og Tritt. Gud veliigne Chicago- 
Menigdederne — og Tat for Sam- 
dekret. 

6. Greater New York. 
»Ihr big Four«, denne Jndstrifr saa 
jeg paa flere Jernbanevognr. Nun 
Stude, at jeg itte tom over »Wenn-z 
sylvania Lim«. This da havde jeg 
pag denne Tut sen Faden indenfor 
de site its-Este Byer i Unter-Hm St. 
Louis, Mo» Chirago, Jll» Philadel- 
phia, Penn. og Greater New York, 
N. Y., den fjerde er Nr. 2 i Werden 
Den hat nu, sagde man, 3,500,000 
ngerr. Kun London, den http 
tkdige Verdens hovedftad, overgqar 

»New Yott i Befoltning. hvad Tra- 
»sitt og Mrdenssasmfeerdsel bemessen 
ten Greqter New York vistnot fige 
du til gamle London. 

Kl. 7.80 om Mienen tom jeg til 
Grenter New York. Tit ql Lytte 
var Pastot Kjær efter mig« ellers 
ved jeg nackten- ikte, hwr jeg havde 
landet. Snort var vi paa det 
»Danste MkMphiern«. Qr var 

fiel-di pp ckf Gottes-, dels saqdanne 
spen hommer Uge efter Uge sra Dun- 
mark vg andre, sont hat Logitz os 
daglig Kost det. »Da-M Mission- 
hjem« gst dabenbart en god Ger- 
nins for Derreni Sag i Forhold til 
mange unge Mennester. Dei er wem-. 
lig ved Luni-sangen i New York en 

god Scdetid, og Ouds Otd tun jo 
heller ltte vente tornt tilbage. 

Literatur. 

»vaandkerbogen«, as Post. Chr. 
Ostetgaard, et udtommen i Dnnmart 

pag Olas O. Barfolds XCVI For 
lag og udgivet as Udvalget for haust; 
ametilatksl Myigtsion 

Vi hat itte set Bogen, men al- 

letede i Referatet fra »Den danfte 
Kirles Aarsinsde lagde vi Mekrte til« 
at en iaaoan Bog var udlommen paa 
ncevnte lldvalgg Bet-ostninn. Siden 
bat vi set den anmeldt i et Par Blatse 
dethjemmesm. 

Anmeldelsen i Ar. ngL ,,stal isi 

fokbigaa, da man maaste tunde mene, 
nt dette Blnd sympatiseket med »Den 
fisrenede Kirte.« Men vi slnl nzedlele 
en lldtnlelse fra »Von udvandkeoe 

Landsmænd«, hviltet Blads Sympati 
natueligt faldet til »Den danste 
Kirtes Side. Dette Blad siger bl. n. 

m ,,1Idvandrerbogen«: »Vi er me- 

get oel tilfkeds med det, der finbes i 

,,lldvandretbogen«, og nienet, et 

Forfatteten for saa vidt bar last iin 
Opgave aldeles sorttinligt. 

Men vi savner itte sna lidt i Vo 
nen Titelen lover mete, end den in- 

dcholder. — s is -- 

For iet sstfte vilde en Undertrtel 
sum »Raad og Vejledning for Folt, 
Tom agtet iig til Nordamerika-Z for. 
Sitatet« have givet eventuelle Hob-etc 
en nogenlunde tigtig Fokeitilling om 

Titelens Begtansning. Thi ncegtes 
tan det ilte: Den Utdvandken der hat 
i Sinde at reife til Kanada, Sestos- 
merita, Austtallandet, New Zealand, 
Siam eller Stint-im tan med suid 
ste tro, at «Udvandter«bogen« niaa 

være noget for hamx men efier at 

han hat tobt og last den, vil hat-. spie 
sig ledelig stusset. 

Detneest et Bogen ifplge sit hele 
Anlceg et Stytle Mission fvr »Den 
danste Kirte.« Da vi tewdet og elstet 
»Den bansieKi Ki,rtie« er det os ret 

pinligt og tostek os personlig Oder- 
vindelse at tritisere netop paa dette 

Punkt. Men vi ftpnnet itte tettete, 
end at Retfasrdigheden her man 

fremtvinge en Kritik. »Den danste 
Ritte« omfatter vel en Snes Tusinde 
as De for. Staters halve Million 
Dunste. En anden Snes Tusinde aller 
noget mete slnttet sig til »Den for- 
enade Kirie.« Millipe Tusindek ho- 
tet til andre Trosfamsund. Dei-til 
lonnnet en Rette Organisitionet as 
danste Hjælpe- og Understvttelses- 
foteningerx sont Mllet en mægtig Rol- 
le i stonomist Henseentde, og endeng 
er der hele den danfte Presse med en 

Mangde Ugeblade og andre THOS- 
strtftet, smn spredes — vi antager i 
vv knod 100,000 Etsemplakek — 

iblandt den danste Befoltning. Alle 
disse Kendcwningee but-de »lib- 
vandtetbogen« estet vott Slsn itte 
sortie. Den henvenver sig untden For- 
behold til alle Udvandkete og bukde da 
ogsaa uben Fotbehold have givet 
Oplysninger oin be Hovedskemtonins 
get. lom tseet sig blandt vort Folt 
i Amekita 

Naturlkgvis i al Kotthedt 
Saa tunve enlyvek Uldvantdtey soin 

lieste ,,Udvan«vrekbogen«, selv stsnne 
og veelge sit Maul der, hvot han men- 

te at tunne sple sig bebst dient-ne 
Og TM- svatede Bogen til sin Titel. 

Wir-party Wis. 

J Titsdags (12. Juli) ægteviedes 
Msi gs Meta C. Mottener vg Spphuö 
J. Danielfen i Pot Frelftrs lutherffel 
Kirie Eftermiddag Kl. C Post -L. 
Johnsow somttede MelL Range as 
det unkk Pers Vennet Mist 
Hsjtsdeligheven. 

Kitken var smukt Wes med 
staat-ne Blomfter og PMMIPI 
Anledningm Brut-warnt bat Vi- 
de CamationQ og Islget bar Me- 
rsde Miso. 

Mts. Amalle Hausen og Maky 
Don-feler tjente ssom Brudepiger og 
Mkssts. henry Mottensen og Niels 
Danielsen fom Brudebaklr. 

Kl. Minder-des der Dinnet i Bru- 
dens Hiern, hvor Brut-wartet mod- 
tog Lyksnstniüget oh masge sttnne 
og mithin-the Gauk. 

Mk. Danklsen vg hans Brud et 
blank-i de bebst ten-die ung- Foll i 
Waupaca.-«Msss Denseler hat i 13 
Aas spillei Orgel i Or Fräsen 
We og taget vitksomt VII i Wenig- 
hedens Akkfdr. Mr. Danieler et 

en of Ohms »Meist- unge Fort-et- 
ningsmcend,·og bl. a. er han Agent 
for z-,Danifh Las-h· Pust dense«. 

K v r t. 
M wisset hiettelig ttl Lyllri 

DUU Red. 

Roger-is ums-allt- Prisec .. 
Vi hat modtaget mange gode villts 

Vogel-, sont itte er opsptt i vott Kat- 
log· Summe sælges til nedfat Pris- 
saalcknge Oplaget verek. Prisetne es 

netto, og Bogeme sendes portofkit, til 
Lplaget et udsolgt, i den Ort-eh fol- 
Beftillingetne indlsben Stetv mit 
det samme, Laden det er for sent. 

c’Bsgetne bestilles efter Nummer- 

141. J. M- Thiele, Thokvaldsenö Bis- 

grofi. 1., 2., s. og 4. Bind- 
Fsrfte Bind indeholden Thor- 

raidsens Ungdomshiftotie 1770— 
Ists-L Eiter den ais-de Kunst- 
neks Brevvetsling egenhendigedfs 
tegnelset og andre esse-lebte PO- 
piret. 271 Sidet i Ortsle 

Andet Bind indeholbet: Thu- 
Valdsen i Rom 1805—1819. Med 
et Porttæt of Thorvildien 441 

Tiber i Omslog. 
Tredie Bind indebolderJ Thet- 

valtfen i Rom 1819—18-39. 611 

Sidet i Lmslag. 
Fjetde Bind indeholoen Thos- 

voldsen i Rom 1889——1844. 28 
Sidek i Lssnslaa 

; Alle site Bind i Entng nett-i 
l fka stnmtitzzw »- 

142. Schreiten Ludviq. Forstwir- 
’ 

fok Fersen-jagten i Aseov — Ot- 

) Mter Hle Lotsen: Gn htsiotks 
Fertællinq om det gudekiqe Livgtm 

. bos biet menige danile Folt i dettk 
Aarbnndredr. 252 Sider i Ornsiaz 
Nedfat im 8145 til 50·«, 

144. Gamle i Guardr. thtcellingu 
of Jeng Siytte. 181 Sider i Las- 
flog. Nedsat fka Mc. til Mc- 

.1.45. Vennet af de triftelige Foreniv 
get for unge Mænd. Udsrbejdet ps- 
Geundlaa as Billop K. Knien-mo- 
chets »Leben5bildet« med enteilt 
andre Tilsfsjelfer as tand. theol. h. 
L. Lotsen. 100 Sitzen Nedsat in 
40(. til 15c. 

146. Lin Stabningen, Inev et Tillq 
om den hellige Sltift, of Dr. Clav- 
Hatn1g, Sogneptæst i Mel. P- 
Danlt twgivet as Laurits Christiss 
Ditlev Westetgaakd, Sogneprcest til 
St. Hans Kitte i Odense. 132 Si- 
der. Nedfat fta Mc. til 15c 

147. Fangen paa St. Michel For- 
tctllim of Mad. Eng. Mk 
Med et Billede af St. Michel. M 
Sidet. Nedsat fka s1.40 til 40e· 

148 Engene og deres Pasning. H 
A. H. Anbetsen, Landinspettst. 32 
Stdn-. Nedsat fka 15c. til sc. 

149. Jsder og Kristnr. En Odeka 
telse af Rabbiner Lichtenfteins Dos: 
Jodedom og Kristendom Med s 

indledende Afhandling as h. C. 
Meyling, Svgneptcest. 92 Side- 

Nedsat fta 50c. til 25c. 
150· Til Oben-etcle i Anledning ck 

Prof· Hsssdings Bog mn S. M 
gaard, of N. Teilen. 33 Sidtt 
Nebsat fea 20c. til 10c. 

151. Guds Nackt-e. Tanter i fli. 
Zinnen of S. M. Mafftwm s 
Stdn. Nedsat sta 60c. til 10c. 

152. Polæsttna. As C. C. J. Art-U 
Sognepmsi for G. Aabye og Is- 
sttup Menigheder. Med et M 
over Palastan og et Grundtis ck 
Jerusalem. 95 Stder. Nedsat sit 
Rot-. til 10c. 

153. Ssmandzltv. Gabe Noahs-eu- 
tede fta Livets Kildr. til Optimu- 
tting vg Vejledning for ung- . 
gamle Sinn-end Efter Dr. Ich- 
hoff, ved A. M Jacoblew M 
Sitten Nedsat fta 50c. til 20r. 

:154. Om Kann, der tom pqq sti- 
.stplen. To MA, af Ist-I 

»Als-M IMM. Met- U- 
-MWC7MLM.45 Stiel- 

Nepint Oft U AK 
M MW If IRR- 

Ilnthen IMM. Mit ft- 
81.60 ttl 50c. 

157. C. h. Sputgeonl Liv og sek- 
ntng eftet »Ti- Life and W 
of Pastoe E. d. Charge-»F sj 
Posi. R. Chindlet ved c. W 
Med Fort-pp af Psßotcwve III- 
muzleth 

« 

« 

158. Zormgcende Demser. Systle s 
site Attet of Bild-km Malllw m 
Stdn Mut frasdr. ttl Oe. 

lös. Tubntulpstn ho- W. st- 
dtsg til dens Wlse pg s- 
gtænlning If S- k. WAGNqu 
W M ji«-spren- 
fvt M W. Selstalk 
28 Stder. Mttst Ist. til st. 

160. Wt Idol-Were fvt 
den We W, If s. 
Kramp. 82 M. Mut fts 
lcr. til sc. 

Vanilla Luth. Pan Deus-· 
stattzstelm 


