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Naat Leesetne henvender ftg til Fall, der 

avetteter i Blut-eh enten for at lobe has 
Im euer for at faa Lplysninger om det 

averterebe, bedes de altid omtale, at de saa 
Avecusjemenket i dem Vlad. Te: vil vxre 

genjrdtg Nym. 

Aftenstcmnmg. 
Folgende Sang af den tccke, gamte 

Past. Joh. Llsen, der i flere Aar var 

»Den norstidsanske Konsertence"s 
Formand, vil sitkett lceses meb dyb 
Interesse af alle iblandt os, som ten- 

de: hom, og af flere med. Det Tiber 

mod Livets Akten for hom, synes det, 
men lykkelig Den, der tan mode sit 
Lin Aften i en saadan Aftenstetn- 
ning. 

Aftenftemning. 
Dagen nu til Ende lakkek, 
Ssolen haster at giaa ne.d. 
Snart jeg vgsaa samtnen pakker 
Til msit sidfte Hvilested. 
Naadens Sol, som ej gaar ned, 
Lyser indtil Grabens Bxed. 

Msrtnes det i Aftenstunden, 
Jesus er mit Lys, min Sol. 
Ratten bliver Dag i Grunden, 
Hvot jeg hat min NaadeftoL 
Msrket maa jo vige bott, 
Nase-is mit Lys det er saa stott. 

Solstin fandt jeg her paa Jorden 
Ved Guds Naade mutigen Dag- 
Ogsaa Skyet, Storm og Torden 
Smpteö for min Ftelses Sag- 
Tak sie Gud fior Smil og Grad, 
Alt var chriighedens Raadt 

En Ting paa mit Hierte ttykter, 
Syndebyrdem stot vg spar. 
Hast-et ganger svm paa Krykket, 
Jesus jeg kotsfæstet har. 
Frelfens Grund staat dog saa fast, 
Jesu Vierte for mig brast. 

Skrcckkes maa jeg vel for Mu, 
Dtden —- den er Systde Sold. 
Men min Ftelser for-elf Buben, 
Gik for msig i Ws Voll-. 
Rast jeg et i Jesu Sksd, 
Hat jtg Liv midt i min Did. 

III-! 

Glav jeg Wer Aftentsden 
J den sidfte Afteng Frev. 
Der en Morgen gtyr bag Mu, 
Dag, hvis Sol gaat albtig wed. 
Jeg im Leda-es hytter bort 
Gau- til Satans gyltme Pakt. 

J. Olsen. 

Fta note Bømehjm 
As L. Johnson. 

— I. 
»Du butde strive i Bladene vm 

vote Bnnehfetn.« Saat-an hat der 
vætet sagt Gang paa Gang til mig 
i sieve Aar, saa af en, saa af en an- 

den af dem, sotn hat denne Sag paa 
Djette. Men jeg hat bestandig und- 

styldck mig med, at det var saa svætt 
at strive om ens eget Arbede Dei 
kan jv ogsaa let misfotftaas. Saa 
et det blevet sagt, at af den Grund» 
but-de man ikke tie, lige saa lidt sont 
Paulus tap, sttnt meget as det, han 
sagde, blev fotvstængt og mistsydei. 
»Was Benuet tmnget til at faal 
noget at dive, de laenges eftet at hIte 

»Im den-' hat msan sagt. Kan vere. 
Wen Mr »in-an nu alligevel helst i 

Stil-heb vilde gptg hvad man kundel 
for Mk Sag pg lade andre, beti 
hat laade mer«-Syst og Ohne dettihl 

komme ftem for Ossentligheden i 
Blndene, hat man saa itle Lsov til at 
tie? Og om jeg nu stkiver, lan jeg 
faa fortælle noget, der tan date til 
Nyite og Gavn for denne Del as 

»Hm-eng store Sag, dei et, hvad det 
Igcklder om for mig, thi jeg et as den 

Mening, at der bliver sitevet meget 
i Bladene. om mange Ting, sont tun 
et til Stude; og dette vil jeg npdig 
vceste med til. Jeg vil heller ilte for- 
ssge paa at fortaelle, hvad man helft 
dil here orn ud wer Samfundet, thi 
det ved jeg ikte Bested sm, men lad 

mig begynde med at fortcelle lidt om, 
hvad der for ds er det vigtigste, nein- 

läg: 

Bornenes Opdragelse. 
Men lad mig saa lige sit-als stge, 

at paa dette Omraade venter vi iite 
at faa alles Bifald, og slet ille de 
Folls, som ingen Born har; thi jeg 
hat lagt Mætle til, at de Foll, som 
aldrig selv hat opdraget Bern, ved 
allerbedst Bested om Bskneopdragel- 
se. Vil du have Underretning o:n 

denne Sag, saa gaa til Studenter Ig 
unge Ptcester, fom ingen Børn har, 
og saa til — din Nabe, og du flal 
itke mangle paa Kundsiab om, hinn- 
dan dine Bein stal behandle5. Tisse 
Foll vil maafte ogsaa have svært Ved 
at forstaa mig, naar jeg siger, at jeg 
bar oddraget 8 af mine egne Born 
og været Ined i Bornehjemsgerningen 
i omtrent 8 Aar, men jeg man til- 

ftaa, at jeg ved megkt lsidt benom 
endnu. Ja di — lad tmin sige vi, thi 

de, sotn staat i det daglige Arbejde 
paa Hjemmene, hat det ligedan —- 

vi ved saa tidt hderlen ud eller ind- 
i denne Sag« ved slet ilte, hvordan 
di stal gribe det an med Bornencx 
Og don hat det jo ille manqlet pas 
Erfarinaer i disfe mange, ofte tunae 
Aar. Men hvad got di fan, nun 

vi staat taadvilde og hjælpelpse, 
med al vor Klogskab slaaet til Jot- 
den, alle Tiotier strandede, og foin 
det snnes med mindre Foksiand pag 

Getningen, da mere bange for at ni- 

ge fat, end da vi degvndte, —- staat 
der med Ansparet for 50 Vorn-« ti- 

melige vg asandelige Vel Vaa Os? Ja. 
hvad gør du, leere Læser, i lignen:e 
Tilfælde? Ser du dig om eiter 
Hjælp hog MenneftetZ Futter du: 
»Gid de dog forftod os — Vorne: 
ne! Ja, og de ckldre med, Noboerne 

og alle de andre MenneckerZ Bilde 
de dog i hvert Fald holde Kritillen 

og den haarde Dom dorte, der staat 
saa dybe Saat i de alletede blsdende 
Hierin! Det sendet du sittert til- 
Vi ogsaa. Men hjælper det? At 

nej! «Se dig itte om til andre, jeg 
er din Gud«. Ja, der maa vi hen. 
Paa Knck i Enkum og bede: Hetre 
giv Lys i Møkiet Opdsrag mig. a: 

jeg kan opdrage disse Born for din 
Gpt mig stille og iaalmodig og leer- 

lig — jeg lan intet, ved intel, du« 
Heere-, maa hjcelpe. ched vi ved’ 
om Bernehjemmenes Dtift, hat vi 
læskt paa den Mande, og ved at sam- 
tale og ovetveje tilsatnmen. Men en 

Ting ved jeg med Bestrmthed, og det 
er, at jeg, og jeg ist vist ogsaa her 
sige vi, at ingen af os menet at hat«-e 
Eneret til denne Geming, og hvis 
der et nagen i Samfundet, der vil 
træde i vor Pladg, er di villige til at 
ttæde til Side, hvillet Øjeblil det 
stal vere. Det er herrens Getning. 
og den tan itke geres for godt, saa 
detsmn nogen tun gm det bedke end 
vie stal vi med Glcede vige Pladfen, 
vtn det saa var i Morgen. Dei dil- 
de tage et stoti Ansvar og Inange 
Byeder og Sorge-r fra voke Hjekier. 
Men hidtil hat vl ikte kunnet faa 
fti og saa maa di trode vove Mang- 
let ins-ge at fylde PWQ fvm tsi 
W fort-nar- Kan betten faa del- 
"signe dort kluge Arbede M nogle 
af diese for-Imm- Vttnt Falle Ina- 
de blive en zeugt W. stulde di ve- 

te glade deeved, selv om Saatiden 
et lang og taaeefuld, og histtiden 
taugt horte. 

List fra Reisen. 
Af J. C. Gundersen. 

Efter at have sagt ,,Farvel« til 
vove Vermek i Mundapolis Web 
vi de kendte Omgivelser for at gaa 
til vott nye Hjem i Albetta, Cana- 
da. Tvget var stuvende fuld af 
Mennesier paa Grund as Statsuv- 
stillingem men efter fiom det led ad 
paa Ratten, tyndede det kidt eftek 
lädt ud. an bruste Zog-et hen 
over Minesotas bjlsende Streiter, 
vg da Degen Ins-d frem, var vi alle-i 

rede ei gebt Stykte Ende i« Nord 
Dak, hviö store Prairier jeg for 
fsrste Gang lod Øjet glide hen over. 

Her saa jeg endnu den 1.«Sept. stote 
Sckykker as Hvede og havte uhtsiet 
Miniat, fom endnn er Countysædet i 
det stote Wiatd County, et en bltom- 

zftrende By. Her og i Omegnen har 
smange af vore norste ijdre bosat 
sig. Hidtil havde vi set pasa Byerne 
og Landet som noget fremrned, men 

dette er forbi, naar vi naar den 

danske Koloni i Nord Dakota. Ken- 
mare, Bowbells, Flaxton er gamle 
Bekendte, siønt vi aldrig har set dem 
spr. Kenmare ligger noget spredt 
paa et Gattei Terrain med nye 
pane Residenser. J Sommer tha- 
ges en stor Murstens Stole, fom vit- 
de være en Pryd for enhver By. 
Bombells er en trivelig By, som hat 
gjort rast Frem-strivt. Her standfe- 
de vi for at des-ge nogleVenner, som 

»fo: har tilhprt vor Menighed i Wis- 
consin. Ncefie Dag gjaldt det en 

lUdfkugt ned igennem Kolonien, hvor 
»vi fern bessgte Past. Rohe og siden 
Past. Schniidt, som vi doa iike hav- 
de den Fornøjelse at ircesse hjemsie, 

Jda han var paa en Missionsrejse i 

iJowcL Hans Huftru var endnn svag 
’efter lille Ansiars FødseL Om Sirn- 
HDagen var vi i Beihlehems Menighed 
.sammen med Past. Peterer i Stole- 
buset ude ved Lunbgreng, hvor jeg 
prakdikede om Formiddagem oin Ef- 

Htermiddaaen var der Fest for Son- 
dagsskolen, hvor Bernene sang :g 
havde deres Ztnkter at fremsige, 
bvorefter riet blev holdt korte Ta- 
ler af flere. Tet var siktett en del- 

signet Daa baade for Forældre og 

jBorn Lgfaa i Fleian standsede 
Jvi en Daa vg, sinnt Fremmede, fandt 
kvi en gastfri Modtagelfe og vandt 
Hnne Venner. Her i Kolonien saa 
sjeg for ferste Gang den rnsfisie Tib- 
lsel, som Paa sine Siedet groede i 
tætte Ruder lang-S Vesianten Jezi 
maatte af Vognen og have fat paa 
et Eigeniplar. Den saa saa lille og 

fnsinldig nd, men er bog not en far- 
lig Fjende for Landmanden, hvor 
den ret faar Jndpas. 

Naar man har fulgt med Zoll-J 
itimelige Itilling her, saa hat man 

sittert iike saa smaa Forvenininger, 
forste Gang man bespger Koloniem 
Ideite var i alt Fald Tilfcelde med 

mig, og jeg blev heller ikte sinsset 
Ruft er for fsrste Gang kommei ind 
her i Aar og har gjori betydelig 
Stabe Paa en Del af Hvedem men 

Jellers, naar man faa ud over Mar- 
Yterne, saa bugnede de af Herrens 
irige Velsignelsr. Foltet har silleri 
Grund til at viere iilfredse vg tat- 

nemrneligr. Nnar deriil immer-, at 
de saa rigeligt har GudsOrd iblandt 
sig, saa hat de meget at sige Herren 
Tal for. I 

ztmdlettrlx Pltgten taldle, 
maatte igen paa Zog-t. Det var 

med oemodige Tanker til vor lcrre 
forenede Stater, at vi paserede Por- 
tal. Landet nord for Grændfen, et 

langt Stntke ind i Asinisboja, er ve- 

fentlig af famme Bestassenhed sont i 
Nord Dakota. Ved Moose Jaw me- 
der vt CanadaPacisic, som befordrer 
os videre vest. Det gpr et saare be- 

hageligt Jndtryh naar man reifer 
igennem dette ttcklsse Land ved Si- 
den af den unselige Banegaard, nt 
se en dejlig Have med Trwer vg 
B«lv:nstrr, hvvtt esse-d de for«slellige 
Kollenurter dyrledes. Det et Baue- 
selstabet, der hat anlagt den for at 
vife de Reisende, hvad der her lan 

volle. "·«"WGTI. 
Men en endnu smulkere Hat-e saa 

di i Calgury, Albetta, ogsaa ved 

Süden af Bewegens-den Det er en 

danst Gattun, sont passe-: den« 
her pwa disse Bauer stifter de 

Wie-we iet- saa ofte, de gesie bnvek 
paa Teget ien eller klere Dage. Det 
er forholdsvts let at fttfte Belendt- 
sieb. Det fotekommer mig, at Fotk 
bliver mete meddelsvmme paa en 

langere Reise. Raad og Bint gives 
beredtvillig og modtages vfte med 
Taknemmelighed 

Jkke lænse efter, vi Hat fotladt 
Moose Jan-, hsrer Byetne op, heller 

ingen Hase fees ud over Landet 
tun den stsore dslgende Prcerie m-- 
der Øjet til alle Sider med de hvide 
afblegede Grasgange hele Este-:- 
rntddagen den sannne Ensfvrmighed 
for hundreder af Mike Kun en li- 
den vewlig By Swift Currenk lig en 

Oase ltgger mtdt t den stote Gras- 
Irien Er Alberta noget af et Ka-. 
nann, san maa vi tgennem en Orten 
for at komme derind. 

Aste-ten faldt M, og det var Tor- 
dtmed at ansttlleBetragtntnger over 

Landets Uvseendr. Neestr Morgen 
libr, fsr Dag ster vi ud ved Calgqry, 
Alberich Her mnatte vi fsinnt-se en 

Dag for at opssge Menighedenn 
Jemand, som arbejder her i Sigm-. mer. Calgary er en smut By med 
et noget form-tut Stotstads Ptceg. 

Pan Vejen fra Caxlgary til Jn- 
msfail befindet vi os i ganfke andre 
Omgivelser Her ser vi de frodige 
grsnne Græsgange "afveksie med 

hystmarker. Svm vi komme-r lern- 

gere nord paa begynder Poppelsto- 
ven at brede sig. Jnnisfail et vor 

sidste Station; her msdte vore Falk 
os, som flulde tage os ud til Kolc- 
nien, fom et ca. 18 Mit fra nævnte 

By, men vi lyar tun 8 Mil til en IS- 
den By, Markerville, hvor der er 

Posthus, Kpbmandsfvrretning SM- 
deværksted og Mejeri. 

AngaaendeLandet her stal jeg den- 
ne Gang tun sige dette, at frodigere 
og rigere Græsgange har jeg ingen 
Siedet fet. Landet egner sig for- 
trinlig for chegavL Den rige jom- 
fruelige Jsord bigger her og venter 

paa Nybnggeren for at komme under 
Kultur. Drikkevandet er godt on 
ikce vansielig at komme til. Folket 
fvnes alle at vcete vel tilfredse med 
deres timelige Stilling. Her nieder 
man Lands-gen fra mange as Unio 
neni -tater, selv fra California 
Her er endnu noget frit Land at fan. 
Hermed en venligHilfen til »Dansse- 
ren«g Retattør og dens Læfere 

—f J 
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»Valgct« m. m. 

T. lT. Mai d. A. dar ,,En Ind- 
sigelfe« af undertegnede a( lckfe i 

»T-.1nfteren«. Den tog Esgte paa 
en Bestnldning mod »Den for. dan- 

sle Mitte« af »Den norfle Einunde« 
cg en nf dens PrcesteL Past. J. Jo- 
hansm Fuan Cal. Beflyldningen 
git nd paa, a t de dansle Lutheranete 
itte lærte rent og tlart om en Son- 
deri— Retfærdiggskelse af Rande nle- 
ne. 

Den for. Kirtes Aaråmede nesd- 

satte en Fedmite til at proteftete i den 

fore. Kirteg Navn mod denne Sig 
telse. Tenne Protest hat for itte 

længe siden været at læse i »Bitte- 
bladet« og ,,Tanfteten"· Komiteeng 
Protest er et tlatt, Verdigt vg til- 

ftedsstillende Jndlæg i denne Saa- 
hvotfor man tan se den ssom beugt 
tsil Afslutning ·foe. den for. Kirtes 
Vedtommende i hvett Fald forelss 

juigh hvad saa end den notste Sym- 
ide og Past. Johansen ville spare. 

Stønt Sagen saaledes tan »leg- 
ges paa Bordet« som Samsnndssag. 
maa jeg drg tale et Pat Otd i den 
endnu engang, idet den et bleven 
omäalt paany af Past. Falct i ,,EIJ. 
lnth. Kirtetidende« for Z. Aug. d. A. 

Man tnnde med ste have Ventet. 
at Past. Johaner, fom dar udtaftet 
Bestyldningem selv stulde have ladet 
have fra sig enten ved at bevise sine 
Ord eller ved at til-bagetalde dem. 
Men han for-holder sig tavs. Han 
tynes at ville bcete sig ad — for at 
beuge en Udtalelfe af Sol-en Klette- 
gaard — »omtrent fom Drengene 
Nntaaxrscaftm Ist Länytte Lejlighe- 
den, naat de le detes,Sn-it, til at 
ta«te en Potte paa Folls Dere, og 
saa as Sted om i en anden Gade, at 
Politiet ikke ltal foa lot i dem«. 
Past. Johansen hat ,,lastet sin Pot- 
te«, og derved synes det at blive for 
hans Vedtiommende 

Past. Falct henftiller til mig at 
bevise min udtalte Formodning, at 
Pch Johonsen »vist hat umaadelig 
lidt praktist Kendsiab til de danfle 
Luthetaneres Arbejde i dette Land·« 
Bottset fra, at det noppe er Sæd sit 
ltæve en sag lempeligt udstalt For- 
movning sont cnsin bedist, vil iea siae, 
at Leviset for min Formodningö 

zMgttghed ligget i selve Past. Johan- 
lfens Udtalelser. Thi leg hat ingen 
Grund til at ibetvivir. at san vil 

« 

veete en sandbedstcetltg Mand;« og « 

naar han saa alligevel er kommen til 
It sige noget om de dann- Luth2- 

« 

raneve Chet tales om den Del af dem, 
som neeva »-Den forme. dansie 
Kirse«) der itte et overensstemmende 

« 

med Bitteligheden, da man det ve- 

re, fprdi band Kendstab til de sied- 
sindende Forhold er nmngelfuldt.—- 

Pqstvsr Falct spret folgende to 

Beviset paa en fortwllet Læte mn 

Miserviggimtsm i un soc-. nir- 
I 

te frem: »J Doan luth. Kittel-lud 
for 1901 Slde 691 strivet en amon- 

givenj Waisen »Hm-esp- er da 
Miseqms Tid los alvotllgk For- 
di do et Herren MyMMrtet,. dgl 
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Lsitlet Guds Akt-w lraftigt, da tun-—- 

’ne vi onwende te og gribe Rand-en, 
»Da have vi nemlig Valget lagt i vor 

IIan ——— J Besøgelseng Tiber af- 
IHWteg saaledei vot eoige Slæbne. 
sotci vi da vctlge ellet fotlaste 
Kristug.« Detom siger Past· Falk-M 
Lg endda sltivet Post. Honsen i 

,,Tanfketen« for 17 Maj, at »Nei- 
njnget og Anflnelfer« i den forme- 
de danfle Ritte« have ilte fotdunk- 
let og fottvallet eller fotdcttvet At- 

tillen om en Zyndets Nella-this- 
sljøtelse af Rande alene«. Men th, 
Ver hat den Mening, at Oel nann- 

lige Mennefle lan vælge Gub, hat 
ille opgivet alle Tanlet om egen 
Kraft og Dygtighed og fasttet ille un 

Lid alene til Atistug". 
Hvem der et Fotfattet as denne 

Ptædilen i ncevnte ,,Kitlebl.« for 
1901, ved jeg desværte älte. Jeg vat 

,,Kitlebl.« Redaltst den Gang; og 
det maa væte sket ved en Fejltagelse 
fta min, Fotfattetens eller Jupite- 
tiets Side, at Fotfattetnavn ellet —- 

Mcetle ille er kommen med. Jeg hat 
en Anelse om, at Past. Dumsiov, 
Sionx City, Jowa et nævnte Prit- 
ditenss For-fallen men jeg— ved det 
ille. Kan Mete, han vil fige os bet. 

Maasse et omtalte Stylle saaledes 
of et Medlem as Den fote. Mitle, 
maasle ille; men at jeg som Samfun- 
dets damtende Nedaltst optaget 
saadanne Udtalclset uimodsagte, deri 
flal Beviset paa faLlsl Lcete paa dette 
Punkt ligge. 

Jeg san bog ille se, at bei fothol- 
Ver sig saaledes, at del omtalte Valg 
fotdunllet Leuen otn Krislsi Reife-t- 
dighed. Striften og den luthetsie 
Dogmatik latet tlati nol, at det et 

et Valg fot Mennesket at fotetage 
ovetfot dets evige Ftelsez og det 
ftemlwldet ncevnte Pttkdilem men 

at det et det»naturlige Menneste,« 
der vælget Gub, det et noget Past. 
Fucci lcegget ind deri; del figet Put- 
dilenen intet omj den siget, at »Vol- 
qet et lugt i wt bannt-C ille at 
Mennestets fyndige Natur lan val- 
ge. Josva sagte- ,,Udvclget edet 
i Dag, hvem J ville W« (enien 
betten eller Afguåstny (Jos. 24- 
15). Var del en osgiig Polemik 
Elias siputgte W Ost-Darmk« 
Hvotlcenge ville J halte M begge Si- 
der?«« il Rang. 18, 21). Var bei feil 
at fvstge saulelvess Bilde oweten 
ilke have Folket til at vælge2 Ruck 
Kriftui sie-et til Jerusaka Birn- 
,,J vikde Me« (Mat. 28, 37), og »J 
ville like komme tkl mig, at J kunne 
have Livet« (Joh. 7, 40) betydet da 
at vllle og at vælge ille det 
samme? Peter siget: «Ladet tdet 

ftelse fm den von-artige Slcegt« (Ap. 
G. 2, 40), og Paulus stritten »La- 
det edet fnlkge med Gub« (2. Koe. 

Mødre. 
W l d M II i 

sile fes das-I ICU Wes .«2es säqu who IIMIL 
tlmlssms use-fu« es ene edee es nld lus, ists heisses-de 
su ei ss We 

MI. M. Nishi-IV 
Zo- l). Not-e Dime. lus- 

5, Z(»)). Er dette at lade sin fkelse 
og forlige ilte ensbetydende nied at 

vcelgc Kristugs Bist-pp Matten- 
sen siger: ,,Just derved adsliller Nan- 
den sig fra den blotte Almagt, at den 

itte vieler uimodftaaeligt men ist den 

kespetterer den mennesielige Fkiyed, 
ovekladek den et Valgets, et Af- 
gøtelseng Moment, et Guten-Ales- 
(Dogmatil Side 362). Er Bistoppen 
fejl paa det? J mine Studenterdage 
leerte jeg lvist eftek Krog Tonningp 
»Med Henfyn til Frelsen er Gud 
clene givende, Menneslet alene mod- 

tagende, men begge ere vittsornme.« 
Er en saadan Udtalelse striftstridigk 
Lg er Mennestet netop itte i Vikt- 
somhed ved at vcelge den Ftelfe- Gud 
givet 

Ja, lmer Postvr Falct itte det 
samme, naar han i det anfstte fegen 
»Sctter itte sin Lid alene til Kri- 
stus.« Er dette at satte sin Lid til 
Kristus og at vcelge hcnn itte et og 
det samme? 
Og i Overensstemmelse med Ghif- 

ten og den luthetste Dogmatik lætes 
der i den for. Kitkr. Selvfolgeligt 
fpjeö der til, at det er ved den Hellig- 
aands Naade og Guds Otds Virt- 
fomhed i Hinten at et Menneste lnn 
vælge Krisius og tmmne til hotn i 
Troen, just sont den augsburqsie Be- 
tendelse siget l 18. Artikel om den 
mmnesselige Bill-ie: »Den hat ikke 
Kraft til uden den Helligaand at 
bringe Miennestet til Retfckrdighed 
for Gud eller den nandelige Retter- 
dighed eftetsom det natutlige Men-- 
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Sknv einer Katalog. 
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begynder Sit 27. slmleaar for 
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Elh Hort-, los-a. 
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I s s I s Trtmtatts semtnanum 
begyndetq om Gud vit, tin Untierij- 
niag stets 4. Omber. saadimne unge- 
Mæncl, som onst-et Optagelse paa se- 
miasesiet. lata satt-est iadseude Be- 
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kot- dekes Uttclanaelse ex Mode-meet. M 
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