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itte at forfonmce der mere ordnebe For-hold Vi Proz-»
Munde vi Inster dem fendi.
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satte det som Re. stet bot selv staa samtnen og haveOn:Naar nogen bestiller Boger bos staendige Hjcelspelsshed, san tan Nac- sig af. Detes Forspkgete hat maafle Gudg Rige
i2. Hatt lan derimod da netop have snrg for vore Entn. J den Oberbe-»
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enten
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fotub, Postfvrsendelse det samme, de det natutlige Menneste faa ftvr detes Enler. Men det et en Sag fotj egen Familie.
der bar Ejenbcm Landejendosn tomne saa langt, sont vi ek.
men for Postforsendelse maa der sen- Evne til at lunne arbejde med part fig. Det er itle Guds Villie, at En-! de,
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saaledes
vist
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Jernbanekompagniet er ansvarligt dette Fort-g paa at stemple de le heb-ves.
Naae der ikke foretommer mere i Klagser i ethvert Falt. De hat saa cndomsløse slutte sig samtnen og gafor, hvab det modtager til Fersen-del- dansse Kitkesamfnnd som prangre ligesaa, ja. saa staat det dem jo
se, og det er den billigste Munde. En lcerende, det smaget alt for meget af Bibelen vm Euleforsptgelse, end der paa anden Maade spat at sorge for
scr. Vi hat tun visi, at vi hat
stit
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til
at
-tige
drage
en
Omsorg
for vore
paa
and Sag.
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Raar der beratet fuld Katalogpris, da den enden paapegede Udvej, at for sine egne oft-» det galdee den tet at sige. Men deraf folger, at in- rtimelig Nceringssoeg. Dei gelber
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san sen-der vi ngerne frit og allid danne en »dann Synode.« Thi det timelige Omsatg. Det lau jv disse— gen tranger mere end vi til paa anA. M. Andetsen
»von vor egen Risiko, og Kunderne kan er da del lkte alene under den notste lig med fuld Ret beuges som en For- den Maabe at have Qmsora for vore
san dem sendt paa den Mande, de en- sSynvdes »Vingets Gipse-« den "maning til at deage Qmsorg for Husfoll.
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Nur Dækket fqlder.
se Itbeben til en Ansedning for K»Om-oho Daily News« Udgivere
allerbeste Instanz den, der stat» at blive Almissebstm
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get wfende oth. Den kostet tun gaven ogsaa, saa leg 50 Cis. iill at samle stg en rean Gered-un
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JJlærle til Qrbet Brodes Tet er til
Btødke i Kristus, Apostelen heut-endet fin, til iaadanne sotn pan Grundlaqet af Krifti Forsoninggdpd er ble-

stellte, ketfcktdiggjotte, er bleven
genfødt oq Gut-s Bøkn ved Daab og
Tro." Nun saadonne lan helliggøresz
vg· tun saadanne
stal helliggsres.
Ellerg frembyder Verset tte Punkten
Frihedem fom vi blev taldte til, Misbrug as Friheden til en Vlnledninq
for Siedet og aensidig Jjenemand i
Do
vet
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Punkt tnyttede sig nsje til det iørite
Entne, blev det itte Genitand for nogen Drittelte.
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til
Maske
folgende. Evangelieis
Kalden et en Kalden til Feihed fka
ven

Lovens Fest-handelte og Lovens Tretdom til Kristi Frihed, til et Liv under Naaden og til et Liv i en god
Samvittighed under Helligaandens

Alle, som fulgte dette Kalt-,
Fkihedens Rtge og sit Fribedsbkev, blev et ftit Folt, blev Guos
Dritt.
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leve eftet Kot-et stulle J d-; men
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