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Tsp k stecke-» 
Im Dann tsollegr. 

Dct almindelige Begreb om en 

Stole et jo, at den er et Sted, hvok 
man ton gaa at erhverve sig saa og 

saa mange Kundftaber for derved at 

dygtiggstes til ens attraaede Stil- 
ting i Livet. Dette stal itte benægtes. 
Det er, hvad man gaar paa Stole 
for. Men i Henhold til en Udtalelfe 
af en of vort Samfunds Præster ved 

Jndsvielsen af den nne Stotebygning 
tot man stutte, at tIl Begrebsnavnes 
otdet Kuntdftab tnytter der sin, endnu 

et andet. Udtalelsen var otntrent 

saalydendu »Den etcmentære Kund- 
stab bot for at være fand sidde ved 

Jer Fsdder.« 
Altsna, en Stole tun have to 

fideotnede Fortnnal, netnlig at nd- 

mfte de unge med gebe og nyttige 
Kundstaber og saa at vife dem Bei-- 
en til edig Salighied. 

Bette er, hvasd Dann College vil 

forføge ovetfor detg Studenten For 
at realifete dette holdes der dagligt 
Andagt til Opbyggelfe for os. Oin 

Lordng Aften, naar Ugens Arbejdek 
er endt, lægges Bogekne til Side, Jg 
Studenter faavelsom bespgende fro 
Vn cg Land famles til Samtalem-- 
de i Stolen-?- KapeL Efter at have 
affunget en Sang oploeses et Stytle 
nf Guds Ord, efterfnlgt af en Bøn 
af Studenterforeningens Fotmand. 
Dervaa synges der atter en Sang. 
lworeftet en eller anden lille triftelig 
Fortkelling oplceses. Sau indledes 
Afteneng Emne af en af Studenten 
ne, og Ordet er detpaa ftit for en 

kwer. Modet fortsættes med torte og 
treffe- Vidnesdyrd baade til tro- 
ende og vantro. Sasrligt lcegges der 
dog Flid paa at føre Mennester fra 
Mokte til Lys og fm Døden til Li- 
vet. Med Ovekbevisningens Vakme 
blivet Livet i Gud as de troende 
fremstillet fom Lntten, VerdensMens 
nefter fotgæves soger eftek. 

Vvkt inderligfte Ønsie er at igen- 
nem disse Msder bidmge tit noglez 
om mutigt manges vaendetfex thi, 
naok det ster i Sandhed, er det dog 
det dedsie, der ton times et Mennesir. 
Dei-soe, Vennek, bed for os, at mange 
of de leere unge, som des-get Sto- 
len t denne Winter-, maa finde deres 

Ztelsee, at en Krtstendom, bygget pao 
Klippen, ttte paa Sand, maa hlive 
Refuttatet of dereg Stolegang. 

En Student. 

Svar til ,,En iineresferet«.l 
J »Danstrren«' fra 25. Nov. har! 

,,En interegsrret" strevet et Stykke» 
om Sondagsstsolempdets Resultat, 
og han har, som baade jeg og andre, 
ver Haut-, at Virkningen vil naa 

langt. Men han synes at vakre om 

ille falden, faa dog snublet over no- 

get, som jeg fagde ved Moder. Jeg 
er vverbevist um« at min ,,«Interesfe- 
rede« Ven, er, naar Sagen blioet 
fvrftaaet, enig med mig. Det var 

nu godt allegevel, at di sit detteMsde, 
oq det var gofdt, at vi sit sagt no- 

get, sotn blev hort tangere end ved 
dette Mode, godt, at der blev trog-cis at ,,tygge og ford-je« for dem, son- 
sidder hiennnek Mange Moder, Ams- 
Krcds- vg Missionsmoder gaar list- 
som hen over den store Stare, og in 1 
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fet hsres ud over Mødesledets snckv- 
re Gransen Nu, vor gode Referent» 
sial have Tat for den Flid, han vi-; 
str, og ttl verrng Efferfslgelse kan! 
jeg gerne stge: »Gaa du hen og 
gsr (igesaa.« Andre Mit-eh svm vjl 

darei, bsr sage fat paa den Munde, 
og referere i Bladere, og jeg stal sige 
til alle MIdet, hvor man frygter for, 
at der stal betales — det kvsiede os 
siet innen Ting — hverken Program 
eller vor Referat. 

Hvordan min ,,sinteresser«ede« Ven 
end vil forsiaa det, saa lad oö nu se 
pag Forudsctningen for det, jeg 
fagdr. Da vi, L. Johnsen, h. C. 
Jensen og Undertegnede, blev vaTgt, 
da gav de og der store Navn »Ein- 
dag-Stole-Tekft - Komitee« Altsaa 
forstod feg der saadan, at vi llukde 
udarbejde Tekster vg strin over dem, 
og vi tog sat, og otn den --— »intere-3- 
serede" vi! stndere vore Tekster, san 
vi! ban sinde, at Arbejdet hat kostet 
en ikke ringe Tid af Krwftet De to, 
Pastor L. Johnson og Paftor H. C. 
Jenfen barftrnkket sig tilbnge, og 
Passor N. P. Simonsen og Pafbor 
C. Christensen, som ensdnu er Med- 

A 

lemmet, et genbalgt. Og sidste Aar-s 

meide, hvot siete ventede paa Komi- 
teens dødelige Afgang, git man hen 
og fortanate en Tetstmette, fom stal 
forelaaaeg ncrste Aatsmødr. 

Hermed synes jeg faa, at Samfun 
ldet hat sagt: Jntetnationale Tet- 
stet tan VI itte beuge! 

) Dei hat vieret noget af et pinliqt 
zAtbejde at sitive over digfe Triften 
iFor det førfte maatte vi tun strive 

saa lidt. Man vilde itte give os 
mere end 1 Zide i ,,.Kitlebladet«. Oa 

sfor det andrt vilde nogle have, at di 
kftulde strive for Botnene, og andre, 
Hat vi ftnlde sirive for Laterne, og vi 
bar verret stillet omtrent, som Man 
den na hans Son, sdet trat til Byen 

med Ast-let For det tted««e ved di 
in alle-, at det er en vanstelig Sag at 

taempe op mod Sttømmenz thi jea 
Immer der at tnnne siae nden at saaret 
lVi havde ventet, at man mente lidt 

tetmed, naar man i 4 Aar, Gang ef 
ter Gang, Datgte os! Jea hat itte 
villet give den Tanke Num, at saai 
mange af vore Brodte ftemte ved san- 
dan en Lejlighed blot for at faa det 
nd af AarSnmdet for saa at gaa hiem 
ca aldria rote en ·Haand, for at Tet- 
stet og Fortlarinaet tnnde blive ind: 
fort i EUZeniaheden enien det saa 
var Prcrftet eller Deleaater. Ja, jeg 
hat endoafaa etfaret, at det er saa- 
danne Prcrstet, fom hat modarbcjdet 
vote Tetfter i Meniaheder, hvot man 

doa not vilde have taaet mod den Sag 
som en Samfnndssagt 

Jea havde den lyttelige Del i Ar- 

bejdet; thi jea strev det forste Aar og 
fttev stad«g meld det Haab, at i dekse 
Aar vilde man komme igennem nin 
de Triften man hande, og saa Jtlte 
vi blive hørt bedte, oa det hat vcsret 

ulige svcrrete for de andre, som et 

kommen efter mig, at strive, men Iea 
maa siae, at jeg hat qlctdet mix, ved 

detes Udholdenhed. Jeg et derfae 

alad ved, at vi nu et ligesom 
kommen til tttreensem ca vi maa nu 

dente paa en Afgotelse. Vi vit, 
iBrodrc komme med et Forsiag til 
ncrfte Aatsmøde, fom J hat paatagt 

Jos, og vi vil saa vente at faa et Re- 
»sn(tat. Hat J saa ingen Brng for 
vore Tetster oa for os som Kotnitee. 

Imen vfl have internationate ellet an- 

Note Tetftet, faa sig det, saa vi tan 

fotstaa det! 
De Besiemmelser, sotn Komiteen 

toq ved Medet i Cedat Falls-, menet 

jeg, saade det samme, som jeg sagde: 
vi tan itte bruge de internationale 

Tetsier. Naar nu ,,En interesseret' 
siaet: »Men Bibelen, Guds Ord, et 

jo dog itte en Ting, der tan laves om 

eftet Behag, om end det tan fortla- 
res fotskellia,« saa vil jeg blot stac- 
ja, gid det var sandt! Detsom det 
blot vat Fortlaringen, det var Grun- 

den, saa kunde man tage disse Tet- 
ist«et, og saa tunde det gaa saa nagen- 
lunde. Men dersom min ,,intetes- 
setede« Ven vil tigge lidt sind i den 

teologisie Runftfcerdighed her i Lan- 
det, saa vilde han næppe tnnne tcente 

saa. Men for itte at besvæte metd en 

teologist Sisifus, stal jeg fottælle, 
hvad jeg engang horte en Fatmer sige. 
Han var i Ordets dybeste Forstand 
en Teologk ,,Adventistetne leset Bi- 
belen sauledes: »Kain flog sin Bro- 
der ihjel," og et andet Sted staat 
der: ,,gat du hen og got ligesaa.« 
Naa, min ,,intetessetede«, synes du 

saa, det et Fortlaringen, det et galt 
med? Nei, det et Sammensaetningen 
af Bett-elend Ord. Det et det, som 
got og til Lutheranere, at vt hat en 

fandere Sasmmensætntng af Bibelens 
Otd end Selterne«). Bt hat en dy- 
beredete Forstaaelse baade af Synd 
og Raade og tan som saadanne faa 
de guddmnmelige Sandhedet sat i 
Fothold ttl hinanden, saa idet harmo- 
neten Og denne hatmont maa efter 
min Mentng lige saa vel beholdeö t 

Sondagsstolen som t anden Rekis 
gionsstolei og Konsitmattongillndet- 
vtsntng. De tnternatonale Tetster 
maa viere gode for dem, Tom t den 
Flatstand er internationale. 
Jeg tosie disse Boget og Blade, ja og 
Tetsftet med, ved Modet i Cedat 
Falls, men di tan som danst-lutherste 
Kristne med dort Kirteaat og Fest- 
Cytlus ttle viere fotnoiet Ined dem. 
At det faa sindes lutherste Kristne. 
fom tan wies med dem, det et intet 
Bevtst Der et mange luthetste 
Kndstne her i Landet, som er ltdt 
fonfessionellet 

Men ,.En interestetet« dutde da 

ogsaa vtde, at de støtste Staret af 

l 
s 
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s) »En tnteresfetet" strev jo om 

de engelst-t1itherste TetfteL 
Red. 

—=I 

Vmsianoikiniijdkins-je 
J et af vore amerikansie Blade 

striver Proesident Nonsevelt ifølge D. 
F. F. A. bl. a. folgende: 

»Jeg ønfter ikle at se et lriftent 
L«v blisve levet tun af Svæklingeg 
jeg vilde ønsie, at Ktiftendommen 
tun-de blive den lebende Aand imel 
lem stærle Mcend. Jeg mener itke, 
J unge Mcend behøver at miste en 

Del af eders Stytle eller Mod ved at 

føre et rent Liv. Jeg vilde gerne 
have rene Mcend stærte —- og stcetke 
Pia-nd rene. — —- 

Der er en Tilbejeiighed mellexn 

nnge Mænd on Drenge, som endnu 
itte er unge Mcknd, til at mene, at 

det at føre et vildt Liv, er gansie flet, 
at det viser, de er Mcend. var ofte 
tkæsser mian dog ikle Unge Mand- 
der roser sitt af, at de tender Livet, 
det vil sige: De tender det Liv, soir 
det var tusinde Gange bedre for dem 
ilte at tende. 

Maatte enhver Mund gøre sig til 
sin Bruders Vogter ved at være et 

Etsempel for sin yngre Broder og 
fnaledes holde sig selv borte fra det: 
at scrtte sin Stoltlted i slette Ting. 

Elsemplet er det vigtiqfte af alt. 

Hvis du i Nrervcerelse af unge Men- 

nesler, eller sacrlig samtnen med unge 
af din egen Familie, opfører dig flet, 
bander eller fører bespottelig Tale, 
lan du vcere sitter paa, at de unge 
folger dit Etsemipel og ikke dine For- 
maninger. Det er til ingen Nytte. 
at du pkcediter for dem, nasar du ikke 
selv kerer et rent Liv. 

Og videre. Jeg vilde san gerne fc 
den unge Mand gøre en Monds Ar- 
bejde i Verden uden at beheve at win- 

gesdertiL Han stal være alt for 
stoert til at butle under for det onde 

og tillige stamme sig ved at ttlføje 
andre ondt. 

Det lan itte nytte, du formanet 
dine Drenge til at være modige, hvis 
du felv løber bort, eller formaner 
dem til at tale Sandhed, hvis du 
ilte selo nor det. Det tan itte hjcelpe, 

Hat du taler til dem om at vcere uegens 
lnyttige naar de ser. at du selv er 

egentcerlig. 
Egentltg afhænger Statens Frem- 

tid af, at Borgerne i deres. Natur 
faat en Forening af Styrke og Æts 

Ilighed — -—— Jeg bryder mtg itle 
lenn, hvor ftcerk eller hvor tapper en 

Mand hat verei, hvis han hat værct 

zfalst Hviö han itte hat Kerlighed 
til sit Land, gsr bang andre Samsta- 
ber ham tun verdilss. Den Mand, 

Idote engelst-lutherste Brødre lan ilte 

Inpjes med de tnternationale Telfter og 
That sotn vi deres egne Telster, Blade 
Ida Bogen laa jeg lan sige, at af den 

ljtore Del af vore luthersie Btødre j 
oette Land, ogsaa de engelsle, er disse 
Telltet prøvet og fundet for lette. 
Den engelfte Sastnina, sont »an in 
terezferet« bruger, vil for de flefte en- 

gelfl-slutherfle Kristne her i Landes 
lyde, som den maa lyde for os: »are 
tried and found wanting«. Tet er 

bog tun en saare lille Flvt af de lu- 

therfte Sondagssioler her ei Lande-t, 
som brnger dem, og lelv om der er en 

Del ogsaa t Den forenede d. l. Kitte, 
saa tror jeg dvg at tunne sige: der 
et da mange flere, der bruger vore 

egne! Og Aar efter Aar bliver der 

flere og stere. Jeg vil derfor fluttse 
med den BIn til alle, som elsler San- 
dagssiolelagen tblandt vg: lasd os bog 
blive enige otn en Telfttælle oa ont 

vor SIndagSstole-Litekatur; thi saa 
lan vl faa noget gjort, saa tan vi for- 
Vedre baade »Bsknebladet« og alt det 
andet, sont vt har, og som trænget 
til at bltve forbedret. Men stal vt 

fasadan blive ved at traelle t Hamlen 
med hdnandem laa bltver det aldtia 
bedkel 

Jeg hackber sca. at min »Mens- 
serede« for-staat den Sag, og at det 
var tlle »Hovmod eller Mod«, men 

Twstasb mrid vor lutherste Kirle og 
Troste-b mod dem, sont valgte mig til 
den Gerning, Ehvis Sag jeg prøvede 
at tale i Cedar Falls. 

Hermed en Hilfen til alle Søni 
dagsstolens Venner, ogsaa vote l 

aandelia For-stand internationale, 
men til vore eane vil jea blot siae: 
prøv nu at folge med os i den Tib, vi 
bar før AarsmødeL Det er en von- 

sielig Gerning, sotn länger sor. En 
Oversint over sde R Arm-z Telster l 

aodt 9 Maaneder. Korn saa til Aarss 
mødet oa lud os san et Resultat oq 
saa med Hensnn til vore Cszøndaqse 
steiler-, SondaaälloleTelster oa anden 
SondagssiolkLiteratun 

som ilte hat Fædtelandslæstlighed, er 

en Forræder. 
Hvis en Mands Dygtighed ilke er 

forbunden med- moralsl Sans, saa ec 

hatt sca meget mere sarlig og slet 
en Borger. 

Hvis en Mond ikle et ten og cerlig, 
get hans Mod, hans Styrke og alle 
lsans Evner ham lun til en Fare for 
Zamfundet.« 

———-———s-O..-——s—·—— 

Sang 
slreven i Anledning as Bethania 

Jllenjgheds Ungdomssorenings Fest 
den 4. Dec. 1904. 

iMelJ Vaagner op, en Stemme byder. 
Højtidgsest nu sor vor K«onge, 

them Harpen og lad os sjunge, 
Htfn Jer Kristi Fryoesang. 
lEnc- ham tillommer Ære, 
YJg ene ham skal Lovsang være, 
Thi ene han gik Smerjensgang 

«(--·k Smektcnsgang for mig, 
Hit Sxttertensgang for dig, 
For os alle 

»Hm sonet ud, 

ifskorligt med Gud, 
Tg du maa vcere Jesu Brud. 

Rout, du gamle, kom, du unge, 
Vi vil oLJ samle, vil nu sjunge F 

Osm det Gubs Lam, som Sejer vcmdi 
Tal og Lov og Pris og Ære 
Zlal Himmellongesønnen være 

LFOr Freven, som hos ham jeg fansdt 
Ja, han hat Fted til mig, 

sOg han hat Fred til dig, 
Fred til alle, 

zEn evig Fried, 
ZEn Himmelsred, 
’«3som overstiger alt, jeg ded. 

EJesus lalder og indbyder, 
IHans Røst som Himmelklolle lydet, 
FSaa sod, velsignet srydefuld. 
Gulde, milde, aabne Arme 
IHar Jesus udralt mod os arme 

"T«’l Glceden her og hist i Gub. 

jEn Glæsde himmelsceL 
«(Ln Glæde for hver Sjæl, 
«Som annammer 

sJ Trso Guds Søn 
Sin Frelser sløn, 
Thi hcm er Sjcelens Naadelsm 

Evig Sakghed i Himlen 
Er Livet hist blandt Englevrimlen 
J Perleportestaden skøm 
Der paa guldbrolagte vSttæde 
De frelste Mennesler stal trade, 
Som blev den leere Frelsers L·n. 
Og Lovsangen, den ny, 
J hsje Himmelby, 
Toner mægtigk 
Med Jubel, Pris 
Pan Himmle 
Til ham, som vandt os Betrat-is 

J. sources 

got-E BISLEZ 
Da vi ofte hat faaet Klager over 

Jndbinding af Vibler, simpotterede 
fra Danmatk, hat vi tobt et Pakti 
Bibler i Danmark og faaet dem inv- 
bundne i Belgien. 

Disse Bibler er alle med Oder- 
faldS-Bind, rødt under Guldsnit og 
med runde Hjørner, kort sagt de er 

langt de sineste danste Bibler, som er 

impotterede til Amerika. Vi hat 
dem i Lommeformat paa Jndia Pa- 
!pir, ganste tynde og dog klart Tryk 
og indbefattende de apotryphiste BI- 
ger. 

Priferne paa Lommebibter er som 
folgende- 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr» 

97 
65t 
17: 
40: 

Nr. 816: 

: 88.00 
3.10 
3.20 
4·00 
4.60 

Pan de storstilede er Priserne: 
Nr. 1.797: 84.60 
Nr. 1765: 4.80 
Nr. 1700t 5.00 
Nr. 1740: 6.30 
Nr. 17316: 7.00 

Disse Bibler er garanterede til o- 

at være meget ftcertt og solidt ind- 
bundne og stal være meget bedre end 
de i Danmart indbundne Bibler. 
Disse er alle med bøjeligt Overfaldss 
Bind med Guldttnk og lignet be en- 

aethe Bibler i lldstyr; dog er Mate- 
r’alet, fom er brugt, meget bedre, ok: 
de cr heftet ved Haandarbejde og ind- 
bundrn uden Mastinhjælp. 
Danisb Publifhing Haufe 

Blatt, Nebr. 
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Tte suleaftenen 
339 Hielt-II I Omsmg MIC: intlb Wen 

To Julekortællingen 
M Bisse-; i ( ins-stieg We. 

Tre Julefortællfnger. 
92 Si(1er:i()nsk«:sglk(s. 

skitser og Digte for 
Juletid. 

H Sith r: i Ums lag 10c· 

Ismenes Ju ebog 1504 
used m- nkk lslushmiuntsn ifint 
Umsng »ic- 

En Julegave, 
»Hu-il Nimm-s- lsiktislte." stidesr. 
Him Unt- txt-.s Mc. 

Kun en Tjenestepige. 
Eis im« fu«-im Jnlt intu- lli11g. 47 
Sich-! ; i Uns-list 1«(j. 

For Julefcrien. 
lct Unmut-set Juli-listsf1(-; Mc 

Julens Bog. 
Ist kenn Juli-liwa- mul 54 sinv 
Hund«-, est Prnmxicilcx Pnks Zu 

Jokasten 
l.z1«.-nmg sm- siore 08 smss of 
til Brit-Linn Osten-skide et fint 
fungiert-l Jultslmjtex (0 sidek i 
U- kennt Omslngx Pkis Loc- 

Juleneg, 
fin( Juli-helle; Psich 

En Julegave fra Amerika. 
As N. P. Gunstnguxskdx lint is Ub. 
THO- 

Julegranen 1904. 
ltl Juli-I - its im sit-l dar-ske- Fels 
i-« n erst-m. luan fest nnd uma- 

xcs Usij imslusxnjugtsk Ptiks SUC. 

Juletanker 
sm Uns-le us must-. AfN-S.H. 
Haku-« til ruht-m lnr lsømc 
tjt tu. 112 Sidktsiintiudb.;«5c« 

Bomemss Julebog. 
«li(lli1--tstc.A tin sinke ums-Ins til loc. 

Indte Missions Almanak 
im 1!(5. Pris Ilse- 

Julestjetnen. 
I tilligesns Äms-um« sss vidt de- 
hnt-eh sie-dein til Eik-. 
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Ovenstaacudc er et gudt Udvakg af Iulebngetx De mindre og 
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DUUENS l X(-1«J L ijztlxind 
fis-»die lllu. Untiuner Ple U.0(1. 

FRA lichllUlellyN 111. Col-GA- 
TllA us(’Iu-e.let(«nA1eIi-r Et- mxt 
Ins-k. l·-7 Hickes Sich-sc Pkiks Rim. 

UVETS ALIdb IF — Banns-sm, l’nsx· 
(10m. blamliliiuh Akte-dom. Fiut 
du«-» N- dsm im Mut-l 155c. 

LYSGUNT l TVSMØRRILTX 242 
Side-. fint inh. Recht-c trat.(l)ti150c. 

PAA FBLTFOU as Une. lztnsns 
spukt-F illI n««-retanlln-(1Sen-kit- 
2n hieb-r i l-mgminc.l. Neclsqt im 
shllltilslskr. 

AHASYEKFS l ROM uf Routka 
IlAAMeLINtL 260 Suletz Um Inb- 
Nrdnut km 1.mtll75c. 

Dle Slldsllc ATlIEXlBNsER sf 
F tun-e ten-list m- 640 siclk l 
l'rugthim1.Ne-(18m km III-Wut 1.60. 

HANS l)1,’k("l«A( lITUJUZD uk 
INCka «s«l»«1"slk. If 5 Sidkk i Pfusc- 
bind Xulkmt tm Its 00 til sn0. 

«l MANUE l« U· BEDle« of PALI l-: 
lZIHT ble. IM S des-, lint its-ID. Nerl- 
Sm irr-) 81.00 til We 

PE let Its R. Bn sumling Si de liediste 
l Male-Ists k csf m- ust-St seen-ice kor- 
fa ter« Fett stunk-U ANTON- 140 
Sidcsk le »Za- t solt-d og mecl (-a. d- 
Sttit. Neid-ist Ul Hm- 

SVIOT LlV VII-D llUHL (-1.ÆDb- 
Uplp)-g-kli-·- lssstrsqtninger UN- 
P. Chyu tiN(-A,ucl). 160 sicleh tjnt 
sfsdlh Pkls sl VO- 

sOVINEIVLOV us ADAH HAN. 300 
Sich-tu fint mäh- Prig 51.50. 

FAIIER ! OR sf Jnsm HANsmm 
Krisis-like Sumnstvkkek og Salt-Ies- 
11K8icler. Eies-cum imm- Mc- 

TU. UUD sum-N HANSth lud-C 
cum-L items-L hie-muti. Urkl Ul 
Usensejsslse tde U syggelns 151 
bitt r. Eli Kam in Dunkle-« Oc. 

KRlSTELlG XALBNDER. Bibel- 
kp UH 013 Sslnteveks Iil hvek Dflti 
A k«-t.u(18rlst·jclet sit Pastok N FI- 
Wslss. liveknnslet Alt-Cl hvidh 
Fim inmi- ss ed Guid-mit- P is buc- 

JUVELSKIUNETI Bildelspmc og 
stil« even- til lnyek Des i Aste-t. 
Fiut inul» meet Guldsait. Pkis Ic- 

ROMERSXE DAGE zuvle lahm- 
ts--1c(;. 53081007 i PkukunmL M- 
sat HAVE-) M 81.50. 

ET GLIMT Ak« llINDOOSTAN sc 
Ach-STE- l«««:s— WI« list-« si- et ißt-ast- 
hincL Noch-at kn- IJW til 70(:. 

KUI ST I NTlNOPEL nt Evsollho 
AIISIS. over-Im of liessen-« send- 
1·«en. 410 sjder. tisn its-ib- oft-It 
irr-I 8240 til IMM. 

l« Al)««RYUb-. Dis-i of cat. RI- 
VHAHIT tin-d Teqnimket sf cskl 
'l’hnms(-n. et lDrsktvsetlp Nest-It 
til Ihm- 

23 litt-l EVEN FOR BØRN te- eile 
vis. Raums-TM meet Tekst - cis-. 
W - »sama« smrt Form-h Pklts s.l.U 

sokfzst GENHTR If JtIHANIsS 
PUNqu KA) sidck i Pks this-C 

BL- d Golde-IN Nerli-at ir- 81.40 til 
t« -· 

FR x PERSlEN us AGNSTS LSSSO 
Mo sidcn Gescan inclu. Leda-i ft- 
sl M til Mc. 

HAREN RESØU 06 DJPNGLELlV 
l RADJ PUTA N A nusd Ikz litt-Stru- 
tsnncsr. 2s0 sideki PrsgtlpitIC Nerl- 
sitt im 82.00 ul s1.00. 

Alle »v( nun-Hinz Bøger er i de lineste Bind, man limn 

limlik »g; der sknl l(«(l(«s lawilgts lør man limlcr engem-IS- 
lulcle Isøgcr i Am( r1l..1 Alle et- i elcgkmt komponeret 
Blml de fleste er lmpurlcret km llmnnarlcs llnt str Bog— 
hinderjer l)ct tsr en saml Glzules at ejes samlanne Fragt-— 
wies-kein 
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Bedilnøgerntsssavelsonienhveranden Hogl 

DANtsn puBL HousE Blas- Netz-. 
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Uclkommen seh-— 

Mod Strømmen. 
I. g. heuch. sit-kop. 

Denne fortrinlige Bog, der med enesiaaende Grundigbed, Klube II Ilsvr 
behaadlek M Tids mest bmndende kirkelige Spitzt-any Nytatioaalismea, nd 
im et asgte lnthetik Standpunkt, bjk abiolut laies as enhvet ttoeade Mund oq 

; 
.-) 
si- 
::) 

; 
Kvindr. 

Fociamken strioek ietv i sit Found: ,Jeg bar streut for Menisbedrm itke 
for Theologekne euer retten for Theologekne kan, for iaa vivt pgsaa de btket met 
til Menigheden«. 

,Mod Stkpmmew er delt i folgende Affnit: Religion og Kristendomz Moral 

og Liv i Wut-; Den nye Fortyndelfe, Kessels Ord; Jeius as Nazaret; Trer og 
Bibelkrittken; Sonst-( Fægming. 

2 Dssn coreliageude nye U gavk er tkykt paa gebt Papst med smukte og itzt-eli- 

Z 
danike Typu, indehotd.k 225 ciktavsider. Godt indbundm Pkss 81·00. 

»O Svar. 
As I. S. Heuch. Blitzes-. .- 

Cn Fortiasnelse af .Mod Zup---1nm«. Indbunden lig »Mot- Skrsmmeu.« « 

Pris 65 costs-. 
DANISH LUTH. PUBL. HOUSE, 

ZLA1R, NEM. 
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