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som selv-snsiede det, men tun paa 

H 
T 

i, saa vansielige, at vi ille tunde 
andet end tilgive ham og endda 
have Medlldenlzed med ham. Han 
havde nemlig vccret gist, nien havde 
holdt det tscmnieligt daade for 
Wasa oa os. Og nu sordrcde For- 
ældrene, at det stulde aaa oder 

Styl. Med Magt vilde man sende 
bende hieni, oa for at hindre dette 

singtede dc nd paa Landst. Pcnae 
lsshed drev ham tilbage, men for 
sent til at genoptage Arbejdet i 

Telegtastuntorci. Scnere dlev hans 
Hustku alliaevel sendt but, da knm 
skgsaa mnatte vcnde tilbaae; vi 

søgte at hjcklpe dem Ved at taac 
hende til Barnepiae, men da hnn 
ail hjem for at heute noaet Tei. 
blev hnn dorte, Oa vi saa hinde itle 
mete. Voncnnita søgte at saa hende 
tilbage iaen, snen Fantlien var 

urottelig. 
Fotholdene i Hjennnet forvacrke 

des nn, da lsan intet Arbejde kmde 
saa han tilsidst inaattc sorlade det; 
da va; det. sea toa hain til Lckrer, 
bvilken Stillina han vedbleo i ind 
til dettc Xoraar lnn nied den For- 
stel, at det scdsie Aar nndetviste han 
Miss Johnson og ikte min» 

Lige sra Beamidelsen ndtalte han 
Tmslei om nt bl7ve anfat sont 

Evangelist, ozi vi ønstede det sam 
me, tbi dem spat man itle let for 
manqe as, dersom de ere aode, ellers 
et en for mange. Jea liavdes set 
not as elendiae Evanaelister til at 

prøve et Forsoa med dem, oa stille-de 
bei derfor sosn cr. absolut Fordrina. 
at han sørst nia«t.e blivc nashæns 
gia sor at uise, lwad Motal der 
Var i lmn For at naa dertil 
læsie lmn privat Da pnvede it 

taae Zto’elækeretsan1en. Festste- 
Gnna teilt-de ban, »in-n net-sie 
Gang lultedsrs det. Nn tnnde han 
allsaa saa Ilnsckttelse i Foltesiclenss 
Ilnderasidelina. tin Plan-. tilbed 
sta, men den nat saa lanat hatte, 
at ban itte lnnde komme til Ritte- 
oa jea var bang-e sor, nt hnn Elle 
tundis mal-,- at staa ene, san sen 
lovede at behalde hani lidt contact-H 
medensJ ban Dkøvede at saa en 

Pladz nærmere ved. Jmidlextid 
licgnndte jea at undcrvise Sinnli, 
og vi ordnede da Tinierne, saa at 
ban oasaa lunde studere nied, ind- 
til en nasrtneke Plads blev ledig. 
Her tom den sorste starre paa 
Ttaaden, l)an vilde antages med 
et, sog du det iile bleo bam stillst 
i Udsiqi. sorsvandt ban soc et Par 
Dage, uden at vi vidst«.-, lwor link-. 
var, ellei isvad ban liane sor. Be 
nere sil vi at vide, at l;an tiavde 
meet i Ornuta sor at bellage sia 
over sin Etæbne til Ansa, scni 
ni-- var der. Oan Innteis doa at 
naie bleven tijulpet noaet der, ttn 
lmn var slTllelia en lana Tit-. Ved 

Jnletid tmn biln imiclertid i med 

en dnarlia timnmerat sont end-Ia 
i Gang sit liam drutlen Da 

opgav tian det bele, sagde, at han 
bavde bverten Tro eller Lyst til 
at tro, bad aldtig og lckste lnn i 
Bibelen ved Gudstjenestecnr. Jeg 
talte meaet alvorligt on indttæn 

gende med hom, han syntes tstt 
og meaet angersuld, oa da jeg bad 
for hom, inden vi stiller-, bad han 
oa selv om Fotladelsr. Jea til 

sag-de ham Syndetneg Forladelse 
og mindede om, at hvad det gjaldt 
om, var ilte saa meget, at han 
bidtil hat-de levet uden sand Tro. 
men at han nn annannnede, hvads 
Frelseken vilde sie-nie hom. Et’ 

Var llaer ester —— nat det vEstnol 
aslaade ban en Slaas Beten 

delse oed von Mode Onsdaa As« 
ten (det var i Fasten, vi havde 
Fasteptædiiener oa Baum-des da 
bad de Kristne og Gnd om For- 
ladelse· 

J April sil han en Stoleplads 
nat ved oq blev saaledes uasbæns 
gig. 

Sommer-en ait, da i den gjokde 
han itte liden Stade ved baade 
otsentliat og privat at hindre Yone: 
mnka i Arbeit-et sptdi han troedr. 
at det var anemura, sont hin- 
dtede ham i at blive Evangelist 
Da seg iom hjem sta Atima, hats-de 
jeg ham igen i Entom, talte oa 
Vad med ham, men den Gang giorde 
han ilte noget godt Jndttyl, og 
first vaa min Opsvtdrina dad han 
en bri, indboldilss M. Endda 

haadede vi del bedsie, men at an- 

tage ham nu« til teoloaist Student·," 
det lod leg hain sokstaa, var umn- 

ligt, ists paa qund as Benennun- 

seund as bang egen Opssrsel og 

sei-hold, og sotdi jeg var bange 

H 

for, at den sande Tto manglede. 
Nu blev ondt Verke, slsnt han ded- 

;blev at komme til Gudstjenesterne. 
iTo af vore mest haabefulde Daabss 

jlandidater ilke alene blev botte fra 
Hos, Inen undgil os. Da vi ende- 

Ilia fil der-n i Tale var det begge 
ISteder den samme Grund: Naga- 
Ilwna havde advatet dem for Yone 
lmuta, da han lun var en five Onl- 
ler. Fleke af vore Nylommere bleo 

;nu ogsan borie, og her var det lige 
Echte- det samme. Der var da inict 
widest at getre, end have dem komme 

Lin-innen, for at del enten lunde be 

EviseH eller gøres til Løgn. Nnga 
Ihama fremfntte da sine Beflyldnin 
Eli-cr, on Yonemnra fandt det en 

::ncaet let Sag ille alene at be- 

»nasate dem, inen endoa at frem- 
«lckagc solellare Bcviser for, at de 

IFatta smn Naaahama baserede fine 
;«·Beftnldninger paa, date enten sejlt 
«forstaacde ellet endog aldeles nfan 
der De to Petsoner nætvætende 

Jerllcerede sia aldeles overbevifte, 
Einen Naaahamn visie sig baatd oa 
Evilde itle enaana som scedvanlia 
’lnasle. ned tned os, da jea bad Her- 
ren am, at ban vilde forlade os i 

kalt, hvad hver enielt af os havde 
linndet og at vi bog altid inaattc 
»kleine denne Forladelfe. 
I Siden den Tid hat han itle sitt 
;fsn Fod i vurt Kapel, og jeg er 

lbanae for, at del ille oftere vil sie-, 
cg dog jeg ian Elle opgive Haa 
bet, i over il Aar hoc han væket 

nærvcerende ved alle voke Gudsth 
nestrn Bonnemøder og ved alle 
Pradilenerne i Gadelapellerne. Stønt 
ill-; bebt af os, var han dog den 

Ifiskste litthetsse Kriften i Kamme-, 
ion ban var itle mindre kam fordi 
Itian saa ofte havde bedkøvei os. 

ng Slusselsen er itke mindre, foroi 
lsi ka» sw, at vi i Tide fonds 
lmn nd. Eimer havde ban, saa 
ban tunde have naaet op til at 
lslive osn ille en brilliant, saa dog 
en esqtiq aod Evangelist, om han 

jlsare ille havde manalet ja, 
nmasie det Vigtigfiet Livet selv. 

Dei forelom mig en Pligt at 

cmtale dette, ilte alene fordi oi 

betingelsesvig androa om at maatte 

kfaa Lov til at antage ham soni 
IZtudent nu fra Efteraatet, men 

tog fotdi Vennerne i N. Dat. hat 
svift sætlig Interesse for hasti. J 
Hnnne itle være niere siussede end 

sri eller mete indekliat ensie, at 
jban maa glla i sig selv igen on. 

stumme tilbage· 
; Wogen hat sagt, at deesoin 10 

;nd as hvekt 100 døbte bleve be- 

»standi«ae til Enden, da maatte man 

Jvære meget glad. Forhaabenilia 
saa denne Mand dog Tingene i et 

»alt for instit Levis-. En tinesist 
»!lliissiona·r bar sagt, at del var 

fstst, naar de dødte døde lyttelige 
i Troen, at hcm vovede at ndtale 
fig onn, hvokvidt de virlelig var 

Eli-sinc. ngaa dette er silkekt en 

for msrl Udtalelse, men om noqu 
Eteds, saa er det her i Hedninge 
Undene at det galder. beanndt ei 

itle endl! Og hvoe kunde det vel 
Viere anderledes. Er der ille netop 
i Hedninaelandene saa meget mere 

til at hindre oa nie-get mindre til at 

fremme Livets Vielst end noget an- 

det Sied? Detfot er del sitlert 

relea, at saa mange as· de unge, 
s·:· kipyndte at sp-) ne Im Vejen,» 
fu«-. isse bliver trete-. Sna megetz 
fiskte er Glceden da, naar en ellee3 
anan ladet sig overtale, ovckvinder 
alle Hindtinger og tagee det fststel 
Stnfdt paa Vejen. lSluttes). l — -———-s—-«.-O·.--——-- 

Levende hegten-ei 
eller 

En Viuter i Jdahos Vierge. 
lldtoxt of en Team-ers Dagbog. 

Elsas. MengeL 
Gratian- 

Zlmii vi kravlede om paa Bier- 
genr. folgende de ksaa Dyrespok, 
som vi af og til stpdie paa, var 

del dog til ingen Nytte, og Haabet 
om at fem fat i en fed But, blev 

svagere og ivagere, eflekhaanden 
som Tomme paa Tomme af Sne 
dcellede Jotden, og et Lag af J 

Fodg Dnbde sljulte Bjærg og Dai. 
Nu nmalle der Snesio til for at 

komme vaa Bjcrkgene, men vi mang- 
lede Dvrehuden til al lave dem af. 
Dei saa lidi lkisl ud; men i Dem, 
den 15. Nov» regnet del. Hvad 
nu? Kammer Dyrene lilbageP 

Een Ting er silkeri: Sneen 
svindm men vil vort Haab op- 

—- I— — 

syldeM Vi faar se! J hvert Fald 
er den Brusen, jeg hørte i Mor- 
geg, soraarsaget as en ny B.æt, sonr 
Snevandset i Nattens Leb havde 
dannet syd for Hytten Den lille 

Strom folget samrne Retning sorn 
dens Vroder lcrngere syd paa, hvor 
di plcjer at hente Band. Jeg stod 
oa iagttaa den en lille Stund. 

Hvor den har travlt, vg hvvr den 

stander sin! Mon den har en 

tlnelse onr sin torte Levetd Se, 
livor den iler mod Riveren. Den 
er øjensnnliat glad ved Tilværelsen 
Jnart smutter den under en garn- 
mel, vmsalden Cedar, snart snar 
den siq ind mellem Trckerneg Rød 
der og onikring Sie-re og falder 
saa i en Fordybning i Jordan 
hvor den ligesom dreier sig rundt 
om sig selv slere Gange. Plndselia 
finster den paa, at den stnl videre, 

Eva as Zted gaar det sremad en 
Tnedad mod det store, det større. 
, 

November l7. To Dage er 

Faaaet Tøvejret er sorbi. Natteu 
Intellem den 15. og 16. ventmdtc 
det at fryse. Binden ait i Aftes 
om til VestsNordvest, vg et Var 

Jammer af sin Frostsne laade sig 
zssdste Nat over den haarde, frosne 
»«3torpe af det gamle, regnmcrttede 
jVintertævpe To as os var ude, 
knien di saa tun et gammelt Spvr 
Iester at have travet om i 4 Tkmer, 
ilsrasttende aennem Snestvrpen Ja 

zsnntende i til Knecerne ved bvert 
’-Zitridt; men en Løn sit vi derg« 

Inemiig en storartet Appetit. Al-i 

Idria san snart beayndte vore 

I,,Veang« at dampe, før vi vidste,; 
Ifat de var godt opvarrnede, og" 
Ismkmktidet hegyndte. Unsrer-deren Itiavde nu i mange Uger staaet paa« 
,,Veang« og »Port«; men jeg syntes. 

Inn-sten, det smaqte bedre, jo oftere 

jjeg sit det. J Lobet as halvandenl 
-JJ?aaned spiste vi tre Omtrent eilt» 
lb. ,,bean5« vg 453 lb· »port«. 

Nielg sorspaer at lave Snestv af 
FNeb oa Vidier. George er ted as. 
ldet bele. Han staar op Kl· 10 vgtj 
laver saa et Bde i vor »Dann-s 

)r-rien«, en temmelia stor, massivls 
lflstrvde nied Lang til. Han sturerT 

Iden meaet pænt, lwer Gang han 
bar baat, hviltet gaar til paa denj 
Mande, at han laver Dejgen soth 
sasdvanlia, sanktidig varnrer han! 
ritrnden og lasgqer Broddejgen derij 
for at »rejse5«. Naar dette er 

ajort. straber ban nogle Gløder udt 
sra Jldstedet paa Lergulvet og stet-l 
ter Gryden derpaa, hvorester hem 

derager Glieder vven paa Las-get oai 

äbolder dein vedlige, til Brodet ers 
iksaat Det bliver aode Brod. Bis 
;saar 12 Brod as en Seel Mel oai 
brnger et Brod om Deinen. Rent 

Jud sagt lever vi godt. Vi spiser 
!,,os«t1neal« om Morgenen, Sinsrre 
brav oa lidt kvqt Fragt. Om 

IMiddaaen ,,Beans«, og om Aftenen 
’,.Beang·«. Vi hat baade Te og 
Kasse oa 100 lb. Snkter med. Det 
er tun Dyrekødet. vi niangler. 

Den første But 

November 27. Flere 
er svundne uden noget 
nævneværdigt. Sidste Nat var 

meget told. Band i Hyttzn 
var fressen Kassetandens og 
«Beane"spanden5 Jndhvld betagt 
med et tyndt Lag Js, og vore re« 

spettive Wassers Varme reduceret 

ssere Graden Klart Frostvejr 
hder Dag. Jtte en Lyd sætter 
Frostncetterneg cengsteligt dirrende 
Lust i Bevergelse. Sneen ligger 
som et tytt Dante stærmende over 

Jordbunden Alt sover, niedens 
Nordvinden puster paa Landstabet 
med scn isnende Aande. Det er 

netov saadan en Morgen, seg lider. 
Riels havde sortalt mig, at der 
var Ænder længere oppe ad 
»Creet«en, og sor ssrste Gang lod 
jeg min« Rissel blide hjemrne og 
laante hans Hagelbssse og nogle 
Patroner. Jeg git over »Creek«en 
paa et as de utallige omsaldne 
Troer, som salder i alle Retninger 
sra Tid til anden, oa fnlatc Breds 
den, san godt det lod sig gem, thi 
jeg havde jo god Tid oa ingen Hat-; 
Frei Tid til anden standfede jeg 
ved et stort Tree og saa mig ons; 

Dage 
specielt 

Alt 

det var dog halvt metanist; thi 
mine Tanter var langt horte. Jeg 
erindrede, hvorledes jeg som ctlle 
Breng plesede at folge med Faden 
naar han git paa Andejagt· Fra 
TraIerne og Pulte-re som jeg git 
igennem, sit seg as og til et Snes 
bad. Efter saadan et Bad stod jeg 
netop og rystede Sneen as min 
Marktnarvtrsse, da jeg ikke 20 

L- A 

Skridt spran mig sit Øje Paa den 

største But, jeg nogen Sinde havde 
fet. Det kan not verte, mit Hjcerte 
bankede, og hvis det er det, Folt 
mener med ,,B.uckfevet«, ja, saa 
havde jeg det, men ellers var der 

ingen af os, der syntes fynderlig 
forlegne over Moder Den "pillede 
Bladene af nogle Buste og vandrede 

faa videre hen imod mig. Jeg 
havde fesrst lagt an, men da der 

vistr sig at vcere Sne paa Besse- 
løbet, tog jeg den ned og tørrede 
den af. Jeg lagde an anden Gang, 
tog godt Sigte paa Dyretg Hoved 
og trykkede faa les. Det lod, fom 
mn al Luften i Dalen eksploderede, 
og osp gen-kenn hver enefie litt 

Bjærgkløfte lød B.udstabet om, at 

jeg havde studt min førfte But; thi 
sanledes forholdt det sig. J den 
hvide Sne laa det gispende, blo- 
dende Dyr, et af de smnkkeste 
Etscmplarer, man kunde fe. Et 

Glædegraab, som tun den kan for- 
staa, der hat værct i samme Stil- 
ling. undssap mig, og Ekkoet af mit 
Raub jage-de Ekkoet af Knaldet up 
gennem Daten. J et Sprkng var 

jeg henne og havde siaaret Stru- 
ben over paa mit Offer. Paa kor- 
tere Tib, end jeq havde troet mnss 

liq. nanede jeg Hutten. ,,Hvad er 

der i Vejen?« raabte Niels. »Hvor 
er din Hat?« —- Hatten? ja, det 
vidsse jeg i Grunden ikke; men jcg 
Vids1"e, bvor Vukken var, oq der var 

ogfaa Hatten. 
MPW 

God og fund Læguing. 
Bøz1er,ndgivetnstirke 

ljg Forening for den 
Endre MissioniDanman 

Den kristeliae Stichenterbevæqelse af 
Knud Heiberg tand. theo. 29 Sis- 
der i Omslag 10c. 

Hvab Bibelen fortolte. Meget stcerit 
anbefalet. Pan Dunst ved Paftor 
Matthiasen Jndb. i elegant com- 

poneref Bind 90c. 

Pkasstegaarden i Herzen og Indien. 
Af A. Vollxner. 327 Sidet i 

Prnqtbind. Pris 31.00. 
Solsiin og Einen En Ægtestabs- 

k)iftorie. Paa Dnnsk ved Pastok 
YJcatthiasen 214 Sideh sint indb. 
80c. 

De spansle Brødre. 532 Sider. 
Bart-It anbtfalet af Provst Muh- 
me. En Fortaslling fra det 16. 

Aarhundrede, oversat fra Engelsi. 
J— Omsiag 90c., indb. 81.00. 

Frei llvensiab til Venstab. Af Marie 
Maihiefen 252 Sidek elegant 
indb. Pris 80c. 

Nennem Kors til Krone. 666 Sider, 
elegant indb. Ptis 81.40. 

tsienspejlinsp En lristelig Fortcelling 
fra Engels-. 272 Sider, ssnt indiv. 

Pris 65c. 

Oele Livet for at vinbe en evig 
Krone. 166 Sider, elegant indb. 
Pris 70c. 

Zybel Garth eller: Lcrrt nf Guo. 
251 Sider, smukt indb. 60e. 

Godt begyndt. As Spurgevn. For- 
kottet og bearbejdet af Vilh.Rasch. 
266 Sidet. Jndb. 81.00. 

Havets Sonnen Af C. T. Hon. 158 
Silber. Jndb. 90c· 

Herren er min Tilflugt. Nogle af 
Davids Salmer fta Abfelons Op- 
rørs Tib. 154 Sitzen J Omsiaq 
50c. 

Stille Timer. As Sognepræst A. 

Juel. Andagt for syge. 88 Si- 
det. Jndb. 60e. 

Dei sprste Blad i Bibelen. Af Fr. 
BetteL overfat of M. Wolfs. M 

Sidet. J- Omslag 40c. 

Derer fra Landsbyem Fortælling 
af Emil for de unge. 157 Sitzen 
J Qmstag 40c., godt indb. 70c. 

Teltmksftonen mev Bidrag af Dr- 
med. Fri. Marie Halst, Fri. Molk- 
ke, Lic. theol. H. Ussing, Ihwa 
Lege Joh. Brodersen, Lyngbn. IN 
Sitten J Omsiag 15c. 

Gjort til Spuk-. En Gennemgang as 
vor Frelfets Lidelseshistorie ved 

Johanne Nyholm. 94 Sider. J 
Omsiag 25c. 

De blide Batndomsdage. Tre For- 
tællinger af Kristme Manne-ist 72 
Sider i Omflag. Pris 20c. 

Portællinger og SmaatrctL As T. 
L. Moody. 320 Sidet i Omsiag. 
81.00. Godt Endb. s1.50. 

Bven ved Spen. Af D. Alcoch. Paa 
Dunst ved N. P. Madfm 392 
Siden J Omsiag 80c. Jndb. 
Pl.20. 

Flaget op. Særligt til de unge. Af 
Th. Nicolajsen, Lcerer. 40 Sider. 
J Omslag 10c. 

Haandslag. 
Ved N. Petersen. 
Omsiag. Pris 15c. 
35t. 

ksigl)nrdus, Høvedsmanden ved Kist- 
fet, af N. Schmidt, paa Dunst veb 

Pasior N. P. Madseth 802 SE- 
der. Fint indb. 81.20, i Omstag 
90c. 

Jllpernes Søn. Af N. B. Paa 
Dunst ved Paftor N. P. Madsen. 

Et Konfirmationsgave 
62 Sidet. J 

Fint indis. 

226 Sider i Omflag 60c. Jud. 
90c. 

Eiter Nied. Af Pansy. Poa DICan 
Ved N. P. Madsen. 250 Gib-en 
J Omslag 60r., indb. 90c. 

Sorte-Klippe Af Rolph Coner. 
Paa Dunst ved N. P. Madfew 
248 Sitzen J Omslag 60c, indb. 
90c. 

iffortcellinger af Hesba Streit-m 
Pan Dunst ved N. P. Madsen. 
456 Sider. J Omslag 90c., inde 

81.20. 
Gennem et Naaleøje. Af Hesba 

378 Tiber. Fint indb. 81.20. 
Lampcpubseren· Af Mai-je S. Cum- 

mins (fra de unges Bibliotek). 
581 Sitzen Fint indb. 81.60. 

Hdod er Kriftendom? En kort Frem- 
fiillinq of den kristne Troslcere. 
As L. C. Peterser Ssognepræst 
229 Sider. J Omslag 90c., indb. 
81.20. 

Ruth. Paa Dunst ved N. P. Mad- 

fen. J Omstag 90c., indb. s1.20. 
Vor Frei-. Af M. von O. En Nu- 

tidsfottcklling. Autoriseret Oder- 
scrttelfe besorget ved N. P. Mad- 
fen. 629 Sider. Godt indb. 

s2.00. 
Din Broderg Blod. Af M. von O. 

Paa Danfk ved Past. N. P. Mad- 
fen. 174 Sider· J Omflag 20c., 
indb. 40c. 

Fra Slovvejen. Af B· L. elegant 
udstyret med sire helsidige Bille- 
der. J Omsiag nedsai til 25c, 
indb. 50c. 

Gennembrudet. En Fortælling fta 
Luthers Did. Paa Dunst ved 
Post-or N. P. Madsm 509 Si- 
der· J Omsiag 90c., indb. Il.20. 

Jernbanesttuationer. Ved B. L. J 
Omsiag 50c., indb. 80c. 

Lots. Fortælling af B. L. 294 
Sriden J Omslag 50c.. indb. 80c. 

Nutidsmartyrer. Af A. C. L. Gm- 
Rasmusfen. Jndb. 90k. 

PræsieM Fortcelling af V. L. 162 
Sider. J Omslag 40c., indb. 60;. 

Skitser fra Kobenhavm Af V. L. 
J Omsiag 60c., indb. 81.00. 

Teddys Knop. En Historie om m 

rast Dreng. Af Amy C· Fensvrr. 
Oversat fra Engelsk af H. J. F- 
C. Mathiasen. Jndb. 40c. 

Bill-. Becks Erindtinget fra mit Liv- 
Godt indb. 81.00. 
Beet paa Rejse. Af V. L. 144 Si- 

der. J Omsiag 80c. Jndb. 81.00. 
INaar Dækket falder. Af Gertrude 
) Almquifi. Jndb. 80c. 

IDe belliges evige Hvilr. Af Richard 
Baxter. Oversat af C. Placr. J 
Omsiag sl.00, siærkt vg sint indh. 
82.00. 

Beck: Min Konsfirmationgfovbew 
delsr. Jndb. i sind Bind 81.00. 

En Pilgrims Vandring. Af sum-am 
Oversat af N. Th. Jerne. Fint 
indb. 70c. 

Jydsie Smaastrifter, af N. Chri- 
sisiansem Niels, Pier aa Wolle, 
Saan gik e te, Stallelö Heile, 

Sownestaadsfsorhandkiugsey Samt-pl- 
mød, De ka si stvot, men blmv 
got-L 50c. for alle i Omslag, loc- 
pr. Hefte eller 90c. for alle 6 Hef- 
ier inw. 

En Kristens Jndtcegter og Udgifter. 
J Omflag 15c. 

En Markedgdag eller Jens og Ma- 
ten. J jydst Mandat 31 Si- 
der. J Omflag 10c. 

Fire Fortckllinger. Af Hatt-. 48 
Sider. J Omslag 10c. 

Fra Bill-. Bects Begravelsc 80 Si- 
der. J Omsiag 20c. 

J Stilhed. Af N. J. Friis. J Om- 
siag 10c. 

Hedehusei. Af O. Glaubt-echt Pas- 
Danss ved Ellen. J Omilag 20c. 

Herren er mit Skjold. 123 Sider 
J Osmsiag 25c., insb. 40c. 

Hytdedrengm Fra Tyst ved Ellen- 

Stretton (fra de unges Bibliotek).- 

30 Sider. J Omskag 10c. 

Kitttx Fra Engelst ved Ellen. J 
Omsiag 10c. 

Kun en Tjenesirpige. 47 Stdn. J 
Omsiag 10c. 

Lygtemænd. Frsa Tysi ved EDU. 
51 Sitten J Omfcag 10c. 

Se Pan Jesus-. Daglige Smastyb 
ket til hver Dag i Maundem Fint 

» 
Papit og Bind. 25c. 

the Julefortællinger. 84 Sider. J 
Omsiag 10c. 

To Julefortællinger. As A. Bol- 
mer. 40 Sidet J Omstag Mk. 

'Tre Juleaftener. Af A. Volhmsab 
Forfatteken til Prcestegaarden i 
Herzen og Præsiegaarden i Jn- 
dien o. s. v. N9 Süden J Om- 
flag Mc. Jndskx 90c· 

Fra det møkke New York, af S- 
H. Hadley, oversat af Brei-iet- 

j løjtnant V. Krohn. 160 Sim- 

i i Omsiag. Ptis 60c. 

Under Faderhaand. Konsitmationss 
gavc af W; Petetsen. 64 Silber. 
J Omslag 1.0c. Jndb. 35c. 

Hvad tykkes dig om Krisis-U Uf· 
F. Bettex, overfat of M. Wallf- 
96 Sider i Omflag. Ptiz Oc. 

Ved Afrikas Floder. Af Annie R. 
Butter, vveksak of Chr. Strickes 
Lege- 

Fta Kapstaden til Uganda. En 

MiMonshistsotie mrd nimmt 
Billet-et og Kort for de unge. 
Med Forord af Generalsekteiær 
for K. F. U. M. Oluf Ricorh 
152 Sider si Omssag. Ptis 70k. 

Synnove vg andre Fortællinget for 
Born. Af Margrethe. 116 Sider 
i sint Omstag. Pris 40c. 

Ei Liv i Sandhed. Af Robert E. 
Speer. En Biograsi af Hugh 
McAllister Beaver. Autoriseket 
Oversættelse af K. Rædn med 
Fotografi 208 Sidet i Omslsg. 
Pris 80c. 

Kaptajnens husiru. As Laurid Pe— 
tersen. 148 Sider i Omilag 40:. 

Jndbunden 75c. 

lmniah Publishing Konse. 
: : Blaitx Nebr. : : 

Julerofer. 

Vi bar Iwgle faa Eksemzplatet af 
den bekendte rigt udsiyret i Dan- 

»mark udkommende Julekose for 
H1904. Pkig 65c. 

; Aargang 1903 Pris 50c., Lar- 
Igang 1902 Brig 50c. Jululbum 
jsok 1908 Pkig 5oc. 

« 

» 
Danish Publishing House 

! Bis-up Nehk 

Godc Biblctu 
Da vi ofte hat faaet Magre ovec 

Indbinding as Bisbler, importecede 
fm memrL hat vi købt ei Petri 
Bibler i Damnark og faaei dem sind 
bundnc i Belgien. 

Dis-se Biblek er alle meb Oper- 
faldssBind, todt under Guldsnit og 
med runde spinnen kokt sagt de er 

taugt de sineste dansle Biblet, som er 

importekede til Amerika. Vi hat dem 
«i Lommeformiat poa Jndia Papst-, 
gansie mnde og bog Hatt Tryk og 
indbefattende de apoktyphifke Mc 

Priserne paa Lommebkblet er son-. 
folgende 

Nr. 97: 3300 
Nr. 65: 3.10 
Nr. 17: 3.20 
Rk. 40: 4.00 
Nr. 316: 4.60 

Paa de storstilede et Priserne: 
Nr. 1797: Miso 
Nr. 1765: 4.80 
Nr. 1700: 5.00 
Nu 1740: 6.30 
Nr. 17316: 7.00 

Bisse Biblek er gakanterede ti( o- 
at væte meget sturit og foiidt inb- 
bundne og sial være meget bebt-e end 
de i Danmark indbundue Bis-ler. 
Disie et alle med bsjeligt Ovekfacdöi 
bind med Guldttyt og ligner de eu- 

gelste Bdbler i lldstyk; bog et Mate- 
rialet, som et -brugt, meget bebte, og 
de er heftet ved Haandatbejde og ind- 
bunden uden Masiinhjækp. 
Daniel- Publlslslak sont-. 

: : Blatt-. Naht-. : : 

Fire Fortælliuger af Hans. 
Rt er sire interessante sama Jot- 

tællingek. Pris, i Otnflag, loc. 

Dsnlsh Publishing Honszq 
: : Blei-U Nein-. : : 


