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»Bo: Tid er ikke en Tisd, der hat 
Bluts for falst Barmhjertsighed,« sag- 
de han. »Bei er lige saa wærligt for 
Kirken at bruge Midler, den ikle hat« 
sont for et verdsligt Foretagende at 

libe, hvad det itke lan betale for. 
Den Tid er forbi, og jeg taller Gud 
versor, da den gamle, haltende, ufor- 
retningsmaessige Slendrian, den lige 
frem ucerlige Metobe, som Kirlen bar 
benyttet sig af, lan anerkendes. Kirs- 
ten er et Fortetningsforetagende pag 
en Maade og stal ledes fort-eminng 
mægsigi. Men er det faaledes, bli- 
ver Missionsspørgsmaalet simpcltben 
et Spøkasmaal om Dollars og Cents. 
Er Pengene itke i Kassen« hat vi ikte 
den mcralfke Ret til at fortsætte det- 
te Arbejde. Or. Formand, er der no- 

aen Penge i Kassen i dette Øjemed?« 
»Der bar ikke Vckret nagen sckrlia 

Kasse for den Mission,« fortlarcdc 
Formanden, »Penaene er taget af den 

almindeliae Missionskasse Denne 
Kasse er tom. Der kommer intet ind 
til den heller før forst i næste Aar.« 

,»Lwis Kirken Vil lobe Pengene til 

Nmaar,« bemckrlede Jeden. »vi! jea 
iøge at laane Inig frem til den Tin« 

»Hvad tan Vi vide om ncrfte Not- 
aar, eller hvcrd vor sinancielle Stil- 
ling da vil vcere?« ivrede den »moder- 
ne« Præst. »Bei bebt-ver mig merk-, 

end jeg kan udtrylke, men det Vile 
væte Uret at gaa i Gceld for dette 

Arbejdes Slyldx det vilde vcere uasrs 

ligt. Hr. Formand, jeg foreflaar, at 

Jedemissionen ophører af Mangel paa 
Midler.« 

»Understøttet,« lom fra to Mel-nd 
raa samme Tib. 

»Der er nu to Forslag for Hufet,« 
sagde Formanden, »det førfte, at Ils- 

bejdet fkal fortscettes. Vi vil fors! 
stemme over det Forslag. Selretcr 
ten vil foretage Navneopraab « 

»Kun et Lijeblik,« sagde der g: Ae 

Pvæst langsomt. »Ist Stammes-: 
kaste5, har jeg et Par Osrd at sige.«' 

De yngre Mænd lcenede sig tillssagc 
i Stolene med et umkskendeligt Ur- 

ttyk af Overbcerenhed, de ckldre med 
et af dyb Interesse og Kerligheku 
thi den gamle Mand havde atbejdct 
i næften et halvt Aarhundrede iblamt 

»Mä, havde dsbt nogle af dem, band-: 
« 

deres Raadgiver og Hjækpek i 

ge Tiber og glcedet sig med den 

lyse Dage, havde i Sandhed værct 
.t for alle. 
»Jeg har hsrt Ord i denne Kirle 

i Dag,« begyndte han, »i denne Kir- 
te, i hvilken jeg har arbejdet i naften 
50 Aar, Ord, som jeg aldrig havde 
ventet at here i Guds Hus eller ira 
hans Tjeneres Lceber. Jeg er en garn- 
mel Mand. Man siger, at Tiberne 
forandres, vg maaste gsr de, men jeg 
kan neesten ikte fatte, at de har for- 
akdret sig i en Grad som denne. 

»Da jeg var ung.« vedbleo han 
med et Smil, »gjorde vi Gut-B Ar- 
sbejde first og sidft hele Tiden og al- 
tid af al vor Magi, og vi beregnede 
eldscig Omkostningernr. Bi byggede 
Ritter til bang Ære vg for hans 
Tier-eite, og vi betalte dem, naar vi 
W. Mangel paa Penge var ingen 
Miit-eins for ps. Gud bar Omso:g 
for det, sagide vi vg tvoede det ogsaa, 
og Herren bavbe Osaan Saa- 
ledet gjorde vi i gamle Dage. Un- 
dertiden hat-de vi siet tngen Penge, og 

mange Gange kneb det for Ptæsterne 
at faa detej Len. Flere af as her i 

Wen hat haft Besvcet rned at staf- 
fe pet dagktge Btsb M de M l Mem- 
stets men vi flandsede ikke Gvds Ar- 

Iejde af den Grund. Btsafbejedede des 

Mogbaddeztiere,ogpaaeneller 
andeu Maade tlarede det altid tgen. 
Ja, mel- be nye Tiber ffle Mit-Maa- 
dek5 merk jeg er en gammel Mond g 
Inaa gaa frem paa den gamle Maade 
pg i den gamle Tillid til Gut-J 

Will-heb og Mele. 
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Der tom intetSvar paa detSpsrgs- 
lnaal. De yngre Mcend havde tabt 
deees Miner af hsflsig Oberbeurele 
d-« gieka betengtede den gamle Mand 
med Stolthed, han, som i sin Tid 
haode lebet Tusinder af Sjæle til at 

spge del-es Gild. 
»J- de otte Mannedets Frist, J 

lgnv hom, hat ilte een af Jer taget 
Tid eller haft Tid til at anders-ge 
denne Jedes Arbejde. Hvor tot J vo- 

ve at komme og Paaftaa.at det el- lldenl 
Væedi.« De lnollede Fingre pegede 
beftyldende mod alle. Stemmen var 

gennetntrcengende og klar og de el 
leis matte blaa Øjne stinnede endnu 

engclng med Troens Jld. 
»Jo: fels Maaneder siden høtte jeg 

at Leczynskis Born itte mere tom til 

.Søndagsslole. Den Person, som for- 

stnlte min det, mente, det var et Be-; 
bis paa Fabel-eng Mangel paa Tro. 
Hans Børn blev hjelnme, fotdi de blev 

sitenet af Nnboens Bern.« Der paa- 
fulgte en Pause, og den gamle Mund 
rendte sig lnod Formanden og den 

dvbe Stemme spurgte: ,,;;ohn, blev 
dine Børn nogenfvnde itenet, fordi de 

nik til Guds Hus?« 
»Eenere lom en r3a Fortetnings 

mnnd til mia og lande, at manqe nf 
bans bedste Kllndet forlod hom, fordi 
hnn stettede en forfalden Jede; ban 

lbnd nilg lade Monden par-» Jea vil 
itte geringe hdad jen ivarede han:: 

Imen hast hat ille glemt mine Ord, 
on lmn vil aldeig nie-same dem. 

»Der hat meet inlt ti Beitnldnini 
get for Uterligksed nmd denne Mand; 
han bedr: g os, sagdes der. Jeg hat 
underspgt hver enefte af de ti Be- 
styldninger; de var Løgn —- Løan 
frn Ende til nnden. Hat nogen of 
see tjent Gnd under saadnn JOHN-; 
gelse og tjent ham uden Klage? ( 

En Gang var hnn syg. Jeg besj 
søgte harn Hans Ansigt var vundet( 
i Bind, og Øjnene var ophovnede Jg 
smertede. Han var kommen til Ska- 
de, men oilde ilte sige mig, hoc-k- 
dan del dar stet. Jeg ved det nu. 

Hans lgen Moder, den Moder-, sornl 
Jst-. H» ·;- fern hn elsiee denl 
Itzt » T »- k:«d: lzsef en til-»g« 
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Eten le i bang Ilnllgh da lnn gil 
fee at tilbnde bende sin Hin-la da 
hun var i Nod. 

»He. Harlness,« og Fingtene pe- 
qede mod den forretningsmæssige 
Præst, ,,hak De tjent Gud og betalt 
saadan Pris for det?« 

»J de sidsie tre Uget hat denne 
Mund og hans Familie ledet paa 
Band og Bett-, aldeles bogftavelig 
Band og Brod og intet andet. Pens- 
gene er beugt i Missionens Tjeneste.« 

»He. Thomas-, hat De ellet Detez 
nogensinde sultet for at tjene Gut-P« 

»An, jeg bedek Dem —« begyndie 
Jeden. «Nej, nej!« udbrød den gam- 
le Mand. »Ist-d dem here Sandheden 
for en Gangs Styldz lud dem se, fl- 
den de saa lcenge hat voeke blinde.« 

»Det er altsaa, hvad denne Mund 
hat givet i sit Arbejde for Herren: 

fSin Slægt; ved J, hvad Slægt be- 

ftydet for en Jede? Det betyder han«- 
Hpeesonlige Silterhed, haus- Venner, 
jhans Tilflugt. Han staat-i Dag uden 
en Ven; thi selv J hat vendt Jet fta 
«ham. Han hat snltet; han hat gaaet 
jdaarligt llædt og lidt Milde; han hat 
let sine Bstn mishandletx than hal- 
Jmtftet sin Moder, og hvad hat J givet 
ham til Gengældt Knn lumpne 850, 
ud af hvilte han fskst stell udrede 
iMiBfionsudgiftetne og san leve med 
Web vg prpe ist Rest-u 
! »Im en af Jer et gaaet til ham 
Inted Hjælp, ilte en hat givet hain et 

venligt og opnluntrende Ord, itte en 

ulejliget sig med at udsinde den for- 
flecdelige Pilz, han betet-let for sin 
Rat tilat time Sud Og lau items 
de unge Mænd her og talet om For- 
ketntnggmetode Dei gsr ntig stam- 
fnld og syg i mit Viertel-' 

»he. For-mind, jeg ee nu færdig 
til Affteaming til den gmle Kitte- 
Æve, og leid tiee ttte viere nsogen 
Uvished i HefultateU 

»he. Formand,« det var den unge 
mvdetne Priest, sont nu tvg Oedet, 
W vs Wes-MI- — »dem leg 
Halle-see neig, W mi- vqst over- 

Uig seh heb mit Liv vil jeg sein-. 
isle.micnnwt 
M Jus ihres-h vix-tel- eell 

Gemme älter-W at vl steiler 
W fettfct « 
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V Infker Salgsmaud... 
Skriv efter Betingelier. 

Træer, avlede her, ere haarkl- 
iøcr. Vi avler vore Træcn 
spie-man Numy co.. cis-kle- cisy. laws 

.. Danebod Højskole .. 
Plgeskolc sra JO« Mars-s til l«. Juni ’U:«3. 

l"n(lervist1«"ngs give-s i alle nlmimlci 
im- slenlefiig paa Engel-le og Dimle 

l’n(lckvisning« i Haanclakbcjde og 
H)-itiii;l.-tik. 

Daglig Furecsrag over historide li- 
tcmsre ok; kristclige Sinnen 

Izetaling for Unelcrvisniug, lcoss og 
;,)phul(1 er 815 for 4 l«ger. 

skklv eitel- lcslasogl 

Th. Knudsen Tyler, Minn. 

Musik! Blomsieri Bom! 

Tausch dass ved en Kentern 

Blei-ist« og Musik! —— hvor her 
ligtI Zorn der i hver eneste Blomstl 
er en Fakveharinoni. der fryder Øjet,» 
san cr der i Mnsilken en Tonehatmo » 

nä, der findet Leer. Lgfan Wams 
dnmmen lnn være sinn, naat den er» 
i Hakmoni med det rene, del sande og 
Dei Edle. Den begnnder med Rat-( 
ligbetn mi ethvert Barn elfler sin; 
Moden K a- r l i g li e d er Born- 
dommens So lo. Ternæst lomtncr 
T r oe n. Karlinbed on Tko er Born 
bommens Tues. Ved Troen paa 
Jesus Christus-, on tun derved, fo- 
des den sande Bnrneglædr. Sau 
bar vi da en T rio, dannet af Kar- 
lizsbelx Tro on GlcedeZ Efserhaan- 
den, som Aakene quer vil T a a l m o- 

Tig heden komme tEl, og en Kvars 
tel, beitaaende ei Kætligbed, Tro, 
Glasde og Taalntodigbed, danner den 

Musik, der slnlde tone gennem eshvers 
Mennestes Liv. 

Disie to Eing, Blomster Og Mund 
er mequ mere betndningssulde, end 
nun-ge innen Jsse en nf de Millioner 
Blomfier, fom Gud ladet volse Pan 
Hei nq i Das, er unnttig. Hver ene: 
TO« lille Viel, Lilie og Rose, hat sin 
III-Rom Dei Var en Mome snm 
-n troende Dametalte en falden 
Kvinde vna en as Knbenhavns Ga- 
der, der ledte denne til Dmvendelie 
En Billet Blomsiet hat brags nyt 
Haab ind i mangt es Insekt Hieni. 
Musiklens Nytte er vidt omfattende. 

Den san aplsve des faldne Mod og 
infpireke til Stordaad. Davids 
flønne Harpetonet dtev den onde 
Aand bOrs fra Saal· Mufkl san 

wire den føegende, stykke den svage, 
og oplnfte den nedbsjedr. Den et of- 
te den Engel, der bietet Sandhedens 
Evangelium til bedtsvede Hierin-. 

Lisefom Blomfter og Musis er til 
Myrte, maa Børn ogiaa viere det. 

Jesus var i sin Faders Gerning, da 

han var kolv Aar gammel. Bandes 

ejer r sin Soaghed en vie Kraft, som 
den vokgne Mund og Kvinde ilte be- 
sldder. Bi, der levede en Barndom 
uden Gad, hat tabs en uvurdetlig 
Tit-, der aldrig vil vende silbagex 
Dei ustyldige Spsrgsmsaal af en lille 
selsaarig Pige: »Fabr« — hvorfvt 
elster du itle mia Jesu3?« btagte en 

Embedsmand paa Lolland til as Hefe- 
det nve Testainentex han et nu en- 

stiften »Es lidet Batn stal lede 
dem!« 

De bedste Blomster og des bedsie 
Musik blivet til ved Densan Den 
vilde Rose er smal, men den san iste- 
famknenlignes med den We, der vol-—- 
ser i Haben. Amassrappataser san- 
ftembtinge ganste smus Musik, merk 

Vetven vilde viere feurig sden den strq 
ee Messer-Miit hviä Silent udvisd 
des til Geni ved smalme pg ded- 
hrkdende Les-seist Des sie-W Blond 
siee og den M Mosis volset ists 
vildsz begge Dele Inaa plejes og nd- 
titles. 

Den viie Solon-on vis, as de sam- 
me Peincippet llsk entsendet oveefpr 
det Liv, sum er i Bemes. «Opleee es 
Born om den Vej, des stal goa, —- 

sigee han, — og naar des blidee al- 
dre, vil des iste fotlade denl« 

Der maa Tages for, as Bandes-( Aaud og Legeme dlsver udvisses pa- 
pkem M; at fort-man dem ex 
ISW lind-ad Bandes. Den bsjeße 
Grad elf Uddilling see san W 
des Messe Lko Ovi- Tffnl Nisus 
fqae va til as sage selig i Damen 
M sit des wu- op i has- disk-:- 
se Des er SM, km ee i sloW 

Minder. 

Den unge Pkæst sad i sit Studen- 
vaerelsr. Udensok lnn Sueen en Fod1 
dyb, Binden blceste cg Sneen sog. san( det var itle muligt nt komme uden 
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sor. Man ventede Fornnr. Nu var 

det midt i Februar, og endnu syntet 
Vinteken san haard og lold, sna med 

Foraaret hnvde det lange Udsigiek — « 

Hvaksor oentede hnn ester ForaarZ 
Jo, da lom det friste Lin tilbage — 

Trckerne, Blomsterne, Fuglene, on dn 
bnnbede han« at Livet i Meniaheden 
sl:.lde finde ny Stud, sna at med 

Fcranrelivet, Sommervakmen ude i 
Naturen stuldc Evigbedsblomsten og 
Fiarlinhedsvnrmen komme srem 
blandt d: E Materialisme nedsnnlne 
M ennestek Hnn hnvde ersnret, ni 
flulde Hnnbet itle briste, en Bannen 
itte de has hain, da mnntte det sol- 
nnes, an bvorsrn slnlde det snn Nir- 

iinn? Guds er -ja, men nsnn 
de Mennestet, med bvem bnn bnvde 
Linnnng. 

Hans Lmnnnslreds var stot; men 

frn meget snn heutede hnn aandeline 
Impulsen Dersor tcknlte ban: Var-.- 
det vnr Fotnnn san giver Libet dek- 
ude inig Liv on Vnrme; tlii nnar jen 
see den lille Plnnte nro, Blomsten 
sindeKnopper eller hørekFunlen synne 
sme smntke Sange ester san lnnn en 

Invsbed, —- bvot Vidner det ille Diss, 
nt onsnn l-i Mennesler ennnnn slnl 

begvnde et unt Liv, udsolde os on 
snnne det. nne Sang. Sanledes rni- 

trent tænlte ban, on det var hnns 
Liknnsleks Mnat — 

Hans Tanter nil tilbngr. For ei 

bnlvt Aan Tid siden var bnn ble- 
ven indsnt som Pisa-ff i den lille Me- 

ninlieln Dn nsorde bnn sig store 
Tanlek om, hvnd lsan sinlde udrett-, 
ca bookledes han stutde snn det til nt 

san. Pan anscettelsexs dagen blen; 
dette onsaa nntndet. Manne Foll dir 
til Ztede den Tan, on det lunde on 

« 

snn forstaag ns de sotstellige ildtn 
l,elser der snldt, nt nn slulde de ris 
tin til at gan i Ritte; tbi nu hnvde 
te snnet en god Prast Hnn vnt cu 

renlin, slint ung Mand, der ilie san- 
tnn vilde sorslrætle Foll til at gnn 
til Guds Has. Nei, han vilde lun 

beuge en Hytdes lnldende Reisi, og 
tnn der gotes bedie? 

Sandanne Udtalelser mnatte hnn 
ilke linke, men velvillige, von hensnns- 
les-se Mennestet bragte det til Petr- 
stens Kundstalx Saadanne Menneslec 
et Kntoliller uden at vide as det. —- 

De not en god Gerning, tænler de, 
saa stal Præsten syneö godt om dem, 
og detved liie Adgangen til Himme- 
tiget for dem. Den unge Priest 
var glad i sin ny Getning —- glad var 

han ogsna, da Foltet glædede sig til 

og ved hnns Komme samt det Evan- 

gelium han forlyndtez thi saa vindeå 
not nagte 

Fall lom essen-, men det lallede 
knod Esteraaret Denne stiske, vatnre 

Vtise, der havde opvarmet hier-tunc 
lslnedes as Esteraatets Slnv og 
Kuldr. Var-neu hat-de ille Mod- 
stcxndstrast not. Den sank og sank. 

Saa kam Julidag med dens hei- 
tidelighed. Da blussede Vatmen op, 
som man kan se. den sste gn. Fplk 
kom, Kirlen var vor-sticht Aa, hvot 
det gjotde gotvt Des unge Priest blev 
vnkm am hin-ice ved at se de gamle 
sntede Ansigtet need ei Vierte, der bog 
iIle helf havde glemt Kildek ttl c! 
Banne —- Jesusbatnet 

Hvot Will-se ist DrganiDn smtlt( den Das — small-te end ellers — 

hvok lsd iise Liebs-regen som lim-» 
meist Mel-di beim end set-walks 

hmdau m U Use M Prepeni 
Ptædäener.—· — 

Es veng Sie-l sagde til dem en 

Tid estlm »De hat fwei niesen 
Ros for den Predigen, De holdt Ju- 
ledss«" —- MAX 

Den M Mk dedu! —- Rej, Bat- 
meu, KMghedm til Jesubatnet hav- 
de vætet Wiesenan Priesters 
Organisiert, Menigheden hat sieben 
dems, detfoe var det saaledes. 

Nu var det neidt t Februar-. Kul- 
tden havde met streng. Dei var 

spukt. Nu sad Priesters benne Esset- 
mit-das og denkt- oq W gled 
still-use til ask dette —- os i Hasel-et 
Isaashan fremd, ventende at det snati 
statt-e blive Zaum —- saa Immer 

Vioenteratsr. n-—--u. 

Appetit-Ia 
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MMMIMMOMI Its-it 
III-Phantasieme wie's-ie- 
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thslpsomtlaancl 
tillmlsc lislso ocli styrko til allo. 

d »Waqu Tit Inne, Wende- meknd ou windet-, unae oa qamle, rige ellck sann-sk, alle-siedet er denne lman 
Den er niui.x vq bat eune at litelxus dem at Inha» evindc hohe oq kmsnim Trnnc tumm- bar fondsmtllgm Ink- 

« Pf fu c, migfr Trade o axlsl ·c set ksner m stumm-san denshrich c««dno-1en andmmmm sMI v h c . a oh « b « m . l « 

isuc Or t licht-Hi isnwmrln Dctmokin en- twand- Trn er ving us Mika »Um-r lcricr ai dis« THAT-; nimm iq,1ckiI)-s.o:1.k«.« I- W vcmk sog, euer m« nuuge om Wiss-Ist De vakuhctbkevelu. Do w- 
quss W mdd bat htcclpck miinde liq- 
nsnvih Hatt bar modslcmkd käm-n- tuon 
Hart- xmisn oq umh d un bang Insgrmitick 
bat nanct bvctt ciuiliscrkd land Te tu- 
suikscr of mkiummc xscucmek im uligc 
dslc as verdeu, hvilfs tmk bang diiesligmd 
at kalte for sin nun-erranr avde belie, ja 
Ums-m falt- sme lin, er de bedjte mulige 
der-is paa band evncr. 

Du n still Dass dem Man 
Tit the on sat:iach;1rdan. Totsc- 

fte:« migcnmm at fisrsmis. Ist krfm in- 
asnmsq at ovexbcuiic tjdck ji lv Aufmde 
lmk hisij oq suncet betmr Wand ftasrk 
Mk.1!:-k.1psdsn2 kfm sssgh nun-ne Hin-b- 
Hwtht ltkk TH- Külllnlldc txt DE Ist 
tm im Mir Hin-V og tm's m. Tct 
malv km- mc m. Tct vthlkc bit-we 
Ern- nn Vom-n at Ist Orte UT dem-: hat 
icult inmth n en man-I uq hin sinkde 
til usw-u Wut tue-. Dwkl ikkr tI 
imvrnn Mmd Te san Wort num. EIN- 
un It! IX. nile oq vmtalk for hinkt Den-s 

Inxzdxsmsstilhldss isq km tsiz Wh- Tcns m 
r pcsvebchacwliug. Komm-fu« Dei 

kostet Dem bin-e et L centsfrtmæese De ka- 
da selv overbevise dem. Gspt drt un frei-m 
wag, og eher en kontid ml Te blwc m af 
de mange Wanst-ever velsignec den das de 

Inst strev m Tr. ruht-. Note tm mcd at am- 

ale alt ioc Takte-tm iom nur-re- Dei-ej 
iygvonk 
Sirt has-esse tust-d flos- vers-tue 

hat streckt tiLTrsstse Kith Oder svgdom 
Tom den menneikeimc hoc-wen can plagt-e used 
t hva form» og staut-m var von-It um«-sente- 
eed fleksottstge panaeidieie bicve. Bunde- 
erfatcnbcven a iike rundes-oc- nmnd WEI- 
dvnzefalo upgek for Tem? Text-S Mal la- ete 
sauste oldng Mr icet etiaadammfælise om 
Dem-. Dr seit-d hat. Hart og tun-ziemen- 
stab hnr tust-we Sange fix-ne make-web end 
den vantlge lcegr. charenyedeuer den bed- 
ste lckgr. Text-.- bilfc vi! ikte tillahc at Im en 
experimentetke Ins-D Tem. As dknuvan ge 
itote merk-gw- irsm bar Warst-cost cullls oq 
eegellmuvcu besinne-linksser of Tr. Ju, 
otteti vrxssccnt mir inbmtdxmkuecl inniwwwak 
fetbede11m. En behandtina icu litt-wir ekle 
aitiaf dem-Jst haakdisolti chagouunnsscrtdetz 
lau me Ieme nogets iokipmme acfotjøqtz 
da dct cr m. 

Auen- fom fynes unstet-Ich 
Undesvasrkeswz Nasen- fokbL m Te. isde 

paafmat mmnxmndc at uosoee kicsgtc under- 
vckek euer nngct ists c: umulintx men dem 
nagt-so u- d-.- sure-r somemcaleo man-Je lat- 
omme bren, Ists vermutet-, foziinortiigr. 
Ilgcnde imqu fec- Iwgte iau diene, plum- 

ende rn virkcqunstonc tut lczikqvankx U- 
dende org heim-denn zcu Maria«-a S ogsi 
her Lauwtidqr, Mass» Keim-« «Tusind tatst-c den bedandliixsi km sure Doktoren bar 
endt migsotmnmanst m- k«.3bnmti)a1bcssea 
levekcn. Jrg Und-de v«-: se nun r andre Iro- 

get og meet vaa who-nimm pg h evet even-- 
tet tri- qange, use-i uoqen szhelft Rheing- 
Zeq sag Dr. Kidds knieen-Icme damit-ne 
oq scrcv til umn, cg «.- W im iaa feist at 
tun make olk mit hkxarbtne mev leihe »." 
Feu Emma Andern-, Summe-m de. J» Erwec- «. eg vil med den Weste uswan die-em- Iv. Kind 
at vorisaium Mk ansieduedkstat M Wie si Ler 1 dowkkszmp »z, szlk H z· ,.,»k z ;i»»-« 

In- sune B. Crit-few Brot-usw Minu- stkiveec Weg fu« im M mksk Tr, um, Im Jak- Tiuz ne- 

hmde bat mokt fcsr Mu. Jn- vntytck mstiv i alle nimm-ni- -1s den wun. ns « Js :-., «-.; Ja. » m 

q-:gkebena ofthsnat mcn nu Inst Im udiptc alt mit arbetbc sie-d l— tin-d « di is Ausr- n Ende-»ich zulcct 

City.J-1., kivcn »Gut- vctsmne Dete for vet speise-U net-instikah..r.-.1csuE km Inn «"-·--— I-.-k 

e Dete- st satte for min nuvcrrenvc obs dem-« tu cte Jene-. Wen-met wie-m» usivcrz »Jqu .ci- s: crt 

affekstovpaiak mai-staune og lxve davon i foebiadetie med iJirke cum-m as kaum :i m H »n« s- q-« « d, 
oa can jeg sitze, at nein-n alle de »Ze-- otgakxcme var ansah-m Jeg anoexwte Ir zur. :- csk t.-::x:)i s: 

gesunden scheu-einma- Jenilanilke yet 1 on unmkc mintahomhed:1!Tr.mnkisormmuss 
eue« e h.c. Dumm, West Itzt-neun Mo» Namen I U act list ivm ai much-m re:;m«!s::. ·- 

Hatt-in lfe med aesvesvamped, Its-wen «.1eq laui Sandhcd omtaleiok Tun at M n ru wir-It si: ; hu- 
btedet oq heb-ver Mc merk mer-Mu. 

» Kes an ftqe at Irg un header trug arm-n ists-I 1 »n, 1...1iets zc—, »: 

nett Nase gewisses-« here Not-a Kittel-er ,Dnva:d, Mk » finde-: EIN vix sc-: »i: h- ig— gis «- .-Fs .- 
g user Im viere suldwtmneltg hell-redet ea wine imdommen Im have-e et hisrlcis is » m- 

g ais-mit ist Den-. qu oktr- nenmalig beim-ket- as vkock s den nennten-mask-« er .s sxi : .- cis- 

oksvnadet.« here Lohn Mistw, 115 Erd-r Ide» Minneapptig, Minn» armen »T« wann 

»du-a De set-die sing for-leben vuak com gis-de mig, act va- en Ho aste k:.-m:ss-« s- —s—, tsg .-- » 

en. T pil im htme ev as Te. Sich s Man mediciner tue ol den medikm H Im neu Ujiirkxei..1c..- « 

Fa UJIleICIDIvhed foraorfagsv as taten- oq neweioaalsed. Hur Zard kbiw k- »s-. .. VI Ist III-h 
»Hka W, It. Y» steh-cr- «Jeg par i ti gar lle as meinst-owed need one- tow-1.1a«om« og n« I- 

mugk II pq de hsiecte mofesfotet t Not-meinen then atmet Wut-Mc nimmt stu- .«.« txt: b.:;«-«; 
If Ve. mode lesen-tote- haejcg blevetfulhfteeuoig Mondes-· 11i.dkedkka.-s Hm sk. »w- w 

Lea um oq ist-set helhtedede frei Neun-amech Nyeeltdcnde« serkehscxdp d, » Hi z- .. -t,:ss«s-»kim;- 
ons, M otz Terms-nach Fenwketmw e späte-L Komm Luftrseemitasskwum« :-:1»,: » xuvsp k, 

sconisk hom« Unveimkbk itsnzdeltg ngxzed, U:wcr!iv-·-lidenI-e, Mut-m s- ;..a;,;i.:,,.:ds 
Strome-. Ums Mel-, A auan quJY etc» etc beoisek tot-einst Totwrexx, want-J. unse. 

sitt til alle. . 
Doktoren-I Iamllde natur, hat-I Mitglied of band Omroenhed til me www-Alex ems- tsdelscs as hanc 

liberale tut-ap. as leave en fes vtsvebebqadt aq. Hex-segne- oed, cth Hi. pziJsp untre kaum-exo- 
ovekbevlie alle soge. Men mme baa tubvdee am es fm en pesvebetmn Aug made r-»ei1ers-k k« wip « 

q- De ee yg es übende von siegen mache, w data au et time-de at Mitm- tism. cost-f We vers-sc at 
Held us eDeI uheldtedeug. day hat ihrem hyusxedemsltqnnwe wovon-am le bat iske read 

let trivle na. De Iaa use tahe nagen De bar m at made. Mo nu, i pag, og gw L one-m ea befiel- 

alsd- sf ihsdoastemnellek satte Witterung-bona näh-Zofe Ia sithelbtedsä ist. tTe vsil km fes mvdt e 
se easy-mi- o otok u ve r W en. e staunenqu 
p.) allezin Its-est essen 
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De. Janu- W. am, op- 1176, Im Wams-, Indien-d 
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special Werg-tin Bauch 
«.YFUIM»UDW Of Pan MU- 

Disse Beger er lidt «slteliw0m" bg iælgtsø til specielle Pkich Vi 

hat kuu eukelte Etsemplarer af hver. Bestilling bedcs inoscudt snarest. 

Dei use Testament 
ftaldet Altenbutger Testament) med 

Fmtaket sg Anmættninger as Dr. 
Martin Luther og Sumariet. Bog- 
ladeptis 82.50, feiges for 81.50. 

Udvalgte Stdkkek ei den besitze Strift 

itil hver Dogs Morgen og Aste-» 
ILnUttet til Sindags-Evangelier, sam- 
ledk af chob heim. Bøgladepkis 
90», sælges for 50c. Bogen er pas 
240 Sider og indbunden. 

De hieni, vi fotlod —- sg de hieni, 
vi sandt. 

Mindevcerk om Notge og Amekitq. 
Fint ill» 500 Sider, start Form-It 
Bogladepris 82.50, scelgeö for 81.25. 

Weib-tm Guts-le hauste hiem i det 

16.--17.—«1 8. Anthundtedr. 
Fint illusttetei. Jndeholder Bille- 

der og Vereint-mer- om Herregaarde, 
Ast-stehet og Landsbyer. Stett For- 
mai. Bpgladeptis 82.50, sælges for 
sLSO indbunden, og 81.00 i Omslag. 

Daglig Ousaudagtsbog, 
of V. BittedaL til Oplysning og Op- 

»byggelse for troenbe oa dpvtr. 852 
Sider Bogiadeprig XII-Izu Iælges 
Ist 82.00. 

Luthetsi Foltebibliothet. 
Udvalgfc fukbsiændige Sktifiet us 

Dr. Martin Luther, til Nvtte vg 
Gavn for det lutherfle stirbst-It 
Z. Bind, 310 Sidek, 40c indbunden. 
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Philip Strongs Kotöfcstelkr. 
Af Thus Sheldon, oveksat fra En- 

gelst af en Puka Bogen er paa 224 
Sider og inbbunden. Bogladepris 
S1.00, sælges for 50c. 

Den Jahre Mifsisnö Abende. 
Aatgang 1896. Sælges for Scr. 

Miit-liq- Saum-. 
Ausgang 1903. Sælges for Soc. 

Missisusduset 
Aargang 1897. Sælges for 40c.i 

g 
DANISH LUTH. PUBL. HOUSE, 

aus-. Nessus-CA. 
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