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Naat Lasseme benvendet sig til F lk du- 

svertmr i Binde-, einen for at tobt bog dem 

iller for at faa kavgning om der avecteredc, 

bebt-s de alt-d n.n ate, at de saa Avenisses 
mentet i dette "L-d. Det vil vcete tkl gen 

Idig Nym. 

Kikkelig Botuklijælpsdag. 
Betnehjaldedaqen dleo fejrex i Chi« 

enge pcu w LHLUTCL Te bemmeligr 
Fotexsing ck kuth Melijtoid : -agen ded» 
et Lptoz1:l.)). C. Andcrfcns Stank-. 

Lincoln Pakt Um Esndaqen d. 2. 

April, Da vrrxjsjcandanen bled Der holt-: 

Fest pca »Lrchefter.sdall«, bvcr blondt 
andet 105 ukne Bis er stukde Ins-ne« 
danske Foundaan Te grundtvigian » 

ske Prwsier oq illcensgbeder ber i Br- J 
en deltog i disfe Festligheder Terfoinj 
disse Præstek og chenigbeder haoke 
betænkt Jesu Ord: ,J«Icit R qe er it te» 

af denne Verben«, mon de da med re -1 

lig Samvittighed tunde have deltng t» 
i de hemmelige Foreningers Vetdiliq 
bed? j 

Den for. Kikies Vikispmhedek is 
Chicano sluttede ssz sammen for It« 

festligholdse en Bornebjcrlpgdag paa en 

kitkelig og triftelig Munde Jngen Jf 
vore egne Kirker siTDO blive nunmqu 
nok for Anledningcm inwka den tn T 

sie luth Frimeniabedskirfe das N 
Ada St blev lejet, oa Der samt-ds: 

» 

Sondag d.9 April, Efterrn Kl N 
alle vore Prcester i Bnen oq Deltagne 
fra alle vore ftre Menigheder. Mange 
Folt vare famlede· Den ftore tnske 
Kirke var vel fuhr Past. V. Nicli 
sen fpillede Kisten-. dejlige Pibeorgek 
med de blode og kraftige Toner. 

Fstst blev »Wind over Aander« 

fanget, ox Maj. 18, 1»—14 lckft: der- 

efter Bon. Velkomftord nq Zalmen 

»Nu titte til hinanden«. Sau talte 

undettegnede om ,,Børnevennen«. Jn— 
gen heb-ver at frakende H (5. An- 

dersen Nasvnet Børnevem og det kan 
ikke være forkekt at mindes Dime- 
ren og hans Digtnina paa bang bun 
dredaarige Fødselsdam men det et 

dog ikke hom, Vi wilde samles om eller 

fsmrligt mindes, men derimod Jesus, 
den ,,siore Borneven«, vi sang on-» 

Han er Bornenes rette og store Bem- 
ja den allerbedffe Ven, han« er trofafLJ 
teetlig og sm. Jesus er «Tolderes 
vg Synderes Ven«. og til ham kunneH 
alle bekymrede Sjæle tage deres Tilsj 
flugL Jesus er en trofaft Ven i Sor-? 
genö, Rjdens og Dødens Stund, vg« 
for denne Ben sial vor Fest holdes og 
vote Sange tone. 

Derefter sang Ebenezer Menighedå 
Saugt-ne fJeg er desvcere ikke i 
Stand til at meddele Kendingsnavnet 
pag Sangen, dette Sangkor sang, ej 
heller paa de andres). Da Tonetne 
forstummede talte Past. P. Nielsen 
faare opbyggeligt ever »Hiftorien otn 

en Moder«. Han paapegte fta hi- 
storien, dvorledes Moderen vilde op- 
give alt for at sinde sit Baru; men den 
himmelste Feder havde hengivet sin 
trete Sjn for at stelle og fra evig 
Jotiabelse, og alt hvad han havde 
sagt og vilde sige kunde samle sig i 
det bekendte Ord: »So-a elsiede Gud 
Inder-, at than gav stn Sin, den Gn- 
baatne, m des ct hver den, sont tret 
m W, flal ille knickte-, men have 
it wiss NOT 
W denn- Tale sang seit Sma- 

M den IM- datnlige, rtrende Saus 
9W Mk BUT vg M R. H- 

J 

ge ftakkels Bom, som ingen Modus 
Kætligbed havde at glæde sig ved, in- 

gen Meder til at jage sig as dem, in- 

gen Fader til at hjcelpe dem, og om 

risse sagde Jesus til es: hjcelp de fa- 
ketløse, moderlese og hjemløse smaaz 
hvad J gøre mod dem, gsre J mov 

mig. Lg saa maatte vi ilke glemme, 
at den aller størfte Kærlighed var 

Guds Kerlighedz og lunde end m 

Moder glemme eller forlabe sit Bam, 
Gud glemte aldrig sine og fotlod al- 

drig sine Bern. 
Sau sang Getsemane Metsgheds 

Sanglor en Sang. lyvorefter Past. L. 
Pederfen talte foerdeles lærerigt om 

..Verdens dejliqite Rose«. Han frem- 
dkog flere af denne Fortællings Ho- 
redspunkter og fluttede med at frem- 

Jholde ham scm i Sondhed er »Ver- 
Idens dejligfte Rose-'s Jesus af Naza- 
ret, hvis Naade er en Vulqu der 

fordrivet Synd og Død sra et Men- 

nesiebjerte. 
(Jeg vlee onste. at Præstebkpdrene 

vilde indsende disse deres Taler ved 
kenne Anledning til »Danileren«. 
Jeg føler mig forvisset om, at de Dil- 

de blive lceft med Gliede og til Op: 
kngsgelfr. Jeg vil bermed ovfordre 
dem til at gøre dctl 

Eftee denne Tale lang Siloanig 
Menighedå Jungfer en Sang, oq 

kvorefter et Musiklvr lmed Einige- 
instrumenterl spillede et Stolle. De 
spillede taltfast og folelfekfuldn men 

desvcem manaler jea oasaa dette 

Stykkeks Norm 

En for Anledningen iteeven Sang 
dlesv nu sunget af den stote Forstw- 
ling tsangens Tone vat: »Welc- 
llokle, ej til Hoveditceder'«l. Da dms 

Toner bendøde blev der opfctdret til 

at give en Gave til Hjcelp for fortkl- 
Drelsse, hjemlpfe og fotfømte Born. 
Der indkom omtr. 56 Willens-, sont, 
da Udgifterne Date fkadtagne, gav et 

Onetflud paa 85061 til vore Bøtne 
hieni. 

Slutteligt betendte undertegnede 
Trer og lyfte Herrens Fred oq Bel- 

signelse over Fotsamlingen. Derefter 
en Tal for Osseket og for alt, hvad 
der var gjort for at bringe denne 

lirkelige Botnehjcelosfeft i Stand. 
Tat til Musik- og Sanglorene, til 

Taletne og Deliaaernr. LIg all-er 

meft Væte Herren taktet fee al hans 
Naade, ogsaa for Bernclzjcelpstagentz 
Naake Jeg er inderlig glad, at oi 

kunde fejre en fandan Fest. 
Jvar Max-us Hausen. 

380 W. Erie Et. Chicago, Illi- 

Dunst Bornkhjælwdnn 
i Turrdo Var-, Mo. 

ZU ssxsrxnth Estikzktsri kskn :. 

iäte Irr-r H L5. Linierfen niernrne 
iEXUL serrdte fin Ecin Etrgalcr neis 

rat- Jorden line fr-: "j.siprnenf:und52· 
of for at darin-: den on fremknlde en 

kraftig Grøde i natur-läg Henfeende 
Hnn felv, scm er Zolenee Enk, 

ftinnede onfaa net- til DE Irr at freut 
knlde Csjrøde i aandeliq .f)enseende. 

Tet Var jo fcm betend: den ftore 
cfvenmrdinter Hang Christian An 

drrsens bundrednnrige FødfelgdakL 
Tsanrnart har Grund til at oære 

qlad over at have opfoftret en saadon 
Zon, der bar bragt dets Navn vidt 
ud over Jorden, fra den ene Ende til 
den unben. Oq de: dansse Falk tnn 

føle fiq stolt as at fejre bang 1«ss: 

narige Fødselådag bande i Tonman 
og Ud over den gansie Ver-dem kwor 
Dunste sindeea 

Men, det danste Folk man derfor 
Ekte over H. C. Andersen glemme at 
tatke Gud; thi det er dog hom, der 

dar tilladi det afopfostre en saadan 
Personlighed 

Her i Tuxedo Vsikde det danste Fotk 
ogsaa fejre en Fest, og den siulde af- 
holdes i den danfke Kitke i Tuxedol 
Pakt Siendagen den 2. April Kl. 8.’ 
Lidt hen paa Efterrniddagen og o:n 

Aftenen lom der ckf og til en lille 
Regnbyge, men det kunde ille holde 
Fallene hjemme, og Kirken blev fuld. 

Ei Sangkor af Vetter og Damer 
fra den fvendsse Mike i St. Loui- 
hckvde velvilligst lovet at synge og 

-«spille for ios alletede for lang Tid si- 
: den. 

Fesien begyndke med Sang, Op- 
læsning af den 98. Salme og Bin, 

I deresier blev der sunget en Sang og 
oplceft ei as h. C. Andetsenz Digte 

s »Bei-NR dejlkgste Me.« 
, Sau tog voee spenste Vennet fas; 
- de sang, dere vg spkllede paa 
I fotsiellige Win, og des stal 
IMMWIIIDCLUMUL 
ist-e « »z- m 

Paftor Bentson talte nogle Orb til 

Forsamlingen, idet han git uv fra, 
hvad der var declameret. 

Vi t"lbragte en glcedelig og fern-j- 
elig Aften, og gib det maa blive til 

det, fom var Festen-Z Baggrund, 
»Hei-uns Navns Forberligelfe.« 

Adgangen var ’fri, men der blev ans 

modet om at yde lidt til Bernehjemi 
mene, for det var jo særlig de fortkl- 
dreløfe Born, der blev tænkt paa, 
naur det heb »Danst Bpknehjcelps- : 

fes «. 
Der indkom godt 35 Dollaks, og 

det maa siges at vccre meget gebt, da « 

det jo forholdsvis er en lille Piave-. 
J St. Louis blev en lignende Fest 

afhkldt Kl. KL, og den indbraate ca.«· 
19 Dollars, kyvilket ogsaa maa siges 
at vcete godt. 

Bote svensie Venner hjalp os oqz 
faa der, og vi vil bermed fme dem en 

berielig Tat for bete-is Venliabed, oa 
Vi haaber et snatligt Gensvn. 

Herren stal have Tat for Tagen. 
kens Velssqnelfet faavel i acndelig 
fom timelig Henseende. 

K. G. Peteksen. 
W—- —— 

M Rand 

Lm »Es-kaum Dil latbe del et 

zxodl Elle-ad« Ved jcsl iste, kren j g quar 
lud fra. at der dleo älle smle oin 

fdet var godt eller ret nt hat-c Les-Je 
ner rsed JOHN-THE nlcn Je lmvde 

Lege on Vilkse forlsC!:e, men man-T 
lebe Rand for nor-se Lege. To vilke 

leg gerne give Lock-Hexen Denk Raup: 

»Es-M nngle Born fra ".3 d Aar, 

malqu eller fan, lhelsl dcad di lalder 

jede Bernh an ixmclllinl1. Leuen 
flal not knle -.1lj9-IUCI. Lasg fal 

Tellkrrle li!, bonI del er, de morer jizx 
mer« Tet ril snazfle se nd, fom del 

Inn- nasfxen ijmcrxtinq, Det var næsten 
jlle mka at se eilst eller here Dai. 

Ellen lxg sen zUlærte til, hoorledcis 
Ist knvrer Romena Prev at dliise 

»Im med tsc:n, rq bet vl Meer 
xll Dil sein fleft helft volunte, at del, 

s m Un qlæde :-3n1, oqfaa man lun 

ne Inn-je sandte-. Im VII-Mk Amm- 
ru jeq som ung Mond lom til Ann- 
rlla og san unge Fell more sicl uben 

Tuns. Telle, snnles jeg. var Dac-r 

slcln Jeq snnteg, der var innen Mor- 
flab for miq uan Tong; jeq ønfleoe 
ordentlig Eelflab on Tone. Men in 

gen Tons- ingen Fern-jele for min. 
Nu vers jeg nol, lworfor del var. 

sahn Mode tobt Batnesindet ca der- 
:k-eb B-:rnez1»!crden, jeg band-e begvnkr 
ul san llrc i Zmnviktiqketckm cg for 
et nrpligl Sind hat Werden intel be V 

Dre end Tuns- oq utugtizzze Lege, dir 
lan Tjæeelen rigtig tumle mel) sän 

EIAVC. 
Jeq Ost hørt mnnge llage, at Te 

tun innen Fornøjelse finde: de lan 
Vckre med, hvot andre let og more: 

fig, mcn snne5, at der er innen Ting 
It le ab ellek at more sia over. Ach- 

laqen er, at be bar tabt Barneftedetn 
To jeg fandl Barnefteden kam 

fandl jeq oqsaa Barneglceden Nu 
lan jeg alcede miq ved Borneleg, II 

del hat jeq set med flere, bei qør for 
Reiten qodt undertiden at le fom et 

Bam, at forglemme al den Stillin«1, 
Sorg og Betymrinqen eller, lort sagt, 
alle Livets Befvækliaheder. Men der 
tan tun de aste, som er tommet i 

Barneforhold til Gud og bar sagt 
Verdens Glæde Forml- 

Men det et vel ille Bornelege, som 
vor Tids Ungdom vil have, men he- 
densie Lege. De vil være Inder, men 

leve paa hedensl Vis, laa Spsrgsi 
maalet bli«t del snarere onl, hvormei 
get as Verdens Surdejg, det kan tan- 
leS blandt vor luthetste UngdtMIZ 
ellet hvor nær de kan gaa Synden 
uden Sjælestade? El lille Træk til 

Oplysning. En Herr-e manglede sig 
en Kult. Han lod del bekendlgjte, m 
flete meldte sig. Han tvg dem da med 

sig hen til en stot Afgrund og sputgfe 
den ene efter den anden, hvot ncer de 
lutde vove at km til Afgrunden. En 
lurde vove at komme den paa 3 Fov 
nat-, en spaa 2 de og en paa 1 Ind, 
ja en tutde endog komme den pag et 
Var Sommer net, men den sidst 
spurgte sagde, da hqn saa den: jeg 
vilde holde mig saa langl fta den som 
vel mullg. san sit Pladsen. 

Der, hvor der lutes bitteng Trug-T 
lkp Indes blandl de unge, san je man- 

ge« Singt Lege gaa god4, men hka 
ider stude- nogle, smn forsaget Die- 

vecen es Mr mod Gnaden, der vil 
cspnwwmtiuagomthad 

der tun fern-je den me Pati, vll be- 
dme den 
Hm L mond- imge, at de bildet 

L 

le, thi de saa vel som alle Guds Born 
bæret den i et strebeligt Lukan Men 
ieg trot, at ved visse Lejlighedet viU 
Borneleg gaa godt, dersom de ikke et: 
kommen lcengeke ud i Berden, end de 

ligesom kan glemme, hvor de er vg, 
ligesom naar vi dksmmen have de 

gamle Barnesplelfer. Jeg husier, i 

Forstningen jeg kom her til Landri- 
dmnte jcg tidt, at jeg var hjemme, 
var Bam igen, legte med mine Kam- 
merater. var lylkelig, sao jeg kunde 

føle mig helf flusset, naot jeg dana- 
nede on fande, at det hele blot var en 

Drom. 
Og des er nu sandt, hvad Fall si- 

gek, ,,at det toget tun lidt til at for- 
nøje et Barn«. Der kan bog got-i 
scettes et Svøtgsmanlstegn bog ved: 
thi dersom Bat-net ille har Fred med 

sine Forældre ellet dem, fom er oms 

bring det, bar jeg set, at del lager en 

bel Del; men det blivet sandt, dersocn 
Barnet km erd med sine Forældre 
eller overordnede, og det femme er 

Tilfasldet med belade unge og gamle. 
Dei-Tom man bar Fred med Gud oq 
Guds Fpli. kan man sinde Fern-fel- 
fe bvor Verdenmennesler flet ingen- 
ting fer. 
A. G. M ? l le r, Falmoutb, Maine. 

.-———--—k..-——-- —- 

Den vestligc Iowa chdg’ 
Foraatstttødc. 

Mist-et Var aodt lteføkti. bktade ved 

et rote Fpkt i Z. tsitn var ilittiqe til 

at dcltstxie i det, okt veb at der var ill-: 
faa tilrejiertde: frei Blatt Stole var 

Der ctt ten Flot, oq taki var Det- ab- 

ftilttae tm de omliqstende Ijkettixtlteker. 
Mode-: tsektttttdte Tor-Evas Llftcti 

tned Ilctltningktale of Pastor C. U. 

Alten«-tue Tet var et podt anletp 
ninqirrd et ztrdt Vimtethtrd ont 

Enttd og Raube ere Winter vctr 

km »Im Da Betenbelse« oa »Von 
sten«. Lq ltvad v? selv steil sige, saa 
sit tsi tkrttneme giebt bclmtdlekc. Tsst 
var ra, hvad Vi Weine-: thi ellers tun 
de der jo Væke den Zide Ved Sage-L 
at Dct oel helft ftttlbe vckre lelettigbedss 
solt-It der faslrte Tom i Den Zait 
Behmtttlinqen as Emner ftttlbe jo 
ogitta oære et Mide til nt give »et 
Zted til den evisic Bevæktelie«, liste- 
scsn ten Das-Ja ftitlde bibuqe til at 
t«:«-«te Ltsrs over Litret hcs rem, der 
nndrer part Herreng Bein-. Nu, tti 

menqu jo alle, Prckfter oqfakt ttl at 
im merk ng over Livetg Sactz men 

til stinkt-e Tih tin det not sitt-s, at 

Yltrwfteth nactr de ellerå et ret vendt« 
sssxta oel have mgenlunbe otdentlxt 
Liede paa scta almindelige triitclixxik 
Ting sont de, der var Genitnnd fck 
Ver kabondltng i LE. (5itn. Ja viii 
its-act bet oæte soc-Von med Proz-steh 
cllets fek det galt ttd. Men der et 

jin altid met-e end een Sitte red en 

Eim» Ort ved Bebandlinst as Ein 
net er der jo oaiaa den Side, at 

iotuden det mete Log-, der tan op- 
lxmles under Die-steler satt sittlde 
der ogicta vcere noqet i det, der ltmde 
im Hierterne til at btændr. Saa- 
dttn git det med de to Dilciple, bet- 
randrede til Emaus oq det var jo 
retov ,,et (ane«, der satte solidar- 
le i dem, siønt vel at meet-te —- 

det var et Emne, som be vaa det Tidsi 
rttntt itte forstov ret meget af. 

Nu, denne Eid- af Sagen fit vi, 
Gud fte Lon! temmelig godt fat pact 
med vore Enmer. Vi tom ind paa 
Lioet as den qamte Oplyöning, at 
,.tro og bekende til Dageneö Ende«, 
og ligeledeå: »Troende Sjcele er mitg- 
tiqe Meend«, nemlig under Bsn svt 
Nachens Trom. Og det er jv bette, 
det gelber om at blive forttolig med. 
Og om vott Mode i sin helhed satt 
bet siges, at det var velstgnet as Hek- 
ten og bautet af hans Aand. Bed 
Aftensmsdekne, og især om Sind-agen, 
var der san mange, sont Kirlen tun- 
de tumme. Som det er almindeltgt 
ved vore Kredsmsder hat-de vi Gabs- 
tjenefte med Altergang Sande-g For- 
middag, am Effetmkddagen hold-les 
der Ungdomimsde og am Aftenen 
Afsiedsmsdh ved hvtlket siere havde 
lidt at sige. Gut- ste Lov for hver en 

Tinte, -vt kan msdes her paa Joedl 
Ja, vt sit faa stattfinde stsnt 

det dtog pp til det met-satte M haa- 
ber sau, at vt tkte oftere stal falde 
,,t faadant Mtzhæab«. Men gebt 
var det, at Pkceften og Meutgheden 
i S. Cth hjalp es nd of dentte sie- 
bltkteltge Klemme. og det endda has 
lcstt Barsch Tet stal de have Teil 
spr. Og saa itte at sorglemmet 
»Mutter Herren, tht hatt er got-, og 
baut Mißvqu var evtuveltgl« 

J. Pevers en. 
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Womit-f Ammnnc timqu Nil-r «· H- 
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GREAT NORTH AMERICAN MFO TO. 

Br0()klyn, N Y. 1083 Gatcs Ave-much 

flzöger ior Paaske 

passionsdigh ! 
. J n D l) o l D: Halmrspndaxy ——I 
kLaanrchrL Pan Tomhnfets Al ( 

:.-2n. Vers Gnaden« Paassemor I 
irren, I 

N deikiJ Tiit i siiit Linflnq 1I«-c.9 
l 

Ecee Homo 
ize bviltct LIJLeniieske-) 

Nr Euriritrebg nm Hirifti Libele,l 
of Bifkop Thomas Rings Jamlct cki 
irr-Nod as Pastor J. M. Hanfm 
(.8·bcar1o, Jll. Jndbimden 2.s)c. 

undersramkogpalmer. 
Firifteliqe Iowa-klipqu Nrøn 

Paaka m. fl. Smukt inbb. f;»(· 

Pisa Beliebe-n til S: lgata. 
Vor Herre kki Fresser Jesu Lu- 

ssi Lin ejxer de 4 Ermimcliep med Vil- 
chcr af Bernhard «Lkl:cthorft, oq en 

tsncius Tigte Of Christi-n Richard-r 
Hemmt indbimden i «·Braatbind, 167 
ftp-re Eider 10 by 111 Trunknen Det- 
te Pragwært er nedfot frei 87540 til 

Jst-« 

Dödens Engel. 
M J. O. Wnllin, i daan Gemi- 

relfe nf Chr. RichardL med Termin- 
kier af Carl Larer. J fini, elegant 
Praqtbinb med nmncie fine Billeber. 

PriEI nebfat sra PLU) til JUKL 

Iesu cic. 
As George Energ, Prcrst oed Jo- 

fxanneg Kirken i Kbb. Fortalt for 
Kollet, bearbejket cfter det engelste oq 
indledet med en Diqtcyeluå Meb ej 

Kort oq 126 Jlluftraioner effer flere 
Kunstnere. 792 ftore Sider 9 by 12 

Tommer i et stætkt og solidt Bind. 
Prier er nedsat fra 8750 til M.t;0 
saalænge Opiaget dare. 

Hemm- kiv. 
Af Carl Weid. En Vejoifer igen- 

nem de fire skvanqesier for del krist- 

ne Lægfoli. Jndb. 81.00. 

Igennem Ilclpkövcm 
Af Harald SchmidL Fern-Illin- 

tzer fra Zirkens sprfte Martyraar. 
288 Sider, sint indbunden 50c. 

onus-h pechllshmg heut-. 
m s-- Hebt-. 

til ellek fks 

SvERssE 
Nonse. 

DANMARKOE 
FINLAND i 

til-My- undektesaede qu time-ste« 
Ase-titsc- 

AMEchN-. 
DomNioN. og 

stTE sTAK uNEs 
Vikkdifulde Oplysninger sag-a- 

usde Resjscn, Billetprisek m. m. 

sendet pr. nannte-wo 

l 
Før De køber Billet ! 

Money- order-. Volk-let- samt 

Travelcsrs checks act-codes til bil- 

lig-te Priseku 

PKANcls c. BIXOWN. 
vss-k. Pius-. dass-tu 

M. Wsh chsusw M 

...l(oniirmation... 
unser Faderhaamt 

En nn Bog ,,1lnder F«1Is-Jrl)annd« 
In ,,O««t Hnat1bslnn« begne i et Bind. 
Jndbnnden iet pkrnt konkponeret 
Bind. Bogen er trntt mcd inuste 
aner W biet fincstc (--..«n—ts-.sncir. 
IZTX Eiter. 

Jndhold: Vers en Konnt-na- 
tion, Monssrnmtionidancn, Rig, 
Gaxnle Grctkzes Trost, Danks-Ziem- 
ien, Den siønncfte Oaand, Bcg Him- 
leng qyzdne Runde, To Fängener 
Fadekg Fortællinn, Trog nd, Nun 
Cn Vlsblefkivn Bon, ist On:ndslag, 
Wirt frinrodig g non-L Ved Stoppe- 
ssebet, FinnsirrnationstrweL Held fast, 
Gudg Rande-Z Bord, Rom on se, 
Tskæsten et Eventnn llnne Ven, Den 
ferne Tier-Hm Gide Frei-· 

Tenne nne Bog anbefoles as Den 
Fiärkesne Forening for den indre 
«.Uiic—sion i Tanmart og er en of de 
bebst passende Vener fonI Gabe til 

Konsirnmnder. Ptis 40 Gentå 

cil koniirmansem 
As Fannn Inten, mec- Form-d If 

Pass. J. Stern. Irntt nsec Inn-«er 
JUN- J thcslna W Seins-. III-tu 
R« Centh 

Af Forcrdet fremsrttes: 
Bogens Jndlsold er snndt og sandt 
dct bnder et vormt m indtritrngende 
Formnningserd on spannt et lgodt 
Rand frn en of »de stille i Landet«, 
der rred den kklbrez ssrfatina hlet 
med Selvovlevelsens Myndighed og 
tilliqe i Ktrrligbedens Fnrftonelse If 
de Fnrer on Fristelser, der linger for- 
cm de unne, der sial begnnbe betet 
Lin Kenan 

cil Konlikmamsem 
As (5. B. cha. Ei Okd med ur 

i Live!. Med sinnst Titelbiklede. J 
Lrnslaq 10c. J Shiktingsbind 30c. 

DANISU PUBLISIIINO HOUSE 
IIIZLAM. NEHK 18 : 

IMQWWUW 

Maske-Rom 
Hilft paa, ot vi Im et sfort 

H stunk! llbvam of P n a He f o r t. 

Priferne er Ir, Nr cq 15(:. Skrio 
seiter mqu Frimokrter modmges 
scni Bemüqu 

Danish Publjshing House. 
Hain Nebst 

Alkl«lN(i’l’0N 
N U lksBlUlcs 

link I- In nimmst-in EIN-) Athptstnsh IIII.M 
Kindeslmskpmskh Mut-) Ulunnnptnkssr o- »O 

inltlsnssmliq Linie- ul susmilcuktthnsh ind 
belaste-»M- CIUWIVJnnllousrplsskstm. Tresstsk Eil 

KOCH-list- aner. «l·Jvk-n.cnstsns". Hin-Ugo- 
cmsnr »F sinva risispluntish 

Vor Flut-I Hin-U 1« I«»ttml(« l Uns-sha» Is« 
fis-. lsullulnos st. Ums-. VI Ists-List net-rit- 
ms III-n htmktlsøns Vstkikustist. sum est silb- 
lussits sur Nehmt-Im »s( Not-l kenn-n- 

lcntalns ins-»le- srlt pu- Fortuna-sinke 
her vil vie-n- ansl l Plusitnuvn til sit he- 

tjems I sinds-mis- -— Give un n titul- 

MARSHALL BROTHERS. 
Im .- HIO E- IMipngh Fu MUNCWNO NEU« 


