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hans Sorg. Den unge Pige svai 
rede: Faderl jeg hat veret tblandt 
Guds Born her i Winter, og jeg er 

kommen til at se, at mit Liv og dit 
Liv og den Mande, vor Familie hat 
vandret paa, vil fsre os til evig An- 
gest; sial vi itle vcere enige om at so- 
ge det, som kan give os evig Gla- 
de? Detpaa gil hun til Pianoet og 
bad oö iom at synge: »Min Jesus. 
jeg lcenges at leve fsot dig«, medens 
hun spilledr. 

To Astener ester haode de Unge 
bestemt at holde en selstabelig Sam- 
menlomst hos mig, og det blev en 

herlig Aften. Mindst 50 unge Men- 

nesier var samlede. Flete as dem var 

kleven sogende, og nogle havde fun- 
det, og de missioneredez og der blev 

aslagt en god Belendelse for mange. 
Nogle as de nyomvendte blev opsot- 
trede til at fortællse, hivorledes de 

kavde fundet Jesus, og de gjorde det 
ved Aandens Ledsagelse, og Tiden 
trat ud, saa vi forst stilles Kl. 23 
den Nat. Degen ester tillyste Past. 
S. Mode i Kirlen, og siden efter 
havde vi Mode hockanden Aften en- 

ten i Kirlen eller i Hjemmene. Jeg 
bar aldsrig set saa mange Mennesler 
at sog-te Jesus paa een Gang; men de 
tcm den ene efier den anden, og se- 
nete kunde 5 a f; i Flol komme for 
at oille dave Fted med Gad. Jeg 
tan iike form-ils lsvorledes det hele 
ail til; men det var hetligt; og dei 
bedsie as det hele er, at jeg et vis paa, 
at det var itie noget Mennesies Vcerk 
men alene den Helliaaands Arbejde. 
s-- Du stillde set risse nyomvendte 
unoe Menneslers Forasldres Glcede; 
de fleste af Forældrene var leere tro- 
ende Kristne. O, hvillen Jubel! 

Tet saldt mig tigtignol underligt, 
da jeg sorst lom dek, at finde disse un- 

ge Mennesler — de sleste Born as 
iristne Fotældre —- at væke saa lige- 
gnldige over for Guds Ord. Men 
hokllen Fokandring der nu vil blive, 
naar unge og gamle vil tjene Her- 
ren. O, North Dakota oil blive et 

undersuldt Sied: det lan iile blive 
anderledes! Men jeg lan itte sor- 
tælle dig Halvparten as, hvad der ste- 
te de sidfte tre Tiger, jeg var der; men 

selv om det tun er lidt, jeg ved, det 
oil srvde dia. Lad os saa bede om, 

at nraet lignende maa sie ved Ams- 

mødetx der vil gansie silkett komme 

mange unge Folt tned til det. O, at 
dekes Hiertek maa blive aabnede, og 
Herrens Aand maa atbejde iblandt 
es, at oi alle maa blive dragne narr- 

mere til Jesus og saa Kraft og Kund- 
stab til at leve som det sommet sig 
Guds Born, og for evigt blive blandt 
de velsignede, som slal arve Himme- 
tiges Rige· 

Ved Aatsmodet sial vi holde For- 
handlingerne paa Bnens Hsjstole, og 
liaeledeå holdes Bespisningen der. 

Venlig Hilsen med Salmen 106, 
4—5. e. n. 

Smaatmt fra Vøkttchiælpg- 
dagcn i zlsøbcnhamu 

Tet er Paa Bornehjcelpgdagen. J 
et as de fattige Koarteker oppe i en 

af de ftore Llrbejdertaserner, hvcr 
»Lejlighederne« tckller et Verrelfe —- 

te fleste er uben Ketten ——-, hvor Mad- 

lavningen foregaar paa et Parole- 
umgappatat eller om Vinteken i Rat- 

lelovnen, og hvor alle »Lejligheder- 
ne« munber ud paa lange Gange, 
staat jeg med min Besse. En cel- 

kre, velllcedt Mand, tnbeligt not in- 

gen af Bebt-erne, modet mig paa 
Etappen. Jeg miser Possen hen til 

ham og bedet om en Gave til Bot- 
neue. 

»Ja, det stal De saamcend gerne 
faa —- men gssr Dem bare itte Ulej: 
lighed med at gaa tundt her i Efeu- 
dommen, for her hat de stam itte no- 

get at undvekte«, sagde han og lov 

nogle Mynter glide ned i Bocsetk 
»Bei er Synd og Stam at bebe Fut- 
tigfoll om Penge, for de hat jo in- 

gen!« 
,,Det svilde dog vcete starre Synd 

at gaa de fattiges Dir forbi —- des 
vilde være at ringeagte den lille 
Stett-, som de san undvæte!« 

»Ja, men det er jo det rene Prei- 
leti — og det et itte rigtigt — gaa 
De meget hellen nd i Amakiegade og 
B.kedgade med Bessern — det er der 
da Mening i, og der faat De den 

fyldt.« 
»Den, der virkelig itte san give, 

gst det saamcend heller itlez og den« 
der Insieeat give, fokftaar godt, at 

selv um, det» itte er mere end en Ore, 
saa teller».deq »Man-be ogfaa med. 
Men forsRejtenJe jeg overbevist em, 

at de alle heller end gerne vil give 
der-es Slærv med til Bornehjeelps- 
sagen —- thi de vil tcenle som sag: 
det lan hande, at vort eget Barn en 

Gang lonnner i Trang.« 
»Ja, men lcere Fruc, en Øre er 

der da ingen, der lan blive fed af!« 
»Hvis site fattige bloi giver hver 

en Ore, saa er der strals Penge nol 
til en site Øres Spisebillet i Folte- 
lottenet Og for den Betaling lan 
et Barn faa en Staal Mælk og 
Brod.« 

»Ja, fnal Te bare — De faxr 
fanmcend Døren snneltet i lige for 
Ncrfen af Denn Jeg lender mine 
Pappenbeimere — Hjælp vil de ha’e, 
men nde noget —- jo Go’maaren! —- 

Nan Lylle til —- men Te vil not san- 
de mine er.« 

Jeg gil on paa den ene nf de lan- 

ge Gange. Ter var Laus for de fle- 
sie nf Terene — Beboerne var pcu 
«2lrbejde. Nei, her maatte viere no 

aen hjemnie, for Symaftnen snnrre: 
de derinde — og et lille Barn Unn- 
tede — ng nd fra et endet af Ver-rel- 
ferne leengere nenne i Ganaen les 
der Hammerflan og stritten af en 

Kanariefngl — Jeg bnnlede pa Do- 
ren. Den flkttine Sie-erste standfede 
TlJinstinen on lnllede op. Der fad en 

lille, blen Piae paa Gulvet —- Da 
der san san fattiat nd, at jen ilke 
lnnde bebe om noneL Jeg holdt Bos- 
ien halvt sljnlt, tog en lille Bnlet 
stlnemoner op af Flnrvcn on rntte heu- 
de. ,,.s)vis De innen Penge bar at 

lægqe i min Besse, san tag blot bis-se 
Blomsler at pynte lidi tned i Einen« 

»Ja, Feue, meaet har jeg ilte —- 

men min lille Pige bar en Toøre, 
som jea bar gemt til i Tag —- man 

lknn nol lcrgge den i?« 

Lg den l-:lle, bleae Pige fit en To- 
ere nf Moderen og laqde den i Bos- 
sen. 

Fra den Dor, hvor Kanariefnglen 
sang, ital en gammel Mund Hode- 
det nd: 

»Einem er det, der banler —- naa. 
det er Bernelnjcklpsbøsfen — ja, jen 
bar iaamcrnd sparet sammen til i 

Tag — ber er 25 Dre. Det er inte 
majet — men det er da nodt ment!« 

La fra en Stne losm der humpende 
en Kone paa Firntlek med en Tiere 
til Weisen: »Dir Tal fordi De er goa- 
et on ad alle Trapperne til mig — 

ien tcenlte netod paa, at det vilde 
tnibe for mig at nein ned paa Ga- 
ren og komme den (Tiøten) i alle de 

nnne Piqerg Besser, fom de rnsler 
med!« 

Jeq blev helt alad over, at den del- 
tlcrdte Mands Zpaadom ille lod tii 
at gaa i Lpfyldelfe. Jlle et Sied, 
bverlen i denne eller i de nmnge andre 

Kalender, hvor ieg famlede ind. 
modte jeg andet end venlige Menne- 
iter — der var glade for at give af 
deres Fattigdom Ei Sted tom en 

nammel Kone med tre nn Enører. —- 

»Tem vil jeq gerne lægge i Bøssen 
-—— jeg bar itte flere — men de gcelder 
meaet, for de er for Faderen, Stin- 
nen on den Hellignand«· — Af halb- 
hundtede Tore, som jeg banlede Paa, 
var der tun een, der blev ,,smcellet 
i for Ncesen af mig«. Alle andre 
Steder blev Stillingerne givet af et 

glad Hierte og en Trang til at være 

med i Arbejdet for at samle ind til 

lBornene paa denne i dybeste Brind- 
ning »almtindelige follelige Feftdag« 
—- og ilke faa Arbejdsmaend lagde en 

hel Krone i Gadebøsferne den 1.2. 

Maj. 
Naar jeg her fremdrager disfe 

-Smaatr(rt, saa er det, fordi der rnndt 

kgmkringssra har hevet «sig IRsster 
imod den Jndfamlingsmaade nt gaa 
om med Bosserne ogfaa i de fattige 

IKvatterer. Dei er en ren Misfvtstaw 
Ielsr. Hjcelp den fattige, men ynt ham 
itle. Det er at ynle dam, naar man 

paa en saadan Dag vil sorbigaa ham 
sog hans ringere steevne ved en mis- 

forstaaet Hensynssfuldhed der maa 

slrcnte hanö Selvfslelse. 
Den Stemning, som gasv sig til. 

Wende den 12. Mai, spendte over baa-’ 

Lde fattige og eige, hsie og lade, og 
det vil den gsre Aar efier Aar, esse-r 

de, lder samler ind, gsr det med den 

Ifulde Tillid til. at alle Mennester 
Hlpar lige stvr Gliede atf at give, enten 

»Gaven regnet i Orer eller i Money 
»enten den gives i Arnaltegade eller i 

,Rhabarbertvarteret. . 

) Biber- Ssiieqtsh i »Dan- 

i 

! »du-Merm« ndsasr dvee Urt- 

sts vg ist-du se Wer M M 
den Unrei. Pest-muntre sendet sitt 
TM NEM- 

:- 

vcsobblestonest 
(By PATTIOUAND ) 

l. 
A gioom kell over Danks-S land. 
thn princoly Otto lost the day 
Ägsinst Count Geranks iron band, 
And lost his fresdom in the kray. 
A prisoner in (lerar(i’s keep. 
llis cripplecl country is a prey 
To human haka whose ready sweep 
Does mal-re oecasion pay- 

The lsrolcer kiiights trom sont-herr- 
shores 

llnve full pc)sr-ssi0n of their pmvnsk 
Amt make the yeomen swell their 

stores. 
linhiseiltnl ot· their strainetl groans. 
Amt sacl t» know —- the (-uimtry’s own 

Tuo okt’ aciopt the sti·angers« mode 
Ot« resapjng Mit-re they hail not sown — 

Might was the lawtnl mäc- 

sncsh panilpmm ium sit Spuil 
Lin-it Spoil it slslk while Progress- 

Ums-them 
()i- samng trihes will trump the soih 
While- l'r»gn-ss risst i wimling site-As 
This can not he when-. (’!-risti:m Ums-n 

; llns crimgonml one-s the-. mmmtuin t()p. 
lf fnzxs shall for-s its light ht- Wuer 

;"1’is but thts tslficisitig up- 

sAll thromxhthss world the Light shall 

shine, 
’Ansl hernhl Frist-rinnt in its winke-, 
j linn-h strngglinjx tnitism from it shrine 
shall nnblvr uspiratiims take-. 

» 
Ancl (lesjs»ts. tyc«iiilts. Lin-at ur small. 

»Klass- tlets tl1·-(luy spfeqvity» 
JThesy mn not hssiir the ltght slt all. 
Mit-um is tin-ir, (’estiny. 

They rewsl in their sssltish night, 
Antl tries t» raktk with inurky himci 

äuymul tho- limes of .lusti(,-ks«s light, 
Which pruves t» them u georching 

bran 
llunt presse-cl. they stscslc t» spread the 

wjl 
Of sitz-erstiti0us ignurance 
Wer rkhihlich eyes, that they may fail 
To see- the l)awn’s advance-. 

) 

They can not quench the heavenly tin-, 
lts ratliimce will rede-sitt the-, Tale-, 
As hy (h-,grees the esyes will tirc 
Ot« Gewinns-is und the mnrning hail —- 

"l·ht-« for a glorious day ot«(l(-eds, 
T» further crush the tyranw might· 
And tur de hnrvest phmt the see-ds, 
Whosie fruits are Lo v s- antl li i gh t. 

CTo be ctmtinuedJ 

iGodtMiddcl modBagtalelfc. 
Wiss-r slrumnmcher fcrlæller føl 

sente: 
tin Tag sub nogle unge Mænb i 

irsrixi Eumxale om en Nahm hvis 
er oq Gerning blen ordentlig gen: 
nemhekilxm Lin from Garver fra Gl- 
Hlfslss Mr nij høm ma det, men 

sazibe intel. 
»Du iizker jo intel, d11«, sagte da 

te andre. 

,,«Jcej«, sparete lan, »F flal neul- 

liq nim-, nt im list-» i henne Stirnh- 
en, foen bar spillct Banlervt Jes- 
l.ar nemliq 1ncrrtet. at Moll, fom hat 
fpillet op, Altkd blioer stumme, nnar 

Talen f·Jlder paa Banlerotter, felv 
om de lnr været i Den ivriqfte Sau-«- 
tulc. Jeq er, aandelig talt, en fad- 
kan Mand. Thi de Zonder og Fell, 
fom J fremlwlder san stærlt bog RI- 

boen, findet jeq ved nøjere Estertunle 
hoc- miq selb. Lg del lukler min 
Mund-« 

Tet er alene Mangel pack Lend- 
flab til fia felv, jilligemeb Hovmod 
cg Mqu fom er Umfaqu til Bag- 
talelser. 

Post-W Wolf-NO 

Eneste Jembane med Deb- 
beltspok mellem Missouri- 

li lloclcn og Chicago. 
E Direkte Linie ti18t.Psu1 og 

Minneapolis. 
Dier te Linie til BlacltHMs 

s. Dak. 
Eaeste Linie til Booesteeh 

S D.. Rosebucl ladiiw Re- 
servation. 

Gevnemgaaendesovevogne .· 
til 0mal1a, bvok elek vecl I 
Union Statiou holdes direkte .- 

Forbindclse for Äfgang til 

cbicugo os andre Punkt-et i s 

Osten. 
lngcn Forsinltelsek. 
list-et Tags-MAY 
Noktlmsestem bele Vejen. 
Aug-wende Priset, Xokt og 

Køkeplan maa De benvende -« 

Dem til nærmestedgent eller 
tin-in til 

Jolm A. Ruhr-, 
A. G. F. ö- P. A» 
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·"Korressöndancci: 
Fra Cedar Falle-, Ja. 

Miss Thyra Sørensen rejste i fid- 
ste Uge til sit Hjekn i Ml:thee, Wi-.» 
hvor hun osin lort Tid agter at holde 
Bryllup med sin der boende Foer- 
rsedr. 

—- Gravsmytningsdagkn den 8(). 

Mai blev Paa sædvanlia Vis hastide- 
liaholdt oa sejret ogsaa i Aar her i 
Bnen Dei er vard at lcegge Meer- 
le til, hvor Flotten as de gamle Sol-· 
dater sra Aar til andet svinder ind, 
som nu itte er ret stor. Rev McGurt 
holdt Festtalem der var riaelig prydet 
med lldtalelser til Ære for de gamle 
Soldaten 

—— Tirgdag i sidste llae anlom 

Telearam til Lake Llseiis Ein-I Grade 
Etr. sra dereg Søn Jakob, Sioux 
(5’t1), Ja» at Ein-il, hang Broxdeiy 
.-:ndselia var ded i Manille, Ja., Da 
at lian dilde sølae Liaet hertiL Einil 
:er var ,,Bralesinan« paa C. M. ä- 
Et. P. tit.N., dar i »Caboosen« plud- 
sciia blevet ranit as et Zlaaiilsælde, 
ca inden der tnnde stasseLi neacn 
Lasaeliiælp var han allerede dad. Ja- 
seb antani hertil med Liaet Onsdaa 
Farniiddaa Vearaoeslska soreait 
Fredaa Esterniidraa sra Nazareth 
stirle under star Teltaaelse· Den ai- 
riade bled Ca. III Aar aaminel da 
lraode manae Venner her, hvor han 
Zur-r leiser sit Liv til sor 3 Aar siden. 
Gans Brod-er Carl, Raeliie,Wis.,J-a- 
icb Da Peter, Ziour City, Ja. tilliae 
in ai bang Medarlieider paa Toaet 
an Lllsred Jeiisen Sioiiir City var 

alle her til Bearadelsen. 
— Torsdaa den 1. Juni Wievie- 

dek Albert Wolf oa Mathilda Firoa i 

Jtaiareth Kirte hvor Pastor Jenseit 
forrettede Vielsen. Ester Vielsen 
samledeiz de indbudne Gaster i Bru- 
dens Hiem paa Jens- Krogs Farm 
et Par Mil End sor Bnen, hvor der 
inkstes til ?lsten. Brudeparret mod- 

toa i TakienLJAnlednina manae sinnt- 
te oa kostbare Gauen soin nu prydei 
deres Hieni paa Hsørnets as Olive 
Ia 4th Zweig-. 

— Den l. Juni oni lsstermiddaaen 
sit en Haaelbnae over Fredsville ois 
Tmean aa aiorde itte saa lidt Ska- 
te sarlia paa Nielis Andersencz Eril 

Petersen5, Peter Knudsens og slert 
andres Flarme Vor-.- Bindi-er, 
Trceet oa sniaa Kyllinaer li Hobetal 
inaatte bøde for de store Jsstiiniper. 
der Var saa store sont alniindeliask 
Hausen-a 

—- Chris N. Clansem Ventitra,J-.i« 
aslaate i sidste llae sine Venner her i 

Byen et lille Bei-a 
— Rev. McGurt lMetodist Pra- 

Ostens reiste i Onsdaas nied sin Fami- 
klie til Kansas City, hnor han hat 
modtaaet et større Kald. 

— Jene-« P. Jensen lManaaer soi 
wansen ä- Merrill Lumber Co.) ei 

i denne Uae med en Etslursion be- 

staaende as Kuldhandlere langs ts. 
R. J. R. R. Heiisigten er at bes- 
alle Kulminerne i Jll. oa Indiana 
og liaeledes de sorstellige store Sav( 
møller. Alt er sekt da burde vcere en 

interessant Tur. Vi haaber saa at 
de Herrer tnaa saa ordnet det saa« 
at vi nieste Vinter kan tøbe Kul no- 

gei billigere. 
—- En 80 Medlemmer as vor an 

Brandtorvs reiste i Onsdaa Morges 
samtnen med vort Mutsiltorps over 

Illinois Central R. R. til Council 
Blusss Ja» sor at overvcere den aar- 

lige sammenlomst for vor States 
Brandloinpagnier. 

— Jens N. Staarup var i Quä- 
dag saa udheldig at salde as et Lces 
Tpmmer som han stulde tage til Ditr. 
han sit sit ene Ben steint ssorslaaet 
men haaber at det ikte stal have no- 

gen stemme Folger. 
— Vor Bys Stoler sluttede sidste 

Uge deres Virksomhed tsil almindelig 
Gliede sor vore Smaasoll, og i den- 
ne Uge slutter Not-mal Stolen, og 
Eleverne strsmmer i diöse Dage ad 

as Byen til alle Kanten Den stote 
nye Gyinnastil- Bygning blev ind- 
viei. Dei et en smul Bygning og hat 

stostet Ca. s100,000. Det vedtoges 
Ias »Board«et at saa oprettet et Mu- 
sikkotps besiaaende as Damm og der 
gaves 8600 til indtsb as Instru- 
menter, saa det sunde begynde i Sep- 
tember, naat Stolen attet aabnes. 
sic— Vor Unmmssorening vedtog 

sorleden ved et« Mit-e atslade vort 
Stolehuc male-siege Lats Arildsen 
est alt i Fctd med Avbejdet. Den 
gamsle Bygning vil tage stg gvdt ud t isin nye chdning« — 

— Mange bar meldt sig til Ams- 
mødet, men der er endnu Rum for 
flere. Men Tiden er snart her, Ven- 
ner, lad os vide, hvor mange flere 
der tænler Paa nt komme, faa vi i 
Tide lan faa en psassende Plasds til 
Eber. Det er san vor Bøn, at Her- 
ren man faa Lov at lede vore Hjerter 
i Tanker, Ord og Gerning, saa stal 
ogsan hans Velsignelfe vcere og for- 
blioe over os. 

—- Miss Marie Fritzen rejfte i 

Tirsdags til Chicago efter nt have 
modtanet Telegrasist Meddelelse vm, 
at hendes Søster var meget Sog. 

Bogen-ts- til Jtcdiatte Priser. 
Vi hat modtaget mange gode vtllige 

Bogen som ille er opført i vort Kata- 
log. Summe fælges til nedsat Pris, 
iaalænge Oplaget vater. Priserne ei 

netto, og Bogerne sendes portofri.t, tii 
Oplaget er udsolgt, i den Orden, som 
Bestillingerne indløben Striv met 
det samme, inden det er for sent. 
wBøgerne bestilles efter Nummer. 

174. Til min Son, den unge Stu- 
dent. Med Forord as Bislop H. 
Stein. 45 Sider. Nedsat fra 25c. 
til 10c. 

175. Tændernes Frembrud og Stifte 
populcert fremstillet af Dr. med. E. 

Engelsen. 48 Sider. Nedsat fra 
20c. til 10c. 

178. Om Kendfkab til Vildtets Ser 
Foredrag ved den førfte nordtste 
Jagt og Fjerktæudftilling af C 

Berner-Schilden-Holsten, Hofjceger 
mester. 89 Sider. Nedfat fra 35c. 
til 15c. 

181. 12 Taler for Born. Samlede 
af Sira Lind. 56 Sider. Nedfat 
fra 20c. til 8c. 

182. Den gejftlige Død. En Form-l- 
ling fra den katholfle Preesteftand 
of Emil Markt-ot. Authorisetet 
Overfcettelfe af A.Kietulf. 271 Si- 
der. Nedsat fra 8135 til 50c. 

186. Fra det brede Lag. Forml- 
linger og Stildringer, af Peder R. 
Møller. 196 Sider i Ort-Tag. 
Nedsat fra 81.00 til 50c. 

187. Luthers Benner. Kirtehistori- 
ske NutidB-Slizzer, fra Pest-Thit- 
land og Elsass af Paftor Fr. Ny- 
goard 427 Sider i Omslag. Red- 
sat fra s1.60 til 50c. 

188. Prædikener holdte i Hospitalets 
og St. Knudg Kirie i Odense af 
Ludvig Helveg, Dr. theol. og phil. 
Mei Forfatterens Billede. 412 
Sitten Nedsat fra 81.90 til 50c. 

189. Om Forsøgene paa at grund- 
lægge en religionsløs Scedelcere. 
Et Foredrag af N. Teisen, Adjuntt 
ved Odense Kathedralsiolr. 48 Si- 
der i Omslag. Nedsat 30c. til 20c. 

191. De ti Bud. Kristelige Fore- 
drag fra »Bethesda« af J. Scheus- 
boe. Sogneprceft ved Garnifons 
Kirle. 244 Sider i Omflag. Red- 
sat fka 81.20 til Böc. 

192. Hans Adolf Brorfon og hans 
Bis-die ,,Det take Kløverblad sra 
Randrup«. Livsstildringer og Bi- 
dtag til et Tisdsbillede ved John 
Hansen, Sogneprceft for Gislev og 
Ellested. 812 Sidet i Omslag. 
Nedsat fra 81.60 til 75c. 

JOS. Mach-I- Evangeliets Op- 
fattelse af Herrens Liv. Fremftillet 
i Gruntræk af A. Andersen, Sogne- 
prcest. 310 Sider i Osmflag. Nedsat 
fka 81.40 til 80c. 

197. En lille Huspostille med Predi- 
tener til alle Kirleaarets Son- og 
Festdage af Lauritz R. J. Balglev, 
Kapellan i Haarslev paa Fyen og 
Holm Haufen, Sogneptcest i Viby 
paa Fyen. 298 Sider i Omslag. 
Nedsat fka 90c. til 50c. 

198. Als. Femti sels smaa Vers, 
mest i teligiøs Aand, ved Aaretg og 
Livets Fest- og Mindedage, af ——N. 
Med et Fototd af Pastor Wilhelm 
Beck. 32 Sider, elegant tut-banden 
Nedsat fta 60c. til 25c. 

199. De Apolrysiste Evangeliet til 
Ny Testamente med en Efterslæi. 
Ovetsat aif Herin. G. Gregetfen, 
Sognepmfi. 184 Sidee, i Omstag. 
Nedfat fra 81.30 til 40c., indbuni 
den 80c. 

200. Verdenshistokiste Smaastrifter. 
Af S. B. Thrtge, Professor ved K- 
benhavns Universitet. Jndhokdt 
Franste Dtonninget. —- Det nye 
Gretenlansdg historir. —- Italiens 
og Serbiens Distorie. — Niederlan- 

I dene- hiitotir. 142 Sider, i Om- 
"slag. Rediat fra 8240 til 80e. 

202. FoltesÆventyr. Samlede pg 
udgtvne af Moos Betntsen. 186 

Æ 

Sider, i Omslag. Redsat fra 60c. 
til 40c. 

206· Dei kristelige Liv fremstillet i 
8 Prcedikener og een Vielsesiate, 
holdte over de foresirevnse Tetster 
fra 4——10 Sondag efter Trinita- 
tis. Af F. Heimg. Nedsat fra 40 
til 15c. 

207. sBilleder af Nordens Historie. 
Ved Frederit Barfoed. 294 Sitzen 
i Omslag nedsat tfria 81.20 til 
50c. 

208. Gnnde Rosenivantz· Ei Bidrag 
til Danmakis Historie under Fre- 
derik den Tredie. Af Chr. Brunn. 

» 
284 Sider i Omslag. Nedsat fra 

i 81.40 til 50c. 
209. Fra «Børnegudstjeneften, fein 

Prcedikener med tilhørende For- 
tællinger af ChristenMølleyPrkest 
ved St. Pauls Kirke i Københavm 
Hean Ussing, Kand. theol. En- 
regne With Cand. theol. 72 S. 
Nedsat fra 82 til 20c. 

210. Entbede og Ordination i derez 
indbyrdes Grundforhold. Et hi- 
storist dramatisk Forsøg af Fr. 
Vilh. Andersen, Provft Da Sogne- 
pur-it Nedsat fra 8160 til 50c. 

211. Luther. Et kirleliat FestspiL 
af Dr. Hans Heria. Autoriseret 
Lversættelse efter Originale-nä- 13. 

Oplag, af Otto Kynde. 94 Sider 

i i Oiiiflaa. Nedsai fra 50 til 25c. 
E212. Fra Weichselflosden til det stille 

Hain Fortaellinger af polfte For- 
fattere, ved Johan Grove. 294 

Sidser, i Omsl. Nedsat fra 81.40 
til Mc- 

215. Livet paa Landet. Stildringer 
af Anton Nielsen. 185 Sider i 
Omschg. Nedsat fra 80c. til 40c. 

216. Tre Noveller af Emil Marriot. 
Forfatter til »Den gejftlige Død«. 
Obersat af A. Kierulf. 231 Sider, 
i Omslag.· Nedsat fra 81.85 til 
50c. 

218. Smaasirifter til Oplysning for 
Kristne. Udgivne af Prof. Dr. Fre- 
derik Nielsen. Pavens Ufejlbarhed. 
Tre Breve fra J. von Døllinget. 
Med Jndledninger og Anmcerinin- 
ger. 40 Stdn-, i Omsiag. Nedfat 
fra 30c. til 20c. 

220. Maa han komme? Jnteriør i en 

Alt. Af Anna Kjerulf. Opføri 
første Gang ved Feitforeftillingen 
Paa Dagmartbeatret i Anledning af 
Kvindernes Udstillina sra Fortid og 
Nutid 1895. 30 Sitzen i Omslag. 
Nedsat fra 20c. til 5c. 

221. Luthers Fasteprceditener. Neb- 
fat fta 65c. til 25c. 

225. Fra det attensde Aarhundredr. 
Af Chr. Arentzen. 193 Sider, i 

Omslag. Nedsat fra PLOO til 35c. 

228. De himmelsie Ting. Kriftelige 
Betragtningek, af Emanuel Bohn. 
Sognepkoest i Ulsø og Øfteregedr. 
175 Sider, i Omslag. Nedsat fra 
sLOO til 80c. z» 

232. Oin Skriftemaal og Altergang 
i deres striftmcessige og lirkehistork 
sie Forhold til hinanden, af Jacob 
Holm, Sogneprcest til Vadum. 19 
Sider. Nedsat fra 10c. til 5c. 

238. Vor Herres Jesu Krifti Gen- 
lomft. Bibellæsninger over Mat- 
thceus Evangelium, Kapitel 24, 
holdte i Adventstiden 1887 af G. 
Gøtzche, Sognepræst i Fiedericia. 
69 Sider, i Omflag. Nedsat fra 
30c. til 20c. 

286. Danmari, Preuser og Mager- 
fredens Paragkaf 5. Af Vilhelnc 
Biriedal 27 Sider, i Omilag. 
Nediat fra 15c. til 8c. 

240. Hvotledes siulle vi opdrage vote 

Born? Letfattelig Opdtagelsegvejs 
ledni«ng, udarbejdet af ,,En Krebs 
af Lcetere«. 68 Silber-, i Omsiag. 
Nedsat fta 20c. til 10c. 

248. J Ssommetfetien Lystsptl i 
site After, af Wilh. Malling. 162 
Sidet i Omslag. Nedsat fta 75c. 
til 40c. 

245. Nutids Spsrgzmaal og et Sitzt- 
te af det Danste Folts Levnetslsb 
En foltelig Julegave til Vennek i 

’ Norden, fra Bilhelm BittedaL 259 
Sider i Omslag. Redfat fra 8145 

» 
til 25c. 

«247. Danmatls Stigm, Falld oq be- 
gyndewde Rejsning i Midaldetem 
En follelig Julegasve til Bennet t 
Norden, fm Wilhelm Mktedch 284 
Sidet i Omslag. Redsat fta NO 
til 25r. 

248. OveegangssTiden i Dannmk 
fka Midaldet til Nyaurstid. Un 
folkelig Jnlegave til Venner Uter- 
ben fva Wilhelm Vieles-ab M St- 
der i Durste-g. sNedfat .fta Olwttl 
Es Fests. 

shth 


