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Naar Leseme dem-endet sig ti! Folc, der 

untern i Moden enten for at the has dem 

Isn for at faa Lplysning om der sperrend-, 
suec de altiv nmtaie, at de san Ave-risse- 
Iuntet i dem BUT Tet vil pæte M gen- 
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Navnløshcden. 
threr bar di modxagei en Ind- 

sendelfe, Tom certommende itke hat 

fat sit Navn under. 

Der er oiszsfe Artitler, vi ladet pag- 

fete uden Navn ellek med et fingerit 
Nun-n under. Tei bevor az: Paa 

Jndkoldets Beskassenhed. 
c.aerværende Artikel er en Kritik 

Lver det Stykte om Prcestemange1, 
som vi rptog efter ,.Lutberanexen«. 
Kritikcken er noget vigtig og bidende. 

Den Slags maa en Mond fcette skt 
Navn under, hvsks ban vil vente ket 

optaget. Ellers gaar det i Musik-s- 
tukvm Red. 

Kober den belejlige Tid! 

Jeg txnter paa Kredimødernex De 

staat In nu for Toren,ok1 diese Mo- 
der er i fleee Henseender beleilige 
Tiber. Ter ndgaar ver diese Mo- 
der Kalb fra Herren til mange ran- 

tro «Mennester, og for faadanne er 

det jo scerlig belejlige Tiber. Men 
det er det for andre ogfaa. Det er 

en belejlig Tid for Gurts Zoll til us 

komme og blive rigelig oelsignet ..1f 

Herren. Guts FolU løb den belei- 
lige Txid og rejs til Krebs-mone, r; 
lar- Herren overøfe ever med Welsin- 
nelse. Men det er ogsaa en belijlig 
Tid for Præsterne. Til l)va"d? Til 
at blive iført Guds Kraft, — Kraf- 
ten fra det Hpje —- ben Kraft, der 

behøves for at vinde Sjæle for Her: 
ren. Dertil vil Kredsmøderne sillert 
klive velslitlede; thi nu lan mange 
— efter den nye Ordning — komme 

samtnen og ferenes i Ben, om Lri 

det, til Samfundet og Vrødets Bro- 
delfr. 

Herrens Tjenere bar bog Længsel 
efter at blioe iført Gurts Kraft for 
at lunne gøre bang Gernssng til Sies- 
les Frelse. Hvad ,,Danfteren«s Red. 

strev derover for lort Tid siden, glas- 
dede mig. »At tale i Aands og 
Krafts Bevisning —- det hvorfor 
Kvnge og Folt fynker i Kne, det, 
der læggee en ny Sang paa frelste 
Menneflers Tunge —- mangler vi«, 
strev vhctn og det er sandt. Der er alt 

for lidt af denne Kraft. Men hvad 
stal vi gsre ved det? Skal vi sige: 
ja, det er der; og faa blive ved det? 
Det er vi vist alt for tklbsjlige til. 
Slulde vi itle meget hellere se at faa 
denne Kraft? Naturligvis bede os 

den til. Vi lan ikle selv stabe vz 

den. Den maa seenles ned i vore 

Vierter ovenfra. Og Herren hat den- 
ne Kenft at undvære til vg. Der er 

ilte i W Ord Tale om en lnapt 
tilnraalt Kraft eller Aandgfylde. For- 
jettelserne er uhyte store, Rande til- 

bydes es i Oberst-d: «Lut din Mund 
vidt op, og jeg vil fylde den.« »Gut- 
ee cis wi for alle dem, sont talde pag 
W. »Gut- et Mttg til at lade 
Cl M rigells Wyde eder, at J 

-- k alttng altld tunne have ttl Huld 
TITANIA sc bade rtgelig til al 

Sacan lyder des 

rens Forjcrttelser. Sack sit de den« 
Vi stal førft kade en dun, inderlig 
Længfel efter den —- -:n LængfeL 
som saa girer sig Udslag i inderlig 
og vedholdende fælles Ben. Sau stal 
ri fan den. Thi ,,dersom ri bede oktr( 
ncget efter hans Villie, da hører 
hart os.« ( 

Dertil er Kredsmøderne siktert en 
belejl"g Tib. Men Tiden stal ktpbe5.l 
Vcrt gamle Mennefte stal hell fert- 
tes fra Roret, og Herren sial have 
Lov til at aande paa Hierterne. Bro- 
dre i Herren! naar di er samlet under 
Kredsmoder, enten det saa er i Pra- 
ftens Studeredckrelse, eller hvor der 

er, læg Piben til Side, og bpj i For- 
ening Knce og anraab Herren om 

Kraft fra hom af. Nnar vi er sam- 
1et i Kirken, sial di san itke, sca 
mange fom er bedende Mennesker —- 

Præster og andre Guds Born — bvfe 
Knæ daglig og anraabe Herren om 

Aandens Udgydelse over Kur-sm- 
derne —- over Samfundet — over de 

entelte Menigheder og de entelte Proz-- 
ster, at Sjæle dog maa frelses, rsg 
Herren-Z Norm blike ceret og bøjt op- 
kxøjet skblandt Os? Mord Herren 
siulde nægte os en sandan Bon? Tet 

got ban ikke, faafandt han er trofaft. 
Hvilten velsignet Fremtid ftal di da 
ikke gaa i Mode i dort Samfund; 
da skal mange Echte blive fette til 

Herren. Da fkal Vederkvægelfevs 
sTider komme for Herrens Aafyn. 

Brot-Im vil J dcere med? 

Chr. Peterfen. 

, 
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sLidt om Nigdommcns Futen 
Fresser-en iner »Hm-or mnssselizit 

fixille te, frnt h-::e Nieman Erinnre 
ind i Bude Mai-: tkii Der er letters, 
at en diamel dank inennem et Tit-am 

Xenie, end at en riq tcrnmer ind i 

GUDE Rac« Wut. IR, 24.2."-). Tette 
er sank of Frelierem efter at Den tin-I 

Yngling danke dcrret bei bank. Liszt 
fzttedes bam for at Nre sank-» icr 
at komme i Guds Eamiunlx Hans 
Hierte brennte ded det jordiiie Gierig-: 
der nilde ban itte gis-sie Eliv Von —-- 

Inn maatte blive uirelit -«--. Ten ri«e 

»Mand, sont ird den thrige Leichti- 
Tliqne udenf:r fin Tor, tin-: nu i 

scdigbed Dinei cg tgn it!e engaps 
faa en Traabe Vand at leiste In 

Junge med. Her leveke Hirn i Her 

liigkied og Glæde: nu dineis ktnnx o,7» 

iden fort-ne Lazarns unfrei vae- 
fOrJ Fordi ban var sann-L Ne·! 

smen fordi Inn harte gioet Jequ 
shele Diene. »Men den, fcm »wer 

denne Verdeng Gorg, k-; ier Im Bre- 

lder liker Mangel, on iukter sit Hier- 

jte for bank, kr- ledeLJ blirer Gupzs 

schrlinsbed i hk1!n?« L, bvrr manni- 

iftckkelis Mennefter links-er Jgnrselist 
Halt ikte for vor Tor, lig den strebt- 

Hliqe Lazarug, iuike csf Enndefasn 

ng Statlerne oed det ist«-. Vennerk 
lud os ftnnde os at sige dem der, 
mens Tid er: Korn doq til Jesus, 
ban vil læge eder. OF( Vennerk lgd 
oE ofre mere cii vor Formue til der 
store Ilrbeide i Herrens Vingaard lief 

Hi dort Land na ude Vaa Missione 

kmarkem Sau iremfwnder vi Dagem 
da Herren famler sin Brud — ja 
tcknk, det er es — hjem til den evi,1e 
Herlighed i Himlen. — Her skun en 

kliden Tid) san den rige nnde Zjnenes 
Lyft og Livets Hoffærdighed; men 

Werden forgaar med dens Lust. Tite- 
velen giver den gode Bin førfi. —- 

Sidsi faak alle, fom tjener hom« den 

ringe Vin. En evig Forsiydelse fra 
Gud og bang Herlighed. Her i Ti- 
den maa Guds Folk ofte lide Nod Ig 
Spot af den onde Verden. Dette 
havde Salmisten ogsaa set, og at det 

gik den ugudelige vel, og han var nær 

kommet M at bpje af fra Vejen (Sal. 
73, Z, indtil han git ind i Guds 

helligdomme og gav Agt paa deres 

Endeligt Werk 17). Jesus giver den 
bedste Bin tilsidst: Evig Salighed til 

hvet af sine stridende Vennev paa 
Jorden. Evigheden giver dem, fern 
trot, fuld Erstatning for alle Adel- 
ser; disse vil da blive som glemte, 
og sotn orn de ikte havde verei. her- 
ten stger jo ogsaa fett-: »F Verden 
stulle J have Trcngfeh men vcret 

feine-obige jeg hat ovevvundet Vet- 
den« (J·vh. Ev. 16, 33). Sas lwge 
ei Nenneer ikke hat gib-i Jesus sit 
Vierte, hat han mangen Gang jagen 
Gliede as sin Right-m Er han fal- 
den i Gekrighed, Tau er han uttlftedc. 
Gr- han falden i en andeu Syst-, 
f. Sitz Fortystrllessyge, san han 
mcste vel more sig en liden Simif- 
i Dank og Spät p. s. v» wen eftet 
dette Don-met total-ev og Genug- 
hen m sum i Hi- means-s 
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foae hen til Jefusjs Og bade til ha:n; 
thi tun bog arti er der Frev. Men 
derfta blivet han. som ingen fast 
Villie bat, tillige fotbindtet af sine 
liacslndede stanniretatep Den hojts 
ansete kliver holdt tilbage, fort-i han 
Elle vil mifte sin egen Æte evetfot 
liaeftillede eller hojeteslillede Vennet. 
-—- Men faafnart et Mennefle hat 
omveiidt fia til Jesus, faa beghndct 
Istampen mellern Kot-et og Aanden 
sljiai. Z, 17I, sont aldrig maa here 
ev, men iom vi heller aldtig lan blive 
fti for, deriin Di flal vinde Kronen, 
scm er i Vente for bver, lom blidet 
lro indtil Teren· Eaa etfatek man, 
at alt, livad der ille er af Tro, ct 

Sand .— Eil Fate for Guds Folkl 
i 

er lllndighed mod Herren. hvorved 
Kona Eaul faldt. Gekriabed faldt 
Judas iet. Den nærvætende Vetden 
falDI Terms for Da tejfte sia aldrig 
Its-ere. —-— En af Tteens eller Ami- 
benss Ftuater et Kætliahed, og Hek- 
ren fixier: »Te- Hm hat denne Ver-l denz Gon Da et tin Broder lkte 

TUTanaeL ca luller sit Hierle for bank, 
hvctledeg blitet Sind-Z Karliahed il 
lsat:!.’« Fiaren for e: ttjudix Vatn en! 
llnsdladelfe as a: aore Herran Villir.l 
Tet hat alt-Id- rwret faa, sont vill 
tsene Herren, Da be fleste hat allid 
sitetet Emaafoll. ,,Jlle manae vise, 
ille man-ge f:tne:i!ii-.e«, fiasst Gut-T 
Lth .I.llen Futen er, menet sea, itte 
ced It Decke tin-, ticm is er en Gut-s 

Ware-, naar Herren faat hele Hier-: 
let, Ia del vil l:an, faa flal del blivef 
bam, riet taadet for alt — oasaa for! 

»»lleiiae:«11nz.1en, thi fta szettel udgaatld 
»Am-L .,Ll;lken de, frm ville vorde riae,» 
leide i Fristelfet Da Enatet« ll Tini.l 

Js; Os: thE Penaeaetticbed er en Redl 
stil alt ondt »Da noaleå tht floh! 
til Gettiahed, tote de vild fra Troenl 

Fa same geiinentftunaet sia felv med; 
manae Zmettet« tVetLS 10). Helel Hennneliaheten i Ftelfen et at tro« 
m Kkiski suwgvikiqe Ossek paaj 
ijlaata. Herren bjcelve ved sin gabe( 
.c:elliaaand, at du, sum lasset bette,! 
nsen ille hat atebet renne Naade,· 

isnatt maa gtibe den! vaget Her- 
sren ille Ouiet atbejdet ByaningsH 
Erntrndene formt-Des — Faten ved al 

parte tia et tun for den, der Elle hat 
Wir-et Herren sit hele Hiertr. Lg 

u, Guts Vern: Lad Vott Hjetle 
ocrte hell med Herren, thi des lylle- 
liaete bliver vi. »Thi be, Tom tienet 
viel i Menialfedm te bangt sig selv 
en gob Vej og ethvetret sia stor Fri-» 
mediahed i Irren Paa Kriftus Its-» 
sus« n Tim. P- 13). l 

Hvis Oi nu et tige, saa maa Esp« 
btuge vor Riadom rettelig, fom Hier-1 
ten hat betroet os. Gang Otb man 
vcere Lnaten for vor Fod oa Ly5e1. 
paa vot Sti. 

Hvig vi Im et tige, pg di set en« 
Brunet, tet lidet Mangel, iaa mass 
ei hjælpe th. Men del stal vi apiej 

Was Kætliaheb til Jesus, fctbi han el-; 
flehe as forit. Tel maa Vcete en Fruah 
af Trom, ellets gaoner ket os heller 
iltie. Tet maa vctte Aanbens Fragt 
Kætligtseden maa vcete Drivfjede:, 
Gut-H Kæriighea Thi KcetlZgheben 
bestaat ilte i, at vi hat elslet ha:t«., 
men i at han hat elflet os. Detfcst 
flal vi ille lese Ds selo inen han::» 
vct taete Heere Jesus. Saa blitzt 
del hom, der lomtnet til at bestemnte, 
hvad vi flal gøre ved al vor Riadoni, 
forn han felv hat slænlet os. 

Hvis vi nu var rige? Nu vel, 
faa lunde vi jo, hvis det var Herrens 
Villie, rejse ud i et Biergland og se( 
shans eget stote -Sla«betvært, Naht-i 
rens stote Slsnhed. Dog dette lan! 
v? se rundt om os. Naar vi vil 

belragte et Blad, faa maa vi nd- 

btytm »Det mindste, han hat ftabt, 
er stott«. —- Men et, ved jeg. et 

Her-Zeus Billie: —- »Gud vil, at allel 
Mennestet maa bllve faltge og kom-! 
me til Sandtheds Erlendelse«. Der-l 
for maa vi arbejde paa, at las manges 
som mullgt maa bltve stellte hersj 
hjemme og ude paa Misswndmatlen» 
Detfor stulde vi bebe Muts Heere 
lende stere Arbejdete ud til sin stoke 
Hist hethjemme l den gamle Krlstenhed 
og ogsaa ude Man-pl hedninget, og at 

hart vtl velsigne Arbejdet hethjemme 
og beruhe. Men del et jo nu vep 
Djselp as Benge, vl beider Mission; 
og Herren siget ie, at nun vi giver 
Ministe, ital vt tlte lade vor Mee 
Veranl- vide, hvad vor venstte gie. 

Gmel uMgn mtg til sauledes at 

laste mlg nd paa Un staat-es 
Dylh Imm! 

O, at der aldtlg stal komme tll at 
gaa en absthg Dom over ot. 
Mk pl lau ltdet leve mel) dsg, tm 
Mc Zelt-; ts- bu sioet ts- MII der 
Ial m m Music-ils Dom over 
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den, senn s«tte got Bar:nbjettigbee; 
men Barmnjersiabed ttasder friknei 
Lin for Tommen« Jak. L, 1f-’."l. 

L. T. L l esen. 
Ferment, Nebr. 
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Lidt sta Nybyggetlivct 
i Albetta, Canada 
As J. C. Gundesen. 

(Fertsat.) 

Til Ikybnaaerens Fordel betet ea- 
ha rette, at saasnatt han ern Vaaren 
ellet Zantmeten et kommen nd paa 
sit Homesiead med sin Vesaetnina, 
saa tan ban slippe sine Heste og Kaer 
les- udenset sit Telts Dor, og lade 
tm soae ketes Fede, bvor de lnstet 
:«:.1 de riae Geer-Inangr. nden at kan 

smtdserlYa bebøver at betmnre sia fer, 
de stal frtulempe ltans Naboet, 

ta man regnet paa. at de tilsaaere 
xljkartet er indaastdede then denne 

Jtihed tnedfnrer oasaa en stot Mem- 
ce nemlia den, at Kreatutene lob-Er 
»Ist ea» ndan tan bade met ellet min- 
J!«e Besen med at finde dem Errett. 
Texts Brndert er ftp-est set Nvdna 
z—-.-ren, sent just tvnmret on stal sætte 

serdi dank Bescetnina, enten ban 
Inst btaat den med sia sra Etaterne, 
kller den et lebt ber i Landet, i beaae 
Titfaslte er stemmed paa Mad- 
sen Ess- savner det aamle Hirn-« Der 
:r da oasaa manae af Setlerne, set 
fscilcet rtteact af bete-is Tid ved at 
jede efter de borttentne Int. Jta 
hat aennem Pferaaret oa Eatnmeren 
Saft Besea af mange, der bar søat 
-.ster Desse. Kaet ea llnalrcra, saa 

jea bar maattet sorunkte tnia dep- 
::-:r. Jea tunde itte lade tut-te at 
anstille Betraatninaer oret, bvot me- 

aen kostbar Tis. der paa denne Maa- 
Ie ait tatst. Te sleste er rkdenke, nu 

ca da ser man en Fodaernaer. Naar 
man saa bar hatt dereg Betetnina, 
saa sbat fea aerne maattet svare: 

Jlej, jea bat inaentina set. Elltan tan 
da liaesom sntud lasse deres Tanter: 
Ja, det tæntte jea ja net: ea Videre 

paar det til næste Pladki. Eanen ber- 
crsttrina er la oasaa relstittet til, at 
’e bortløbne an tneaet let tan stjule 
sta fee detes lfkjerntands spejdende 
Mitte Mcrltetøerne stulde aetne 
hjem tret Asten, men det ster itle al- 

täd, aza er de saa harte i te ellet flete 

Tage, saa lider Koetne betndeliat 
detunder. Evm Regel ssnder Eier- 
manden det bortlomnez tnen det hat 
doa bænet sor en as bete unae Mcend, 
at en Ko et sporløs forsvunden. Er 
det Arbejdsheste, sont gaat lpse ern- 

trina, da ster det ofte, naar man stal 
bruae dem, saa et de borte. Tette 
tan medføre Ubehaaeliaheder at man- 

ae Slaas ogsaa den, at man ikte 
tan tomme til Gudgtjeneste Erndca 
Moraen. En as vore Mcrnd hcr 
anslaaet den T?d, ban i Fjor Vaar 
spildte ved at lere ester sine sie-er ca 
Heste, til omttent tre Uger. Paa 
Grund at at saa store Streetninaer 
af visnet Gras-Z- vat asbrændt ca det 

nne endnn itte tunde aiee Dnrene 

tilftræktelig Ncrrtn«a, strejfede de saa 
ridt omttina. At Tede ester bott- 
tomne Kreaturet er baade et anstren- 
asknde Da tedsommeliat Atbejde. Jea 
slap naturliavis heller ilte fri for at 

prave det, og hvo tan vel hetapre 
slipve fri for at prøve det en oa anden 

Gang? Men det er stot Forstel i 
saa Henseendq, nogle hat tun lidt 

Besvcer i den Retning og andre sgen 
en hel Del. Saaledes duttede der en 

Mand op i Kollonien sidste Foraar, 
sorn ledte ester sine Hefte. Ved den 
Tid han tom her, bavde han spgt 
hver Dag eftet dem i en hel Uge, og 
Hans Klader var i den Grad bleven 
medtaget as at vandte gennem Stov 
og Krat, at en Koste, has hvetn han 
spurgte, blev for-streitet over hanz 
Udseende og troede at han vat en 

Tigger. Det glaver mtg at lunne 
meddele, at hang ihardtge Ssgen be- 
ltnnedes med hell-, san fandt just 
agsaa sine Beste her i Nabolaget. 
F Ja nu har jeg vel siddet og trattet 

sen og anden af »Dansteren«s La- 
sere, fvm tcnlte, at de stulde hsre 
interessante Ttng fra Alberich og saa 
hat jeg strevet ptn saa trtvielle Ttng 
sank bortltbne Kter og beste. Meer 
leg er met ved at taste, at de, der 
aldrig hat prfvet at lede efter bott- 
tomne Depr, rtgttg for Alvor flulde 
est-de det en Gang, for ret levende at 
tunne stille sig for Ne, hvad Jesus 
fortaeller t Lukas 15 om hyrden vg 
det tabte Zack. 

Der er Arbejdey fern ester sin 
Natur hverten san eller stal viere 

«behaseltge, da ttl bitte hsret ester 

I(1 
x., 
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Imin Erfaring at let-e efter noget, 
Rom er tomrnet bott, som man nodixH 
Teil mäste. Naturen kan oære san 
ston og frodig den vil, de tusindej 

Blomster kan dufte, nikte og smileJ 
ktil os, vi tan itte rigtig se det, cller 
Ivi bar ikke Øje for al den Stønhed, 

ioi er stadig optaget med at spejde unt-» 

itring efter det dortto-mne. Efter-" 
ibaanden begvnder Trcetheden at mel- 

,re sig, Solens varme Straaler faar 
Eveten tsl at rinde, Salt og Tsrst 
indsinder sig; men man undertaster 
sig gerne alt bette, blot man lan sinde 
bet tabte og føre det med sig tilbage. 
Dette hat atter og attet ftaaet for 
mit Lje fom et fvagt Billede paa den 

Møje og Beiden-, som den gode tro- 

fafte Hyrsde, den Herre Jesus hat 
haft og fremdeles hat med Adams 
faldne Slægt. Thi ,,vi fore alle vild 
fom Faun vi vendte os hver sin Vejx 
men Herren lob alle vore Misgernin- 

aer ramme hom« (Ef· 53, 6). Har 
du trenkt paa, tcere Ven, bvad det 

that kostet den gode Hyrde at forhverre 
Ikig Plads i hans Ferraresele Dei 
Ier sandt og smukt ftildrkt i Sange-m 
»Te ni og halvfems saa rolig laa«, 

)bvori det bedden 

Men ingen af de genleste Ded, 
hvor Vejen var tung og lang: 

jtse fatte ret aldrig, hvad Horden led 

lpaa denne sin Frelsergang. 
Han sagte vedDag, han søgte vedNat, 
han sagte blandt Klspper og Tor-ne- 

trat. 

Ja« han sogte via indtil Toben 

»Na Hafer Hat han saa ogsaa dun- 

Hsset dig som Løn for sin Smertes 

IDa hat du glædet din Jst-elfen ker er 

Tbleven Glcrde blandt Guds Engle,og 
)itte mindst Glaede i dit Hinte- 

sMere.) 
, —»»--, 

IS øi er til ncd attc Wien ;B»·x- s- 1 «- 
l Vi hat modtaget mange got-e otlligi 
Bsget, som itte et opført i dort Kata- 

log. Summe scelgeå til nevfat Prii 
saalænge Oplaget vater. Priserne ei 

netw, og Vogeme fendes Von-sitt ti? 

IQvlaget er udfolgL i den Orden. iorr 
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MO. Uvejtstider. En Stildting 
fm Frimissionsegnene af Kappel 
Bøcler. 200 Sidet i Omslag. — 

I 
Nedsot fra SLOO til 40c. 

«801. En Samling Vers af Chr. 
Winther. 242 Sider i Omflag. 
Nedsat fra 81,20 til 50c. 

802 The Saming of the Shrew of 
William Shatespeate. Med Glo- 
ser og Anmætlninger af A. Ste- 
rvart. Mac Gregor-, Selma S. 
Kinnen og H. C. Damm. Til Brug 
ved Selvstudium, Privatundetviss 
ning og i Stolerneg højere Klag- 
ser. 182 Sider i Omslag· Neb- 
sat fra 80c til Boc. 

308. Macbeth af William Shim- 
speare. Meb Glosek og Anmerk- 
ninger af Mr. A. Stewart, Mai 
Gregor og Mrs. S. Kinney. Til 
Brug ved Selvstudium, Privatun- 
dervisning og i Stolernes hpjeri 
Klassen 36 Sider t Omsiap 
Nebsat fka 60c til 20c. 

304. Jsrgen, Fortelling fta VendiT 
fygsel as Katwel Boden 176 St- 
der i Omsiag. Nedfat fra 80c til 
25c. 

305. Btogede Blade, Digte af Chr. 
Winther. 352 Sidet i Omllaz 
Nebsat fra 31,60 til 50e. 

806. Historiteten Vedel Simonsen. 
Eu Liikmhiswkstst - Biogkasisti 
Stildring af Anton Andetsen. 120 
Sidet i Omstag. Nedsat fka 
75c kil Löc. 

808. Kur-toter og Digte af chr- 
Richardt. 184 Stdn i Wag. 
Nevsat fta 80c til 40c. 

Bos. Til Cen. Digte af Chr. Win- 
thet. 288 Stdn i Omsiag. Nev- 
sat fta si,20 ttl soc. 

310. John Bull og band St Engel- 
fte Nutkpssædn og Stille af Max 
O. Reli. 294 Stdn i Omtlaz 
Nedsat fta Ihm til 40c. 

312. Den Nordiste Kirtes Grund- 
læggelse og sørste Udvitling af I. 
D. Jørgensen. 906 Sidek og Til- 
lckg 111 Sider i Omslag Nedsat 
fra 86,40 til s4,00. 

318. Søstende, Fortcelling of Kap- 
pel Bszictern 371 Sider i Omsiag 
Nedsat fra 60c til 35c. 

314. Middelalderens Magi af Vic- 
tor Rydberg. Oversat fra SoenI 
med Forfatterens Tilladelse. 170 
Sider i Omslag. Nediat fra 90c 
til 40c. 

315. Selterne i Danmart nsed lett- 
lig Hensyn til deres Afvigelser i 
Lceren af den evangelist-lutherste 
Ritte. Af H. G. Saabne, Sognes 
Præst 400 Sider i Omslig. Red- 
sat fra 82,00 til 81,00. 

316. Kriitenliv i Danmart genneit 
hundrede Aar (1741——1t?40i. Es 
gudelig Forsanilings:Histxs-:ie of 
Frederil Nygacird. Den innfle 
Opvcellelse. 450 Sider i Einflus- 
Nedsat fra SOLPO til Mle 

317. En gammel Daimtactåbistorie 
for Aar 526——1157, alxxxindelis 
laldet Rostilde-Krønnitct. Oper- 

sat frei Latin of M. Bre:sdvrtf. 
82 Sider. Nedsnt im l.·-. til Sc. 

318. Episrder af det d.i;!ite Falle- 
liv, samlede af J. L. Rosmarin· 
204 Sider i Omslag. Pers-It fkc 
50c. til 20c. 

319. Missions Foredragr ai Il. C- 
L. Grode Rasmussen 244 Si- 
der i Omilag. Nedsat fra 81,40 
til 70c. 

820. Bidrag til Hans Egcdes og den 

grsnlandsle Mission-Z .- Historie 
1721—1760 — efter trotte II 
utrytte Kilder af H. M. Fengm 
348 Sider i Omslag. Rezict frs 
8220 til 50c. 

821. Mindre Arbejder, Frdrelandi 
ste Forhold og Anliggeizoer at Dr. 
Henrit Nitolai Staufen Udgivei 
ester hans Død af Dr. Johannes 
Claulen. 788 Sider i Lmslag. 
Nedsat fta S5,00 til NOT 

822· Den Christelige Bis-Jed, Analo- 
getisle Underssgelser med icrligt 
Hensyn til Franks »Syitem der 

Christlichen Gewissheit« ai Henry 
Ussmg, Sognepræst. 242 Sider 
i Omslag. Nedsat fra 81.20 til 
50c. 

BR. Dei Evangeliste Kirkelivs, Nu- 
tid og Jremtid ai Dmhenrit Niko- 
lai Claulen. Anden, ai Forfatcei 
ren gennem og omarbejdede, for- 
sgede Udgave. Udgivet efter hanc 
Ded. 2 Bind. 815 Sider i Om- 
slag. Nedsat sra 82,40 til 81,00. 

324. Johannes - Evangeliet, For- 
toltet as Dr. H. N. Ehr-ten 422 
Sidee i Omtlag. Nedlat fra 82,40 
til 81,00. 

325. Congofloden og Grundleeggels 
sen af den Frie Congoltat. CI 
Bereining om Arbejde, Forstnins 
og Opdagelse as Hean M. Stan- 
ley. Oversat as Otto eringey 
Kaptejn i Flaaden· Med ab 
Originaleng store og fmaa Jllu- 
strationer. starre og mindre Kett 
784 Sider i Omslag. Nedsat ir- 
M,00 til 81,75. 

826. Leb-je Kitte. Fsr og Nu. 
ved J. P. Jørgensen Personal- 
histokisle Optegnelser om Geistligi 
heben og Leerestanden i Ledsje —- 

Smørum Pastomt, med 6 Bklleder 
udgivet med understøttelie af Uni- 
versitetet. 68 Sider i Lmilaez 
Nedsat fra 40c. til 25c. 

327. Den danste Landsbystoles Hi- 
storie til 1848, af L. Koch 116 
Sider i Omslag. Priä nedsat fee 
35c. til 25c. 

328. Kristelig Ledsager. En For- 
manings- og Trostebog for ung- 
og gamle, af Lauritz N. B. Bals- 
lev, Sognepræst for Haarslev Me- 
nighed paa Fym 308 Sider i 
Omflcg nedsat fra 80c. til 40e. 

l329. Ny og praktist Dritte-gepr 
sorn lærer, hvorledes andknandet 
tun tende og med ltdet betoftlts 

l Mit-let let og sillert hell-rede de 
has Beste, Herab-H Faar es 
Svtn almindeligstse forttommende 
Sygdonnnr. Ttlltge indholsdeade 
Unvtsning til de i Bogen fou- 

Theorie Liegemtdlets Summe-riet- 
ntng. Udgave as 1876. 336 St- 
der t Vinllag. Redlat fra NO 
til 50 Geists 

Eis uy Bog. 
Guardmtsstonær R. s. 

Clausen. Ei Liv i Trostab. —- 

Fortalt ester band egne Meddelelles 
as M. Thomlem Papst. 80 Stdn- 
Prts, t Omtlag, Soc. 

Dust-b Publlslilnk Haut-. 
Bluts-. Nein-· 


