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Vcnetieu i Miit-claim 
« 

(»Kr. ngl.«) 
Der et noget af en aandelig 

Vaak over Danmatt. Frei snart 
ulle Kantet af Jylland totnmer der 

Meddelelsek oni Vættelser. 
Rogle af digse er ganste vist min- 

dre Bevægelset, soin itle —— i hvett 
Fald itte for Øjeblitlet -—--— hat 
gjort fætlig Jndtryt paa den onl- 

levende Vetdslighed. 
Men alligeoel hat Bevægelfen 

over sig det nicertelige Dtagninggs 
prceg. foni er ejendommeligt for 
Vætlelsen 

Vi tcrnler fætlig paa Bettelsu- 
ne i et Pat ostjydste Ksbstcedek. 

Man vil finde en hel Rælle foeli 
leg esjendommeligheder ved digfe 
Bebt-gelten Qg de er dog itke op- 
ftaaede under gensidig Paavittning. 

Men de hat tillige et og andet 

Sætprcrg, fom aldeles tndeligt til- 

tendegiver, at Vatielien lzverlen 
tvæler Jndividnaliteten eller et be- 

tinget af visfe Formel-. Dies-se Be- 
vcknelter ftadfckster tvcektimod deres 

aandeltge Oprindelse ved, at ,,hvor 
Herreng Aand er, der er Feihed'«. 

Blandt Vettelfernes faslleg Efeu 
domineligheder ncevner vi imst: ot 
de er opttaaede fra JndkesMisfionS 
Samfund Paa Stedet. 

Detnæsh at de vcesentlig hat 
atebet Familiefædte, saa Himme- 
drene on saa tatst Ungdommen. 

Ved en tidligete Vettelse var 

det detimod vatentlig Ungdommen 
— den, der tilflytter oa fmflyttet af 

Jienestehenfnn —— der var kommen 
med. Denne Gang er det de bosid- 
dende, og Sainfundet bar dekfot 
faaet stor Tilgana on Styrte gen- 
nem Bevceaelfen i Aar. 

Som et tredie Fellesptceg tan 
ncevnes, at »Gennembruddene« foni 
Reqel itle er flete under selve Mo- 
derne. Det er i Løntainrene, i 

Hjemmet ellet ved troende Vennerz 

Ziel-leiern i de valtes Him, at 

Zjælene et nanede til Fied. Man 
,,Stodet« er i netten alle Tilfceldc 
kommen ved Guds Ord, som det 
blev talt i Foefamlingernr. Sau 
lpar Flkiikroen fnlnt eftek dethjeIn 
me i Stilheden. 

Endelig er det ogsaa et Faslless 
prag« at Bevægelsen staat i noieste 
Fokbindelse med Afholdelsen as 
»Vættellesmpder« til Dele, men 

nsilna tun til Dels, efter det loben- 
tmvnfte Montier. Der hat abso- 
lut itte væeet Tale otn nogen Ef- 
teklignelse — tun om Tilegnelse 
of en Jdc 

Man set dette tydeligt not af 
del Sæeptcexn Bevægelsen hat haft. 

J den ene By benyttede man san- 
ledes den tobenhavnfte Tonle: at 
holde Vettelsesinsdetne i osientliqe 
Lotaler, hvor Folt, der itle kom- 
met i «Missionshnset", fslet sig 
tilvantr. 

J den anden By tyede man itle 

tils denne Forholdsregel Man 
holdt »Beitelsesmpderne« i seer 
Missionshufet, der nu blev fyldt til 
Ttænasel og besagt af et Befolli 
ningslag, som elletö aldtig lcetter 
sine sen der. 

Det ene Sted ftod en Regina-di- 
tant fotrest i Arbejdet, det andet 
Sted Partien- 

J den ene of disfe osijydstr Bin-r 
lmk der siden Bedeuan i Januar 
hmnet spotes Bevckaelfr. Oq dem 

qav Anledning til, at Jndre Mis- 
smmk Scimend afholdt en »Mi3s- 
sit-awqu 

Undet denne brsd Vettelsen nd» 
Der ssete nogle afgskende Oderl 
gange pg tendtes en faa stært Tand-if lig Trang, at Ledetne bestuttede sh; 
til at afholde «Vækkelsesmsdet H 
Missionshusei. 

Bisse Moder fort-b isvtigt som 
cstmindeliae Missionsmsder. Man 
benyttede sauledes Salmebogen un- 

der selve Moder Naar dette var 

flutteh samlede Sangetne sig. Da 
benyttede man de fra Kentern-alw- 
msderne saa bekendfe »50 Sange«. 

Ohms sinere Lag, fom ellets al- 
drig kommer i Missionshufei, sit 
man denne Gang i Tale. Men de 
fleste Gennembkud siete blandt 
Smankaatsfoll. 

deets oq Sang-us Vidnesbytd 
hat-be saa stark Magt over Sie-le- 
ne, at mange gis biem med saa dybb 
windet Urv, at de ikte kunde statt 
Eviahedsspsrggmaalet ben- 

Og faa kam Gennembtuddene —- 

stisr. men stærkt og med et under- 
lqu hell og viciefasi Prog. 

Intei Undet, at Samfundet pas 

L 
.— 

Idette Sted er bleven styrtet og op- 
lmuntret 
f Derimod er Vcetkelsen itte ble- 
tsen gjort til almindeligt Samari- 
emne i Byen. Man kan vel hist 
og her høre en stumle over, at den 

eller den »nu ogsaa er bleven 

»l)ellig«. 
Men selbe den Omstcendigheg, at 

saa stor en Part as Byens Besolts 
ning hat deitaget i Moderne, hatt 
Ordet og sunget Sangene med, har: 
oiensynlig bevirlet, at Vettelsen er 

mere ,,populoer«, end slige Bei-kegel- 
ser pteier at vere. 

si- e- ·- 

J den anden as de pstjydste Kob- 
stceder, hvor der hat været Vettelse, 
aiorde man Brua af den toben- 
havnste Tante med at leje et ellerl 
stere as Byens Festlotater —- i« 
Haab om saaledes at saa vundet 

Irr hos den betydelige FolkedeL 
sont hidiit aidrig hat været i Mis- 
sionghnset, og som egentlig sendet 

grumme til til Jndre Missions 
Fortnndetsr. 

Denne Fremgangsmaade viste sig 
oasaa her at være praktisL Folk 
indfandt sia i saa store Starer, at 

der maatte lejes endnu en Sal. 
For at give et Begreb om, hvor 

stort et Procentantal as Byens Ve- 

soltnina man gennem Beweises- 
»moderne sit i Tale, kan noteres, at 

Hden samlede Tilhørerstare hver As- 
Jten var ca. 1400 — i en middelstor 
Købstad J den forste otntalte By 
anaaves det aennenisnitiige Ästen- 
des-a ca. 15()0, ——- endda Missions- 

»t)nset var Modested 
; Jndre Mission har altsaa i disse 
jByer virtelig engang naaet at saa 
IBefoltningens hele brede Lag i 
Tale. Og derved er bl. a. opnaaet, 
at det personlige Kendstab til dette 

tirteliae Arbede der hidtil hat ver-: 

kct Astepot i Folteomdømmet, er 

naaet ud til Krebse, der tidligerc 
fandi for godt at nojes med let- 
tøbte Rngte:Meningee. 

Modernes Fort-b var ellerg omi 

trent som de tobenltavnste Verklei- 
scöntsdets. 

Et aodt indøvet stor ledede San 
am oa Fott ickrte virtelig i høs 
otrad at snnae med. Talerne be- 
stittede sia paa Korthed og lod alle 
Tanter tredse om »Am-setz Gaade«. 

Umiddelbart ester Modet — i 

samme Sal —- holdtes der Bedo 
tin-de, hvortil alle, der tendte Team-» 
drob-des- -—-- Mange deltog her —- 

oa de forste Spot as Beveegelse totn 

netop til Syne her. 
Forst ester Bedemsdet blev der 

indbudt til et Eftermsde, hvor de 
troende Venner kunde faa Lejlighed 
til at tale med sogende eller sper- 
aende Sjeklr. » 

Der blev nu stsrre Frimodighed 
til personlig Paavirtning, — og 
det tan sont et af Vatkelsens Re- 
sultater nævnes, at de troende nu 

hat faaet bedre Evne til at take 
med Verdensmennester. De hat til- 
lige saaet mere Blit for, at der be- 

hoves itte noget Presseri, itte noget 
as dette: ,.Tro nu bare", sont ved 
tidligere Vettelser hat givet et sie- 
blitteiiat Resultat, men itte tnnnet 

afvcerge Feasaldenr. 
Man har ved denne Vettelse i 

højere Grad set hen til Guds Aandg 
Magt og dersor ogsaa faaet den at 

ie. Der er bleven bedt med og for 
de hatte. Men de steste Kampe er 

sbleven gennetnstridt i Lsntamrene 
E— et Bevis for, hvor sundt et 

Fotlsb Vettelsen hat haft. — 

Jeden hat bevist sig at være Gudi 
Gave til den, sont bad demn· 

CO- 

Til Abouuenter. 
Lag Mætke til Aatstallet paa 

Addresselappen. Dei viser om der 
et betalt for Bladet Ved at gaa 
over vor Abonnentsliste findet vi stt 
der et en Del som er meget glemfoim 
me med at betale deres Kontingent. 
Vi hat mange Penge tilgode for 
vote Blade, der stal indtrceveö. Vi 
hat bestemt, at vi maa have vort 

Tilgodehavende indkasseret paa en 

eller anden Maadr. De, som hat 
veret cfterladen maa finde siq i vor 

Fremgangsmaade, detfom de ikke be- 
ratet spart- Ester den 1. April staa- 
nek vi ingen; da begynder vi et sy- 
fkematist indtrævningz Atbejdk og 
standfer itte for vi hat faaet alt vi 
hat tilgodr. 
MDet gælder baade for Boger 

vg Bladr. 
Danish Luth. Publ. hause- 

Vlakr, Nebr. 
Port Peter-few 

Besiyker. 

Korrespondancct 
ereuville, Mich. 

Bort sidste Samtalemsde afhold 
tes den 18. Marts i Clemmen 
Pedersens Hjem her vest for Byen. 
Stemningen, moa vi sige, var lidt 

nedttytt af forftellige Grunde. For 
det første havde Mads Jørgensenss 
Kone det Uheld at btætte sin ene 

Arm paa Vejcn derud. Det stete 
ved, at Hesten snublede og faldt 
De sprang begge af Vognen for at 

faa Heften paa Benene igen, men 

idet Mrg. Jotgensen vilde ncermc 

sig den, trceder hun i et dybt Hinl- 
svor, faldek om, og ved at hun verr- 

gek for sig med den hsjre Haand, 
tommer hele hendes Vægt paa den, 
og hun brættede Atmen lige ved 

Haandledet me blev ftkaks opta- 
get og bragt til O. Vederfens Has- 
hvor yun blev Plejet, faa godt som 
det var inuligt, indtil vi sit fat i 
Dr. Lester, som satte Armen. Hun 
blev saa der om Ratten, og næfte 
Morgen tog QPedersen hende hiern- 
Fok det andet var Beut Jensen, som 
hidtil hat været vor Leder ikke til 
Stede. Han er not bortrejst, og 
ingen af us ved hvorhen. Han hat 
dog tagt Grunden til vore Samtalei 
Ins-dek, hvilke vi vil fortsætte, og vi 
er forvigfet om, at vi med Guds 
Hiælp vil saa Belsignelse og Glcede 
of dem herefter fom hidtii. Næfte 
Mode vil blive, om Gud vil, bog 
Holaer Anderer den 27. Martst 
tnm, alle et benommen Kost-. 

Jkene, S. Dak. 

Fra Den ftandinavist evangelis( 
lutherste Menighed ved Swan Late, 
Turnek Co» So. Dak. Da det er 

en Tib, siden vi san noget i »Dan- 
steren«s Spottet fm os, san vil 

jeg sende lidt. 
Alt gaar vcd det Vanlige her. 

Folket er friste og ved godt Helbred. 
—-- Vastor Fred Peterer hat faaek 

sig en Telefon indsat i Prccftehuset. 
Adskilliqc of Medlemmetne, baade i 

østre og vestte Krebs hat Telefvn, 
oq nu kan man bare kalde vor Prctsi 
og finde nd, hvad Tid og hvad Stdn-· 
dag der er Gudstjenefte. Ja det er 

gansie bekvemt. 
—-— Ved vort sidste Aatsmøde blev 

P. Kunder valgt til Formandx C. 
Messen, Sek.; P. L. Pein-sen, 
Treus.: A. Pauler og Chr. Thom- 
fen, Trustees. 

Med Ærbpdiqhed 
Chais. Nelsen. 

J 

Tuxedo Pakt, Mo. 

Velsiqnede Ijtissionsnwdedage nor 

vi haft, forst ved Past. J. M. Hau- 
sen og derefter ved Past· ts. Wil- 
helmsen. Vi figer Præsteme Tat for 
Degene, de var her, og for det 
Gut-J Ord, fom de fottyndte for ni-. 

Lordagaften den 10. Mart-«- 
fmnledkss vi ogsaa til Ijtigsiongmøde 
i Mitten-. Men ved Sich as Miso 
jioncsnwdet var der en nnden Rief-, 
som vi tilfammen fejrede i Nide 
Hur-. 

Mr. og Mrg. A. Penersen fes 
rede nemliq den Dag deres Solv- 
1srnltup, men agtede itte at have no- 

gen festlig Sammentomst, da deres 

ern-sti- Vnm ikff var hjemme sum 

paa llniveksitetet i Colunlbus. Mrn 

tærlige Homdet hat-de vcrtct i Ac- 
lseide baade iblandi de ældre og de 

ungc for at berede Solvbrudeparrit 
en glædelig Overrasielse. Efter sit 
vi havde sunget og bedet om Her- 
rens Velsignelse, meddelte Pastor. 
R. Bentsen, i hvad Anledninq vi 
var samlet, vel i Anledning af 
Missionsmsdset men ogsaa i An- 

lcdning af Venneknes Solvbtyllup. 
Past. C. Wilhelmsen talte føkst 

vatmt og intrængende om Heiden, 
Dybden, Længden og Baden 
of Guds Kerlighetx Derefter 
bad Paftot Bentsen om, at et 
Var Stole maatte scettes fkem 
til Stlvbrudepatret og een Stol til 
deteö Dattet, og saa ventede han, 
at Ntllte Mille komme vg tagt Plads 
bog sine Forældrr. Gansie rigtiq, 
hun tom oq tog Pladsen til hendes 
Fotældwg store Overrasielsr. hem- 
meltgbeden var den, at Ungdommen 
havde sendt efter hende og betalt 
heades Reise- 

Pastor Bentsen talte nu over 

Ordene at give sig selv eller ofke 
sig selv. Jst-it as alt stulde vi ofre 
os felv ttl ham og for hom, sont 

bar oft-et sig selv for os, nemliz 
vor kcere Herre og Fressen Der- 
ncest stulde vi ofre os selv for hin- 
anden og hverandrr. Særlig flulde 
dette vcere Tilfældet i det hellige 
«!Egtestab. Monden skulde ofre sig 
selv for Huftruen og Huftruen for; 
Monden, Forceldkene for Børnenct 
oq Bornene for Foresldrene Meni 
slnlde det itle blive for svært, saat 
maa Bevæqgrunden til at ofte sig 
selv være Ftcerlighed Ogsaa den 

naturlige Kakrlighed maa vcere ti: 
IZtede i Æqteskabet og i Familie 
livet, om Ægtefolkene ret siulde 
tnnne ofre sig selv for hinanden. 
Pqu N. Bentsen var glad ved at 
have fundet dette i Sølvbrudepar- 
uts Asgtestabslio idet de paa en« 
underlig sløn Maade havde lært at 

oer sig felv for binanden son: 
Mond og Huftru. Men de havde 
ogsaa lcert at ofre sig selv som 
Fotældre for deres Bam. Paftor 
Ventsen haabede og onstede, at de 

sont Forceldre maatte blive Gen-—- 

ftand for den Glæde, at efterhaan: 
den, fom de nu bliver celdre, at de- 
res leere Datter satt vilde ofre sig 
selv for dem, noget som han havde 
prundet Oaab om, da Nillie havde 
lært alt fra Brandommen af at 

clsle Jesus. Den kcere Herre og 
Frelser vil saa fremdeles hjæch 
hende til at ofke sig ser for hanc 
on for hendes Fortder 

Eiter Festligheden i Kirer var 

vi alle indbudne til ,,Basementet, 
lwor Kvinderne havde dcettet Bord 
for os. 

Vi hat-de i det hele en fløn on 

velsignet Sammenkomst, saa det 
runde godt lade fig gøre at holde 
«tjti5sionsinode on Solvbryllnp til 
samtnen. 

Qm Sondagen havde vi Møie 

Gange, om Eftermiddaqen Ung- 
domsnmde, hvor Past. Wilhelmsen 
tnlte til Ungdommen om at følge 
Jesus, og hvad det kostet at folge 
Jesus. 

Herren være ceret og ophøjet for 
disse stønne og velsignede Dage, 
fom vi havde under dette Missionss- 
mode. 

For en Tid siden opfagde Past. 
N. Bentsen sin Gerninq, efter ut 

han hat arbejdet her i godt 7 Aar. 
—- Mandagaften den 12 Maus 

afholdt Bethania danft ev.-luth. 
Menighed Menighedgmpde i An- 

ledning af Præstens Opsigelfe. Tsa 
Past. N. Bentsen fastholdt sin Re- 
signation og raadede Menigheden til 
at kalde Prcest med det samme, blev 

Past. J. Th. Lund eenftemmig lal- 
det. 

» Bast. N. Beuter agter at 

tage imod Kald fta Menighederne i 

Clinton, Wis. og Woodftocl, Jll- 
Korr. 

Suian V. Anthonn. J 
IFonfat im Zide I.) 

og frennnest om at faa ZtennnereL 
Det var sauledes ittc yendes eqent 
lige Maul, nien et Middel til hin 
ere Maan Opnoaelse. 

Misg Anthony deltog i den tid 

ligere Diskussion om zivindens N 
endoingret og udsendte Rundstrivisi 
set og gennemkejste bete Stute-! 
New Wort, delg i Dingean detii 
i nahen Voin eller til Fodg foi« 
at frenime Sagen. J Weit- deltog 
hun i Arbejdet for Elaveriets Afz 
staffelte, on· det paadrog den-Je san-H 
dont Oad fra visse Konter, at nen 
des Hjein blev truet as Pisbelenl 
Trodg personlig Ficke fortsntte hins» 
nicd At hiætpc flngtcndc Stann, oqI 
hendes starpe Forstand fandt VejI 
for niange til Canada, hvor dc 

tandt sitter Tilflugt. 
J 1872 fandt Mifs Anthonn 

for anden Gang Lejlighed til at 

lægge sin Ovekbevigning for Das- 
gen paa en opsigtsvætkcnde Mande. 
Tilligemed flere andre Kvinder 
tastede hun sin Stenime for Kvin- 
dens Steinmeret, betaabende sig 
paa 14. og 15. Amendement i De 
Forenede Statets Konstitution. 
Tillige med de andre Kvinder blev 

hun atrefteret, men Kaution ven- 

tede paa hende ved Politistationen.l Oun blev idsmt 8100 Bade, men 

der blev aldrig forssgt paa at ind- 
drive Vengene. 

Miss Anthony blev snart kendt 
over-alt i De Forenede Stam- J 
tie senere Aar virtede hun noeftcn 
t enhver Stat i Unionen for den 
Sag, hun havde helltaet sit Liv. 
J 1894 led Kvinde-Stemmetet-Sa- 
:.:cn et knufende Rede-klug t New 
York. Den havde kostet 810,000.l 

'-—·——W——- 

Men usvaektet i sin Begejstring tog 
Miss Anthony samme Sag op i 
California, hvor den led Rederlag 
et Aar seiten-» Men uforsagt sagde 
hun efter ethvert Rederlag: »Ti- 
den Tor Kvindernes Stemmeret vil 
iomme«. Hendes Optimigme, Moo- 
Udholdenhed, hendes Ledertalent, 
heuoeg Forstand og Uegennytligheo 
aftvang selo hendes Modstandere 
Ltgtelsh saa en af dem sagdez »Ja-i 
tror itte paa ztvindens Stemmeret, 
men jeg tror paa tbelieve in) Su- 

san B. Anthony.« Hendes 70 Aars 

Fødselgdag fejredes af hendes Ven- 
ner i De Forenede Stater og an- 

dre Eteder ved at tillcegge hende 
stlarspenge at leve af, taa hun ikte 
i sin Alderdom stulde lide under, 
at hun haode sat alle fine Midler 
til paa den Sag, hun arbejdede for. 

J 1896 blev Miss Anthony valgt 
til Præsident for »Nationa! Wom- 
en’5 Sussrage Association«, hvors 
fra hun trat sig tilbage paa fir- 
80 Aar-Z Fødsetsdag 1900. For 
tun to Aar siden var hun Delegat 
til det internationale KvindeiStent- 
meretsmøde i Berlin, og faa Dage 
for sin Død deltog hun i et natio- 
nalt KvindegStemmeretsmøde i 
Baltimore. Derfra kom hun fyg 
hiern. 

Meget mere interessant tunde der 

fortælles om Miss Anthony, mcn 

vi stal slutte med et Var Udtalelser 
af hendeg Venner. »Da Miss An- 

rhony begyndte sit Arbejde, havde 
Pigerne ingen professionel Anled- 
Ring. Lovstoler og Lcegestoler var 

luklede for dem. Det lcempede hun 
imod, og vandt. Hun kcempede for 
aifte Kvinders Ret til at holde ster- 
ftilt Ejendom J mange Stater har 
de nu saadan Ret. Hun var stolt 
af, at Kvinderne nu har fuld Stem- 
meret i Wyoming, Colotado, Utah 
oa Jdabo og til Dels i Kansas. 
Hun haabede, at Oregon ved kom- 
mende Juni-Pakt vil vedtaae fuld 
Stemmeret for Kvinden. Hun var 

ogfaa interesseret i Spørgsmaalet i 

Chicago om Kvindens Ret til at 
txemme ved Byvalgene.« 

Lstnend, som et Blad siger, »Wo- 
meng Sussrage« de flefte Steder er 

bleven forlastet, faa har Miss An- 
tbonn ingenlunde levet og virket for- 
aceveg. Hendes 60-aarige Kamp for 
Kvindenss Rettigbeder hat udrettet 
meget til at opnaa disse og bestytte 
Kvindens Interessen 

Onfch 
Un etlaren Sialgsnmnd til m lælge Medi- 

ciner oq Htholdnnmsgensmnde im en Bogn 
til Farmere Vemlmg per Kommission Nef- 
feudgister bewiqu og rimeltg Fortuneer 
gar-Interes. Rande gammelt og mit Zerri- 
nsriinn til Tienefte. 

The Holler Proprietaky Co» 
Blau-, Rede-. 

Billige Bogen 
Haandbog i Knie-histo- 

rie. Af Biskop Fr· Nielsen. To 
stoke Bind. Lidt brugt. Scelges 
for halv Ptis lbegge Bind) 85.30 

Altenburger Testament 
Lidt »shelfworn«. Prisen er el- 
lers s2.50; kan faas for 81.50 

Nansen i den froöne Ver- 
den. Lidt ,,shelfwotn«. Nedsat 
fka 8200 til ...... 8120 

Om Amerika. Lidt »sl)elf- 
worn«. Nedlat fra 82.00 til SLOO 

McKinleys bewmmelige Lins- 
historir. Lidt «shelfworn«. En- 
gelst eller Dansk; begge habes. 
Nedsat fka 8150 tit 75c. 

Life of Pope Leo XIIL 
Lidt bestadiget. Nedsat fra 
s2.00 til ........ 81.00 

De Hjem vi forlod, og de 

Hjem vi fandt. Sto! Bog 
med 800 Jllusttationer. Nedsat 
fra 8250 til ....... 31.25 

IDBpgetne sendes stit ved Mod- 
tagelsen af hoöstaaende Bett-h De et 

saadanne Bogen som vi ikke kan seel- 
Danifh Luth. Publ. Haufe, 

Malt-, Nebr. 

sz « NYT NYT 

Salmsbog Nis. SO. 
Ny Salmebos mal alle Salnmktle, ind- 
lpetatlenelo det ny Flle lult 990 Nk., 
man usleu Telkslek Ekl passende For- 
tsmt. iliclie tylc og klodset scim do mail 
Teksusr lntlbussdno Salktwlmgun Um 
H- tnul link. (ittl(lntsil, Kurs, Hin-km ou 
Titlol t Gnltl ng on Gnlilllnje umker 
l(xm«(-n. lmllnnnltm l ist-»Ah solid· ng 
link 1«tI-(l0rl)i-I(l, nmtl Smmlsumkslispx og 
l«’0(lok·«sl. l den Sillmksbog lik» nmn ils-« 
l«’»r(l0l. at man lmr allt-. sama-me ug let 
pummlo Maximal-sc Prlsen or BLBO 

bunt-h Ist-business heut-. 
Miit-. steh-. 

— 

Salmebøger. 
Herved Instes at heulede Opmctts 

« 

somhed paa nogle af vore solide sg 
sint indbundne Salmebøgen De 
nye Partier, vi hat faaet indbundng 
et i smukkere Bind, end vi spt hat 
haft for de famme Priset, og Ak- 
bejdet er bedre udføtt. 

Dette lydet ncesten utroligt i das-se 
Liber, da alt forhøjes; men ved ne 
lobe en af nedenstaaende Saltnebøger 
dil De blive ovetbevist om Sand- 
heden deraf. 

Folgende Numre anbefales steting 
som baade billige og folide, smukke 
og smagfulde. 
Nr. 49. Denne Salmebog er läg 

N« 29 i Udstyr, og Bindet ligner 
de andre, men den hat begge Tu- 
læg, ialt 992 Salmer, samt Kni- 
lekter, Epiftler og Evangeliu- 
sbegge Tekstrwkler). Den kostet 
s1.70. 

Nr. 29. Summe Salmebog Dom 
Nr. 9, men med Kollekter, Epssxs 
let og Evangelier, begge Triften-!- 
ker. Denne er den almindelig 
brugte Udgave. Prisen et Tom 
soedvanlig 81.60. 

Nr. 31. Den Salmebog hm i 

længere Tid Vceret uisolgt, men m- 

har vi et godt Oplag. Den er 

lig Nr. 29, men i Gedestindsbind 
(Morokko) og er ærlig Hærd de 
20c mete. Den kostet BUT-L 
Dette er en særdeleö stærk, hold- 
bat Salmebog. 

Nr. 9. Salmebogen med eet Til- 
lceg, uden Kollekter, Epistler og 
Evangelier, med Guldfnit, eftetg 
lignet Kalveskindsbind, med Kors, 
Harpe og Linie i Guld paa Bin- 
det, Smudsomslag og Fodera;. 
Meget tynd og passende FormaL 
Pris 81.60. 
Der er mange af vore Kitkth 

som ttænqer til en ny Salmebog. 
Heft, Venner, at faa eder en ny 

Salmebog nu, mens vi hat sma- 
danne gode nogen for Pengenr. 

Navn paatrykkes i ægte Guid fes-r 
10c ekstm Andre tager ellerö Isc. 

Saltnebøgerne sendes Poriofrit naar 

fuld Pris sendes os. 

Dan«ish Luth. Publ. Deus-, 
Blair,Neb-e. 

«- ———.-—-. 

Jiue dunfsie Züge-L 
Vi hat modtaget mange af de nye 

Boger, udgivet af Kirkelig Fotcumg 
for indre Missiqn i Danmark. 

Folgende haves for Tidem 

Gennem Brænsdkngm Af A. Gift-ec- 
ne. Ober-set fra EngeEsL J OW- 
slag 40c. Fint indbunden 75(. 

Lys paa Vejen. Smsaatrcek og Foc- 
tællinger til Brug for Præstet sg 
Søndagsskolelmere. 242 Sitten J 
Omsiag 80c. 

Herren er min Tilflugtt Nogle If 
Davids Sahn-er fra Absalons Ov- 
røts Tib. Af N. C. Hausen. IM- 
-Sider. J Omslag 50c. 

Den swnnefte Enighed. En Oder-Dej- 
else til Hsjælp mod Tisdens Vanktzn 
Atf Past. G. Münster. 22 Sikdce. 
J Omslag 15c. 

Sandhæven tro. En Fortælling frsa 
Hugonotfvffølgelssernr. 296 S-- 
der. J Omslag 60c· J www-Isi- 
ket Bind 81.00. 

En modia Mand. Bistov Hamsmmsx 
ckong Liv og Død, fortalt for Uns-s 
dsomsmm Wf E. C. Dawson. J 
forkortet Oversættelse vcd Prrfmr 
J Bachevolh 180 Ssden J --Om.- 
flhg 50c. 

Jvan og Esther. En Fortælling fka 
Jødeliret i Ruf-land. As Ast-te 
Lang. J Osmsiag Asc. Snmkt ind- 
bmnsden Soc. 

MMM er Guds Ord. As Akdosf 
Den-bin Udgsven of Pæsior Skor- 
fosham 64 Sider. J Omifi. We. 

Smaa Stme M Heu-end hat G 
Sider. J Mag 10c. 

Tag og les! En Andagtgbog Io- 
unge. Korie Lassestryklet M M- 
tekster paa tyvek Dag i Aar-et M 
·Oplag. 429 W. J Omscag M. 
Jud-b. i komponmt W BLST 

Bis-heben i Ttven og Mk J Au- 
ledning af »Den sakiggsrmde Its-. 
Alf N. P. MabTeW 39 Skden J 
Osmsiag 20c. 

Gut-S Rige og Bprnmr. Denker Im 

Resigivnsundewisncking i Hemmt 
ÆQPDMM OW- Z 
Mag 20c. 

Mh Public-ins lieu-d- 
slsik. Nr bi- 


