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Nur Leierm benoendot ng til Full. du 

Irrt-m iBlade:, euren for at ktbe hos dem 

sln for at san L plyHning om det um«-rede, 

W de alkcd ummle, at de faa Avertizfes 
mutet i dem Etat-. kecvilscm m sea- 
IUI Nym. 

Om Hiæfp til Sau Fraun-Iro- 
Missionen. 

Den store nationale Ulytte og te 

manae næsten haardrejsende Scener, 
iom tnntter sig til det frygtelige 
Jordstælv og Ftamntehavet i Cati- 

fornia oa fortringoig i San Fran- 
cisco, er det itte Meningen ved diese 
Linier at opholde Læsernes Opmærk- 
iomhed ved. 

Vor-e Blade hat jo givet os sink- 
lige Skitser af Vegivenhederne Da 
Reden derude. Men det er et Ord 
om Hjcelp i rette Tid og paa 
rette Sied. 

Dei er sandt, at en eneftaaende 

Hjcelpsomhed ud over hele Unionen 
er bleven vist og vises fremdeleg 
mod den hjcelpeløse Befoltning i 
San Francisca Nationalitetshen 
iyn bar her, sont rimeligt var, været 

sat helt ud af Betragtning. 
.,Humanitetskærligheden hat viit 

sig i en stsn Form, omfangsrig un 
ftorslaaet. Dette glædede vi as alle 
cver og ikte mindft vore lidende 
Medmennester ude paa Kysten. 

Men nu — efter at Situationen 
derude er bleven rnere rolig, og den 

Ijeblikkelige Nod er afhjulpet, san 
tages helt naturligt Sporasmaalet 
kv af de forfkellige Kittesamfundr 
Hvad stal Vi nu asre2 Manne Me- 

nigheder og Samfund hat lidt store 
Tab; thi ca. 89 Kirker bleve hett 
eller delvig sdelagt Vi tan kun 
fsle Sympati med dem. 

Som vi alle ved, faa ved »Her- 
rens udstrakte, vceldige Haand" blso 
vor Kirte paa Church Street staa- 
net. Vi giver Herren Æren hett 
derfor, han, son. har Jordftcelvene· 
Flammerne og Bindene i sin ma- 

tige Haand han drejede Binden i 

Farens Øjeblik, og Kirken var red- 
det fra Flammehavet. Bote Hier 
ter blev fulde af Glcede og Latium- 
rnelighed, da vi harte am den under- 
fulde Redning af vor nye danfte 
Kirke i Sau Francisco. 

Dei betyder: Herren er med as — 

det betyder: tab ikke Modet — det 
betyder: fremad — det betyder: 
hielt-, og Herren vil visselig del- 

signe Sau Francisco Missionen 
videte. 

Ja, Rennen over hele Linien, 
hvor ,,«Dansteeen lasse-: Species 
Hjælp tiltrcengeU i 

»Kirten staat fætdig til Inwi- 
else den 20 Maj,« strev Pastor P. 
L. C. hausen for en Tid siden, 
»mei! vi ftal have 84000 mere indIt 
samlet blandt vort Fell hunde, men 
det stal nat satte-; thi hereen har. 
W hidindiil —- han hieler 

« 
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ssom sagt, Kildeme er fot en Tid 
lukkede detude. 

Detfor betot Sau Francisco-Mis- 
sionens lykkelige Gennemførelfe nu 

paa Venners Hiælp tundt omkring 
fra. Dei drejer fig om Sagens Op- 
givelfe eller Gennemfstelse netop 
nu Derfor, Venner, kom alle med 

denne elstra Jndfamlin«;.« 
Her praltisle Vinl at gaa eftet 
1) Alle Ptcestekne i vor forenede 

Kitke anmodes om at stille sig i 

Spidfen for en ekstra JndfamlingJ 
ved allerførste Lejlighed, enten ved 
en Subfkription eller Kollekt, som 
cnhver bedst synes. 

2) Send Pengcne til »Dcmsleren«5l 
Redaktpr. Blair, Nebr., som vil 
modtage dem, lvittere detfor i Blei-! 
ket vg fende Pisngene til rette ded- 
koinmendet Kredsbeftyrelien for Pa- ( 

l cisik Krebs. som stcl anvende dem 
til San FeinmiscæMissionens Frem- 
me. — 

Hermed væke iaa denne Sag 
vatml lagt hen til Vennets Bewil- 
lighed. 

G. V. «Thriftianien. 
i «- «- 
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i 
at modiage, kvittete for og bessrges 
Bidrag i ovennckvnte Øjemed. z 

Vetmetne bedes fammenbolde PasiF 
Andreafens eftetiolgende Artikel med 
Ichvrnmndens forcngaaende om inm- 
me Sag. Ved at iammenholde de 
to faar man Klarhed over Stillin: 
gen og fer, bvad det er, det gekl- 

jder om. Tænl faa blot over, Ven- 
net, bvor let det et at teile en hin-l- 
Pende Haand, imod som ielv at 
vcete itedt i Neben, iaa blivek del 
lek at give. 

A. M. Andetien. 
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Sau Francisco. 
Da vi førfk i Mütze Var Linde-je 

til Msszskcngmødervi VIr den Gang 
nceften fuldfcerdine »Unsqu Kiste-« 
i Sau Fremd-Im anede vi not äffe· 
at fort Tid derester en sag fprfæsp 

deliq oa for Vom Vdelæzmentse sit 
taftrofe, fvm den Di nu bar hkw :":!«, 

var foreftaaendr. Vi bnvde hast er 

dobbelt oa fælles Glæde detovpe i 
den store Vn under dort Møce 
Glceden over der dejline thdsbuEU 
der var reift fcs on iblnndt Uns-: 

FOU. oa Glæden over, at Herren on 
saa bavde vedtendt sitt Geminnen 
paa en fnnlig Munde —- 

Oq san noaede Budftabet km Eise 

læggelfen S. 18. April til es Ins-n 
under en Brvllupgfest her L Mississ- 
beden. Vi bavde vel Dascn merk-it 

Jordfkcelvet her rscm Gauen Den Msw 

gen, men innen Stabe Var ske« bit-, 
og Telegmfen ksrogte en- ’I2n«.«.’-n 
om Eftermiddaqm netori 

« 

fort! Vi 
tpm ud fta Kirkem «!lt Ewer 
manlenet mon Præsiefolkensk, mrn 

Menigbeden. man Kättebvqninmn er 

i Behold? trænme sia frem Ebkxkkn 
os med Ængstelie, siqer sig fe(v, og 
det var os en Glæde at hpre frei 
San Francisco, da Postforbindelsenj 
cm Sondagen Jenoprettedes: Kir-» 
ken i god Behold, og alle MedleniJ 
merne faavidt vides ogsaa. Vor var! 
en af de faa Ritter, der sparedeäs 
jog den var den fsrfte, der aabnede 

fsme Døre og blev ftillei til Barm- 

;hjertighedens Tjenefje Gospital i 

islrypten og Bolia for 35 husvilde i 

Kieferummetx Det havde veret 
Tausen, at Kirer stulde have von-et 

indviet d. 20. Maj; men faa Iom 

Ulykken, der· kuldtastede den Plan, 
og gav dog alligevel til Kirer en 

Art af Jndvielfe —- om end ikke 
den eftet Ritualet — hvoeved »An-B- 
gats Kitte« blev »Batmhjertigheds- 
hat's og det Ravn Ilinger godt, ikke 
sandt? Med den Jndvielse mag 

Kirer forelsbig lade sig nsjr. 
Den Ulytke og Stude, det Tab as 

Liv og Efendom, det fandt Sted i 
de Netdselgdage, der fulgte den 18. 
April, er ubefttivelig, og vi, san 
mai-ge sum sicunedei for saadan 
Weins-gesse, bat stpe Aarng til at 
takle Sud for den bedakende Raube. 

M M lille Mensghed Drei-bis 
er nde of Stand til at yde noget 
so- oem m w das-sm- us- 

( 
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Men detimod trænger Bktggtfom 
det til Venners Hielt-. Ca. 83000 
ital rejies, for at Menigheden kan 

tlare sine forestaaende Udbetalinger. 
Paftot Haufen var i Fækd med at 

samle de Penge iblandt de Dunste 
i Byen, da Jordsicelvet indttaf og 
foraarfagede en btat Afslutning paa 
tet Arbejde. At det ille forelsbigt 
tan optuges. maa jo være indlysend:. 
og af det allerede tegnede Belsb maa 

ca. 1000 Doll. nu strives paa det 
nvigses Konto, da Bidkagsydetne 
hat mistet alt, hvnd de ejede af judi- 
fte Midler. 

Udbetalingen foreftaat, — man 

ille Vennet i vor Kirle i Osten kan 

og vil komme San Francisco til 

Hjælm thi alle Udveje til Selb- 
hjælp er midlertidigt lullede for 
Menigheden der, og nu, da vi er faa 
nær ved Maalet, og Herren faa nan- 

digt hat bevoret Bygningem man 

vi doq se at fuldende. 
Mon ikte »Dansteren«s Redattøt 

eller vor Kirtes Formånd vilde væte 

billige til at modtage Bidrag til 
San Francisco-Kirkens ByggefonM 
cg mon ikle Hjetterne staat vatmt 

for den lille Hob i Ansgar Menigs 
lied. faa varmt, at man vil betænte 
den med en Haandstcetning i den-S 

TrængfeR —- Aaa, Venner, hjcelp! 
Stuttelig vil jcg sige til Breite- 

tsrødrenc hufl Fotoqtafiet 
til Paitor Hansenl Faat 
lsan nu snakest alle Billederne, faa 
tan Udgivelfen af Felles-Billedet 
ogsaa blive lidt of en Jndtægtskilde 
for Bnqgefondet 

Præfteboligen i Eaitvn, Calif. 
M. N. Andreaer. 
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Lægmandgnugstom 
Jeg bar fee dæret opfordret til 

at slrive noget mn denne Zag, son: 
nn i den senkte Tid er blevenfors 
handlet i »Dansteren«. LUlen end- 

itønt jeg yar nlcedet mig ved at 

lase, hoad en Tel andre ftrev der- 

c-nk, saa har jeg lndxil nnddragct 
mig, da jeg ja, sont V. Glauer si- 
aer dm sta, oqfaa selv er interesse- 
ret deri. Ternæst tender jeg itte 

nonet til Lisgxnandsmissionen i 
Damitan Her i leeritm og 
navnlia i End Dakota. hat jeg 

tsaeret belendt med Lægmands Pra- 
Jditen af Gndg er efter den lu- 

stlJerfte Betendelse i Ilö Aar· Tet 
Jtlev denganq lil mean Velfignelse 
for mia Da manae flere. --— For 27 
a 35 Aar siden Var der tun faa nor- 

fte Preester her i Zle Duft-to on 
innen danste. Noale of os her bo- 
fatte Dansle tdm i denne Tid til 
Lnkvendelse og Linn i Gnd ved Ot- 
detg Fotlyndelfe as flere lntherfle, 
noeste Lergprcrditanter, hvoraf dog 
to var ordinerede Priester, neinlig 
den betendte Elling Ejlsen og G.i 
Graden. Den sprer danste lutherstel 
Ellræditanh jeg harte her i thnerita, 
Var ogsaa Lægprceditant og tom her- 
til Syd Dakota fra Cyicago, an- 

vefalet af en norst Menighed der; 
thi stønt alt s«:.adan var seit den 

Gang saa bleo -:og ingen Prckditant 
modtaget med Tillid af os uden An- 
befaling· Saale-des bør det ngsan 
være nn. Det er 28 a ZU Aar, 
siden jeg tprte for ham et Poe Uger 
cg opsngte danste Settlementer i 
de tre Conntier Nord og Vest for 
Clan Co» Syd Dakota. Lg han. 
ptæditede Guds Led, hvor vi tom 
til Dunste· Det blev Begyndelsen til 
tet nuværende Vrcestetald ved Be- 
eesfoed, S. D. Ogsaa det onna-- 
rende Preestelald ved Viborg, Tur- 
ner Co» S. D» blev da bessgt af 
os, og Guds Ord talt der. Der 
var da alletede stiftet en Menighed 
der af en norkl lutherst Præst. —- 

Eftee denne Tid begvndte jeg ogsaa« 
paa Opfoedting af luthetste Pres- 
stet pg eeldre Besdre i Kristus at 
tale ossentlig Guds Ord til min- 
Landsmænd, og jeg hat siden ofte 
lief-M de fsr nævnte samt flere dan- 
ste Settlementer og talt Gudö Otd 
for Dem. Jes hat dvg altid helft 
spgt at have In Moder med mig, 
da to er liebte end en; og da jeg 
flet llte kan sange, saa teængee jeg. 
alttd hjælp destil. —- Alt dette var 
fei Leegmandsvirtsomhed uden ydee 
Fall-, tun Brsdtes Opfoedring, 
kiden Lin og Reisegodtgttellq men 

bet var stell-ex at Reisen gis leu- 
sere» end U Lande take need Beste 
es W, Mxhae vi steter til 
IN Mist-Un spie-umst« «-- staat 
Im ·Mto used fast-. ist«-me i 

F 
JCII VI Its-W M sein« 

M Wes-»a- seyee set-« 

saadan frie Lcegmandsvitisomhed, 
saa gaar det ket til, men jeg hat vg- 
saa, isckt i de sioste 20 Aar, set Til- 
fælde af saadan Lægmandsvirtsoms 
hed i egen Aand, Uvidenhed, Dim- 
meiyge o.s.v., at ogsaa jeg (selv 
Lægpræditany n·aa sige: »Gud frie 
og fra en saadan Birlfomhed i den 
danfte lnth. Kitte. —- Dcrfor troer 

jeg. at den Lægmandsvirlsomhed. 
som ftal rette nd i videte Krebse, 
maa have en Ordning i Lighed med, 
lwad der strives om deres i Dan- 
marl. —- En saadan ordnet Virt- 
somhed troet ieg itle nagen af vore 

Præster hat imod, men vist vil vaere 

glade ved. — Men et Spøkgsmaal 
et det: Vil Menighedetne eller vort 

Folt i det hele taget have Lakamandg- 
mission? Saa bed edel-s Pisa-it on- 

at indbyde Lægprædilanter til at 
komme. — Mon ikte manae Falk 
menet, at Lægprædilantets Kund- 
ftab og Begavelsc et for ringe til at 

gaa at hsre paa. Navnet er ogsaa 
for simpelt, eller et det itte faadan 
fvm P. Claufen sittvet i den sidfte 
Tel af sit Stytte i »Dansteren« Nr. 
EIN-? —- Jeg trock, at Lægmandss 
præditen kan vate til Nytte oasaa i 

de Menigheder, som hat praeftelig 
Vetienina, fordi Gud kan on vil 
telsigne det lille faa vel sont det stor- 
re, og en Laegmands Vidnesbytd tan 

Falk itte godt vife fra sig med san- 
danne Tanter som: »Bei-isten prak- 
diker nuv faadan, fordi han er Prest.« 
-— Jea troet dra, som Svar paa 
Slwrgsmaal Nr. Z af Sofns Fang 

»i »Danfteken« Nr. Bl, at maaitc 

Jssge, at en Ptceft bedke kan faa Jud- 
gang i fotfpmte ckane end en Lag 
Wand-, oa tan bedre samle Fall om 

Guds Ord, og Bamedaab komm-; 
der ofte til vaa saadanne Pludscn 
Jea hat jo nu i en Del Aar haft 
Samfundeis Katd mer Anbefalknc., 

jscsm Missionær udm Lan ellet He- 

fternt Arbejde, mer bar dekved haft 
Halv Fare Petmit poa Jetnkaneri 
lne og hat fess. Da zalt Guds Drd 
II en Del as not skiktelresg Exer 
ist«-eker Rotte det hat vatet til ten-« 

sder Gud« for mig hat det vatet til 
lGlckde og Velsignelse. Maatie Gud 
ist-r Jesu Skyld vpvcetke mig oq os 
walle til mere at se det »ene Jota-d 
»ne« for os lelv og andre, laa blcv 
der mete af Aandens Bat-nie i oö 

tg Bittsomhed ved os. 

Broderligst M. J. Schultz, 
Vermillion, So. Dakota 

I 
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En Henfttlling i Anledning 
af Aaksmødet. 

Ulf Vor Formands lraftige Ov- 

sordring til at deltage i «.Ilargtnødet 
c Nord Dakota synes det at fremgau, 
at der næres Ængstelfe for ille als-- 

ne, at del lommende ril blive, hol-d 
man talder ,,et l.lle Aarsmsde«, nien 

r«gsaa at der vil lnibe med at faa 
det Antal Deltagere, som et nnd 
tsændth for at lxtnne faa Prisned 
sattelse paa Jærnbanerne. Og 
älingstelsen er Dift itke ganste urk- 

nrnnedet. derfor er oqfaa Otsfnrdrin 
gen paa fin Plcdg. Jeg vil gerne 
gennein disse Linier understrege For 
iskandeng meuntring til at deltagss 
i det kommende Rirlestævne og sige 
det ud over vor Kitte: rejg til Nord 
Dakota til Aarstnødetk Nejg itlez 
der for at se Nord Dalolae Lyt- 
jriligeheden ti dem er der vel its- 
mange af, vel itle flere heller end i; 
andre Stolen rejs heller ille tilx 
Kenmake for »at se paa Land«; 
ti der er jo »Land« saa mange ein-l 
dre Siedet i del store Amerila utj 
se Og spa, og vort Aarsmpde sial 
da vel ilte have Karatter af en 

landspgende Stare! Men — alls-» 
gevel ——- rejs til Aarstnsdett ogI 
rejs dertil for Aarsmsdets Stellt-!- 
for Aarsmsdet er en Pulsaare i vort. 
Frilirke-Liv, og passe-s ille den,( 
saa bliver det glat med o S. Et daarliqt 
bespgt Aarsmsde —-— jeg tænler herl 
neermeft paa vore Sendemænd 
»Ur-erster og Delegatet) er en daars 
lig og miölig Asseete, sont maa und- 
gaas. Misligt er del for de fast 
at bestemtne i vore Kirkesager og 
miöligere endnu bliver det at faa 
Aarsmsdebestemnielserne under sau- 
danne Forhold fort nd i Bis-Umhe- 
den omkring i Menighederne, og 

Daarlighedet af al Slags tun saa 
leis folge i Sieben for Belsignelse og 
Feemgang og Verren- Æte iblandt 
dort tote Full s herovtr. 

Reisen vi( not blive dyr i Aue l 
set-hold til tilgtigete Use, men M 
maa es bit Me sieeelle Neuigke- 
detne k at W des used Jense- 
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Imcend fta hver Menighedsltedsx 
det Osset vil lonne sig mangefold, 
baade for Samfund og Menighed. 
Hast det, Bennet! Og saa bot J 
ille alene sende Delegat, men ogsua 
Fuge for at eders Ptceft kommer 

»und i Aar. Lad det ilte blive vcd 
et Spsrgsmaal imellem jer selts: 
lmon Præsten reisek? eller et direkte: 

)gaak De til Aarsmsdet men lad 

Idet blive et djckrvt: vi set gerne-, at 

»De tejser til Kirtedagen i Keiman- 

»Og lad saa en behjettet Mund i 

zMenigheden gaa i Spidsen for at 

Hamle de Dollaks, det kostet at send-: 
jer Pkckft og Delegat til Modet; 
det bliver ille weget til Monds allj- 

Pgevel og de Penge bringet jet gode 
;Renter, last-e Menigheder! Vistnol 
,den store Pakt af vote Ptæstet er 

laa fmaat konnt-de at de med fulks 
»Es-je lan sige: »Im bar ille Rand (:t 
Weile i Aar. det bliver not for loss- 

»bakt«, oq siaer det maasse med en 

;indre og stille Sorg i Hinten thi 
Ide vilde gerne med. — Jeg harte for 

lnoigle Aar siden en troende Mund i 

jrn af vore Meniaheder sigex vi kan 

kMkrtke, at vor Præst hat veret til 

IAarsmsdeh tbi han er bleven soa 
llkplivet og frisl i Aanden siden das 

lJa, lad dem alle komme med i 
Aar. —- 

Lad det saa blive Alvor med at 

cMge Pastor Christianleng vaoss 
spring om at tefse til Aatsmøde —- 

for Aarsmodets Skyldi 
Tacitug. 

Til gammel Bruder Vedetsen 
i Big Rapids, Mich. 

Rande, Fred og Bannhjertighed 
vorde din Del. 

Til Lytte paa din Pilgritnsganzz 
ganile deer, og glord dig til fnart 

lat nedlcegge Vandrinnåsmven i den 
kTro, sont fluer i Haabet frem til 

IForløgninqeng herlige Dag, da vor 

jforstefodte Brot-er stal fpte oS ind 
til den Herligl)ed, sont intet Lje 

Dlsar set, og sont aldrizq optom i no 

den menneitelig Tante, nien lwod 
Gnd i sm ttærlighed hat betedt dem, 

Jfom hani elsle oq sont tto paa hatt-.- 
’enbaarne Son. Da otnbytteg Trer 

jnied Besinelsen nf vor Former-, og 
vi faat vor Arvedel i Lysets cg 

THeelighedens Rige Derfor, gamle 
Bliv ved at betragte vor 

lBetendelsesz Apostel og Yppeeftepræls, 
lstristus Jesus. Heb. Z, l. Der er 

Jaa mange tødelige Anstuelset, sont 
destocrkke optager de inanges Jnte 
tesse og sænggler endogsaa nianxte 
tttuds Bern, saa at nie-get uocesent- 
tiat tonnner til at indtage det vce 

fentligeg Plads; thi idet vi tomtner 
til at betragte vor Leeres For- 
trcesselighed, scn er man fsm 
let ndiut for at tonnne til at on- 

boje Disciplen paa Mesterens Be- 
tostning, saa at man got for ntegen 
Blei-it af Luther og giver for lidtÆre 
til Kristus, vor Saliggørelses 
Stifter: Heb· 2,·10. Luther sagde 
i en Fortnaning til sine Vennek i 
Aaret 1324: For det forste ltedcsr 
jeg edek at lade mit Navn sure og 
itte talde eder Lutheranete mtn 

tuistne eftek horn, sont er Menighei 
dcng Hoved Sc 1 Kor. Z. Det sam- 
me, sont hindrede Helliggoeelsens 
Viert i Koeinthier Menigheden, got 
tet endnu den Daq i Dag. Det er 

Dur stelighed Nidtæthed uden 
Fotltand; thi vi behsver Guds 
etliisdom til at beuge vor Forstand 
ret. Bi maa itle mene os selv tlo: 
ge, thi vor Meftet git for vor Dant- 
stabs Stvld gennem Lidelser ind 
til Heelighed. Kot-set forst og fiden 
Kronen, det er Guds Borns Lod 
i denne Verden. Gamle Broder, fotlyft 
ttg ved den almcegtige og oploft dät 
Ansigt til Gut-. Kaste, hold dig til 
hom, oq hav saa Fted; deraf sial 
komme godt til dig: Joh. 22, 21. 
26. Fadens Hilsen i Jefu Navn 
til diq og alle Guds Born i Ad- 
speedelsen fra F· C. Kisllet. 

Raetne, Wis. 
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Stirn-bog Nis. so. 
Ny sannst-di meet Ill- sslmskaq tad- 
bsttmsvds Cot ay Tüle Ut M Nr» 
man act-a Tot-tot st- t III-entl- For- 
mst, tkke tyk os html-et com cis meet 
Tot-tot taåhansns sannst-en von 
or meet stat- Ouleisntt. Kot-, tltorpo os 
Ttttsl i Gold os on Gntctltuts omkttnsi 
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Bogen udgivet af Kirtelig Forening 
lfor indke Mission i Don-nott. 

Folgende haves tot Siden: 

Ilgudelighedens tte Attikler. As Pa- 
itor C. Wagener. 21 Side:. J 

I Omslag Sc. 

Paitok Hsi. En af Nord Kinn- 

I Kriftne. En Levnedsstildring, cf 
I Ftu Howard Taylor, Missionæt t 

) 

Rina. Oversot af Paitot J. Bache- 
vold. Med 16 Billeder. J Om- 

nsg zuo. 
Follefkole og Botnegudstjenefte. M 

H. P. Hausen. Med et Tillæg. 
79 Zider. J Omssag 20c. 

ITe blide Batndomsdagr. Ai Kir- 
itine Moment 72 SideI J 
Omshg 20C. 

Stitzer fra Kobenbavn As V. L. 

Jndhold: Jndledning —— Rulletxls 
verfallene — Høterioltene —- Kunst 
«!linteken —- Den stjulte Fattxgdom 
—- Den nttkkkiste Leier. 171 Sidet 

J komponetet Bind 81.00. 
zVed den møtte Flod ifn Foxtckllins 
! fra Atmenien. As D. Alcoct. Pan 
I Danst ved Pastot Matth·eien. 228 

Sider. J Omsiag s1·00. J kom- 

poneret Bind 81.50. 
Spukren og Gnds Villie. En Overs 

Veietie mod Tidens Bann-n As 
Pastot G· Münster. J Omst 10c. 

Missionsbibliottyken Redigenet If 
Hamld Jenien. — 1. Hefte: Alex- 
ander Mach-n En Levnedstegsi 
ning. 48 Sider. J Omsiag 20c. 

Do. 2. og R. Heite: Mme. Gan: J 
Afritas Jndre. Minder fta sam- 
besimissionen. 62 Sider. J Lrni 
sing 25c. 

To. 4. Heite: John Eliot, India- 
netneö Apostel. 16 Sitten J Om- 

slag 10c. 
Gennem Braudspernr. Wf Gerttud 

Almqnist. 126 Sitzen J Omslag 
soc. J smwtt Bind 50c. 

Eiter Rud. Af Pansy. Pan Dunst 
Ved N. P. Madsen. 250 Sidet. 
J Omsiag 60c. 

Last Sand — eller Klippegkund Af 
Elifabeth Holftein - Holsteindorg. 
114 Skder. J Omsiag 40c. 

Naomi eller Jerusalems sidste Dage. 
As Mrs. J. B. Webh 484 Sider. 
J Omslag 80c. Fint indb. 81.20. 

Nisus-, vor Konge, og hans Rige. 
To bibelste Betragtninget of Bissiop 
V. Gedicht —- Samt: Den stifte- 
lige Frihed vg Kilden as Band, 
som opvældet til et evigt Liv. To 
Praditener af Petitvt Fr. senkt-ein 
Ja«lt 52 Sitzen J Omsiag 20c. 

Den-en er min TilsiugU Nogle of 
Davids Salmer fta Absalons Oh- 
rsks Tit-. Æ N. C. Hausen 154 
Sider. J Omslag 50c. 

Den stpnneste Enighed. En Oper-pei- 
else til Hjækp mod Tidenc Banns-. 
As Past. G. Münster. 22 SM. 
J Omstag 15c. 

Jvan og Esther. En Fortælling fka 
Jsdelivet i Rusland As Mike 
Lang. J Omslag 25c. Smutt ind- 
bunden 60c. 

Sandbeden tro. En Fortelling fes 
Hugonsotfottfslgkksernr. 296 Si- 
det. J Onislag 60c. J komme- 
ket Bind S1.00. 

Ved Lygtens Stin. Fortcelling af M. 
! J Qmstag soc. J komponetet 
i Bind 80c. 

ILys paa Vejen. Smaatkct og For- 
tællinger til Bkug for Picestek og 

! SIndagzsiolelæterr. 242 Sider. J 
T Omsiag 80c. 
JDe to Brsdtr. M M. J. A. Poe 
; Dunst ved Pastot N· P. Madien. 

286 Sidet. J Onrsiag Soc. J 
H smutt tomponeret Bind 81.00. 
Ten hellige Kkig. As Jothn Baue-am 

Pan Danst ved N. Th. Jkknr. Jl- 
tustretet af C. Bank. 217 Stdeh 

» J Omstag 90c. J kais-. Lind 81.70. 
»Vidms-byrd om LSvet i Instit-. 28 

Stder. J Omikag 10c. 
»Gennem Brendnget Af A. Gib-r- 

) ne. Oveksat ft« Engepst J Om- 

i 

i 

i 
i 

fing 40c. Mut indbunden 75c. 
Mbecken er Gut-s Ord. A- Adolf 

.Udgwen Of Pcstot Stor- toben-« 64 Sider. J lel 20e. 
Guds Mge os Birnenr. Zenker ein 
» Recigionsundewisntng i stimmen 

MO. P. Hausen. 62 Stdn. J 
Omicag We. 

En modig Mand. Miso-v dammtng 
ton- Liv og VII-, fortatt for Ung- 
dummen M E. E. Dem-sein J 
forkortet Osdetscttelle ved Pasip- 
J scM.180 Siden J Om- 
Ins soe. 
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