
Im en gammel til-sinkt-l 
ftemlidsbelymkel Munlc 

(Axel Madien.) 

J Verden foa cide jeg flallede om 

klandl Mennesler hoje og lave; 
og hvor jeg vandred,og hvotjeglom, 
jeg læfle Jndflrifler paa Grave, 
der vidned med Slytke om Slæglenä 

Svig, 
km Lsgm oni Usiyldigheds Knidr. 

Jeg spurgle: »Er Vetden ej Helvede 
lig, 

naar Menneflek Mennesler bide?« — 

Nu er jeg en Olding ined splvhvide 
Haar 

og nær ved al innle i Mulde. 
Jeg langes al gaa lil den evige Vaar 
fta Jordens forbandede Kulde. 
Men iørsl maa du hete, du koni- 

mende Slægt, 
en Gamlings formanende Siemme2 
Lyl eflet med Andagl! jeg laler med 

Vergl! 
du man ej min Advaksel glemmel 

Fta fvcellede Die i nallige Slnnd 
den perlende Tnare nedflyderx 
on Hjerlel er saurel i inderfle Grund, 
med llagende Rast del udbrvder: 
»Lelsindige unge! du vogle din Fod 
raa Verdens de vildene Veje! 
Om ille, vil Dollene drille dil Mod, 
on Zlotmen i Dnbel dlg feie! 

Okn Menneflel smigrende laldek dig 
Ven, 

da vrsv hom, o møv hom, min læke! 
Gaa ille med Vilje og Fingtene bkcenk, 
lud Siedskere ej dig besncereZ 

IAf Vennet i Verden du findet tun faa, 
Kdgl ingen du fande lsr lalde! 

de ere tun Kryller!—læk ene al gan! 
last ene nl slaa —- ellet faldeL 

Ja, ene med Gud og den niceglige 
Krist, 

beijaslel af Acmden fra Himlen, 
da er du en Klippe mod Ondflabensz 

Grase 
’ 

en Stierne i Mennesievrimlenl 
Men heller du Vetdens de glimeende 

Als, 
da btug din Samvilligheds Sigm 
Allgotnel et ej af den edlefle Slags, 
lnd ej din Anrvaagenhed svigle! 

Thi Enden, du hufle, den lonnner 

engang! 
da oabner fig Domshallens Porlel 
da sprangek Basunens den mæglige 

Klang 
Gravhulernes Hvælvingek fvtlel 
da slander den leislne Petsonlighed 

kun, 
Alene feilendl for den høje, 
n·en Fejghed og Falflhed lil Helde- 

des Bund 
med flingrende Hyl sig maa Mel 

Terka væk foksiglig !-—— med Streng- 
hed dig fer 

bver enesle Time du dsmmeL 
Og lto mig: paa Livels den slridige 

Elv, 
bvorpaa du er døml til al spslnme, 
vil Ensomheds Balle dig gavne for 

sandl, 
del beeeer. del løfler og slyrlekl 
Den ofle i Malilrsmmens Hvirvel 

fotsvandl, 
fom ej var en ensom Gudsdyrler. 

Hjælp til Landsmænd i i 
Sau Frankisko. 

Dei danste Blad »Bien«, Sau 
Franck«-ca udsendet under 4. Mai 
fklgende Opkaab. Vi mode Bla- 
det i Lordags og synes, det er ikle 
mere end eintring at vi ladet Op- 
mabet gaa videte, da disse vore 

stadelidte Landsmænd virtelig hat 
stav paa yor Sympati i deres Rads- 
tilstand. 

Men paa famme Tid maa vi dog 
tilføje, at vi inzer Grund set til, 
at Dunste færlig skal hjælpe Dan: 
sie o. s. v. i deres timelige Nod, da 

det med Stntke hat vætet steinha- 
vet, at der ved Uddelingen af 

de Müller-. der indkommet til Hjcelp 
for de nsdlidende i San Franeiöcm 
intek Henfnn tageg tit- 
Nationalitetet, og det got» 
der vel heller Mc ved Jndfamlingm 
as disse Midler. Vi Dunste i» 
Amerika er i san Henseende Ameri-. 
tanerr. Vi bidkager til des almindeq 
lige Hiælpefond i det Haab og den» 
Forvisning, at vore nsdlidendh 
Landsmænd detude nydet godt det- 
af i Lighed med alle andre. dvoxs 
dem vilde det se nd, om Nenn-staune 

hjcelpe Tystete o. s. v.? Saa butde 

der absolut dobbelt Jndfamling Dg 
dobbeli Uddeling til heli igennem, 
n-en det gaar itle. 

Men at vi alle bøt bidrage var 

Sicetv til det almindelige Hierm- 
fond, hvoraf ogsaa voke Landstncknd 
faat, dei er llart. 

Osa at vi færstilt bør hjælpr 
note Landsmctnd og Trost-siende i 

tirlelia Henfeende, hvoktil 
det alniindelige Fand jo ille lan be- 

nnites, det er lige faa indlyfende. 
Og vil nagen hjælpe Slcegtninge 

oa Venner detude, eller Foreninact 
vil hjælpe detes Foteningsbtødte o. 

l., da staat del dem jo frit for, oa 
det er jo itke mete end naturligi. 
Men en almindelia Jndfamlina 
lslandi Danste til fcetlig Hjcelp fot 
Landsmænd det et nckppe i sm 
Orden· J den Henseende er og bst 
vi alle væte Atnerilanete uden For- 
lkel paa de« indvandrede Nationali- 
ietet. Red. 

«- i «- 

stulde hjcelpe Amerilanete, Tystetel 

Landsmænd, tret os en Haandi 
Lin frnaielia lilylle bat tamt vor 

itolte By. En Kætnpebtand « « 

San Ftancisco i Nuinet, og over 

:;()(),()0() Mennester et hugvildr. 
Blandt disse et der·i det mindste 
JJW Danle sont i disse Dagc so- 
Vet i Telte ellet under aaben Him- 
mel oa tnodtaget detes Spife fra 
Qsseniligheden og fotftellige Hjælpe- 
tomiteet. Endnu hat inan litte- 
ftein lidt Nod, men icftetsmættet 
ril fnatt blive føli. De flefte hat 
mistet alt, hvad de ejet og hat« man- 

ae reddede næppe not til at dcetle 

Firoppem Naat otn nogen Tid Gad- 

aøtenhedens tiilde ophøtet at flyinz 
vil Ostendigheden blive stot og Sav- 
nenc mange- 

Jmødeseende dette, et der alletede 
fat manafoldiae Jndsanilinget i 

Gang. De forfiellige Forcninger 
hat fat sig i Bevægelse for at sistte 
dereö nødlidende Ordensbtødte, oa 
de fotstellige Nationaliteter hat paa- 
lseanndt Jndsantlinget for at komme 
detes Landsmænd i California til 
Hjælp· 

otl vore Landsmcrnd —- vil Dan- 
sletne aøte ligesaa? 

Vi itænget baatdt til Hjeelpi 
Zan Francissjo hat aldrig for 

anmodet andre om chelp. Toætti 
mod, den hat al Tid, naar lotn helft 
stote Kalamitetet hat rami andre, 
vceket parat til at yde mete end fm 
Stærv til at mildne Elendigheden. 
Dette gældet for alle i San Fran- 
cisco oa itie mindst for Danfletne. 
Naat som hellt siøtre lllyltet hat 
kamt dansle Koloniet ellet Jadivider 
i de oftliae Statet, hat de aldtig 
fotgceves appelletet til deres Sau 
Francisco Landsmænds Hierw- 
somhed 

Men nu hat Bladet vendt fig- 
Alle i San Francisco ttcenget til 
Hjælp —— Dankt-Jene med. Hver iscek 
vender sig til dem, det staat dem 
ncermefi. Vi vender os til vote 
Landsmænd omlting i Amerika og 
siaert Landsmænd, rcel os en Haandi 

Mand, Kvindce og Born ital Iler- 
des, Familieforisaete sial forsynez 
Ined Bereit-L og vordende Hjetn stal 
fotfynes i det mindste med de nnd- 
vendiaste Mahlen Dei fordre: 
Penae —- mange Penge —- og mange 
staat i Dag uden en Dollar. 

Send os derfot, hvad J lan. Satt 
Jndsamlinaet i Gang i eders egen 
Ftreds eller send og edets individuelle 
Slcew — men ask det saa hurtigi, 
J tan. Send helft Penge. 

Bidkag lan sendes ttl deite Bladz 
Kontor, 352 Seventh St., Oalland. 
ellet The Danisli Relief Commi- 
iee, 10031X2 Broadtvay, Oallsmd m 

i begge Tilfcelde vil Pengene sttats 
blive overleverede til de forsiellige 
Hicelpelomiteer, som nu dannee sig 
i San Francigea 

—--—. 

Brev fm en Landmand i 
Tranovaal 

He. Redalist A. M. Andersen, 
Blatt-, 

Nebrasia, U. S. A. 

Ærede He. Redalt-t:— 
De bedes ved diöle faa Liniee at 

modtage vor dybefie Erlendtlighed og 
bietteligfte Tal for den Betedvilligs 
bed, hvoemed de Vr. Redaktst hat 
Ilillet deeeö ertede Blad »Danlleten«s 
Spalter til weitem-gelte af vor 

gSag iblandt,.,»yate hinsides Atlanten 

iboslddeude Brei-re og Stster. Jeg 

fee mig selv ude af Stand til at 

isdtale vor dhbe og hjertelige Tak:j 
nenilighed Jeg har lige modtagetl 
E Etscmplarer af »Dansteren« fka 
Inin Fætter JuliuSJohnfen i Math: 
eitle, Kansas, nemlig fra den 9., 
19. og 26. Januar d. A. og med Jn- 
teresfe liest hans Befleivelse af 
Felttoaet Doa er her en Fejltagel 
se; Distanfen under Slaget var itte 

niere end 30 Yards og paa Stedee 
cndnu meget ncermerr. — Vi In- 

ster tillige genncm Deres Erete 

Vlads Spalter at udtale vor Tat 
til Or. Julius Johnsen for den 

varme Interesse, hvormed han hat 
arbejdet for vor Sag derovre, siden 
Forholdene med famme blev ham 
belendt, og vi tatler enhver fordre- 
landsindet, varmhjertet Mand eg 
Kvinde, der allerede har ftøttet sam- 
me. — Der var en Tid, da vi tcenl- 
te paa at henvende os til Boerne for 
HjcelPx thi vi ved, at de vil støttel 
Vor Sag oa snart fcette os i Stand 
til at fuldspre vort saa vidt frem- 
itredne Vcert. Men ried at se den 

dnbe Llrmod oa Elendiahed der her-l 
ster iblandt dem indbnrdeg har vi 

cldeles opgivet denne Tante. Der 
er mange Tufinder af disfe rundt 
km i Landet, der lever i den dybe- 
ste Armod i Rninerne as hvad fest 
denne nretfcrrdiae ja oa jeg maa 

tilføje lsarbariste Kria, hvornied de- 
res Land var hjemsøgt, hvor endog 
niange Tttfinde af Kvinder og Born 
maatte butte under, var deres hhgs 
eieliae og tomfortable .Hjem. Denne 
?lrined, en ser her, er ubeflrivelia 
rsa hjertesteerende. — Men Boerne 
beerer alt i en andhengiven Taub- 
modighed De klager itte over den 

tunge Lod, der er falden dem til 
Del, de niodtager alt i Stilhed o.i 

ded, at det er Guds Villie, at ds. 

ftal lide saaledes. 
Jea har aldrig tvivlet paa, ai 

vor Sag jo vil lhltes os, nej, stønt 
det ofte hat set mørtt ud. — Men 
den senere Tid har Arbejdsløshe- 
den iblandt farntlige Standenavei 
her vceret saa stor, faa vi hat set 
os ude af Stand til at indsamle 
Bidrag her, og her et desværre its- 

gen ltdfigtee til, at det vil blive be- 
dre. Nei, jeg trock, det bliver verr- 

re endnu. Der er Tusinder, der 

forlader Landet nu; men der er Ti- 
tusinder, der er nde af Stand de- 

til, begrundet paa at de hat vceret 

arbejdslnse saalasnge oa savner Mid- 
lerne til Reisen. Jeg felv tænter 
Paa at forlade Shd Afrika, saa 
fnart jeg bliver arbejdslss, hviltct 
jeg antager, jeg vil blive otn en 

tre a fire Maaneder. Dog vilde jea 
gerne, forinden jeg forlader det, se 
vort Viert fuldført —- Gravene 
istandsatte og Monumenterne reist 
over vore faldne Kammerater. 

Standinaverne her vil i en ilte 

fjern Fremtid faa egen Kirte; de 
tornødne Midler til dette Øjemed 
ere allerede indsamlede af den ihrer 
dige og follevenlige svenfte Pastor 
Notenius, der tillige er vor Kas- 
serer. He. Norenius er meget af- 
holdt as alle Standinaver; han er 

paa Fcerde tidlig og filde, hvor det 
et til deres Interesse Vi tunc- 
itte ønste en bedre Mand end s;-r. 
Pastor Narenius til at famle de nxi 

saa opsplittede Standinaver her pai 
Randen, og min Bøn og Ønste er, 
at Gud vil velsigne hele hans Stra- 
tsen, at den maa vorde til en evig 
Velsignelse iblandt mange Standi 
naver her Paa Randen. For ncrr 

vcerende Tid holder Paftor Rote 
nius Gudstjenester den I. og B. 
Sondag i hver Maaned i den tnst 
luthersle Kirle hersteds, hvis Me- 
nighed er Beredtvillig traadt Slan 
dinaverne i Mode. 

Her ftal tillige stiftes en standi 
navisi Forening den 10. ds» nien 

hvorvidt denne vil lyttes er dunste- 
ligt at sige. — Vi har en stand-ina- 
vist Sygetasse, der tæller ca. 50 
Medleinnier af hvilte dog de fleste er 

danslr. Her savner vi deövcerre det 
indbyrdes gode Forhold, som her- 
sler iblandt vore Landsmænd ovre 
hos Dem. Her er det desvcerise 
ligesom i Dantnart —- Standsfor- 
stellen spiller en alt for stor Rolle. 

Nu til Slutning vil feg anderm- 
te Dem om vor Komite. Kasferer 
He. Paftor Norentus tivenst), Stud- 
tsh Mission,»D-tvies Street, Drom- 
fontetn, Iohannesburg, Transvaal 
S. A.: Selretcer Or. B. Enoction 
lnuth 2 Circular Read, Kimberlem 
C. C.: Oedfjrer Or. A, W. Dahm 
lsventtx Box 681, «Johannesbuta. 
Ordfteer Gothaed Christensen 
ldanh 

Tilsidst beder jeg Dem aiier Or. 
Redaktør modtane vor oprigtigeste 
Tal —— med de varrneiie Ønsker 
og venligfte Hilsener til Dem og 
Deres ærede og faa vidt udbredie 
Blads mange Lckfere. 

Tegner sig deres Talneiiilig"· 
med megen Agtelse 

Gothard Christensem 
Ordfører. 

Paa den standinaviske Bautasieens 
Komites Vegne. 

Box 681,Jol)annesburg, Trans- 
vaal, Syd Afrika, 

den 4. Marts 1906. 

Efterslrift: Hvis Gud vit, 
at jeglever og bliver her til vi har 
opnaaet vort Maul, lan De være 

forvisset om at faa en udførlig 
Stildting af Affløringen af Monu- 
menterne. Bi haaber, at Prcrfident 
Stenn vil overvære Højtidelighedem 
i andre Tilfælder flal jeg not sorge 
for, at Hin Ennclsen sendet Dein en 

Stildring af samme. 
Jndlagt vil De finde en Tale lede- 

ret i Pretoria af to af Boer Lederne. 
Dette oil give Dem, He. Redaltør et 
klarere Jndblil E Sagernes Forhold 
i dette ulyttelige Land. Jeg haaber. 
vil Gud, at for indevcerende Aar 
har naaet til Ende at vcere tilbage 
i Amerika, og De tan da regne pag 
mig fom en regnlcer Abonneni Paa 
Der-es cerede Blad. Jeg hat til- 
bragi flere Aar af mit tidligere Liv 
der —- lykkelige Dage —- og har ofte 
isaft Grund til at fortryde, at jeg 
forlod det. Dog er det min Agi, 
forinden jeg lommer over til Dem, 
after at gceste elftede lille Danmark 
med dels dejlige Bang og Vænge rg 
duftende Bogesiovc, bvortil faamange 
icere Minder drager mig — for end- 
nu en Gang at se det og ønfte det 
et eviai og ømt Farvei. Der var en 

Tid, jeg nærede det Ønfke, ai mine 
trcette Ben, naar de engang fiedes 
til Hvile, efter at Kampen hernede 
er endi, maatte fnrundes en Plet i 
dets Slød, men ieg føler nu, at en 

faadan Tanke kan aldrig realisereå-. 
Jeg maa tilbringe mit Liv fjernt fra 
deis stønne Strande. 

Teaner sig after Deres forbnndne 
Gothard Christenfem 

.- .-. 

Anm. til ovenstaaende. 
Til Tollen flal vi blot sink, at 

vi mener slet ille at tilkontme no- 

ssen. Vi bar sinwelthen handlxl 
konfelvenl. »Danfleren« ftillede siq 
meqet boervenliq i Krioens Tid uns 

der den forrige Redaltørs Ledelsc, 
on da var del ille mere, end man 

med Rimeliqbed hmde denke, al den 

tsqfaa vilde vile siq qnnstia flemt 
overfor Monumentfaqen Vi sper 
Dis oqfaa forvisset om, at manqe uf 
Vladels Læfere vil vcere glade vrsd 

nennem ovenftaaende Liniek at faa 
et Jndblil i, bvordan del nu staat 
til blandt det of den søraelige Kriq 
san haardl nedtrhlle Folk. 

Red. 

En fin nn Udaavc af Viblcn 
i Lommeformat med 

latinfkc Typcr. 
Vi gnsker at heulede Opmærk- 

somheden paa en ny Udgnve af 
Biblen iLommefornmt medlatinske 
Typer, Størrelse 5x7 Tommer og 
114 Tomme tyk, trykt pna fint Pa- 
pir med mange helsidige Illustra- 
tioner godt udført. Det gamle Te- 
stamente er efter den ny Oversæt- 
telse. Bindet er meget smagfnldt 
med Forsiring oq Guldtryk, Lieder- 
Overfaldsbind med afrundedeHjørs 
ner og ligner en sin engelst Bibel. 
Biblen er med Guldfnit, runde 
Hjørner og tydelig Tryk. Den er 

særdeles passende fom en Gave til 
Konfirmander. Der er god Plads 
til at paatrykke Navn i Guld. Bib- 
len er megetbillig, da den scelges 
for 81.75. Navn 10c ekstm Por- 
ofrit tilsendt 

Nyt for Sondagsstoler. 
Vceggelort til Prydelfe af Søn 

dagöslolelotalek faas fra Danifh 
Luth. Publ. Houfe. Det er megei 
finukke Kort med folgende site Skrifts 
sprog: Matth. 18, 14; Sal. 106, 1; 
Joh. 14, 21 og Mal. 4, S; ttyll 
med ftote klare Typpet, saa de kan 

læscö vaa Afstand. Prisen er fere- 
deles lav Il0e netto Stykket, (Por- 
tofrit tilsendt). Ksb nogle af dem og 
hæng dem op l Ssndagsstolelokalet 
De er megee passende og smagfulde. 
Dasein Luth. Publ. heute 
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cENTRAL 
tu puints in lllin()is. Not-r Dakota aml the Canadian 
NurthwcsL Tiekcts on salc cvcry UTchday durftle thr- 
summcr munths at »He take plus HEXE-« tm- thc roun(1trip, 

mit returning twentszmc Jan from date ossalec 
A personallzs conductecl testinn will he run from 

Umaha Un Ma)f 15t11 to Scntincl Rutttu Isillings C«., 
North l)akuta. Trains lcavc Umaha at 8t00 A. M. and 
8550 l». M. 

Rates aml sull particular-s at City,1«ic1((st()t"t«1cc.14035 
Famam St» ()maha. m· w1·itc. 

sAMUth NOR’I’ll, 
l)t.—«rte1(«r PAHHHXUIHN «-X(;t«;x«r. 

0MAHA, XVIle 

(Y h( 

Stor PWQ 
Bøgck til ovekoküentlis neu-it Pris. 

Sen yt heilig-hegen Koh gosle sk elf-se 

billige Basel-, indes de et sündigt. De 
udelaelte Nitka er seist Vs vi ilkke 
kan sie-se tm Bise- til as tut-kei- 
lavc Prim« M Ieskilliss lwndcs 
satte-h ot- mni Insleek nosle st ils-. 

Bose-ku- tllsen ed poktoltid 
Roger-ne bestilles cttek Uns-so 

299. Den dansie Konebaadg - Eis- 
pedition til Grønlands Østtyst 
Populcert bestreven as G. Helm, 
Kaptajn i Flaaden, og V. Garbe. 
Premierløjtnant i Flaaden. 380 

store Sider i meget smutt komprom- 
ket Bind med Guldtryk. Til Tet- 
sten hører en Mcengde scerdeles fine 
Billeder og et Kott over Grønland. 
Nedsat sra s3.68 til 32.00. 

800. Uvejkstider. En Stildting 
sra Frimissionsegnene as Kappell 
Bøclen 200 Sider i Omslag. -—! 
Nedsat sra sl,00 til 40c. 

301. En Samling Vers as Chr. 
Winther. 242 Sidet i Omslag. 
Nedsat sra 81,20 til- 50c. 

802 The Saming os the Shrew as 
William Shalespearr. Med Glo- 
ser og Anmærlninger as A. Ste- 
nmrt, Mac Gregor, Selma S. 
Kinney og H. C. Damm. Til Brug 
ved Selvstudiuni, Privatunderviss 
ning og i Stolernes højeke Klag- 
ser. 182 Sidet i Omslag. Neb- 
sat sra 80c til 80c. 

803. Macbeth as William Shakes 
speate. Med Glaser og Anmerk- 
ninget as Mr. A. Stewatt, Mut 
Gregor og Mes. S. Kinney. Til 
Brug ved Selbstudium, Privatun- 
dervisning og i Stolerneg hsjere 
Klassen 36 Sider i Omslag. 
Nedsat sra 60c til 20c-. 

805. Brogede Blade, Digte as Chr. 
Winther. 352 Sider i Otnslag. 
Nedsat sra 81,60 til 50c. 

306. Historikeren Bedel Simonsen 
En Literærhistori st- Biograsisl 
Stildring as Anton Andersen.120 
Sider i Omslag. Nedsat skak 
75c til 25c. 

309. Til Em. Digte as Chr. Win- 
ther. 288 Sider i Omslag. Neb- 
sat sra s1,20 til 50c. 

810. John Bull og hans »L« Engel- 
sle Nutidssaeder og Stille as Max 
O. Nell. 294 Sider i Osmslag· 
Nedsat sra 81,20 til 40c. 

312. Den Nordisle Kitles Grund- 
læggelse og sørste Udvilling as A. 
D. Jørgensen. 906 Sider og Til- 
læg 111 Sider i Omslag. Nedsat 
sta 86,40 til s4,00. 

313. Søstende, Fortcelling as Kap- 
pel Backen 371 Silber i Omslag 
Nedsat sra 60c til 35c. 

314. Middelalderens Magt as Vic- 
tor Rydberg. Oversat sra Spenst 
med Forsattereng Tilladelsr. 170 
Sider i Osmsl. Nebs. sra 90 til 40c. 

315. Selterne i Danmarl med scr- 
lig Hensyn til deres Asvigelset i 
Lasten as den evangelisblntheksle 
Kitte. As H. G. Saabye, Segm- 
prwsi. 400 Sidek i Omslag. Neb- 
sat sra 82,00 til s1,00. 

316. Kristenliv i Dantnari gennetn 
bunt-rede Aar (1741—1840). En 
gabelig Forsamlings-Hisi·oete as 
Frederit Nygaaw Den synsie 
Opveektelsr. 450 Sidet i Mag. 
Nedsat sta 82,80 til 81,00. 

817. En gammel Danmatkshisiorie 
sor Aar 826—1157, almindelig 
laldet Roslilde-Krsnnilen. Oper- 
sat sra Latin as M. Bredsdokss 
82 Sider. Redsat sra Isc. til sc. 

318. Episodet as det danste Folc- 
liv, samlede as J. L. Rohmann. 
204 Sider i Omilas. Nedsat sta 
Zor. til 20e. 

ZW. Mission- - Fotedrag as U. c. 

« L. Grove - Rasmussen. 344 Si- 
der i Omsl Nebs. fra 81.40 til 70c· 

320. Bidtag til Hans Egedes og des 
grønlandste Missions - Historie 
1721—1760 —- efter trytte es 
utrytte Kilder as h. M. Fenger. 
848 Sidek i Omslag. Nedsat sks 
82,20 til 50c. 

321. Mindre Arbeitser, Fett-relativ- 
i sle Forhold og Anliggender as Dr. 
» Henrik Nikolai Clausen. Udgivet 

ester hans Døv as Dr. Johannes 
Clauscn. 788 Sidet i Omslaz 
Nedsat sra 85,00 til 81,00. 

822. Den Christelige Bis-help, Apolos 
getisie Underspgelser med sen-list 
Hensyn til Franks «System der 
Chriftlichen Gewissheit« af Denky 
Ussing, Sognepræst. 242 Sidet 
i Omsi. Nedsat fka 81.20ti1 50c. 

328. Det Evangeliste Kittele, Nu- 
tid og Fremtid af Ruhm-it Niko- 
lai Clausen. Anden, as Fotfatiev 
ten gennem og omarbejdede, sor- 
øgede Udgave. Udgivet estet has-II 
Død. 2 Bind. 815 Sidet i Om- 
slag. Nedsat sra 82,40 til 81,00. 

824. Johannes - Evangeliet, For- 
toliet as Dr. H. N. Clausen· M 
Sider i Omslag. Nedsat sra 82,40 
til s1,00. 

326. Leb-je Kitte. Fsr og Nu, 
ved J. P. Jstgensem Personal- 
hiftorifle Optegnelfer om Gejstlig- 
heben og Lærestanden i Leb-je —- 

Smørum P-asto«rat, med s Billet-et 
udgivet med underststtelse as Uni- 
versitetet. 68 Sider i Osmflag. 
Neids-at sra 40c. til 25c. 

327. Den danske Landsbystvles Hi- 
storie til 1848, as L. Koti. 116 
Sider i Omslag. Ptis nedfat sts 
35c. til 25c. 

328. Kristelig Ledsager. En For- 
manings- og Trostebog for unge 
og gamle, of Lauritz N. V. Bals- 
lev, Sogneprcest sot Haatzlev Me- 

nighed paa Fyn. 208 Stdn i 

Omslag nedfat sra 80c. til 40c. 
829. Ny og praktiil Dyrlcegebstg 

som lærer, hvorledes .andmanden 
kan kende og med lidet bekoftlig 
Midler let og sitkett helbtede de 
hos Heite, Hornk«væg, Faar II 
Svin almindeligste sorekommende 
Sygdomsmr. Tillige indhoidende 
Anvisning til de i Bogen fere- 
slrevne Lægemidlers Sammenscets 
ning. Udgave as 1876. 336 Si- 
der i Omfl. Nedsat sra 82 til M 

ABO. Norden, Tystland og Binn- 
stjerne Bjørnson. As Vilshelm Bit- 
iedaL 44 Sider, i Omslag. :- 

; Nedfat sra 20c til 10c. 

;881. Den kristelige Vislhed ellet 
i »Troens sulde Fowisning«. 101 

Sider. GIodt inbbunden Nedfat 
fra 8120 til 60c. 

382. Hvad er Sandhedi Af Freve- 
til Jungersen. Et Jndlæg i vors 

Dages Tros«stri«d. 228 Sider. Gebt 
indlbunden Nebs. sra 81.80 til Akt-. 

834. En Aargang Jndre Mission- 
Tidende,1896. Jndbunden. MI- 
sat til 80c. 

336. En Aakgang as Missionsbns 
dei, 1894. Jndb. Neiysat til 40c. 

337. En Aargang as Missionsbikdex 
1897. Jnle Nedsat til 40c. 

388. En Aargang as MissionW, 
1903. Just-. Nedsat til 40k. 

839. En Aargang as Kristelig Sam- 
ler, 1903. Jndlb. Nedsat til soe. 

341. En Aargangs Almindelig Kirsc- 
tidende, 1895. Jndlbunden. Reisst- 
lfrei 81.50 til 75c. 

344. Davids Salmer. Oversat sts 
Grundtelsten og strosist WIL- 
samt oplyst ved Anmmtninsek If 
lF. J. Hei-fe, Mag. M SM 
Jndbundnr. Nevsat til soe. 

baut-h Mut-Uns M 
Bist-. kein-. 


