
Ida siasl de ikle ftdde og se paa hock- 
andre som en Flut chetere, men 

de lunde alle, med Undhagelse af 
Kvinsdeme tage Del i den opbygge- 
lige Tale, og naar de tog Del, da 
Fulde de pwfetere, d. e.: de stulde 
me saaleden at sue nmde neke sw- 

get demf og alle bliive formanede on 
silte lonnne med uforstasaelig Tale, 
som rtke runde blive til Opbyggelse 
for nogen. Dette er, hbad Paulus 
der hear-holden og aldeles ikte xnogen 
Opferdrinsg til dem am, at de alle 

siulsde vcere Præditantesn Naar Pa- 
stor Andersen saa stger: »Jeg ser 
ingen vclentlig Forstel paa, hvad 
Paulus pnster from-met i Menighe- 
den i Korinsth og saa den Leg- 
mandsvirksomshed jeg med saa man- 

ae andre gerne saa usdfolsde stg hos 
os«, da maa jeg sige, at jeg itte lan 

forftaa, at han ille her lan se For- 
stel; thi Pastor Ansderfen og »ma«nge 
andre« pnsler jo, at den Bergwand-B- 
virksomhed« stal udfolde stg, som de 
rffentliggsjorte Regler forellaar, alt- 

saa Lceaiprceditanter tiil at rejse rundt 
i »hvert Pastorat«, i hver Kreds l 
Sanrfunsdet. Men Paulus ncevner 

ilte det mindste i 1. Kor. 14, der 
med Rette lan tydes i den Retntng. 
Dette Bevis lan altsaa heller ilte 

slaa Pastor Andersens Leere fast. 
Det nieste Bevis, han ans-ten ex- 

AP. G. 8,4 ogll,19. Her mener 

han at have et flaaende BeIES for 
»Lagmansdsforlnndelsen«: men ogsa.1 
dette Ver-is gaar i Stytter, saasnark 
vl ser Stederne efter: thi da ser vi, 
at dem, der her er Tale om paa beg- 
ne Steder, er nogle, som er bleven 

adspredt paa Grund asf Infolgele 
on ilte for-di «de er gaaet ud at prie- 
dite. —- Det førlte Sted paa Grund 
us den Forfsl—gelle, Paulus lSaus 
lus) anrettede, det sidste Sted paa 
Grund af sden Forfølgelse nwd Ste- 
fantts. Ser vi Stederne efter i 

Grundsproaet, laa sinder vi, at der 
det sprste Sted staarx euaggelitlo- 
menoi ton lagen, hviltet betnderr 
Dante den Leere sont godt Budsiash 
altsaa hvor fotn helft, de lom ben, 
bragte de den Leere, der jo paa den 
Tid betragtedes fom en nn Latre, 
med sig da talte om den lom en and 
Leere, et godt Budsiab. Det er i alle 
Tilfælde kneget toivllornt, at disfe 
Fall, som her er Tale om, hat pre- 
dilet. Taaer vi« det sidlte Stett, 11, 
19, og ser det efter i Grundsptoget. 
saa blisver det endnu meget merk 

wisvlssornt, der staat nernlsig: lau-un- 
tes ton logon, hviltet ligefretn be- 

iyder: Jnattede otn den Leere« 
Hvad vi altsaa faar at vide af de to 
Steder er simpelthen, at de Fol!, 
sont flygtede for deres Forfslgere 
braate Rygtet om den Leere Evan- 
geliets Leere) nd vidt og bei-St 

lPhoenicien Cypern, AntioITsp «.e—1 

der staar ilte, at de preditede, 
at de var »Lægprcedilanter." Det 
er altfaa helt ude as Vejen at ans-re 
disse Steder sont Revis for, at der 
er Gud svelbehageligt at ndfensde 
»Lce1prædilanter.« 

Det ssidtte Bevis, Pastor Ander- 
sen lomrner med, er 1. Pet. 4, 10, 
hvor der er Tale om Naadegaver, 
taae vi V. 11 med, saa ser vi, at der 

valaa er Tale om den Naadegave at 
tunne tale i Menigheden Her me- 

ner Paftor Anderfen at have et flag- 
ende Bevis, idet han rasfonerer soxn 
saa: »f)ar en Læamand den Naade 
aave at lunne tale i Meniaheden. 
laa flal lyan bruge den.« Der til 
vil jea ogsaa siae ja, men vi man 

-l:ulte paa at gaa efter »Guds 
Ord lom Regel og Nettesnvr for 
alle Lærdomme og Lauf 
Oa Gudö Ord leerer os, at ingen 
msaa neu-dile, uden han bliver nd- 

sendt, oa ingen maa blive udsendt 
til at prcedite, ·uden han er i Stand 
til at »lcere andre,« »formane ved 
den lunde Lærdom.« I) Vi tumme- 

altssaa til den Slutnlna, at en Las-r- 
ntand, lom har den omtalle Rande- 

gave, maa felv lcere, tndtil han er 

t Stand ttl at leere andre og »for- 
rnasne ved den lnnde Lærdom.« 
Naar han tan beltaa sin Provederi. 
ssaa tan ban jp blive udlendt som 
Brett for en Men-iglyed, Vg f« 
lonnner hanc Maadeaaive io Mem-g- 
keden ttlaode, men san er han gan- 
lle vitt tlte chrnand lengerr. Det 
rill altsaa heller llle gaa at beuge 
idet lnm Levis for, at det er Gud 
relbeltaaeligt« at udsende »Lægptce- 
«dllanter.«- 

O) Det er netop ogsaa paa disse 
Gndt Ords Sau-blieben at Angst-. 
Konf» Art. 14 holler. R. P. S. 

Pastot Anderfen Guts-rei- faa no- 

get, sotn han balder »lutherkste Vidi 
neöbyth Jeg stal ftrals paasvise, 
tyvorlasngt Idet fsrfte Citat et fta at 

bevise, slyvad det stuldr. Det et et 
Citat af Luther after Getlsach. VI 
tager det saa, sont det er givet og 
holder os sætlig til de Otsd, sont 
Pastvr Andetlen har- unsdetstteget: 
nemlig: »at den ene Mode-r forlyns 
der den anden Guds koaftige Get-—" 
ninget,« sderaf set Pastot Andersen 
et Bevis for, at Luther vilde viere 
med til at sende ,,Lægptceditantet»3 
ud. Jeg fynes, det beviser det; 
modsatte. »Den ene Beoder 
fottyndet den- anden.«« 
Stulsde det svcete ossentlig Prcediten 
si en Forfatmlingt Jeg menet, at det 
ck Iigefkem udtkyk for Samtatei Mand og Mand imellem, fotn tant 
vfotegaa paa Tor-det, paa Matten, it 
Stalden, i Stuen ellet hvor soms 
helft de to Brsdte smødes. Jeg tan» 
ilte se mindste Gran af Bevis het’ 
for, at Lcegptæditantvitlsomhed et 

en luthersl Jndtetning 
Pastot Andetfen hat faa to Cita- 

ter mete, det ene et hentet ita Me- 
langtons Apoloai. og det andet fra 
Schmal. Art. Anhang om Pan-eng 
Magi, 18x men da Paftot Ander 
sen hat tevet disse to Citatet faal 
flemt ud af deres Sam-menhæng, at; 

zdet er blesven helt meninasfordtejss 
Yende V), og det vil tage alt for me- 

aen Plads her i Bladet og for me- 

aet Striveri —- ntere end jeg hat 
Tid til at paavife dette, iaa ital jeg 
ikle indlade mig der-paa; men blot 
henvise Leser-ne til Kontos-die Bo- 
gen, Side .182 og 267 for at se, 
hvor ilde disse Steder et bleven 

behandlede unsdet Pastvt Andersens 
Pen. 

Hetmed mener jea saa at vcete 

iætdig med den Sag; om jeg fin- 
det tet manae Meningsfæller i 

Samfundet, det et maasfle tvisvl- 
samt; men det got ikke noget til 
Sagen. Al den Stand jea hat 
Gnds Otd og den lutherfle Lcete paa 
min Side, da lan jeg nok am san 
stal vere, ftaa ene med min Menina: 
nten jea ved nol, at jea ille staat 
cne. Gud hiælve os saa i Naade 
til at leere Guds Ord »rent« oa 
«pnrt,« iom svi hat lovet i vor Prok- 
steedl 

N. P. Simonsen. 
Waupaca, dens. Dec. 1906. 

Fra Pacisic Kredsmødr. 

Pacific Krebs afhvldt sit awdet 

delegetede Aarsmpde i Eafton, Cal» 
«ka den 21. til den W. Nov. Tkl 
Stede var alle Krediens Præstet. 
fein Delegater og tillige vor f. Kik- 
teg Ferment-, Posin G. B· Christi- 
anfen. 

Modet aabnedes imed Gudstjene- 
sie i Jmmanuels Menigheds Mitte 
Onsdasg Formiddag den 21., hvot 
Kredsformandm Pastor A. H. Jen- 
sen fra Ferndale, Cal. met-itede 
han etilærede bereitet Modet aabnet 
i den treenige Guds Navn, og vaa 

Menisghedens Beque, som for Tidm 
et uden Præsi, fbød han de bei-gen- 
de hjertelig veltommen. Ved Orig- 
dsags Aftenmøde predilede Paftot P. 
L. C. Hausen fra San Francisca 
Toksdag Morgen aabnedes For- 
liiandlinqsmødei. Paa Grund cif Se- 
tretærens, Paftor N. M. Andrea- 
fens, VII-treffe fka Krebsen, nd- 
iicevntes undettegnede til midlerii 

dig Setretckr. Formandens og Fias- 

ieretens Rapportesr oplceites oxi 
niodloges, en Komiie paa tre Med- 
lemmer valgtes til at tage unsdet 
Overvejelse sde til Dkøftelse ved dette 
Mode foreliggewde Einver, ihvorefter 
der stredes over til Forhandling af 
Menighedens Einme: ,,Daa«ben«, iom 
indlededeö af Post-or P. J. Oster- 
gaard. Jndlederen «fkem·fiillede den 

store For-fiel mellem Johannes’ Daab 
og Jesu Damh, og belyiie usd fra 
Guds Ord den nytestamentlåge 
Daabs Berettigelse, Nodvenidighed 
Besenj Jndhold, Form og Nytte, 
samt usdiastede som aabne Spottw- 
maal sislgende tre Punkten 1) Hvil- 
te Belisignelser og sbvilie Forpligti- 
gelsek hat Jesu Daab til et dsbt 
Menneste. 2) kworledes san vi be- 
isare Diaaibens Ltv og Vetsignelse 
for os selv og vore døbte Birn. Z) 

l«·) Detmed mener jeg, at Paftok 
Andersen ved at rive disfe Cim- 
ter ud asf deres Sammenhoensg hat 
ifaaet »dem til at sige det modfatte 
af, hvad sder læres paa bis-se Ste- 
der. « N. P. S. 

Har et døbt Wen-nasse faia leenge sdet 
er vantro, nvget forud for des 

udsbtr. Fredag Forsmiddags Ses- 

kfion cmämedes nie-d -Opbyggelse ved 

Post-or P. L. C. Haufen. Vor For- 
1nand, Pastoe Cshriftiansem som UU 

var antomnnen, blev af Kredsfori 
man-den budt lyjertelig veltvmlmem 
hnilten Beltomfttyislsen Formanden 
bcfvarode nie-d gal, usdtalte tin Glie- 
de over at være nasaet saa vel "ifrem 
til fm Reises Maul, samt aflagde 
'fotskellige Hitsener fra Brødre hin- 
sides Viergene 

Detefter fortsattes cned Drpftelse 
asf Menisghedens Dagen i Forvejen 
indledede Einve, sont ogsaa var ret 

livlig og optbyggelsig· Særlig bleo 
idet betonet, at Daabens Berettigelfe, 
Kraft og Nytte beror itte paa noget 
mennesteligt, men paa Gwds Ord vg 
desttftelse. 

Efter Opbyggelsse Fredag Este-:- 
middag, tyvor Paftor S. Johnfen, 
Reedley, præditede, ble«v«. Kredsens 
Einve, Konsirinationem indledet af 
Paftor G. Grill, Portlan«d, Ore. 
Dette Jndslednsingssforedrag var lib- 
ligt, tlart og fyldigt. Der gaves 
fprst en historist Ovetsigt over Kon- 
firmati.onen, saaledes som den hat 
væket kttagtet og praktiferet først 
i Oldtitlen, fenere i den unverst- 
tatholste Ritte, og hivorledes den 
saa efter at vceke bleven indsprt i 
den luthersfte Ritte, der er bleven 
opfattet og praktiseret af Pietiftetne, 
Rationalisterne og nu af os. Ind- 
lederen stuttede saa med at paapege, 

zden gsode og daarlige Side ved Kon- 
Ifirmationem saaledes sont vi nu 

bruger den. 
Løkdag Fsormiiddag fortsattes saa 

cned Distution as dette Ein-ne J 
Henhold til Jndledningen blev der 
med Henfyn til den gode Side ved 
Konsirmationen draget frem hvilten 
Velsignelse baade Konfirmsationsun- 
idervisninigesn og ogsaa selve Konstr- 
matisonshandlinaen hat været for 
mange. — Angaaensde den mørte 
Side blev der Peaet paa de Misbrug, 
som det sitte lan ncegtes, Masse- 
Ronsirmationem scerlig i Foltekip 
ten, ihak givet Anledning til. Den 
overvejende Mening var ding, at 

Konsirmationem til Trods for sau- 
itanne Misbrug, i sm nuværenie 

Form bør bibeholdes. 
Lsrsdag Eftermiddasg intet Mede. 

men hver Aften afholdtes Mede: 
siiftesvis i forsiellige Hieni, som vg- 
saa viate godt sbesøgte, og meget del- 

sitz-nebe. 
Sondagen var den store Højtisdss 

dag. Kisten var iftpldt til Treengfel, 
vor Kirtes Fotmand prceditede til 

Hsjncesfe, og det nneertedes, at Her- 
rens Aawd gennem Ordet virkede paa 
den store Fotsasmling. Smdag Ef- 
tetniiddag asfholdtes Alterg-ang, hvor 
en stor sSkare gestede Herrens Bord. 
Striftetalen holdtes af Pastor G. 
Grill, og undertegnede taitte ved 
dette Eftenniddagsmøde et Ord- 
særlig til de Unge. 

Mandagen, den fjette og srdste 
Dag, ptædikede Paftor Dsterganrd 
ved Formiddagsmødet, og Pastor G. 
Grill ved Eiftekmiddagsinødet Sidits 
ncevnte var tillige Stutn-ingsmøde, 
book de tislstedevcerende Præstek on 

flere andre talte et Assiedgord oJ 
itte mindsi ved dette Slutningsmøde 
marked-es det, at Herren var nær, 
ca vi var glade og tunide drage vor 

Vej med Gleksde.« 
Saa hetmed Hilfen og Tat tzl 

Meniaheden i Gast-In for al Gceits 
ftihed og Venlighed under Medet 
vasaa Hilsesn og Tal til Venner og 
Troösedstsensde i Øft, Tat for den 

Steue, sont derfta er bleven ydet 
Vor lille Kreds. Vi tan sda meddelc. 
at da San Francisco Missionen i 
en nær Fremtid vil tsunsne bære sig 
ielv, blev det, blansdt andet ved dort 

Kredssmøde, beftemt sat anicette enl 
«Mistsionsprwst i Haywards, GalJ 
saafnart sie tan, da den nævnie 

Plads synes at veere en aaben Dec. 
Maatte scaa Herren faa fylde os 
mere nied ssin Keerlighed, »den Kett- 
liashed om hvilten der synges, at deni 
taaler alle Ting, den lider alles 

Sting, den tm naat andre trat-t» 
den stutker alle Lan-, den tan siti 
Septer tbcere doa alles Stovisi væs 

te. Ja nnsaatte denne Kækliabed 
mere oa meke blive Drivtnaften i 

Maria-bedeute, i Missi.onsarbeidei» 
i alle Gerenmal i de forsielltaej 
sei-edle da vit han den note Oper-I 
hynde velsiane os, give os at vere? 
til Reisig-nele sasa vt maa arbeide 
for bang sinke Saa medens Das-en 
vater, og faa er det, Den-en veeke 

lot-et, efter endt Arbeidstid »ein Sa- 

sbatshvile tilbage for Guds Folt«. 
Herren ihjcelspe os i Ihde Mel-wan- 
drete mosd Evigshedem at naa set-m 
dert-il. Døren staat aaiben for alle. 

P. Ras«mussen. 
Sekretcer. 

Mel.: 
Vor Gud·hian er saa fast en Borg. 

l 

O, Gaul-, din Kerligshed et stor, : 

Og herth er dict Rtgr. I 
» 

Du styrer alt paa denne Jord, 
Din Magt den hat ej Lige. 

Du høret hover en Bsn 
»Der sen-des dig i Lsn 
As Hintets stjulte Braa 
Fra dine arme smaa 

Op til sdin NawRÆwne. 

Bedrøvet Stiel, o, tom til Gud, 
! thun vic -dig ej boktjage, 

OGUId »Ja-der lasftet ingen ud, 
L Som Naasden vil msodtage. 

Du Trøst lvil sinde der, 
Hos Gu-d, vor Frekser tret-, 
Som flsyde lod sit leodz 
Vor Frckser ejegosd 

Han vil din Sag awtage. 

Jeg kommen tcere Hex-te Krist, 
Modtag mig da acf Naade. 
Og giives mig endnsu en Frist, 
Du, Herre, for mjg made. 

Naar Døden tabder mig, 
Tag mig til Himmerig, 
At jeg blandt Frelste maa 

En evig Glæde faa 
J Hctlighesdens Risge! 

Fanny Mitaelfen. 

»Den Hur» 
Odersat paa Dunst 

Det er en Fortælling om Krsistuz 
streben asf General Lewis Wallace, 
den er interessant og fpændende son- 
nogen Roman, men er mere end en 

Roman, idet den giver en levende 
Stildrinig af de sociale Forhold 
lslandt Jøder og Romeke fra Kristj 
Tid. 

Der er nceppe nogen anden Von 
nxed Undtagelfe af Bibelen, der i de 

Widfte halvtredssindstyve Aar hat haft 
saa manqe Læsere som »Den Hur«. 
J Vinter vil den blive lceft i mnnqe 
danske Hjem, da den faas i Danify 
Luth. Publ· Houfe, Blair, Nebr» 
og kostet inde 81,25. 

J. P. N aatup. 

Dissens rate Kleuodie med 

quuesang. 
Saer og aandelige DigIte af 

Dr. Hans Adokf Brodeksen, fhv. 
Biskosp i Rbbe Stift. Den kcere gamle 
Bog kan nu faas fra Dan. Luth· 
Publ. House. Bogen hat i længere 
Tid veeoet udfszgt. De, som ønftet 
den, bedes tilsende os Bestillingen 
Den kostet indiv. 60 Cent. 

En ny Bog. 
Ellen Von-do. 

Hiler fra en llng til de Unge· 
Vidnesbyrd fra Dødslejet meddcit 
af hendes Feder-, Provst Bondo i 

Slælslør. Denne lille Bog paa 82 
Sider med to fine Billeder fortst- 
ner stok Usdbredelse blandt de unge. 
Den hat haft wegen Udbredelfe 
bjemsme i Danmarl oq vil silkert vg- 
faa herovre blive et velsignet Bud- 
fikab imellem vor Ungdom 

Den kostet i Omslsasa 10 Cis. J 
Partiet of et Dussin eller merk gives 
betydeliq Rabat. 

Danifh Luth· Publ. House, 
Bla-ir, Neb. 

Böger fis-; Hörn. 
Nos- Udvalg as 

Bibelens F:·-1-m-Hjm»sr samt flue 
bcbelfke Sass- w Tr m- Ucd Stole- 
beftyrer, zew i).-oi, Chr. Brode- 

dorss. Med ommsnx si« Illustratio- 
ner. 3242 S ers-« til-u uf Bogen 
ki-» x ll Tom. Prlp HZJIO 

l ins-m s- r. En jusortcelling 
iækltg eqnet til Oplæsznmg for 
Vorn »d» Sider. fint inle Prid 
QUOU 

U ss «li:«. Fortælling fra Nor- 
dens Olan s for llnqdommen Ve; 

S I Tlmrcgod 1Uicdmanusx »Hu 

»in-nimm »Z: Stder mobunocn 
Vrie W Cum-z. 

P-- Koqer er M n —- Isd 

sra um Luni Puls «-..u. 

Ncbc 

Fllægf 
kATALoGV 

over 

bang-law nor-ke« og engeloke Zögern 

III-hellste Fort-ginle 
De med E mettede Boget er uptonnnel vqa Im egel Forli-g- 

(Fortsat.) 
« Nielfen, Lohn. Lægprædikant 

Min Kamp med Mormonerne. 
28 Sider i Omslag, Pkis 10 Ernte-. 

« Olsen. panor Carl M. 
Anvisning tll at finde Islelodierne til Saltnerne i Salmebogen med 
Tillie4, 42 Hider l sulidt Heile og ftærlt Ontslag, Prii 35 Ets. netw. 

« Peterfen, Pastor W. 
Under Faderhaand. Konsirmationsgave. 

En iækvellg pagienve Bog at give til Konfirniander, 126 Sidey fint 
imbunden, Prik 40 Ctg 

Ricard, Olfect, Generalsekretær. 
Ungdomsliv. 

H n ·r og Mcninger vundet under l4 Aars llngdomsarbeidr. Fcelnfat 
ioi nnge Mæwi 14—-1-·- Aars All-ekeln 17A Sideri find Omflag. Pris— 
80 Cents. 

Rod, E. 
Livets Lykke. 

Priöbmpnnct of det franste Akademi. Lveriat as en ganimel Lcege. LU- 
zide iOmflag. Pljs 40 Centg. 

- Salmebog No. 60 
No Ia meb g med alle Salmerne, indbesattende vet ny Tillæg, ialt 900 
Nr» men uden Telster Cr I passende Fermat, ille tyk og klvdiet iom 
de mev Tislster indhundne Sal Hebt-ger. Den er med fint Gnldfnit, 
zwis, Hakve oq Tittel i Guld og en Gnldlinie omtring Kanten. Jud- 
bunden i itætkt solin og sint Liede-bind, med Smudsomflag og Inder- 
al. J den zalmebog hat man den Fort-eh at man hat alle Salmetne 
ogi et meimdc BogforniaL Prisen ecsl.l30. 

Salmebog Uo 100 
an fin ny Jndbmding of Salmebsger, elegant putpurfakvet Flsjl Umr- 
vle velvet), med thlel Ramme, Spændc og MebaillonsSmylke psa Si- 
den. Halictcbogen er iærdeles trink-, nied fint Muldsnit og runde Hist- 
nec. Den er megct passenoe sont Gave til nnge Piger ved Konflikten- 
tiomnz ligeleoes en vel bctcenkt Gave fra Mund til Hnsmu Er icerlig en 

passende kalmebog for Kompet. Jndbindingen er l det hele meset 
jmagfnld og solid· set er den almindelig btugie Salmebog mep Tischg- 
og begge sein«-elfen Jndbindinqen er udføtt i de fineste Bogbinvekiek 
i Europa. Pkiien er forholdsvis billig, Veso- 

.Salmebø.3er. Elistra fint indbundne. 
For at tillredsstille cle som gnslicer særlig Aue og elegante- 

salmehøger hat vi faaet indlmnden specielt i meget sinnst- 
ke og holdbare Bind et Parti af salmebsger. De er de mest 
elegantes og iineste Salmebøger fort pas Lager i Amerika. 

Alle die-se salmebøgek er med todt under Guldsnit. run- 

de Ilion-neu med et Tillæg og beggeTekstrækker. i Sort Læs 
der uniltagcn audet er tuean og med to Mærkebaand. De, 
Som lmk set dem onsker at eje dem, de er saa dejlige at man 

fristes til at lægge den gamle til side og kobe en sy. 
Nin-n paatrykkes ikke disse Hne Salmebøget da det vil 

vmisyne Biiiclet. 
List-O nedenstaaencle Beskrivelser og bemækk Prisemk 
Opgjv Bogstav ellek Nummer ved lndsendelscn If 

Bestillinger. 

R. I IS 
Nopperet franst Chagrtin bsjeligt 

Lsctderbind. Ordet Salmebog i Gut-d 
paa Ryggen, med speciel Heer-Fiel- 
Forsirinq over Ryggen og paa For- 
og Bagsiden, med 4 ganste smaa ers 
paa be ge Sider og en sin Linie ons- 

kting anten. —- Pkisx 82.20. 
NR. l 14 

Amerikanst Sælstind, bøjeligt LE- 
derbind. Ordet Salmebosg pas Ryg 
og Side i Guld, et sint Kors i det ne- 

derste Hjsrne paa Forsiden i Guld- 
Fosiring, et lille Kurs i en Rosette 
paa Ryggen, og et Baand rundt om 

Bindet. —- Ptis: 82.20. 
NR. l IS A 

Glat tyst Kalvestindslæder. Ordet 
Salmebog paa Ryggen og forneden 
paa Forsiden. Et sint Kors med Dru- 
er i symbolft Fotsiring i Gubd og 
blantt i det oberste Himme, en sin Li- 

ten, og Guld-Forsrring indendtg paa 
Kanten as Wind-eh —-- Pris: 8325 

NR l29 A 
J fint tan Marot»to, polstret Bind 

med Ordet Saume-bog i Guld paa 
Rygqen og Forsiden, samt en sin 
Blomst i blank Forsirinj paa For 

isiden og Linier paa Ryggcn, en fin 
sLinie rundt mcd Kanten Pris 82. 80 
· NR. t29 B 

Den samme Bog i samme Bind 
med mørterødt, ,,dakk wine cobok«, 
Leder, og forskellig Forsiring. 82.80- 

NR. IZI ; 
J nopsperet Læderibind, fraan Cha-; 

grin, pokstret Bind, Ordet SalmestH i Guld paa Side vg qu, forgyldt og 
blank Fovsiring i det øvekssste Hførne 
paa Forstden iog paa Ryggem 82.40. 

NR t82 ! 
J ftort-n«o«pperet Lccderbin«d, Ame-( rikansi Sælsiind, polstret Bind Or 

sdet Salmebog i Guld paa Ryggen, et 
lille sint Kot-s paa Forsiden, en bred( 

nie omkring Kanten, bsjeligt Bins- 
»Pris: s2.60. 
T NR. l IS B 

i Samm- Bind sum 116a, Iidi for- 
stellig .Forsiring. — Pris: 32.60. 

; NR. s 17 
s Denne Salmevog et inbbunden ef- 
tek det aimindelig kendte engem-amo- 
rikansse Monsier »der-with citcui 
binding«, Overfaldsbind, etBacmd 
omkring, los Ryg. Tyrkist Chagtiu 
Særdeles sicerk og folidi indbuadeih 
med Ordei Salsmebog i Guld pas 
Rnggen, forsirei Linie paa Bindet is 
forei med Last-eh saa det et bsjeligt 
og ftcerkt. — Pris: 82.50. 

NR. lls 
Fini mai iyst bøjeligi Kalt-estian- 

bind, Orbei Salmebog i Guld pas 
Ryggen «og Forschen, et fini Kurs med 
Guid og blank Forsiring fotoven pac 
Forsiben, en sin Linie omkring Kau- 

fin biank Forsiring fowven og some- 
den paa Bagsidew Pris: 82.40. 

R. l84 A 
Finr glat Kakoestindbind, polsirei 

Bind. Med Order Sohne-bog i Guid 
Vaa Rnggem et sini lille Ksors E Guld 
Ha Forschen, fine Hjørner paa For- 
siden med Blind- sog Guldtmk. 82375 

NR. l84 S 
Lamme Bind med Gotfkellige Min- 

ssire i Blindiryk. Pris: 82.75. 
NR lss A 

Fint perssisk Kalveskindsbind, pol- 
firei Bind, Ordet sSalmebog pas 
Rogqu oq Forsidem samt en sin sym- 
kolst Bl-omfier-Forsiring i dei over-sie 
Dis-me paa Forstdem Guldforsiriug 
riukring Kanten indvendig paa Bin- 
det, som giver ei fini Udseendt Pris: 
88.50. 

R. Iss B 
Summe Bind med lidt sorstelligl 

Guid og blank Forstring. ERST 
I DANISH LUTH. PUBL. HoUsE, Bis-h Netz-. 
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