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Vesiilling, Betaling, Adressefokandting og 
ander angaaende Blut-et avtesferes: 

VAN ldkl LUTlL PUBL. l-10USZ. 
Blan, Nebr. 

Redaktpn A. M. Andenesy 

Alle Biorag til «Tausteken«s Indhold: 
Ifhandlmget, Rowekponoaucer og Amter 

ci enhvet Ack, bech avregseket « 

I. M Assdenem Blau-, Nebr. 

Boten-u sc tIe PHZt niricc at mais-. drei-» 
IS Heu-nd klu- muqu 

Äckern-lag Ratt-s much linuws upon 

sppltca1i0n. 
« 

, D a n V k e r e n 

blivet sendt ul Ssibmib mer« mdtil udtrvk 

selig Lpsigetje modk qus m 11bgioerne, og at 

Geld er besass i Lveksenssotemmelse mep De 

Formel-e Its-stets Postlovr. 

Naak Lasseka drum-no r ng til Fests« per 

avekterer i W det. emm for at købe hog dem 

ellet for at fao EIN-« nd q om set spottend-» 

bedes de altko im j- m de faa Ave-misse- 
memkt i dem ; » O Tit oil væte m gea- 

sidig North 

Tit Priester-re i Nebraska 
Ksti ds. 

Begrundet paa visfe Omstænsdigs 
heper vil Præstemødet i Blair, deri 
stulde have iværet afholdt den 30.j 
til 3·1. Januar, blixve udfat til Orts-« 
dæg den 13. og Torsdag den 1.4.l 
Februar 1907. Alle Præfter i Kred-l 
sen et herved hjettelig indbudte tils 
at del-tage i Mode-L 

C. C Kloth, 
Kredsformsp 

----—-.0-.--———— l» 

Til Pkæsierne og 
Menighedsfektetætekne i 

Den forcncdk Kirkc. 

Sche11xa’er fsr den aariige Menigs 
hedsmpport er nu sendt ti«l Den 
formede Kirkes Præster U til Se- 
ktetæterne i de nat-wie ZUZenigöedeL 
Og nu bedet jeg edet, Brødre, oxn 

ikke at Xcque det til Side, da J sag 
et udsat fsor at glermne det, mesn tag 
nogle fau Minuttet til ast udfylde 
Schema-i og send dej til mi-g sttaks. 
Dei vil betydelig lette mig Arbejdei. 
Lad mig sogsaa i Aar hsre fta ede: 
alle. Samfundets Jtrdte Missioncw 
tet bedes om, gennem Kredsfsov 
werdens at rapportete til mig on- 

sdeteg Virtssomded, detes Rejser. 
km og naat Mode-r holt-seh Offte 
og Kollektet modiagen og andet af 
Interesse for Guds Rige Monds vö. 

Broderligst, 
L. Johns on. 

Sekretær for Den for. d. Ritte. 
408 Ptwideme Ave» 

Tnxedo Parl, St. Louis, Mo. 

Js. IJHLI 

tote Vermei- vil sage but-d vor Zot- 

Magen 
Naar mon Di stal blkve fri for 

dem? Formodentlig ikfe saa længe 
vi Xeoer i en ufuldkommen Verden 
og desuden ogsaa selv er ufuidkom- 
ne. Men forøge Klagernes Tal ved 
at klaje over Klageme, det vil Hi 
da itke. Nei, DE Lager imod dem i 
det beder Humor, og proper paa at 
rette det, der klages over —- eller 

ogfaa at fortlare os. 
De Einige-V oi denne Gang vil 

udtake os Din, angaat egentlig Eis- 

peditionen, men Redaktwnen ved nol 
Mordan det for-holder sig med det, 
ter tlages over. 

Lad os først bemerke, at det» 
Tisgger naturligvis i hole For-; 
temingens Interesse, at alt gaar.; 
sum des stol, saa enhvet Grund til- 
Klage ffernes. 

Im en vis Egn hat vi siete Gan- 
ge faaet Magst over »Den-ji« Im- 

gelmcezsige Fremtomsi. Der er na- 

tutligvis Grund for disse Mager. 
Der tvivler vi siet kkke paa. Wen 
Aarswgen —- den man ri sindeL Ogj 
idet et vott Daub, et Wanndes 

ldel-bauen nd mä Sidebaney stilhsi 
rznde andre Selsiabet end Vened- 
Lanen Eköpedätienen og Posxvasfes 
net aröejder i Fvwning i Holdetnes 
Interesse Etspevktioam sen-der Post- 
wæfmt et Afttyk af vorsAbonnentgg 
liste, og saa gennemgaat en af Tje- 
nestens Agenler en »experi«, Listen, 
og a-nvisek, ad hvillen »RVu-te« Bla- 
deck sbal sendes til et vist Sted for 
crt naa lyurtigst from til sit Bestan- 
melsessted. Bedre Anvisning lan 

Etspedittsonen jo ikle faa. Naak san 
det Tog, der stail afslevere Post til 
et ansdet Kompagnis Tog, naak ftem 
i rette Tib, faa lommer Posten og 
dermed ogsaa »Dst.« fkem i rette 

Tid, men er Togfotbindelfen »pretty 
close«, og det forste Tog er en Sma- 
le fotsin·ket, san Posten ikke fsaar 
Forbindelse, saa lan det undektiden 
for-sinke den et hell Mu, og er 

det en Lordag, og der intet Son- 
dagstog gear, san kan den lille Tos- 
foksinkelse endog forsinke Posten hele 
to Dogm. Saadanst kcm hverken vi 
eller Posdvæsenet fothindte, vel jlte 

ensgang Jetnbaneselstabernr. Alst, 
Ekspedifionen i den Retning kan 

gøre, det er at sprge for, at Bladet 
kommer i Posten i Tide (hvad sittl- 
dent staat fejl), og at det et »wund« 
rigtigt. 

Den anden Klaqe anz- aar Regnrm 
get og Kvttteringer. Pac- dette Om- 
xaade kan der ikke godt indl øde Fejl 
lwis Holdetne da selv vil Holde lidl( 
Øje med Kvitiexingekne Tidligerel 
lvittetedes der kun pag Bladets 
leresfelsm men alt for længere Tid 
siden hat Fortetninqen indfsrt den 
Stil a: sende Mieting pr. Post- 
kort straks. Dersom den, der hat 
indsendt Pensge for Bladet, behol- 
det denne Kvitsering, indtil han 
fer, Tallet et blevet rigtigl Munde-et- 
paa Adresselappen, faa et det nat-« 
strn usmulilgh at der kan indløbe Fejl 
eller opstaa Æsforstaaelse paa dette 
Omtaade. Den enlelte Holder hat 
selv Anledning til at fsre Kontrol 
med sit Regnstab. — Man maa ille 
blive utaalmodig. om det taget 2,! 
Z Uget, før der blisvek kvittetet pas 
Adresfelsappem J 

Thi sætligi ved Aarsstifket, lwsxsri 
sket et Tusinder af Kvitterinwssomp 
drin-get at besorge, san det qetne tas: 

Jungen Tib. Men derfor ZITVes newp 
den fockelpbige Kviltetinsg. fom ch: 
kcm ckmides Verl, saa fnakt Koiriw 

ringen er overført paa Abtes-lehrs- 

pen. Red- 

, Bat-steckt 

J »Danft.« for 4. Jun. Ame- :::,:;. 

If Red. oprnærtsosm pack en Llrtitcxz 

,,ll-ndevojS-nin,1 i Retjgjsn«. Inn-»- 
iwer :il nocvnte Artikel stal dep- 

Forfatter, »der saa re: nun ft- 
staar, er »Kr· Dagle Ren» Passi- 
H. Matthiesen —- haoe faaet af en 

Pjece »Hm Bibelen« streer af To 
cent Etw. Lehmann 

Past. Mathiefen fremholde:, hvsrk 
lcdes des er lyttedeg i den «en»1e1ft;s 
Werden« at fasa Bibelen laqt i Ber- 
nenes Haa-nsd. Sasa tcenkte jeg: Gih 
des onsaa maakte lykkes bedre i os: 

lxlle danske Werden og i Særdeleshed 
i Amerika 

Men hvorledes stal man saa koni- 
me ret efter det? Post Matthiefen 

spævner et og andet tcenkeværdigt med 

THenfyn til, hvorledes man i den 
Fenqelsie Verden bcerer sig ad me) 
’ak læqqe Bibelen i Børnenes Haanku 
Men faa kommer der uogle —- syneg 
det mig — temmelig radikale, ric- 

formackorisie .6enftillinger, som vi i 
den Xuthetste Kirke her i Amerika 
—- detsom jeg elletö tænfer ret i den 
Sag — ikke udesn videte kan folge. 
Det heddett »Seid os dog i det mind- 
ste fwart blive enige om, at »Balgleo« 
snart hat gjort sin Mitte-" Man 
Eindtsmmet derived at Balslev hast 
gjori Nyth Wot lau den itke 
fremd-ele» J Mit et det mau- 

ste ikte nsdvewdigt at beginnde —- 

htvorforf men un of her i Amerika? 
Bibete gings der-lis, saa vidt jeg« 
W, M Mdglærem l 

Dei hedhu AK der gives vit- 
leng end-m Prcsier i MADE der 
ladet VIII-km Iigge i betet Mr- 
Wtimet. Music Ufer de Bals- 
csv fpa M M W, sibekhssdpkke 

Masse Sah-tm'- 

Skukdrt Men- fot Misbmgen ist 
man dog ilke afsitasse Beugen af, 
;::.1)- der et ·.;cdt. 

Endnu et Citat: »Og lad saa 
Konstrmwnederne faa deres Bibel med 
i Kikken sderes Konsirmationsdag« 
Sau tun-de man nmsasste da ogsaac 
blive met-e fri for disse aandelnseJ 
Dogmatik-Katelisationet, der hatE 
rirlet med til at give Mennesler det· 
feile Begreb: at Kristendosm lun er 

Læte.« . 

Det er alter M-isbkugen, man se-. 
paa, thi Ovethørineg af Konnt-man'- 
sterne behøvset itle at Være »annsdløs« 
csg trcettende, men lan vcete mezjet 
sløn og opbnggelig, og for manzesi 
Vedlommensde belceien«de. E 

Man ved jo nol, at del hat sen-m-v 

let noget dernjernme om Relkgionss 
underdisningen i Stolerne, hoc-r 
langt man san er kommen i s1c.. 
.t:«en5eende, tendet jeg ille san nøfe 
Men jeg all-tagen at nsaar de Mænd 
danieme Tom elflek Livet. ogfm 
ensset en Fonmdrinq i Religions-« 
undervisninqen iaa set de andreVeTe 
inan ad nville de kan mode Bat-« 
net med den lrifteline Bornelærdom 
cnd den qsrlmle Vej med Balslev. 

Te: faldt i mtn Lod at lasrkcf 
»Balle" Den var —- ssm han sigei 
Im Jllenneflene ----- il!e saa gdd, s: rn 

den Jurde verre. »Balle« afløfteg a 

,,,P.1nt-ovpidan« og »Balslev« til! 
Rot-del for mids Näge. Men nvadll 
ital nn aflieie BalglevZ BibelemH 
frarcr man Del. Men Hvorfok han 
man itke fkr lunnek indse det? 

Men er de: leitete med BibelenI 
idkn Lærebog at meddele Bøknenej 
Je kundzmentalse Lccrdomrne i GndH; 
Ord? Lan man bedre med BibelenI 
Tom Lin-Zehn meddstle Bornene it· 
Totalindhold af den kristelige Vor-I 
nelasrds :n? Ltn saa er ——— lad os da 

las-Oe chgleo til Side. I 
La, nu kned xdensnn til, hin-d manI 

talder »R.1:nsen« eller ,,Leltieterpe-s 
iset«, faa fimez jeg ille, at jeg e: 

lne færdiq til It brndec -ta:)en eint 

det· Manne ner mig naturligvis dar 
tpaat i Erfarina, at hvad man last- 
fc i sin Bornel lckrdoin af Strifthrs 
der on Eninieoertz, det sidder faftI 
endnu oig staat underlig llart fort 
Tankem frexnfor det nieste af, thd 

»Im-Hm leerte fom vol-Zen. Der sidder 
Ikmngen qammel Bedsteiadet oig Bed-I 
Dein-Ida der endnu grünt hilsler 
Striftfteder da Salmevers, de lærte 
san Born. Hoille Zialttet Ja, des 

anfnqek je; flunddm at qøre klart 
for Vornene, at det, de nu leerer 
udesnasd et en stor og Oærdifuld 
Flut, sont de medgives ud i LiveU 

Men der er maafle nol desin, dekI 
ei af en anden Mening om Udenadse 
Iæsnsin·1. 

Med nævnte Attilels Optagelse i 
,.Danfl.« samt Red. Bemerkniinsger 
dertil i famme Nr» saa snnes jeg, 
at denne vigtige Sag et lagt hen 
til os til Betænlninig. Der et for- 
modentlig de iblandt wvt Fall, detI 
ensster for en Neinheds Sknld tlleI 
alene at siippe af med Balslen men’ 
onsaa Luther (d. e. hans Müdig- 
mus). 

Jimsidlertid tnder det just ille paa, 
i Vort Kirlefamfund, at man et fet- 

Idig med Balsslev, al den Stand man 

nInlig hat ladet Balslev onersatte 
taa Engelsl. Liqesom man oqsaaI 
bar ladet udarbejde SIndaagstole-I let-riet med Balzlev spm Grundlag-i 

J Jeg kom ved en Leleng til st» 
tale med en Præft om »Børneslcet-I 
dommen.« Han lod mig fotstaa, at 

,,Lektieterpekiet« var hmn noget gan- 
fle vedetstnageligt. Jeg spurg-te: 
»Læter Deres Konstitmandet da illell Luthetd WÜRMER-— »Ja-« 
lau vidt leg totstcd —- »twget at den 
f Elt. Artiklewe.« 

« 

Men nvovledei et sdet nn t Grun- 
den iblandt ask Mon ennvet »l(eret 
sum W sil« i M Mundes Eller 
et der unget, »der del-du« ellek ber« 
der W Wot, der heddet eint-malt 
Vogels 

Konnt-m der hast unsrqu 
«ISMd-gifiolelekiiem«. siget med 
Mnn til sdeu MUW Plan. fein 
de bar kniet- ,Dog et det onlaa vokt 
We des-need at cebeide den M 
en mete W og Mike-»se- 

s. Eu. nat inne fem- eaci mindre 
Fordringesr end »den gmnle Prsjic 

Ring-sied. Iowa. i Jan. M. 
W. C. Mienen 

Fomauden er- ude at 
reife-) 

Den foren. banske Kitkes 
Fødested 

Naat vor Fotmand kommek ud at 

reise, saa kommet hims Fantasi at- 
tisd i livlig Bein-giesst Sasa maa 

Petrus-n i Gang, asg der fortælles 
two-de list og fast om sde mange 
dejlige Junker, der ktydfer hans 
fantasifupde Hjetne, idet hcm farer 
forbi de forsiellige Siedet med en 

Fatt af 40 Mil ii Timen. Dei-for 
maa man heller ikke væte alt for 
haard ved darn, om Fantassien lebet 
lidt vild. Dem er stet for hum, da 
ban ved Natieiid — og maasie det- 
fot var lidt søvnig og drpmmende —- 

for forbi Danebtog, Nebr» og gjotde 
et Sideblit til S. Johnfens »Das- 
cut« og erindrede, hvad der var 

fortgcmet for mange Aar siden. Her 
sigger ban noget, som ikke passen 
Dei Inder sauledes: 

»Bkoder S. Johnfens Jordhytte 
Ende i Ballen ved den lille rislende 
Va-! er egentlig insdirekte den form. 
dansie Kirkes Fodested.« Her funk- 
ker Formanden over sta. Dei san 
da tun blive ,,B!air Samfundeis« 
Fødested, ellers kunde vi andre fta 
ch Side jo have lige saa qod Ret 
til at take om, It Moder, fom var 

blevei holdte hns os, masnge Am 

føt den fote. Kirke blev til, havde 
Værei Fsdeffed for denne. Det fou- 
kommek mig iøvrigi, at den kære 

Formand burde bete-nie sig to Gan- 
pe, føt han fauledes endog ossentlia 
for al Vetden san utizlsiøtei viste 
sit Pariifmd· Ja, undstysld, at je; 
siger det ligse ud. 

N· P. Simonsen. 

Stsnr paa Tittala 

Du store Verdcnl Ja, 11ndsty1d. 
Ta jeg mode genneznkcest Past. Si 
Nonsens Styttez »Jamman er udj 
at reffe«, skap pjebliltelig min ngn 
rxsi les him. Der er thider i Luf 
ten. Hvilken Kanon! Hvilten Lad- 

uingL Det overotdentlig røg mi; 
Im Treue med Granarer i Form 
as lejektinen ,,Iioli.1, sponi,1, 
dmmmende, op( famasifuld, lost od; 

f.1ft", ja, hoorfor itke »:)p ad 

Væggene og ned ad Sitolperne«. 
Hvilke Kontran eqentligl Jeg 

so« faa det simkdede ef!ek, ja, Dom 

bog-ftavelig i Perlehumtr. 
Men, tænxte jeg, som Wandrer-» 

der fad i det lige op til begqe steue: 
»Der er maaste noget i det«. 

Dei er jo et Pat oktodokse Øjne 
kzq en Gkækerhjerne, der hat set pm 
dsg, san der smaa vel vcrre rent Mel 
i Posen. 

Jo, det smager af Fuqu sagde 
Komm der kogte Suppe paa Gre- 
nen, Hauen havde siddei paa. Ja. 
hvad smagek den af?! 

Men det, som j scetlig Grad fal 
der Psasior Simonsen for Brystet, 
e: Okdene: »Pastor S. Johnfens 
,Dusg:)ux" er ezaentliig indirekte de1 
ferenede danske Kirkes Fødessed« —- 

-— — og længete hen hedder dek: 
»Formen-dem burde betænke sig Oo 

Gange, sprend han saaledes endoq 
Ossentliij for al Verden faa uti!- 
ssøtet viser sit Partisind Ja, und- 
styld jeq siaer det liae ud.« 

Nef, Pafxor Stmonfem det var 
lwerken i Ssvne eller Dromme eller 
i Fanstmsi ellet i Partiinketesse, at 
den Bemætknfnq kom til at se Ida-gö- 
lyfet ved »Smu!er« gen-nein »Dan- 
sieren.« 

Dei er et lille Stykke Fitosoft 
Dei Wir-sie Okd —- ieg tænlte M 
M. met-e end xo Gan-ge —- et over- 
sex. Dei er Ordei -—— indirekte. 

Direkfe ved alle, at Den forenede 
Masse Arles FW et I M 
scholl-, W. (1.--2. Oktober 
IM. 

Men alt dar sine Makkme 
Den sorenede We We hat ogsaa 
sink. 
Osme Immer den eue. 

Rost-Hexen den ask-den FRAUan 

VFWMHexxllefWiuu 
Zweitensqume est-die Msotmandew 
weiss-streuen 

·. Why-I 
«HIUMMM Of- 
Wmä W 
W -" M 

Result: Eek blev »Den sprenede 
danste - Joch scxkke i Amerika«. 
Der var bl:. denne ene Forudsckmäug 
jeg tesnkcke paa, da jeg stwv Beth- 
ningen— »S. Stehn-sent Jordhytte 
km mdixette den for-»ed- zwe- 
«F-defted.« 
) Dei m act i cum-ne «Side- 
blit« —- altsaa ikte saa nie-get, svm 
en Tause, et Sidehusg, endstge for 
derved ast svise «Partissinsd'. Lin-agi- 
fra! 

Slwtteligen kan jeg ellets Witwe- 
Xig forsikkre Past.·S·imoasen og alle 
Menisgihederne, at er der ikke were 

Partismd ·i sden fmenede Hirte, end 
iset er i Formndem saa behøvek 
inan at frygte, saa kan J vcre 

gen-sie noli-ge for den Fare og lægge 
heie eders Kraft isnd paa ei enigt,« 
kraftigi Saat-arbede som det ek 

udtrykt i vor Konstitutiom Kav. 
4: »Den fokenede Kirkes Formaal 
er at arbejde for Guds Riges Ud- 
lsiedeise og Befcvfiesise blandt vort 

Fol! i Amerika ved at samle det 
som —- Krists i Nandemidleme iil 
de helligcs Meniigshed (Sal. 89, 6)." 

Leid sos anveside hele vor Kraft 
herpaa i Tale Sirift og Fett-. 

E G. B. Christiansen. 
s ---- 

,,Blaa now i (Cljicago.« 
lsndsendt If Peter Han sen.) 

Wennexn Lobesedlcr og Belendt 

«c-rcl7er Mode quu Flor-: Kriflelxjc 
Listbldiforensng i Uhicaqo irr-Marks- 
.:: iil et sie-re efcnsligt Mode, sont 
»Ihr-INSE- den 21 Elloxsemlscr Kl. H 

Kein-« i den stske Hart 7s7—729 V 

North Jloennxr Ved Vor Jndtdel 3 

T-: i Zellen VII-edles vi af en fris!l 
»Man Kurs-« Zang, islemt af For- 
scimlinzen Elal vi fejke man ok« 

llæmpe trolig for vor Zag. olosp 
TI denne var Tun-jet, lsød Formgle 
den Florlansllinqen vellommen, vgl 
Inmodcde derefler Paftor L. Pej 
terfen frn Ebenezer d. e. l. Kirsc, 

Tsekn Nr tilftede, om at lasse Gudsl 
jOrd U lede i Ben. Paslor P. lccssrj 
skra lffaizg 5 Kap. folzendc Ve! 
Ydenh lom ftH ankle op om Morge; like-n oj jage oft-It flærl Tril, ozq loxrri 
fsidde kamt nd via-J Qlflenen og glrs l 

die If Vin! Be dem som ere verl- 

dxkze til al drille Vin, og dygstigei 
Maska til at blande ftærl Drit. o.f.:1.l 
c-; nedlsad Gnds Velsignelle ovcrj 
Mode-l og Forsamlingem M. P.’ 
Henrilfen fang derpaa en løn Sc- 
losanq, hvorefler Forsnmnden gao 
Qrdet til Vicepræsidenten for del 
nationale Afholdsforbund, Mr. G. 
E. Lobecl, ssm kalte om Afholds 
sogens Betydning i leistelig og fo- 
cial Henfeende. Mr· Lobecl kalte 
nd fra Profeten Jerimias 13 Kap» 
23 Vers. Kan en Morian omsti5- 
te sin Hud eller en Parder sine Blec- 
ter, saa slulde ogsaa J lunne gsre 
rel, J, sont have lært at gore endl- 
Ssaaledez fremhcever Herren, at» 
ligesaa umuligt det ek for esn Mokian 
at blive en htvid Mand, som for 
en Patdek at blive af med sin- 
Pletter, ligessaa umulligt var del 
for Jstaels Børn at blive gode igen, 
vg, lfottsatte Taleren) ligesaa umn- 

ligt er del for Alloholismen at 
bot-kluge de Pletler, som den hat 
sat Paa Follet, og faa sgjori godt 
alt del -onde, lom denne hat given 
band-: i kristelig og i social Heule- 

’ende. Men, dersom Vi kunde faa 
jAlloholen helt afsiaffet, da vilde det 
»l«1ive godl baade i Iristelig og i 
;frcial Henleende. Dei er smlig 
Unqdommem det gelber om for Af- 
lkoldssagem Drullenstaben et en 
Livssvane 

Mennestets Livzvanek begyndet i 
Ungdommen, og faat fstlt de unge 
Appetit for de berufen-de Brille, lau 
bllvet Bauen siærkete og lieu-lett 
cg tilsidst usw-re vanstellg ast logge 
af. —- Under de gasmle Romere darf 
del hasche-, at me en Mit-de 
dtat sig komisch laa hat-de Man- 
den Lov M at pldfle hende tikdsdr. 
M san kalte Sud for, El del Mc 
er fast-lebet nu, del foer Lan- 
«detvave. Ogdogsmvistude 
Messer as Mænd m- enn Sen-oder- 
som me de W hien- ftu Cu- 
lpmeme e W LIM, staat 
vg lMer og ais-W met M 
Konecz los et Nile d- as see-s es 
OW. s 

glex-Idee «Wsnwus fes-strengen 
i ·"UIM Mai- JOM"E«·WI 

FREESE ANY-X 
IM- Mkin U 
WMWDMC 

l 
I 
i 
I 

der, som et kegaaeL cg f:-m blixek 
legaaet ftsa ch til Dag. Dame 
Swdiforladelfe et del mäs- Li- 
ceucr. Der Mel-et W ved et- 

hvett cc·-f diss- Licence. Dein We 
begwa at Odrikte ndsu cl sit-nie 
paa di sivlle W en Des-Mich og 

ldog i Fjor Markt-de l de Foteaede 
States 75000 West af Drit. 
Det er Uwgdommen, vi stcl We 
sime og sStItte og Udvillkng fra, 
derfot may svi bestytte dem. Jeg er 

komme-n i Hiern, hvok der spr var 

Glæde og Sang og Bøn og Sov- 

prisiring til Herren, men hvot der 
nu paa Grund af Mandens Drit- 

fældigshed lun lyder Edet og For- 
bandolser og faldet Sng og haar- 
de Ord, og lyvor man hat maattet 
omibytte den varme Seng med 

Pjalter at ligge i. og alt dette sser 
i et Land, hvor del lydek —- Ag- 
lied. Frihed og Broderstab, og hvors 
for? —- fordi dette Lasnd hat en 

Lon, hwrunder Saloonetne hat 
den sum-me Besinttelse som Kisten. 
Dersom Kisten, Tom soger at dkage 
Sjæle til Himlen, til wig Fryd og 
Glæde, stulde blive ovetfaldel cf 
Saloomnændene, fom vilde fortin 
dre den i Akbejdet for Sjæles Frei- 
fe, saa stal Poliliet stride ind, og 
er dette ille slærkt nok saa lan et 
Teleuam til Guvernøren stasse til- 

strælleligl Militckt. Og detsom 
Saloonmændene, fom draaser Sitt- 
le til Hel«vede, siulde blive IMM- 
del af Kirlefollet, saa gælder den 
sum-me Lovbeflvttelse for dem. Der 
maa være noget galt lyeri. Naat 

,,Jndiauir on (Csskiissock.« 
Denne Bog, 42 Ilar bkandt Jn- 

dsijnere og Hunnen ellcr Jokm Her- 
don, den fmsse Bist-w as MoosonlL 
indekmlder færliz Uddraq af Bislop 
John Hordons Breve til bang Ven- 
ner. Tet Billede, sorn derigennem 
fanes af Lioet ihhndt Jndäaner o, 
(5—fki111k«ser, vil AEIe et Jndnbxkk i, hvad 
Bispn og Tro, fort-net med utrcrtjeLig 
Udswldenhed aldriJ svijkende Kraft 
N oillizx Selzsbenqiprise form-gar at 
udtcjte i Herrens Tjenesse »Bei lyks 
·e!«:»1.f!e Mennefke er den fom Melus- 
tendc er optaxek If Herren-Z Gern-Lug« 
par Jokm Horwnd Rmfcsror For 
dem, som interegfcter sn fsk Ilskissions 
(«5ekninqen, er Bette en særdeleg two-k- 
Xig BO1. Den hat tilfkvndek til at 

sma i John Hordens ffodswr, sum et 

Dienst-ten med den-ne Bog. Den ko- 
stet-, indksxmdem 172 Eidec, med Po- 
tckrt Billede og Korb 50 Cen!s. 

Mam. 
Bjørnstjerne Bjørnfons sidste Bog 

er netop udkommen. De, som pnskek 
at folge med i den nyete Littetatur 
derhfemme vil glckde sig ved at faa 
denne Bog af Ringes-, ja hele Stan- 
dinaviens mest fremeanende For-kat- 
ter. Bjsrnstjerne Bistnson et sitkekt 
en Forfatter af højefte Rang og 
lceses med stoe Interesse af hele det 
nordisie Falk. Vor-en er teny i 
Nordisk Forlaq, Ksbenhavm Den 
et paa 216 Sider og kostet i Dan- 
mark Kr. 8,50, hos os 81,00. Den 
et mest passende for de mete mOne 
Les-fere. 

,,.Kcifius ou de siudcrende.« 
Denne Bog as Sogneprcest L. Stop- 

ganrd Peter-few indeholdet Aanddans 
nelse og Kristenteo, Foredmzq holdt i 
iSmdentekhjemmet, thdentertypek, 
til Balg, Foredrnq for Latinstoles 
elever, og Sand Ovdraqelfr. Stop- 
gaard Peterfen et meget nndetFom 
Forfatter, da han paa en scrdeles 
ketagende og let faitelig Maade tun 
sholsde Foredeag i betagende Udttyl 
over de Emner ban behandlet. Bo- 
gen et pag 64 Sider og dostet inw. 
25 Carit. 

Skandmamfk Kogehog. 
Dei man it« glemmes at vi stel- 

gee en god Wogeon udakbejdet in 
standimwist Husholdning i Amerikc 
Den et meget praktist og not vers 
at ele. Man san vel nok faa W 
tre Gange om Degen uden en Kege- 
bog; meu Waden knnde maasie bitte 
tm bsdse ved hielp of deu. Des 
das upI Mc ct Ptsdb 

Dei sinke STIMMqu 
see- Ppookoeuek of Pasip- I. 

P« M- M fom PW . 
den form-de Mtke i Amerika. U 
Kote Ader ! WHAT-L 
su; tm neue-me Ine- — — 


