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Druming Olgas Hospital 
»Evangelismos.« 

CEfter »Nimm-us Bla(d«). 

Md Stolthsd kan vi sige, at des 

stimme i Don-mark er lagt Grun- 

LII til munge af de velgørende Jn- 
Ætioniey som nu sitt-des rund-i om 

Eisurost 
Afdødse Bronnin Louisfe gav sme 

Essm og Svsigrevdotre et fmukx Ets- 

spel paa, hvorlesdes ogfaa en Dum- 

wg bot vg sial være unget. ellek 

Vier-c sagt meget, for de fyge og 

M i Swmxfwrsdeh og dygttg og 

wktisi som hun var, forswd hun as 

the sme Bøm hvotledes de burdc 

stagsge del-es Velgørenbesdsvært 
Huorlsdes Drominsg Aleandro 

dees paa Hospitalerwe i London 

sitz otn hat-des milde og kærlige Op- 
Moden over-for de fyge, hat vi jn 
M lcesi og hort. Bi ded, at ogsasa 
besser-Bude Dsagmar udrestter et stori 
Samariterarbejide i Russland, men 

Q- fcerkeste ten-der masassie den grcesie 
Dronninsg Olgas Arbejde for de sy- 
sic. 

,De fyges Ven«, saalodes kaldesr 

stetem ideves forgudesde Drocktnsing. 
sitz sdset er hun først og fremmest, om 

stsd den-des Belgørenhodsværi strei- 
Ik skg over mawge andre Fettn- 
Sskore Zummer oft-er Dronning 
Olga ogsau vaa at lindre Fattigfolks 
M, og hun gør «det næsien altid, 
Horn »vor nuværmdk Drotming 
Twife berhjem.me, i sdet sijulte. 

Man bieka blot et Øjeblik at 

sbe mod de damer Sygevleierskek, 
ist hat qiovt Tfenestr demede pag 
.;övangelismsos«, for strals at va- 

I »das cdet me mod, shvaid de nie-net 

Lspi Ist-ki-s«1!« li«-«,: ««X·s i.«-(1t-t" Hi sinnl- 

7I .i"ms d »nur-P- l— ustsutwncsr m; l'1;»n—k 

k’-l«.k--«1Htsn«s«r«il. 
lsssxnns l uxx s--" Hist-Just Jus- ,l. --i:« at 

IN c--r ku-1f«s-tn.s(lsn lI-«" Imr rsHlOIpt 

sc Ul k««:t.t«;«- ti; szt »Ob« «i--I:n«——k«r i 

kusmdvspsr-(«r.n--n. 
I—!»!H«« Fu Ists-PURP— »H« Svgkkcnnvn— 

Ins-: l.1--»I-(.";.s-- len--s—kk«:c-- -.--n:! ihm 

Ida-IV ZU I’1-««i·s Je Luxqu !1k-l"s-s««1«- 

DU- -(" -l-·«sx«-t lsyr Ik..:.i«,- :1x«s«:-« us 

Pki1I-«—«-·sr( :l«n- km NHJ Y«»k l"1-n". r-i- 

Ij 

Oc. zom kave læstdenne Bog, 
mone. at den eg- ssn Vocgt »Es-s 
Elsas-. 
s Otto-s ssn lkmz Lik ;-!!·- s-- »Nuqu nng 
Ales- gmnnskL MJrHl --1 --r Kx«i-1ilk«.rigt«lktkt 

Dtsq -;-Ht- Dur-ji- hnvw Nykfp ;«f-1-«n. »n- 

Ztksr nyttig Ums-pl sur k;-—ks-««.-(«t1 krick-· 
e disk-« krcesr Hi 1--I).1n-«-r!--J- J-« (1i- skulle 
ehygqp Symlmnmk »j( lisvis H lykkkslijkt 

Y. De sygks link Ists-si- «nt sks icprpikcslljsc 
Y- xdmsmtes »- den Munde- insnrpan de 

nettrllite(1(--. 
Mir Den-s Nin-n ug Adresse med tyde 

sit-ist samt sinnt Manns-Um rig nutzen 
blhse sen-seit Dem springe-ende. sltkiv 
n Opgættelse 

va. B. o. vol-Uns 
Ieäical Institute. 
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Wkite st once lot the 
most liheml offer 
ever made for ob- 
taining mitent- and 

sont-e «m ensoss timer me hegt 
I publlshe for inventots. Betst reso- 
u. Sinsusmed 20 sams- Adress- 
WU. s. MOOKL Wksussqsok o c. 

Euthets Reformatoriske Skrifter· 
:; UdvaLg ovetsat af Adjunkt J. 
sapeh med histokist J nledningek 
If Vistop Fr. Nielsen. 834 Sider 
ödbtrnden i stærkt kosmponeret Bind. 
Orier hat for veret 83.90. Denn-: 
sog sæbges nu til den meget billige 
Essig s1.50 Netto. Benyt Lejrigheden 
IT at faa denne kurante og verdi- 

HdtBog fom indehvlder vor Kit- 
Ifadrts bedste Strifiet. Oplaget 
t Elle stott. Striv fix-ais 

Rye Andagtsbøget for 1907. 

Det vil væte tatst for Inang- at faa 
«- auden huöandagtöbog M vil an- 

file Etw: 
L;:sut'hetö knisterige Bett-mittin- 
« 

M Hm wag i Aas-i. Pkis ind- 

Fäden 81.00; mied Matt SL50. 
’ks«i«»chssesnt huicmdasgtibog. Prii 

« Mit i Swisxgshwd 81.60; - 

— Wd Order-Roß og hjsrney 
»U; Ist-me used Guldswit 82.20. 

«- Scjm gis-w Hoff-ko- i. 
stin, m. 

i 
»Im Drruninzi L«l.,i.i: derei— Ttxe 
.sirxi.il-er Js· B:.::xl·:r"k:i«1« n;:- « 

:..k.·:.:r k«::s.«:- Fkriri Z 
« 

»Ja,·' sazxde Erster Tyora, Tini-J 

rigtige Navn er Fri. Thora Krobn. 

eq som nu i flere Aar bar beimret 
«lkrs9fess"or Knud Fabers Klinik. »m- 

Jet elskværdigere end den neue-Je 
Dronning knsn ilke tænkesz Onn et 

Zansdded de inqu Ven, binde- 

.f)jer:e hænqer ve-) all-e hendeiz liden- 
«?-—c Tlliedniennefler, on hnn ofte: itle4 
den-: letbdseliqe Enninier fxsr denin 
7.ej, lmn ofrer ssne eine Krteirer TI- 

7i: eaet Perionlixe ’Jlrbeide.« 
J Lied iokilellikie rixie Dameriis Mir's-« 
ziil Trrnninnen Emqu et Haipirnl» 
Korn er de: størfle og bedile i Gras-» 
«lenl.ind. Des-S Navn e: Evange- 

li·:«:n.1;·-. Dei Egger seit, fmult c; 
:Tiindk rned Hnrnettos til Genbo ci; 

Lntabettos til Raben Det er en stor. 
»weil-vier vaning, lwortil fører sie 
Irr mindre Annelser. en fmul En-; 
qunleierfkebolig, en Afdeling for Tu 

zberkulofe sog en Afdelinq for Fin- 
dsens Lvsbebandling, lwillen sidiej 
zblev indført as de to forfte Enge-i 

Dlejerster, ,er. Krolm og Frl Rein ! 
«bardt, da de, efter Dronnini Olqisx 
Jnfle, kom ned til lGrælenland 1R!)s« ! 

JDek er Plalz pna Hofpitalet Eji 

FOO Patient er, sokn alle behandlezi 
statis. Gratig Konsultaiion give-: 
isilenhver faktig syg, fom indsindek 
fig paa Hospitalei. 

Dronningen lommer næften Ida-i- 
lig paa Hospitalei og lilbringer of 

l tc haloe Dage derinde. Hun »Ha: 

Hirn Ecng til Zeng, osg af store Lom- 
Emer fremdrager hun de herligfie Sa 
k,-.er, lsaade spifelige Ting o-; fniaa 
Souvenirs i Foan af Krncisilå og 

lzfmaa Helgenbilleder, al:ia.-11:iie:: 

«Ting, fern, hun ded, lan glæde ben- 
des syge Venner. 

Slal der foreiages en fakliq L 
pension, er Dronningen næsten as 
tid til Stede pas Hospilalet It 

sxraks It erlxmdige sig om lldf«1lde:. 
En lille, faltig Pige, sorn havde 

Tegel Urevig derinde vaa Hospiiale:, 
var Esleven faa lærlU II» fsrtrsolsz 
nie-d onnningen foin dnglig gzo 
Barnel et Kos, nanr bun korn« Je 

lmn flog Jlrrnene om Tronningeng 
Hals og lnssede lyende igen i de: 

nendelisze Til denne, siklert for en 

Dronninq, fjældne Benandin11)- 
brød Dronning Llia en Dag :il en 

If de danike zogep.ejersler: 
»Hvor del dog ex en Glckde at gioe 

det Bakn et Kvs, thi hun giver mfg 
mindst tyoe igen!« 

Oette et et godt Bevis paa, the 
lckrlig, hvor hjertevindende, og the 
der er endnu bedte for en Denn- 
nin·q, hoor menneflelig Dronnini 
VII-J et. 

andtil den græsle Krig var der 
udelutkende græske Sygeplejetsier 
ma Hofpiialei, men da Dronning 
Olzria saa de dansie Sygeplejerfkers 
Adfærd under Krigen, var del hen 
des hpjeste Ønste at faa nogle an- 

satte paa sit leere Evangelismoö, 
vg siden 1898 er der stadig to dansie 
Sygeplejerster demede. 

For disse danste Kvinder er Denn- 
nsiwgen som en Mvder. hun spr- 
get for, at de, saa snart hun syne3, 
de er overawsttengsbe, da faar Fei- 
hed, og hun sendet dem saa nd paa 
sit Lan-W »Turt-oi«, hvor der aliid 
staat Verellee til dem, og hvat de 
swar gar-sie samt-de Fortslejning svm 
»den kongelisk Familie. M Futen 
og til Phlele smtdet Drau- 
niug Olga selvfjlgelig nie-d smukke 
Gewei- M sme W M, hvls 
Sptog hun talet fom en Subsde 

De W Wvste hat ind- 
strt lfvrstellige Reformee efker denkst 
Msnstet, spm med five Gliede er 

sblevne vedtagm 
JDumnlng Olsga er Me cklme al- 

le sme Patienten Ben«, udbalte SI- 
ller Thora, »men htm et selv den 
stillt- Shgsplstsste M M Mk ds- 
spital.« 

Eil El styre og lebe hele Fette sipte 
MWM et der but M- 
det, M Mut Wut of en 

Mkvmite, i heil-tm stddet sde riges 
sie og fernenva M need Bron- 
nlngeu fom Former-d J selve ho- 
WM strcdel Met, W DI-. 
meine decng Mk vg Mr 
km Hofpeiam tim. 

Ostsee-. 

De heilige txt Oasen 
III M- 

M Andre Element) 
·- soyl W exe-W: III-m 

se W sit- esse-·- 

i 
! 

nd For at opføsge Jesusbaknet og 
« Mmtctn nnd sizL 

LI. Je Itze kendie seien ti: Bethie 
hem, get de Visld og efter at være tout-l 
ne igennem en stor Stop, naaede de 

en sildäg Aftenstnnd en By i Lan: 
Fres. 

Te var trætte, dekeå Arme var» 

bel: ftive af at bære de sveere Kruk 
tek med Rogelfen og deriil tonl, at? 
de Vanfmcegtede af Zult Ig Zorn 
De rette-die deefor deress Zkridt til 

Im ferne den dedste Hntte i Byext 
EI: at bede- In Natteerdergc 

Hmren der san tcct oed Ich 
tsnten :?.' fu«-r e en Brecndehnggsr 
ved NJ Dir Tcn Z »Ieuriot, der her 

« 

ned Zions II, Børn friftede Live: 
som de lurxde TidetL py- en oar la 

cek as Halm Ig Gran, Tage: var af 
Mos- og Ler os( formaaede i stcrktk 
Regnvejr Etle at holde Vandet ude. 

De tre singen der var aldeleg 
udmattede banlede paa, og dn 

Brændehuggeren aabnede Toren, 
lsad de lmm om noget at spife 93 
lltatteleje ! 

»Ak, tære «L)’en:1er«,fvarede Flut--i 
riet, »je·.1 ejer tun een Zeug og eenj 
Wams-: i den første over jeg sele, 

» 

ma den ndfte n ne Born, og hvaU 
anpaar N.1doeren, da lsln vi luns 
dnJe eder startnfler og tørt Brod! 
Men Zorn Jlliqeoel indenf3r, og hoiiz 
J Jit nge :E: Takte med, hvad DE( 
Tut-, faa tommer vi vel :il :ette.« 

Te bells,1e txe Konger trandte End 

E Hutten. Man bød dem Kattofle:, 
ern de nnd med størfte Velbehakz 
Brændehnggereri overlcid Fern Zen- 
vsen til J: hoile siq i: men med Hor- 
Len Les der Illigeoel III Tom fan, 
: It: Wald for Rast-Its Vedtonp 
rnendez tun Lan enellezn den tntte 

Bastbasxr on dtckrnpen Mechion o; 
de Ieonede batn tun en kneget Tillc 

Madå 
Den nælte Morgen, fee de dir-IF 

:idere, sag-de Balthafar, der var den 

meft bøjsnodige af de tre, til Flen 
:«:ot: »Ti! Tat for din Grenerde 
:il fe; ftcknte d·:1 en Gave!« 

,V": bar fa. Terne sijou edek de- 
ne Tjenes:e, tære Vennex«, soatede 

Brændehnxsgerem men glemre dvs 
ilte fnmtidi,: .:: Ttreette fm JJnan"s 
frem. 

»Je; »I: innen PMqu based-: 
Baltkmfan ,.:pen jeg vkl eftekladsr 
Ein et Wände-, der er knere vætd.« 

Han segte i ssn Lomme on trat sJJ 
en lille Fløjte frem, sont ban ratre 

Fleurioh der sienfvnlig bleo i heE 
Grad stuffet. Dewaa fortfatte han: 

»Ja-g denne Fløjte, og naar du 
pnstet dig nagen mens du blæfer 
vaa den« vil du ftrats faa dit On- 
fte opfnldt: men misbtug den itte, 
og vis- aldrig et fattigt Mennefte, 
der beder dig om en Almisfe, bott. 

Eftek It de tre Konger var gas- 
ede der-es Vej og ude as Ihne, be- 
mcerkede Denis Fleuriqt til sin Ko- 
ne, idet han med Fotagt betrog 
tede Fløjten, sont han holdt i Haans 
den: 

,,De havde gerne tunnet give os 

noget nme fornuftigt end denne 
Flsjtr. Naa, jeg vil dog pesve at 

blese pag den for at erfare, om de 
hat hol-txt mig« for Nat.« 

Saa raicrbte han: »Jeg snstek msig 
M Frei-oft hvedcthd DOtCsteg vg 
en We god Mut« Derpaa satte 
ten Mitten til Munde-n og blæfte 
Meiodien til en beten-Ist Holler-ist« 
og pladselig faa han til sen litt-sie 
Fomssdrmg paa Bot-det, der var 

bit-set W med en sin, hvtd Ord- 
dug. Ort-det, Bitten og Siegen, sac- 
ledes sont htm M sit-stet. 

Men da dem meet-sede, brillen 
W MS FULL Mad- lvd hatt sig 
Use wie derived, men fnstede alt» 
M der faldt ham ind. san spu- 
kedefkanrgen til Uftenpaa den, 
vgtmledes sit tm- W vs 
sstn nye Mel-eh han Instede vg« 
sit We lau mage, han vit- 
de, og Ihr-er Dag et godt besat sotd 
Qg da hcm Inn W at frem- 
sciteetwstrutfaadetopi 
fywh W Inn smtt en af de ehe-. 
sie Mcud t W. J Stedet setz 
sin kosle M tpd has sie 
W et ptostßtdgt Stet, som dem 
txka nnd de We M 
vsg W, de tm den Dag, d- tm 
var Ist-M set-US M at Weist 
M- M M M Wssst fpt M« 
ksWdellgtatWstnnyesvs 
lis. Om set tht Matt- sord, der 
W St M II Lyt- M 
W fass-let de W fremdes-Id- 
Ost-It ts« M M- Os- M 
M M W, se IS 

Zsiden af hain sad haan ice-one Dyn- 
tet sozn en Butte, nie-denk- -:-: Mc 

know-z der var anbragt paa et 

Geile-ri, underholdt Gælterne med 

lnstige Melodien For at Festen ilte 
skulde blive forstyrret, havde han 
befalet sine Folt itke paa nogen 
Maade at lade Tiggete og Fattig: 
folk faa Adgang til Ganrdem Ia 
kran lnode endog ved Deren opsti!- 
let w klempestore Tjenere, beherb- 
txede med lange Stabe, hvormed d 

futlde jage pjaltede Person« bott. 

OF da tsiæiterne sanledes var sitke 
Ha ikte paa nogen Man-de at blch 

foritnrrede, bengav de sig fulditæni 
dig til ällndelsen spiste san lcknse 
de orieke og tømte jublende dt 

rned zwd Bin fnldte Polalen 
Summe Vlften vendte de hellifxe 

tre »Ist-inge: tilbage fra Bethlehein 
efter at have btazit Jesusbatnet d:: 
res GJVeL Da de var komne igen- 
nem Zkoven, genlendte de den By, 
i hvillen de havde overnattet og san 
Zlottei i glimrende Belysning. Kass- 
par bemækkede da spøgende til Bal- 
Was-IN 

,,Je,1 er virkelig nysgerrig efie: 
at faa at vide, om vor Yndliiu 
ilie bar bedkevet Misbrug med den 
lille Fløjte dg, siden ban et bleven 

rig, tm holdt sit Løfte og er for 
bleven barmbjeriig inwd de sat- 
tige.« 

»L.-id os se ad«, svarede Baltbæ 
Tat fort 

De erllærede sig fom Tigqere, 
lsniiede deees smutke Klæder med 

ijalter on tom iaaledes til SM- 
:eis last on bad om Natteherbers 
,1e. ..«ten der git det dern ilde, cg 
Zu de itte itrats ffernede fig, men 

ioraariagede stor Ztøj, ftak Fleuriot 
sit Hooed ud af Vinduet, og da hon 
san Tiqgerne, befalede Inn at hid 
se Hundene pack dem, faa at de hur- 
tigst ninligt maatte le til at komme 
Hort for ikle at blive spnderkevne as 
de bitt-site Tut-. 

»Je; havde forttdset deite", 
i"ri1n::::ede Kaspat og nieb ssg til 

Lakeien book en Hund haode bth 
darn. 

»Nu, qodt er det«, sparede Kam 
sen .I.Iielcbior« ,,at han ikle vi! 

l-rin:.e dem med i ParadiseL Hat-. 
skal erinn, bvgd det vil iiqe at ha- 
oe okt: de helliqe tre Fkongees Vte 
de!« 

Alt irnens fokiiatte Geftetne fsr 
Hofe-: Maaltidet Man var ncnet 
til Dei-fetten, og Flenriot stulde 
netors til med en Kniv at sendet- 
dele en iæmternæssig Takte, da man 

borte en Rejlevogn kske frem for 
Boten. Den var forspscendt med 

äre raste Hatte, ikwis Seletøj stink- 
sede as Guld. Fleurivt stak igen 
Hei-Jedes nd af Vinduei, og da han 
kna, at det var fornennne Gaste-, 
Tet occt komm-, lod han dem hurtigt 
føre op ad Treppen. Selt- tmn hcm 
dem med en tændt Fallel i Mode 
oed Jndgangen til Salen. Da saa 
man de tte helliige Konger treede ind 
: bele detes thgi med Kronierne 
paa havederne og sinykkede med 
Guld og Ædelstenr. Fleuriot, der 
havde genkendt sine tidligete Gotter- 
bevaeede sin Fatning og insde dem 
med et dvbt But til at tage Modi- 
ved hans Bord. 

»Tai«, sparede Balthafar og af- 
ssvg dort Jndbkydelsem «vi spiser itte 
Los en Mand, der er Ward imod 
Fattigfpll.« 

»Jeg nma udlale min Beundting 
for den Mande, how-m du holder 
dit Mks raubte Michin spot- 
ten-.de 

»So-m du Adler dulden psa 
Tiggete«, Mede Wust-at til og gneds 
sit Ben, »die, isg pil spille en Mesj 
lodi fpt dis, fmn du endnn ikte hat 
with 

Des-need fremtog hatt en WLH 
der M den, Inn Mode Mensch 
Fleueiot og lod den« frhgtelige To-; 
net Inde. J femme Øjeblik for-? 
fvandt Verdet, Meine og Sini- 
tet, og andchusgeren M ene til- 
dqge need Arme os dan, vie-Rede 
dg W tmu tin fane 
Hytte ved Weh-set 

»Den-echt- lyar ieg endnu min 
FlpiteP Mike hau. Dog al SU- 
geu m W. Meinem var 

soffan Mde We he M- 
ste. 

Dg N des Bd hat M i; 
Franks-is den M It M, mtj 
New-Hasen spat for, sent-vg- 
Iligi Wes M MM M 

HW 1 
W 

(»Fortiat fka Siide 4.) 

im, nien fordi der itte var Vej 
uden om for den Kraft og Fremtide- 

sinnlighed sont Gud hat nedlagi. 
»Jeg tan itte andet!« det er »den 
rene Sanmittighedg og den usirøms 
tede Trog-« Kraft. Men derfor sial 
det freiiidrndende nye heller itte 

nagte sig Ved at gna geirnem Trængs 
tel for der at beoidne Trer paa 
sin Ret. 

Og Tier er eet atl laszne Jchcrle til: 

Haar r r i Beiden ta. es oni den en 

teltes ellre et Zanifnndg -.«:,lit sa- 

mentes der idelig WI, liisad der kein 

lroeoes .Jesns levede sit Lin paal 
Orden Zaliqt er det at give, del 
lere end at tage. Lg det, vi stall 
fordre i luns Zpar » ej sein mi; 
Tat en lriiielii Unido nisdevcegelfeI 
ital frsrdre det er Netten til ,-.:» 
give, at aive sit Jndftnd til det Ae 

tejde, Herren vil have ajort l 
Hvor var det faa ille velgvrendr.l oin alt det frembrydende nye af JA( til vilde fordybe sig i tgamlesp 

Gansle vidst vilde man ofte ende H 
Prcedilerens Erfnring: Alle Brette 
lebet til Haoet on Havet bliver itte 
fnldt: sra lwillet Zted Floderne løi 

her —- derben vendee de ogfcia til- 

kage Hvad sont var, ftnl osi 
rorde, bvad lorn et stet, det samme 
flal okl sse ——« on der er flet intet unt 
under ZolenL Maasse det ofte vilde 

flaa loldt Vand i Blodet, men det 
var l rvist innen -lade til. 

Men book var det nzisaa del-toten- 
de, oni det aamle vilde lasre dej nye 
at lende lot a·t spørge sia sein« oin 

det milligt var besternt til at vix-et 
Pladsen del-for 

Alt mennefleliqt er bestemt til at 

de; og alt, bond der itle levet 
blind Eeloraadighed beredet sig ogs 
san tm at do, over sia i det, fon- 
Ur Johannes Doberensz Ztorvcert, 

Hat berede Pladszs for en anden —-— 

Wir in oiie Pladien for denne an- 

x n, over siq i at qenta aez liakn bør 
der It zotie nien niii at aftiae »s- 

Ellien riteng oi bar ---- Das-U hocr 
»de: dreier sia orn nandeliie Bena- 
Meist oi Vlibejder den Forplsp 
itel fe at kserede 05 pan at do yar v: 

linaenlnnde den Fortsligtelie at be 
Jana Zeloniord c: at forlade vor Pcittl 
irr «.tlfløHni-i,istiineri. Jexl er der 

!tlbøjelig til at tro. at adftillisie cel: 
dre hat felt det sont en svcer Lts 
Iave — det, det i Virteligbeden vg- 
faa er —- at være Modvcegt mod 
frembrndende Verwender fordi man 

saa kom til at staa sont »Fjende af 
Livet«, og de som Folge deraf hat 
ftillet sig, hvor de slet itle horte 

sssbjernnie saa Modvægten niod det 

nye fattift tun blev afgivet af dets 
Janatiste Modsiandete, af blinde 
JLovprifere af'den garnle Tid« —- 

i Stedet for Mcend med Nerli-gin- 
dens Foritaaelfe. 

Men bortfet derfra gælder det 

ganste vist for Retninger osg deres 
Reptcefentanter »at sige Verden tet 

Farvel«, naar Tiden er, at gaa itke 
med bitre Otd om, at man nol vil 
blive savnet, at »Fle not i sin Tid 
vil san-de « o.s.v.; men med en 

ydmyg Bin ocn, at tan noget af 
det, der blivet bygget op, taale Her- 
rens Jldprqu at der saa maa sen- 
des den-, der kan bygge med en stet- 
re Trostab og Mdlcerhed. 

Jag« mener Me, at Gnidningö- 
mal-standen mellein nyt og gmnmelt 

; jeg mener, at den al- 

tid maa blive tikbage fern Ptsve 
paa Alwten i det, der bkyder frem; 

smen den stulde t alt M Mk Igei 
nd fra drang Forstrmlse og blind 
Foragh 

Det gamle tan staa l forstellige 
Fort-old til det nye —- det san viere 

seen Kiwpkstællene, der steil gewein- 
sbrydes as Blut-eh det san veete Tel- 
tet, der sta-! eristattes as Jena-let del 
lan ogsaa veete den færdtge Pyg- 
nisng, der stal prydes af Taatn og 
Spir; det unge maa nu i hvert 
Falsd væte ungt, det maa ville til 
vg give sit Jndfkm men belade 
gamle og unge man leere det spare 
Ord: Rac- J Im statt alt, hvad 
J er Mige at site, lau sig til eder 
»Mo- M et nnyttige Dienern her- 
ten bar os inqsnhmde bei-ov. 

»Bei stoee Syst-sinan 
Sek- Itsdisenee as Heim I. 

P. M, M sont presst i 
den fmnede M t Ame-ein St 
sioee sit-et i Mk Orts As M 

Vanish Its-th. Publ. Dense- 
M , « « 

Nve gndelige Smaafkrifter. 

Wisse betendte og meget eftecs 
spukgte Sirisftet pedbkisvet fremde- 
les at udkommr. Bi hat faaet en 

ny Fotftyning af de i Vori Katalog 
angivne, og folgende nye, som ikke 

findes i dort Katalog. 
Nr. 479. »New Ynglinge efter 

Guds Hierte«. Skildring af egne 
Oplevelser af Missioncer Fr. 
Aufenteith 36 Sidek. Ptis Sc. 

Nr. 512. «To Ynglinge«. —- For- 
tælling fra det vitkekige Liv. 30 
Sidet. Pris 6c. 

Nr. 513. »Er du en Arving«. Af 
Bistop J. C. Ryle. 44 Side:. 
Pris Sc. 

Nr. 514. »Doktorens Te-stamente«. 
Efter »Sven.sta Folkelivet« af H. 
K. 45 Sider. Pris 8c. 

Nr. 516. »Ein Netfærdigs Bøn 
fokmaar meget«. (Jok· s, 16). 
34 Sider. Pris Sc. 

Nr. 517. »Guds Haand over Ban- 
dene«, af N. Ftiis. 88 Siden 

Pris 8c. 
Nr. 519. »J gode Hænder«, af 

M. v. O. 64 Sider. Ptis 12c. 
Nr. 520. »Vejen til Salighed«. En 

Samtale. 24 Sider. Pris 4c. 

Alle gudeslige Smaastkiftet i 
kuløket Omslag og sælges Neto og 

poktofrit tilsendi. 

Danish Luth. Publ. Dense, 
Mast ...... Nebr. 

Sinndhmvist Mogol-on 
Det man it« glemmes at vi sel- 

ræk en god Koqebog, udarbejdet for 
ftandinnvisi Husholdning i Amerika- 
Ten et meaet praktist on not vcekd 
at eje. Man lan vel not faa Mad 
tre Gange om Degen uden en Roge- 
loqz men Moden tnnde maafte blive 
lidt bsdse ved Hjælp af den. Det 
me not værd at preve. 

«Enndlicden tro«. 

Gn tristelig Form-klian fra Hage- 
::«f77-rfolge!feme i Frankeix Her-i 
stildres Tmt fn den fra Historie-! 
tetendte haarde Fort-helfe mod de 

tswteltantifle Hu·1enokter i Jst-Justiz 
Tek læftrYDeT boorledes de bolsdt fast 
ricd dereiJ Tro, tmdis de Forfølqelser 
.-,1 Lidelfer, de mJntte nennemgaa i 

bist-se Trcknaselens Tiber. Den For- 
tckllknq bitter ogxlna med til dem, som 
er passen-de for de time at læse Bo- 
nen indeholder 800 Sider on kostet 
31,00. 

«(8«hristic, Kongcns Tjenke«. 
Denne interessante Fortcelling as 

O. F· Waltom oveesat fra Gnnelsh 
stildrer det triftelige Liv i en af Eng- 
tands smaa Fisterbyet, hvoe Fifterne, 
fom ved Herd-one ofte man tcempe 
med anet oq for Tieres Gad. 

Bogen er passende fom Gave til 
fu«-re Born i Zøndagczstolen og sm- 
deles ennet til Ovlasssning i Hjemmet 
for Bøm 128 Stdn-· Jndbunden, 
Ptis 40 Sen-ts. 

»Na-mei« 
ellek Jerusalems sidfte Dage. As 
den betendte Forfattetinde Mrs J. 
B. Webb. Bogen stildker i Forml- 
lingens Form Scener fta den Tidss 
periode,det et meft tig paa Begiveni 
hedee; den sprgelige Tid for Jidetne 
og Jerusalem, da Forjeettellen gis i 
Opfyldelse og Jerusalem blev neds 
teaadt af hedningetnr. Bogen ee 

bleven læst med stoe Interesse af 
gamle og unge. De, sont tkke dar lcsi 
den, W sillett tiefe den med wegen 
Glæde og Interesse. 484 Sidee Ins 
inde Ptts BLAS. 

»An-ist« oq de studekende«. 
Des-me Bog at Sogneprwft C. Stop- 

gaewd Peter-few indeholdee Ænbdlms 
nelse og Ktiftenteo, Fotedrag holdt l 
Smdenterhjemnvet, Studentertypet, 
til Balg, Fondrag for Latinstolei 
etleven og Sand Opdkageltse. Stop- 
gaard Petetsen et meget habet som 
Fee-fetten da W pag m sendeles 
behagende og let satteltg Munde tan 
Czobde Fotedeag l Magen-de Udttyk 
over de Emecer than behandlet. Sp- 
gen et das 64 Stdn og tostet indln 
25 Wi. 

»Du-end qode Strid.« 

En Aatgang Prcditenek over 
Meteaateti gmnle Epistelteelle of 
Sogneptcest henty Ussing En nieset 
dygttg Aar-sang Ptcdtkenee af en 

as Damme-is dygttgste Tot-sogen M 
Stdn godt indbundeu Pris Ozstoe 
Danisd Stett-. Publ. copqu 

Moti..·... Uebr. 
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