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avetterer i Blut-eh enten for at købe hos dem 
ellet for at faa Oplysning om det avekterede, 
bedes de altid omtale, at de saa Adel-risse- 
tnentet i dette Bind. Der vil være ttl gen- l 

Ibig Nym. 

Nam- Læfeme henvend r sig til Fc——-lk, der i 
i 

Dcu nyc Fortællmg, l 
,,’.).Iiandcn udcu Fædrcland«, F 

sont bcgyndes i dctte Nummer, erJ 
sum angioct, skrevet af Edward E.j 
Halc i Aal-et ist-T en .Tid, da Lan-J 
det hergech iJf Borgcrkrig, sau» 
Etat sxod inwd Etat, Eydcn imodl 
Norden, og Partifanatiskmc traudtcH 
i Stedet for Fædrclandskærlighc- 
den. Efter Forfuttcrens eget Ub- 

sagn har hau skrcvet Bogen for at 

opildue og styrke ungc Amerikane- 
rcs siærlighzcd til dem-s Falk og 
Fædrclund. 

Han fortkrllcr otn en ung Of- 
ficer, der i et Øjcbliks opbrusendx 
Harme ønfker for bestandig at slip- 
pe sit Fædrcland, og som straffes 
med at faa sit Ønske opfyldt. 

Furtælliugen har baade pna En- 

gelsk og i Oversættclscr gjort fen 

god Gerning i den Rctning, For- 
fatteren tgfkedex Den bar vakt 

— kaelandskæklighed 
« 

fertig( 
hos unge Læfere, for hvem den 
fortrinvis er bestemt. Den taler 
ika store Ord til Fædrelandets 
Pris, men den skildrer gribende,l 
hvad det vil sige at have mistet det.: 

! 

,,En forenet ngdom i dcn 
forenede Kurtes- 

Om dette Eume striver en Stu- 
dent P. R. Syrdal i den forcnede 
norske KirkeI Organ »Lutherane-» 
ren.« Han skriver vl. a.: l 

»Vi har jo Ungdomsforeningenj 
Luther League’. Ja det var det» 
Jeg har ikke fynderligt at udsættew 
Paa Luther Ligaen som saadan. 
Ten er uden Tvivl god, hvor den 
hører hjemme; men jeg tror naep- 
pe, jeg tager fejl, naar jeg siger, 
at vi har fundet den at vcere hver- 
ken Kød af vort Kød eller Aand 
af vor Aand. Den har aldrig 
vundet nagen Jndgang blandt vort 
norske Falk, og den vil aldrig vins 
de nagen Jndgang —- og Skade 
vilde det være, om den skulde — 

for den er ikke vor. Den har al- 
drig samlet den forenede Kirkes 
Ungdom om Den forenede 
Kirke, og den kan aldrig gøre 
det, for den kan ikke fynge Den 
forenede Kirkes Vuggesang.« 

Saa langt nærmest om, hvad de 
ikke skal have. Saa fortsætter han: 

,,Hvad da'.2 Vi man have no- 

get, fom er vort eget, noget, som 
vi selv har staaet Faddere til og 
selv givet Navn, noget, som vil 
samle og ikke adsprede, et ,Den 
forenede Kirces Forbund’. Ja, 
for vi vil leere vor Kirkes Ungdom 
at elske den Kirke, med hvis Daab 
den er døbt, at arbejde for hende, 
ved hvis Bryst den er nceret«. 

»Og Krcefterne til at drive san- 
dan Ungdomsforening har vi, og 
endda flere vilde vi have haft, om 

·vi havde vrerct om as før. Vare 
sc- paa den Utallighed af nnrfk Ung- 
dom i den reformcrte Kirke Snart 
finde-r man dem som Solofangere, 
snart i Sanqkoret, snart som ak- 
tive oq fremragende Medlommer af 
Ungdomsforeninaerne Disse præg- 
tige Ungdommer skulde da have 
vceret vore, og med Visdom og 
Takt og Forstaaelse vilde de ogsaa 
have vceret det. Men vi klarer 
os endnu. Vi har store Kraefter 

blandt vor llngdom. Der cr nul 
over 2000 uugc Mænd og Liviu- 
dcr vedsd Den forenede Kirkei Sko- 

lcr; andre Tnsinch;, sum fix-korn- 
tcrer uiticrikanffc .8Døjsfoler, Uni 
nersitctcr, klkkusikswlcr m nndkc hof- 
cre Lasrcmrfmlth og sua ullc de 

Tnsindistz sum er ls7j01111110. For en 

Eint-U .L1LIilkcsiru.·-ftei«! Lg dik- 

sc er 11c-1«c. De er døbte iud i 
Hirt-un Ton foreuedc Kirkc 
de er konstruiert-de i den; de hat 
dcrcsjs Hjem i don. Tot er inden 
for den, de skul finde dercs Hande- 

ljge Nasriug.« 
Til Zlutuiim skriver hun: »Er-ei 

at alle llngdomsforcniugcr og: 
Lutbikr Leg-act indenfor Den for- 
cui-de Kirke tilsmnmen dannedc 
zTcn foreueke Kirkes Ilnqdomsfor- 
l«und’, ellcr hvad man nu vildc 
kaldc dot. Tenno Organisation-I 
Cmbedsk mwnd fik da vcerc -Sox1ed-: licstyrclsui Ja, jeg skal ikke» 
Umrmere sp cificere, hvad der kun- 
de gøres, eller lscgrænse Fort-win- 
gcns Opqavcsu Men om vi fik det" 
til, hvilke Moder vi kundc have! 
Stole Ungdomsstævner i forskelligc 
Kredsc — Stcvner nf vor egen 
lIngdom uden laante Sager iblandt. 
Sau kanske vi med Tiden kunde 
fua et rigtig ftort et. En gener-al« 
Konvention. Hvem kan bercgncw 
Vetydningcn, det vilde have for; 
vor Kirke? ( 

Sna langt Studenten. Jeg har! ofte tcenkt paa den store nlrninde- 
lige anterikansk lntherske Ung-? 
domsforening »Lntl)er Leagne« 
tasnkt, mn vi, ikke kunde leere no- 

aet af den, som knnde faa velsig- 
net Betydning for vort eget Ung- 
dotnsnrbejde Men ieg bar aldrig 
haft Anledning til at se stort af 
dens Arbejde paa«11(ert lSold. Et 
Trcek fik jeg dog en Gang Ued Lei- 
lighed et Jndtryk af — den for- 
stnnr nt interessere fine Medlenp 
mer oa at soette dem i Arbejde. Og 
alene det er meqet Jeg er nasaa 
alad ved, at den norske Student 
ladet Ligaen som saadan ch- 
r(· i Fred. Den er netop stiftet 
som en luthersk Ungdomsforenina 
for bl. a. at vcere et Værn imod 

Den- »Aera-sie Kirkes Jvdflpdesse 
blandt vor Kirkes Ungdom. Der 
er vist i flere Retninger meget at 
laere af den.· 

Men aldrig hat jeg tænkt, at vi 
stulde lade vort lIIIgdoiiiSlirlsejde 
gaa op i Luther League 

Student Syrdal gaar nu langt 
i at hcevde og hæVe ,,oort eget«, 
jotn ncmr han næoner ,,1ned lwiszi 
Taab den er dølit«, ret som oni 

den forenede norske Rirkesz Dant- 
var forskellig fra den lntherske Kir- 
tsszs Daab i Almindelighed euer fra 
den sande kristne Daub. Men —- 

i Hovedtanken giver vi hainz 
fuldt nd Ret. Lg det gør oi 
itke alene af de Grunde, yan nied- 
ner —- Henfynet til, at det er 

vor egen Ungdmn, og til vor Kir- 
kes Fremtid ——— men ogsaa fordi 
det er vor Pligt at sørge forl 
Vore egne, en Pligt, som Gudss 
Ord paalægger os. Vor Ungdom 
er vor Kirkes ,,Husfolk«. Dem skal 
Vi ikke have andre til at opdrageJ 
og voerne om. Det skal Vi selv gø-’ 
re efter den Evne, Gud giver ossp 

Jeg kan ikte se, at der knnde’ 
til-re noget til kksinder for, at her-N 
den lntherske seit-fes 11ngdonisar- 
beide i Amerika havde en Frelle3- 
e1«ganisation, entexi den san sknloe 
tnldes ,,Lutl)er League« eller have 
et andet Navn. Nogen anden vak- 

sentlig Vetydning Vilde en saadan 
Zællesorganisation maaske dog hel- 
ler ikke have, end at den repræsen- 
terede den lutherske Kirke som et 
hele. 

Men der er to Ting, som det 
i hVert Fald kommer an paa. Det 
ene er, at Arbejdet indenfor det 
enkelte Samfund faar den nødven- 
dige Selvftcendighed og Frihed —- 

det andet er, at Ungdomsarbejs 
det ikke løsrives fra Kirken. Og 
det er egentlig for disse to Ting, 
Studenten har slaaet til Lyd i Den 
forenede norske Kirke, og det vil vi 
felv i Den forenede danske Kirke 
siqe ham Tnk for. 

Med det samme vil vi kunde 
andre Foreteelser i Ungdomsarbej- 
det. Der er den oerdensonifattende 
llngdomsforening »Young Men’s 
Christian Association«. Saa smuk 
som denne Forenings Begyndelse 
var-, og saa megen Velfignelse, som 
den har spredt og spreder endnu 
den Dag i Dag, faa har dens alt- 
omfattende Karakter haft til Folge, 

at den-Es Arbejde "er blevet altfor 
ineget lpiitsenet fru diirkem Og de 
cl- et Einieriman om det i Meng- 
den tun vedligeljoldeizs soIn et Vir- 
lklixi frifteliqt Arhejdcn Seli de 
reformerte Zumqu bar fnndet 
let furnødent luser for sixl Ak Umn- 
niierc et derim forsfelligt Ung- 
?:u:11—:«k11-twide. Sllketodjsterne Our sun- 
ledesz ,,Es,1l·vortl) Lekmne«, Konng- 
kjiitionutiilerne okI Preistterianer- 
ne ,.(Ll)i«is!ian Endeunor Zueiet11« 
Lka Vaptisrernc Our ,,«Tnptift Young 
Penka llnion«. Tet er sikkert 
lldtrnk for, nt de bar følt Trang 
til et selviuendigt llngdomsarbejde 
lmer for fixi. 

Elnttelig skul liae 11as1111es, at det 
kristeliqe lingdnni—:-m·l1eide i Dan- 
nmrksdcr er organiseret og dri- 
esJ under Namiet ,,.sdris1elig For- 
ening for 1111ge :V«’cem« er en Af- 
deling uf den store Verdensisfork 
nian »F M. C. A.« Men den 
dunffe Afdeling bar jo Frihed nok 
til "at kunne urbcjde selvstændig og 
i Trosknb imod den Nil-ke, hvori 
den-J Medleunuer er fiidt og fostret, 
oq som de tilde-leid Der bar vi 
altfaa et Eksempel paa, at et 
Ungdomsnrbejde knn fortere Under 
et større Forbund uden at misie 
fin konfessionelle nq folkelige Efeu- 
dommeliqhed og Selbstændighed 

A. M. A. 

Baruabas’ og vor 

Fædtelandskærlighed. 
«D J »Danskeren-«sS),1.1lter staar 

PladI beredt for hver, som vil 
strive noget sra dereLs Hjemegn i 
Tanmarkl 

Tet var ellers ifke Inin Mening 
at sfrioe unget, Inen saadan ved et 
Eping sit jeg plndselig sat i Pen- 
nen. 

Bad gan, tcenkte jeg. Naar bare 
nxan kan skrive noget, som er syl- 

-digt, interesant, saa Falk ikke skal 
san Vwmnielse eller gaa bag over 

sised at lasse det, ja saa lad gan-. 
Som Ballancestana har jeg valg 

Varuabas oq hans Faedrelandskcer 
lighe d; thi den var den rette Fædre 
landskaerligbed Born-Ih- 
i Skriften som en god Mand 
as Tro og den Helligaand og det 
var aabenbart Fcedrelandskaerligs 
bed, der drev ham over til fin 
Indes-L Cypern, for at bringe sine 
Landksnnrnd det bedste — Frelsen i 
Jesan Kristan — det eneste, der hol- 
der i Tid on Evighed 

Zank Barnabas er en as de faa. 
inan fender sra Cnpern, saa er jeg 
nasna en as de saa sra Holbek Amt, 
Efjeilebjern og Nidløfeegnen, som 
er draget bet· til det store Bester- 
land. 

sen siaer san: thi sra chelland 
er vistnok i det ljele taget kun fan, 
som er reiste til Amerika, i Forhold 
til dem, sont er komne sra andre 
Osgne as Danniark, især Jylland. 
Men Inaaske jeg med disse Linier 
kunde ringe en eller anden Ven og 
Siending op sra samme Egn. Liges 
soni Ksarlen, den Gang den sorte 
Tød rasede Damnark ved Aar 
1350, var bleven ene tilbage i Sog- 
net, saa gik han op i Klokketaarnet 
og ringedc med Kirkeklokken, og da 
hnn noget ester lyttede, saa hørte 
ban en anden Kirkeklokke ringe. Han 
gik derover og sandt en eneste til- 
overLbleVen Pige, som den sorte Døds havde levnet. Det er Vel ncestens 
overslødig at sige, at der blev Glcede, 
da de sandt hinanden, estersom det 
ikke er godt for Mennesket at vcere 
ene. 

Men det er nu godt at have no- 

get as den samme Fædrelandskcer- 
lighed, som Barnabas havde For- 
modentlig var han iblandt de 120 
Personer, som var forsamlede for at 
oppebie Aandens Udgydelse, eller 
c-gsaa var han iblandt de tre Tu- 
sinde, der blev omvendte paa Pinse- 
dagen. J hvert Fald er han et 
brasndende og skinnende Lys paa den 
sorste Kiikes SimmeL Oa ester at 
ban en s Oel Aar har opboldt sig paa 
Fastlandeh vel niesti«xer11salem 
Inen ogsaa i Antiokia og Silicien, 
vender ban for anden Gang tilbage 
til sin zwdeø Cnpern 

Jcoget linnende gik det vel en Del 
as as Dat: skere; vi Dendte ogs an til- 
lage til Vor zyødeø Danniaik, efter 
at vi havde boet her en Tel Aar 
Lg hvad der drev os, det var Fas- 
drelandskcerlighed, Kcerlighed til 
Foraeldre og Søskende og det natur- 
skønne Danmark, hvorom Digteren 
sonnen 

s 
s 
s 

»Jeg elfker Tamnartssz Bøgelunde 
« 

Lg Daten, hour Inin Vugge stud, 
Tot Land, hour tnine Fcrdre Munde, 
Lg siornet bølger for nnn Fad. 
sog elfker digje runde Hpjky 
Lin Engen ret en BluucstcrstaaL 
Lg Zøeti blaa sont Pigenszs Lje 
Lg HaaVeL Diankt sum Hutte-no 

Staat. 
Ja, iued Wer underliae REM- 

ser nærmer man sig Taktiiiartci Its-)- 
ster, efter at nian hat umrct harte 

derfra otntrent en Eneszs Aar. Sen- 
titnentaliteten løber uassten lJelt as 
Ined än. Man kan fnap Iw sine 
egne Øjmy Inen man 1naa ju, nam- 

man ser Falk i Masjtgde Ined Trac- 
sko paa. 

Og ruller man iacnnent Landm- 
paa Tag-et, saa smdfasfteszs der ju end 

ydermere at man er i Danmart, 
idet man derfra kan se de hollandste 
Vejrmøller, d ehoide og røde Ein-keck 
og Vøgeskouene, Sturer spadsere i 
Eugene og de Inokzhelagte Strau- 
tage. Jo, man er i DanIImrf. Men 
lkngd mere er, Tankcn meidet sin: 
,,Om nogle faa Timer, saa er du 
rsed dit Hjem, lon diu Familie Det 
er paa lang Tid den bedste og vari- 

skeligfte Situation. Og her er vel 
altid noget, fokn ikke kan eller skal 
forklaresi, men det kau erfares. 

·Ude paa Atlanterhavet gik du 
maafke en stille Aftenstund eue om 

og nynnede paa Sangen: ,,Hjem, 
Hiern, Hjem i det klare Vlaa« o. s. 
v» og du tænkte samtidig paa Hieni- 
mene hernede. -ku er man der og 
ser de ældre, næsten bleven gamle, 
dine yngre Søskeme Voksne. 

,,Om nogle faa Timer er vi der« 
kan ogsaa snart komme til at lyde 
til os, om vi er paa det hinnnelsfe 
Zog, sorn fører til Fædrelandet her- 
oventil. 

En Sygdmn, langsmn euer Inn-- 
tigere, tan snart ende Tilvaerelsen 
her. Lægen føler paa Milsen m- 
ster med Horn-den idet den døendc 
ynker dylzere ned i"Dødssi-«1)zsgens 
»al. Der er tun en eneste, Her her 
Tn følge med Inig og dig, kærc 
esæsery og det er Herren. Thi Da- 
Yd siger: »Noch jeg end skal dan- 

isDødsskyggens Dal, vil jeg ikke 
s er med mig- 

dinzKæp og din Stan, de skulle 
trø,ste mig. « 

Men gaar.vi derned i Troen med 
ngem da kan vi ogsaa sige: »Om 
kokt Tid saa er vi der« i det dei- 
lige, Iyse, evige solvige Paradi3s. 
Det bliver endnu meqet større Un- 
bren, end am vi om noale faa -.1.- 

mer venter at staa i et joriiff 
l«)?«keligt Lisein 

Men nn fsr ikke at qøre der fssr 
Ia- .gt oq vidtljfiiatx saa er der nnd 
to Brcendpunkter, som jeg Dil skriie 
noget om fra nIin Hjemegn, som 
vel nirrmest kan kaldes Sorøeanen 

Foruden det naturskønne med 
Bøgeskove, Smaasøer og frngtbart 
Agerland, saa bar vi, som en Inl- 
lænder nylig gjorde mig opnnmk- 
som paa, nogle meerkelige Lands- 
byer eller rettere Landsbynavne, 
som Nidløfe, Ondløse, llgerlø5e, 
Sengeløse, Benløse, sandløse Jord- 
løse, Jernløse, Tølløse, Taste-se a. 

s. v·. JVirkeligheden syneJ jeg ikte, 
at dero er Mening i alle disse Navne 
Thi i Bandløse har de temmelig fik- 
kert dog Band og nærved ligger sin- 
ringe Sizi- Og det er dog Danke 
overfpceudt at tro, at de ingen Bens 
bar i Benløse euer Jord i Jordløset 
Sengeløse —- ja, fortnodentlig er 

Byen fra den Tid, man brugte jasi 
isanesiste Senge J llaerløse Dedi 
jeg dog slet ikke uoget af, at de er: 
blevne saa franske, at de ingen Ilkaer 
har 

Saa er der Ondløse, ja hour ers 

det dog et udmcerket Navn; men- 

ak, mon det svarer dertil? vidsti 
nceppe. Guds Ord leerer os, atk 
-.?ennefkets Hiertes Tanker er and? 
f·ra hans Ungdokn af. Z 

Og endeliq er der Nidløse, hvori 
er det dog et skønt Navn, det er Ins-« 

sten et bimmelsk Navn Jeg bis-« 
selv tjent i 9 idløse, oa der Var 

ssaa aodt at verre. Der var det, jeg 
inalgte at siaes sont N nthr ,,Dit Folk 
ssial vasre mit Volk oa din Gnd skal 
Evas-re min Gm« 

J TM Gans-s lsavde man itfe Me- 
"ni-,1beds«5ra.;id, smn Inan nn er i 
"Dan1nark. Der fra Nidløse reiste 
ndennidere tre Pia-nd, en .Skania- 
ger, en Vaever on min Onkel, son! 
par Gaardmand, ind til Konq Chri- 
stian den 9de for at bede Hans Maj. 
om en opvakt Prcest, der førte en 

1evende Forkyndelse. De havde alle 
tre været med i Krigen i 64 og for- 

fiod not cudnu at jtaa ret med de- 
usis Meduuic pau Brystet. 

hiougcn sourcdc dertil: »An «ja«. 
dct kund-: mauikc Unsre gudt not·«. 
Lg de sit· sau ogsaa en nidkær Her- 
rcnsz chuexx 

Lg der nlcu Lin og der blcv 
stre. Listen Micij lwor er du dog 
et sføut :1cuutt, m jug wiulcr um, at 
der i hole Tuns-WITH Rigc finde-is et 

Lundishuuavn sont Icidlpsc. Mctk 
miJ »wic« hort, saa ftuar der et me 

got stcmt Naan Nimm-, sont, lmiis 

nong vilde kalde en By saaledes, 
san wilde den ika være for god udes 
lut"t"-.-11dc for Nisziser og LT1«oldc, Mo- 
rimtor ou 0«’)1u-1«rilla’cr. 

Mcn des-va-r1·e, lJVidc Folk kan 
msuu soruildc siq hen at bo i den- 
no xiudkstci Lands-Du — N id J 
Ell-isten stillt-Es den i Linie med Kiv, 
Ins-Ia Eva-Inn Ekinsygcy Aui11d, 
leiiisundclfc o. fl. 

Jakob sfriocr undugsna til nuglc, 
til iwilfc hun fis-M: »F have bcfk 
Nid i cchc deMte « 
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Tsssst TTTTTT 
Bienyt Lle jghedenl 

EIN-« fng «.-:.—. Donat-. 
Der f1ls;»v(l(.«s v,D;inskerens«« og ,.I(i1·kcbladets« Holdere. 

som betzklcr tlcrcs Bliul (eller Bl:1(le) op til Nytaar 1909 
(g SA« titliks besti ler og b::a er for een ny aarlig 
Holder at eet eller begge nævnte Bl Idc for 

Een Dollär Bogen-. 
efter nedenstaaende Bogliste. 

Det samme Tilbud gælder ogsaa ny Holdete. som be- 
stiller og betaler eet eller begge de nævnte Blacle for sig 
selv og for een Person mere for et Aar. saadanne faar 
saaledes ogsaa for 

Een Dollar Böse-· 
eftet Boglisten. Ligeledes: de, som hegtillet og betaler 
enten »Kirkebladet« eller »Danskeren« for et Aar for en 

ny Holder i Fædrelandet, faar føtstnævnte Blad for 75 
cents ug sidstnævnte for s 1,50. « 

For hver Holder mete, end den ene her omtalte, faar 
den, som indsender Besrjllingen, Bøget til 

en halv Dollars VoerdL 
Disse Tilbud gælder kra nu af og til d. l. Februar 1908. 

Benyt nu Lejlighedenl 
Virelctionen for D. l:. II. Is. 
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Hengh:1iso(is kommen og Svar, inclb. .................. s 1.00 

.1(risti Ei« -.:«’,tolgelsc- at Thomas a Kampis ................... 50 
Naar Dækket kaldor nkAlmqnist insb. ....»»..»..»..... W 

-. Skroni-2.»dog—§tærk, af M. Blædoh insb. ......»........ 25 
Den kristeiige·stndentekbevægelse. at Heibdkx ...... ..» ..» 10 
stranclk( gilt-us Datter, at N. P. Basis-J ....... .......... I LO 
Min K cis-. I) meu Mormonerne, at John Nicht-n .......·.. ...10 
Den l)se(’- u(i (’1’11e kair Goch, Lew. Wall-des ...-............. w 
Erinminger km mit Liv sk Wilh Beck. ...............-. . l-00 
En Pilgrims Var-dring. at John Bunysn .. ...... ...-» » 70 
Den lille sekugl om Kristikorkclgoiscn i spcnion ............ 4 
Herren or mit skjolci, indb. ............ ..» ..« ...-» .. 40 

«—’ Jlirjam Rossnbann ot Edersheim, indis. ...................... 50 
Ei Jesu Bitte-Fig Digt at Manch, indb. ....... ...... .... ..» 28 

Ægteskabet og Aulis-oh at Klsvoness, insb. ..» ..« ..» ... 25 
60 
60 
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Kkisti Karlighech I samling, 50 Fortollingoh indis. ..» ... 

.- 0 —- II — sl — — 
·.».... 

Ben Ent- at Lcw Wall-ice indb. ...................... s 1.25 
Seks Fortwllinget tot Born, at stolkenssn es Vssing, indb. 40 
Fottollingok tot- Born — —- — 40 
Fire Forcsllingsr tot Born, —- — — 40 
Troens Botydning tot dem, dot- vii from i Vordem « 

at skovgaZrci Fett-wem i Omslag soc-... indh. w 

» 
Kristns og da studokonde. — — indb. 45 

zz Zionigmem at Pastot Hat-ach Jan-on ................ 10 
:«-,i Prelst M en Sehnt-, i Otnslag .......... » .-................ 15 

X- Hvad Mannen fort-alte, en Jnlegnvo at N. ........-..-..... 20 
; s nder vileio Rosen-, at Jan Mo. Lamm indbb. ..» 80 

I Hedeiutsot. ak II. Glanbreeht, i Omslag 200·, lndb. 35 
AdventsMokkon at« Ernst Evors, j Omslag .. Wo» indh 40 
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spljnter at et VerdensspejL at Pastor J. M. Bangen .......... 25 
Ekko kra salotnons Egisang, — —- 

.......... 10 
Vejblomsl«ok, l Omslsg 500.. Papbind Ist-» snt indb. s 1.00 

q; iijericskuch . ...-...... 10 
X- lkejksetanketx ...·...... 5 

? Gipsy smith, to Fomärsz s- 
....-..... 20 

T Um Troens vishCC at Pastot P. S. VII. ...-.......»..... 5 
T O. tro okonoinisko symbolek —- 10 
ZZ llwr Danskerno linde- ihmerika at Pastor A. M. Anders-n 10 
»Is- :-·muler om Barnedasbsm at Pestot I. Pedotscn 10 
»T; usw-I has viivok Bibel,skx..1. .......... 10 
Zk Ge: ncm Ildprsvety It Eskalci smitix insltx ...-»W... 50 
L Er der Nyc?, at N. P. Madsen ........... ................... 10 
TI- -«»Ic-pg-mg. — üntindb................. 81.00 
IT X"«-»i«-«:;"-1Fred, — iomslag Löc.,in(1d. .. .. 40 

Z— i)nsbut!et, 1 Del, 1896, 180 Sider. ..................... 25 
kkseIsem Dansk Sprogltsko, indb. 25 conta, store Udgave 45 

XI Jiseks J krieg-avo, 1899. den sidst ndgivne at Beck, ......... 20 
indu- Missions Almanalt,1907 ............. ..»............ 20 
E«Ei·s!siiledek tra Kirken i Norden, indb. ..... 80 
«.?«:-s«»p«.i!æt-. st· Kr. Laksen ....... .- ............. ....... 25 

;- T(«-n. en i den krusne vordem Fragttssigavo, indb. .. s 2.i)0 
«J:- Um Amerika. ak Fischer Hausen, Pr;zgt11(lgiuse, indb. .. s SO-) 

Hm en kuknuktig Barneopdragelse, at« Thiersch ............ 10 
Uns-de sjælp, ak Ilesba stretton, indb. ................... 50 

« 

.—-!!-:i«i (,Ig Guld, ak GerliarcL i Omslag ....... 15 (’kf«nts, inrih. 25 
«-( s. Kinleys bekomnielng Livshist-0rie, Pragtmlgew iucib. s l.20 
in .1-t»yrerne i st. Andrenos, i 0mslag........ 20 cenc, ind« 40 

.x«.ssI.-4.-1set.«inger fra 1901, 1902, 1903, 1904, ......... inwi- ts- 
j«’-s. ji«-Hi F.:milie, at O. Hauch, indb. »......... ....... S ·.’ ts- 

; .I Ek.-nn-.ss Falk. af II. P. Ewslcl s-....·..»...».»·.. B TM 
EDTJ l(1"011b01’g, ·- s —»»»»»»»« ...... S : E« 

-I«;k dk -L:».kc vaniithaschls- —»--».-»--««».. s USH 
.·-·i.s.x) Kaum mkid M()1-nionerna, It Joh. Niolson ..... I» 

--:-., at Brut-»st- Scliri1!, jncilx M 

s-,.-v--k 1’vjst, at Ghin-· Dickens, indb. ....... M 
s«!-·:s-·-st« i Si stokt tisusk stumman at Aug. lis1sniiis»ssski T- 

.-Z-»- ty-Ielig og klaktl send alle liksxtJUFxsps -. 

Ixufhk päcközfgs « Ozxtr Ox- s. EFY 

Matt-, Eises-Hi- 
;;sj; uxskkss Ist-get tot more end Præn;j::1««’:«,-I»-sj» i« ...-; 

segniiv Bespiklingerr. Pongeno somit-s br«i.—.:. s« m 
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. taxes pas Posthusot, ok hole Betst-et tot B! ji- mask .—c...;«.s.— -. 
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H miig moci Bostillingom 
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