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»Don steten« 
Mvekfeudt til Substribentek, indtil udtryk- 
selig Opsigelse modtuges af Udgiverne, og al 
soll it Imm, i Ovekensftemmelse med de 

Jorenede States-H Poftlovr. 

Hut Los-me heuvendek sig til FOU, der 
content leadet, einen for at købe has dem 
elet for at fu« Oplysning om det averterede, 
indes de Iltid omkale, at de faa Ausruf-se- 
tmctet i dem Blad. Det vil være ttl gen- 
IUI Nym. 

»Status quo« 
I 8-stersøen og N ordsøen. 

Vi har forresten længe forde- 
holdt vorc Læsere en Rcekke træt- 
tende Meddelelser o1n, at der mel- 
lem Russland, Tyskland og Stier- 

rag førtes indbyrdes Forhandlin- 
ger om status quo i Øster- 
søen. Thi man er jo nu bleven 

saa vant til saadanne Spørgs- 
maals Drøftelser, at man ikke la- 
der sig overrumple af den første og 

bedste Journalists Hiernespind 
Jmidlertid syncS det dog, som der 
denne Gang har vaeret ført ret 

indgaaende Forhandlinger mellem 
ncevnte tre Lande. Verdenspressen 
tog nemlig de versercnde Rygter 
op til grundig Undersøgelse og 
fremtvang derved en officiel Be- 

kræftelse af, at der specielt fra 
sk og russisk Side har været sørt 

Mlske Forhandlingek om Bena- 
relsen as status quo i Østeri 
søen. Sverrig har de to respek- 
table Magter taget med paa Rand, 
medens man synes at have an- 

strengt sig for ganske at overse, 
hvad Danmark muligt kunde mene 

om denne vigtige Sag. 
Naturligvis har den vanligc 

tyske Taktløshed givet Anledning 
til Kommentarer. Og kun den 
svenske Presse synes ncensomt at 
ville forsvare den store Kejsers 
Rænkespil ved at antage, at 
Grunden, hvorsor Danmark ikke 
har vceret inddraget i Forhandlin- 
gerne mulig skyldes ,,danske Ud- 
talelser« om, at Danmark aldrig 
kunde godkende en saadan Plan, 
uden den var anerkendt af alle 

Stormagterne, og specielt af Eng- 
land. 

Selvfølgelig kan vi kun sympa- 
tisere med saadanne ,,danske Udta- 
lelser«. Det er dog fremfor alt 
givet, at Danmark, som Forholdene 
staat, først og fremmest maa bejle 
til engelsk Gunst og absolut og 
afgjort lade Tyfkland sejle sin 
egen So. Hundredaar gamle po- 
litiske Knuder med det britiske 
Rige maa her ganske overses. Vi 
mener ikke at sige, at Danmark 

skal komme med en utidig Anraas 
belse om engelsk Protektion. Ab- 
solut Nei! Men det maa se saa 
ilsoerdigt sorn mnligt at faa bragt 
Orden i sin udenrigske Politik — 

faa en Jntcgritctstraktat i Stand, 
saadan som Norge nylig fik det. 
Og mellemtidigt bør det vare sig 
for at give Anledning til« Drøf- 
telse i Verdenspressen, enten det» 
saa er ved altsor kærlig Artighed 
mod dets sydlige Nabo eller ved 
uklog Storpolitik i Udemrtigsmi-. 
nisteriet. Det gør bedst i at holdes 
sig saa stille og passiv som mu-» 

ligt og praktisere saa politisk ube- 
mærket, som Forholdene paa nos» 
gen Maade kan tillade det. 

Jøvrigt ser vi os i Stand til 
at oplysze, at Forhandlingerne om 

Østersøspørgsmaalet allerede fkal 
være strandede. Og heldigvis maa 

man sigel Thi har den tysksrusi 
siskssvenske Hensigt, som det paa- 
staas, været ,,mare clausum« (luk- 
ket Han) i Østersøem saa indeholdt 
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saadanne Forhandlingers alvorlige 
Fortsættelse en virkelig Fare for 
Verdengfreden Det er givet, Eng- 
land vilde toinges til at dummen- 
tere sin Mening um det Upraktiske 
i en saa encvældig Politik. Og 
hoc-m tvivler saa onc FølgenTZ 

Mcn nn syncis altsaa Sagen at 
viere strinlagt — for en Tid i 

wert Fald. Lg i Stedet for er 

Inan gaaet til en storpolitisk Drøf- 
"telsc as status quo i Nord- 

Ysøcn 
I Ente-n det er sket paa Initia- 
Jtiv as den engclske «’egcring eller 

Jdcsn tyske, skal Vi lade være nsagt, 
Ida de fremkomnc Oplysninger i 

Esaa Henseendc er Ineget modsi- 
sgcnde Men Meningen er at ar- 

lrangere en Ovcrenökornst mellem 

iEnglanT Holland, Tyskland og 
IDcnnnarE og eventuelt Frankrig 
otn status quo i Nordsøen. 

Betydningcn heraf skulde vcere 

den, at Tyskland vilde inodsætte 
sig enhver Rrænkelse af status 
quo i Nordsøen og forpligte sig 
til ikke selv at krcenke den· Og 
alt i alt skulde dctte igen danne 
Jndledningen til at sikre Freden i 

Europa. 

Faktnm er, at der allerede føres 
ivrige Forhandlinger desangaa- 
ende. Og selv om man sclvfølge- 
lig paa nuuærende Tidspunkt slet 
intet kan sige om et cventuelt Re- 
sultat, har man dog Lov til at 
lmabe, at der vil opnaas en aner-; 

jkendelsesværdig Ordning as Spørgs-. 
smaalet hvisz Betydning for Don-J 
lfinan saavel som for Verdensfreden 
;er en skarp Modfætning til Kejser 
HWilhelms intrigante Feberdrøftelse 
saf status quo i Østersøen. 

c. 

Vore danfke Kolouiers 
Historie. 

Som bekendt hat C· Rasmussen 
Publishing Co. i Minneapolis be- 
gyndt Udgivelsen af et stort Værk: 
«Danske i Amerika«. Dette 
skulde geer indeholde Oplysningcr 
TVAMMCLYLOLILSLOL Em- ri: 

store og smaa Kolonier, saa at der 
baade for Nutid og Eftesrtid fan 
foreligge Efterretninger om, hont- 
ledes de første Nybyggere levede og 
Virkede i Skov og paa Prærie, san- 
vel som i Byernes Travlhed, i Øst 
og Vesi, i Syd og Nord. Enhver 
Koloni, som ikke faar sin Historie 
skrevet i en ncer Fremtid, Vil vonsta- 
ligt faa det gjort. Tet kan nemlig 
ikke gøres3, naar de gamle er døde, 

Ihr-is ikke det vigtigste af deres Op- 
Ilevelser er bleven nedtegnet forins 
den« Meget kan gaa fra Slcegt t:l 
Slcegt ad den Inundtlige Overlenei 
tingens Nei. Men man kan aldrig 
vide for nist, otn det, der gaar san- 
ledes, er helt rigtigt. Og meget 
Vil gaa uigenkaldeligt tabt. 

Med Udgivelsen af ,,Danske 
i Amerika« er der lmdt Vort 
Falk en Lejliabed til at faa dets Di- 
storie her i Amerika bevaret for 
Eftersloegten, og budt hver enefte 
Koloni en Lejligbed til at faa sit 
Blad indflettet i denne Historie-. 

Men det fletter sig ikke selv ind, 
og det viser sig at vcere et saa stort 

dg kostbart, ja Unverkommeligt Ar- 
l«-ejde at faa alle disse Vlade ind- 
flettede, at enhver Kolani. som øni 
sker sin Saaa fkrevet nn, maa gøre 
fia det klart: vi maa selv tage Haand 
i med og gøre vort til, at det kan 
fle. 

Da undertegncde nu i Vinter ar-- 

beider for Udgiverne af "nævntis 
Værk med at samle og renstrioe 
Eftevretningerne fra Kolonierne, 
vil jeg gerne opmuntre alle, son! 
kan, til at tage kraftig fat paa at 
indsamle og nedfkrive, hver paa sit 
Sted, hvad der dør hevares for Ef- 
terjlægten, og hvad der kan vise, 
hvorledes iscer de gamle har kcempet 
og vinket for at baue quene og 
opbygge Landet. Fortcel jcevnt og 
ligefrem om, hvad der ftaar for eder 
fom det nævnevcerdigste, og om de 
Mcend og Kvinder, der har taget 
Del i Grundlæggelsen og Opbyg- 
gelsen af Kolonierne i Kirke- og 
Foreningslivet eller paa anden 
Maade har gjort fig fortjente Jo 
ftørre og ældre en Koloni er, des 
mere er der selvfølgelig at sortaetle 
fra og om den. Men ogfaa de fman 
bar omtales og have deres Pladjsfs i 
Historien, fom de har den i Livet. 

Skriv kun, uden at viere bange 

l 

for mulige Stave- ellevl andrel 
Sprogfejl, sum ikke alle kam und- 

gaa. Jngen skal af Frygt for dem 

holde sig tilbage, de skal nok biioey 
rettede. Og der er heldigvis mai-ge» 
i vort Folk, squ kan skrive og for-; 
tælle, saa det kan gaa i Tri)kken. 
De findes i vore Mcnigheder i degge 
vore lutherske diirkcsamfund; de sin- 
des i andre Kirkefamfund, i Bro- 

dersmnfundsfredsc, i de danske sam- 
menslnttede Foreningers og Ung- 
duntszskrcdsc, samt paa Steder, huor 
der er andre danfke Foreningcr Uer 
siet ingcn SamIIIcuslutninger. 

ch siqer igem tag fat — n n 

er det Tib. Tag fut — for 
vor danskmmrrikanske 
Historie-Z — for vors dan- 
skc Koloniers Skyld. 

Ved et saadcmt — og kun et 
sandant — Fasllesarbejda fcmr Ui 
skrevet vor danske Folks Historie 
i Amerika. 

A. V o b j e r g, 

Vest Danmark (Luck P. O.), 
Wiss-, den 23. Jan. 1908. 

-.-O-.———— 

Bote Søudagsskolclektie 
igen. 

Lidt Poesi iblandet Lioets pro- 
saiske Hverdagszslighed er unægtelig 
srwrt oplivende, og Korresponden- 
ten jra Albert Lea fortjener umis- 
feudelig Paaskønuelse paa dette 
Lmraade. siun Skade, at Poesien 
saa hurtig slaar over i Prosa. Ja, 
det er underlige trcege og prosaiske 
:!)-’odsaetninger i Livet, Modsigelser 
og Selvmodsigelser i Tale og 
Zkrift, man ofte kommer til at 
staa Anfigt til Ansigt med under 
Livets vekslende Knar, og det er 

rimeligvis ogsaa i Erkendelfen 
deraf, at Korr. fra Albert Lea 
ffsnder det smukt i sin Artikel i 
»Danskeren« fra i Tirsdags at be- 
gynde med en fin Poesi, medens 
ban slutter med en scer, kedelig 
Prosa. 

Den første Linie ny· nerM 
kønt om Kærlighed —- söm er »F 
største og cedleste i Verden. 
sidste Linie taler saa flemt PS 
Nin-dick —- FIEDLER-»Hle 
Verden er Hadets vcerfte Vaabenq Sau nægter Korr., at hans føtdz 
ste Jndsendelse — som jeg tillodl 
migY at kalde Kritik — var offi-- 
ciel, og lige straks derefter medde-" 
Ier han os, at Bestemmelsens Of-. 
fentliggørelse bærer han alene An- 
svaret for. —- Det er altsaa en Of-? 
fentliggørelfe, som ikke er officieL 

Ydermere taler Korr. om, at han 
ikke anede, at den — hans førsth 
Jndsendclse — ,,vilde falde nogeni 
for Brystet«. Det er jo et halt« 
flot OrdspiL Men naar man læg-’ 
ger Meerke til Korrespojidentens; 
Elutningsbemærkning i «Dsk.« fra 
17. Jan. saalydende: »Dette til 
Eøndagsskolekomiteens velvillige 
Onewejelse«, saa synes det mig 
umsten, at ogsaa dette kommer i 
Strid og bliver selvmodsigende. 

Men det synes dog højst maerke- 
ligt, naar Korr. omtaler vort Sam- 
funds Aarsmøde sorn ,,et Aarsi 
møde, bestaaende uden Tvivl for sen 

stor Del af Mcend, der ingen Er- 
faring har sum Søndagsskolelæs 
rere«. Mon dette virkelig forhol- 
der sig saaledesI 

Vort Aarsmøde beftaar jo af ca. 

70 Præster og omtrent et lignende· 
Antal Lægdelegater. Mon disse 
mauge virkelig er blottede for Er- 
faring i Søndagsskolearbejdet? 
Denne Beskyldning grænser dog 
vist til Overdrivelfe. 

Jmidlertid vil vist Korr. saa-; 
Vel som ,,Danskeren«s øvrige Lee- 
sere give mig Ret i, at Søndags- 
fkolegeruingen udgør en af de mest 
betydningsfulde Grene i vor kriste- 
lige Missionsvirkfomhed Og at 
Enheden giver det bedfte Resultat, 
derom vidner jo ethvert Organisa- 
tionsarbejde. Hele den reformerte 
Kirke i dette Land benytter paa faa 
llndtagelfer ncer »Den internatio- 
nale Søndagsfkolelektie«· Mon 
ikke dette er et talende Vidnesbyrd 
om, at disse mange forskellige For- 
greninger og Organisationer· hat 
set, at der er Styrke i Enheden, og 
at netop denne bringet det bedste 
Resultat. 

Vantroens Magter organiserer 
sig staerkt i vore Dage og forsøger 
at drage frem i saa fast stimmen- 
fIUttede Trvpper som vel mulig. 
Socialisterne holder ogsaa Stän- 

,.—- 
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dagsskole, lJvor der arvejdegi paa 
at udsaa Hadets og duciszundelseniiE 
onde Scrd i Børnenes Hierter —. 

Had baade mod Religionen og at« 
horgerlig Samfnudgiordem . 

Jeg har just et svenst Blad ligY 
gende sur mig, soui surtæuer otch 
Socialisterskegx SksziImagi-stolearlchdey 
i Stockholm. Der meddele5s, hour-k 

» 
ledes denne social-de1not«ratist«e« 

»Søndags;-skole lech as Hader-J dnde 
Aand — mcn uieget systematisc, 

iaesxtsetist og vindende. Blandt an-: 
Edet citercgs et Par Beri- as den so- 
ciat-demdtratist"e andagisstoleiU 
Sangdog, sum i klare, lctsateltgu 

FOrd giver dg- et Dznddlit i dct grue-’ 
slige Had mod Religion, Prasster og 

iborgerlig Samsmcdsorduiug, sum 
ssorsøges indplantet i Bernencgi 

tcxjcela « 

,«.De rite de gödas med arvetarekz 
soett 

Och Prestarna ge osgi ett l)em, 
Då slutligt vi stupat — ett yelvete 

hett «» 

V 
l 

Om icke vi offra åt dem.« 

Et Par Citater fra samme Sym- 
dagsstolesangbog er endnu vaerre 

og mere oprørsk, men ovenciterede 
Vers taler tydelig not« om den 
Aand, sum raader i den social-de-i 
mokratiste Søndagsskole med al» 
dens System, Æsthetik og vindedel 
Væsen. Og det synes mig, at Vi 
i diese haarde Tidek itke kigtigs 
ar Raad til at sprede ziræfterne, 

men at Vi ogsaa i vort tille Sam- 
fund burde øve os i at gaa freut 
;i sluttet Trop ester saste Regler —-J 
Luden at Vcere traelbundne — saa 
Tat vi paa Rampens Dag kan vide,. 
)l,worlede5 der arbcjdes over lsele 
JLinien lige saavel i Søndagsskole- 
Lgerningen som i alt vort øvrige 
;kirkelige Arhejde. — En bestemt 
Arbejdsplan giver Sikkerhed i Ar- 
«bejdet, og Søndagsskolearbejdet 
Xtcever i vore Dage en sitker Ledelses 
uden Famlen. H 

Den amerikanske Kirkes Sie-n- 
gsskolearbejde er, ifølge flere 
ominente Maends Udtalelser indc 
a et for Kirken ret farligt Spor,: 

» 
s med at blivej 

xkirkefjendtlige, og man arbejderfj 
..-paa at faa Søndagsskolen ført ind 
waa en mere fast og sikker Grund- 
mold, end den for nærvaerende er. 

ZJ ,,Current Literature« for Fe- 
xibruar dette Aar læses en Artikel 
om denne Sag, og deri udtales en 

sFrygt for, at Søndagsskolen skal 
blive en virkelig Hindring for Re-« 
ligionen. 

Jeg skal fremføre et Par Cim- 
ter fra samme Artikel: »For ikte 
lcenge siden gik en luthersk Præst 
saa Vidt, at han erklærede i nong 
Bemærkninger for »Ner York 
Board of Education«, at han an- 

saa Søndagsskolen som ,,the gren- 
test foe religion had to contend 
with«. 

Redaktøren af »The Examiner« 
— etbaptistisk Kirkeblad — kalder 
Søndagsskolen paa dens nuvcerende 
Grundvold »wretchedly inadequate". 

Disse og flere lignende 11dtalel- 

ser vidner om, at man manae Ste- 
der har Forstaaelsen af, at Vi maa 

have et mere dygtigt Arbejde nd- 
ført i Søndagsskolen, dersom vi vil 
undgaa den rcedselsiifulde Muliabed, 
at vore kcere Vørn, sorn er døbte 
i vore Menigheder, skal slippe os- 

ud af Hænderne og falde i Dick- 
Velens Snare, 

,,hvoraf Gud dem en Gang rykte, 
da han Døden undertrykte«. 
Og her er det, Vi tillader oZ at 

mone, at Enbed i Sind og Tankc 

og Eusartethed i Arbejdsmaade Vil 
vtere en mwgtig Himle 

Vi bar i vort Samfund en 

Trop as henved 700 frivillige Tie- 
nere — Søndagsskolelccrere —- 

som Søndag efter Søndag Aaret 
rundt møder frem til den saure 
Vigtige Gerning. — Gud i sin 
store Naade velsigne enhver af disse 
kaere Søskende! Men swt nu, at 

alle vi 700 satte os hen Lørdaa 
Aften — tcenk dog, 700 danske 
Sgndagsskolelærere i D. s. d. ev.- 

luth. Kirke i Amerika, hvilken 
mægtig Heer — at denne store 
Stab af frivillige fcetter sig hen 
en stille Stund hver i sin Stne, 

Fqkkølelse Rufes-et pas en Das 
Tag LAXATlVB Bkobt O i « 

let-« Apotheke-Ae neimeesglr1 til-Eis Egg- 
Ivis üet tkke Innre-. E.W. GROYIY Us- 
ttetsktttt et pas hvet Zeis· säc- 

A« 

gennemtænker Lektien — den sam- 
me Wktie — i Bnli levs Bibell)i- 
storie eller Liisreliog, sannnenhol- 
der den med Bibelen, gemiele 
ser den lille, korte Søndagsziskole- 
sorflnring i Kirkedlndet, lieder for 
den snmme Sag, og san, nnar 

Eøndagen oprinder, følger den be-« 
slentte lithnrgiske Plan, gewein- 
unnr den sunnne Leitie med Bin-- 
neue i hilnssserne og sndelig sum- 
!er hele Zøndngszisfolen oin den lie-« 
stenite Gyldeikzeksh jct selv i Bi-· 
belllniisen vlnndt de kunsirmerede 
nnge gennemgnnr der snnnne Enine 
sm Bilieleth sont simrer til Vor-( 
neue-:- Leflie i Lierelmgerne —— 

Enndeiig, Syst-ende, her øjner jeg 
lieriige flicsnltnteU thi her lyseis 
Osnds Forjkettelser —- Ja og Amen 
——— sont de er i Zdristriii Jesus, vors 

Herre, hun, soni er Børnevennen 
sior og vil saa gerne buere Bnrnei 
op til Gud pan Armen. 

»Prøver mig dog derved, siger 
Herren, om jeg ikke skal«aabne eder 
Himmelens Sluser og lade Bel- 

sinnellsen i Overmaal tilflyde eder« 
(Mal 3,10). 

Herren velsigne dort Samfunds 
Søndngsskolemission saavel som 
enhver anden Mission i D. f. d. 
ev.-lnth. Kirke i Amerika. 

N 
O Broderkcerlighed 
Jens P. Heede 

Find. i Søndagsskolekomiteen. 
Anm. Nu kan det Vist være 

nok med denne OrdvekseL med 
mindre man vilde optage en Drøf- 
telse as selve Sagen, hvad der 
dog vist maa anses for alt« for 
tidligt. De udarbejdede Søndagss 
skolelektier kommer sikkert til at stcm 
deres Prøve i Livet som enhver 
enden Ting — vi mener i selve 
Søndagsskolen. Enhver Søndags- 
skole bar naturligvis fuld Frihed 
til at benytte Fællesplanen eller 
en anden Plan, som den finder 

dct bedst under de Forhold, den ar- 

bejder under. Tiden vil sikkert 
Disc, lwilken Plan er den bedste 
Plain-n er doq aldriq Hovedsagem 
mon dorimod at der gøres et qodt 
Arbcjdc cftcr den Plan, man føl- 
act. Red. 
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En ny Bogz »Kougedattercn«- 
Fortælling fra det gamle Testa- 

mentes Dage. Af Alfred Lind· En 

gribende bibelhistorisk Fortælling. 
Den begynder med den Tidsperiode 
i Jsmels Historie, da Saul var 

Konge og David slog Filisterkæms 
pen Goliath. Den slutter med Da- 
vids Tronbestigelse, Konge over Js- 
raels Folk. Bogen kaster klart hi- 
storisk Lys over de Tider og bibeli 
bistoriske Skikkelfer fkildres. Bogen 
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Danifh Luth. Publ. Haufe, 
Blair, Nebr. 

Ægtevielsesuttesten 
VI hat endelig opnuaet at fas- en vellykket og elegant udiørt 

Ægtevielsesattest pap- Dansk og i smagkulde Kalten-ek- Det er jlclce nogen 

Biterligaivg, wen originalt ndført ak det bekendte Firma Ernst Kauk- 

matm Co. Nr. ll i vor illustrerede Katalog et en ringe Efterligning. 
størtelsen et 17 X 22. Pris: 85 pr. Dusjn. llaves ogsaa pas- Engelsk til 

samme- Pris- 
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lmposstesscsc, elegante, nys 

Gratulationskort. 
Fine, nye Bryllupskort i Bogform. Pris 10, II, 20. 80, 4()c. 
smukke sølvbryllupskurt. Pris 12 og 18 Cents pr. stk« 
Meget fine K()11firmationskort, helt n)"e. Pris 5, 10, 15, 

20 og 40 Cents Stykket. 
Desuden haves smukke Lykønskningskort til 5, loc. Stk. 

send alle Bestillinger paa Kort til 

Danish Luth- Publ.. House, Btaik, Nebr. 
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..—....M.. Væggeko Ist. »W- 

Vi liar nyiig fixael et Iiyt Optitg itf Væggek()rt· Felsende haves: 
Nr. 2·’0. l I((Ir.it"(v1"n1.etiint.11yt- Yæggekorh nie-d lkilleil(-:!1«.Jesus meri 

Tornekrunem elpgimt krmnstilleL smrrelse 7«I;):ll«1««j. Jlecl fel- 

gende pa-:tr)skt: Bette hast- jisg Ljort for (lig! llvml gar du sm- mig? 
Yi have fuaet Liegeriom vecl licins Haku-. Per ZU (.’ents stykkuh 

229. liafitels Enng i lind inrvetryk. Stett-ehe sz -41.«;. Med skmsi Salv- 
» 

kam- og runde III-met Færdigt til ()k-h:c-ngning. Pris 1()(’k-nts. 

? 

? 

he liaves tut-il folgende fisrskeliige Bibplsprug i Søivt1-)k: ..-Iek.x ug mit 

11118.Vivillle tjene llerre11". »He-Tut er min llyrdcx mig sksil intet 

fiittes", ,,.1(-(- er mal edu- a1!« Mng insitil Yprdpns E1111e", .,F"ælt- ciin 

Yej Daa Herren ng foriiid cligss paa 118m". 

23(1. I)u. do» Hterrelse UXOIFH Pris 15 Cksntsy I 

De have-s- med samme Skriflsprog som Wean nævnte. Z 231. Fire ski«it’tsprug. mecl smukke Blomster i naturlige Farver paa lys 
Bagg1-und. Eet sprog i Selvrryk pait hvert Korr. Sterrelse 10xsz. 
Kot-time er mesd sank-tut hin runde Iljømer og kan liænge eller staa, Z som man mai-me Auske. Pris 25 Cts. 

. 
Skriktsprogene er folgende: »Ja. jeg komme-r snakt. Ame-n!" .,se, jeg 

er mecl Stier alle Dage", »Hm som tror paa migJiar et evigt Liv", 
»Kommet- til mig» .jeg vjl give eder Ilvile". 

232 Fire Bibelsprng i sslvtryk paa svært, hvidt Kanon, med et Kors 
omvnndet at smukke Blomster i kint Parvetryk Eet Sprog paa hvert 
Korr. storrelse 14x45392 Mecl runde Hjomer og seh-kann Færdigt 
til 0phængning. Pris 35 Urs. 

skriftsprogene er folgende-: »He-treu skal bevare din Udgang og din 

Indgang", Freclens Gud være meci eder alle!" »Jeg og mit Has, vi ville 

tjene Herren", »Um Nimde er dig nok". 
skriv efter nong uk ovenstaaende; de er en Pryd i Hjemmet. 
Frimærker modsages for Beløb tndtil sl,00. 

Danish Luth. Publ. Hause, mai-, New 


