
Barmhjcrtighed. 

Ja, bare denne Gang, saa skal 
jeg nok kønt holde mig ved Inin 
Side. Selvfølgelig, naur min Taufe 
er realiseret, saa kommer jeg igen, 
det vil sige med Meddelelsen. Den- 
ne Gang —- en foreløbig glcedelig 

«Meddelelse —- og nogle af mine 
egne Tanker. Hvad glædelig Med- 
delelse angaar da dette — de to 
første P. C» jeg modtog som Svar 
paa niin Hennendelse (se »Dsk.« 
af 24. Jan. d. A.) lnwde Summen 
säka hois Maalet nun-L-. Dernæst 
lad mig sine, det Alex-der min, at oi 
i nor siirteforfatning Kap. lV but 
Order Barmhjertighedsansmlter 
(B.ornel)j., Hosp., Dink., Illderdl)j., 
MissionsthL o. l.). At man saa det 
følnende Aar (1898«) ved AursnL i 
(85ree1111ille,!l?kicli. vedtog Regler for 
D f. K.’s Burmhj. og dog scerlig 
for Vørnehj., det mener jeg Iigger 
i Sagens Natur, da den Gren af 
BarmhiH allerede ved den Tid 
havde studt lovende Knopper. Vi 
vil maaske faa et Dusin Regler for 
hver af de to andre Grene (Hosp. 
og Alderdhj.) den Tug, de bliver 
hygget og fredet otn med lige san 
megen Kærlighed som vore Børne- 
hjem 

Dernæst maa jeg sige, jeg for- 
staar ikke den gentagne Udtalelse, at 
et Alderdomshj. skal ,,oprettes, op- 
holdes og kontrolleres« af D. f. K.; 
thi i min Enfoldighed kan jeg som 
Prcest i D. f. K. egentlig ikke tcenke 
mig noget andet. Jeg kunde tcenke 
mig, at Herren kunde faa et Hospi- 
thl og et Alderdhj."begy11dt, uden 
at famme fra Begyndelsen af var 
begyndt, blev opholdt og kontrolle- 
ret (i disse Ords strenge Betydning) 
af D. f. K, som vel nok er sket i 
Brule, Colo. 

Og hvad skal man saa sige, om 

saadant er sket; jeg ved det nemlig 
ikke. Man har aldrig spurgt mig 
til Naads,og det vel af den simple 
Grund, man har vel ment, jeg for-» 
ftod mig ikke paa sligt, hvilket erl rigtigt nok. 

Men kan de tre nysnævnte Ord 
ikke anvendes paa Sagen eller Hjem- 
met, ja, Hjemmene i Brush, Colo» 
i deres jtrengefte Betydning, faa er 

IMMMOIMMTM 
vort Samf. Formd., G. B. Chr» 
siger i sin Jndber. Side 3412. 
Ligeledes hans Udtalelse Side 29— 
03, hvor ogsaa Direktion ncevnes. 
Spørger vi, hvad gjorde D. f. K. — 

jeg mener ,,Aarsmødet« i samlet 
Session er ensbetydende med D. f. 
K. —- ved dette, lad os sige, to 
Aars gl. Barn, jo dette: Aarsmødet 
opmuntrer til fremdeles at omfatte 
Diakonisse- og Hospitalssagen i 
Brush, Colo» med Kærlighed, For- 
bsin og Støtte Side 94—04. End- 
nu bedes man mcerke sig, hvad der 
meddeles paa Side 36—06 og Side 
30 31—07. Nu tænker jeg mig 
en og anden af mine Præstebr.," 
naar han lceser, hvad Aarsm. op- 
muntrede til —04, vil sige — kan 
Ptæsten i Wissar, Nrbr., ikke se, at 
Aarsm med nysnævnte Opmnw 
tring ikke har sanktioneret et Alder- 
dhj. i Brush, Colo. 

Jo vist, det ser jeg nok, men jeg 
ser tillige, at D. f. K har sat Al- 
derdhj. ligemed HospitaL naar den 
nævner Bar1nhjertighedsanstalter. 
Og det er vel et SpørgsmaaL om 

vi havde haft i Brule Colo» hvad 
di har i Dag, var samme ikke ble- 
ven begyndt af san at sige Gutest- 
mnnd. Den f. K. har snt (bl. a.) 
som Fortunal at oprette og ftøtte 
Basmhj.-Anstalter. Et Hospital 
blev begyndt, før vi Var færdig ti.r 
det, som Sams. og sikkert ingen 
iblandt os i Dag betoivler, at 
Barmle. Gnd staat bag ved det. 

Hvad Ander, om et Alderdhj skal 
benyndes paa smnme Mo ide. 

Vi bar nu en Gang tnqet en nnd 
Del af Nordboernes sene og fejge 
Natur med os til dette Land. Men 
Gnd ske Lov, vi har saa ogsaa en 

«) Skriv dog Ordene fu l dt u d 
i ligefrem Lassning. Red. 
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Detce elegante Uta- kok 53.75. 
Ist De ksbek Uhr-, klip sa- 
dette ad osk send os med De- 
te- Nsva oHZ Adresse-. sm- 
vU vi med Lapi-es Sense 
Dem for Undene-sehe et 
Smakt Uhr o lcæcle c.0.l)· 
Oz.7s. Dobhe r Instit-END 
»stat- windek« og »Es-ea- 
Set«'; Vætltet et kigt knrszd 
net med Jnveler og garsti- 
tekes at holde korrekt Tid. 

Lang Galdpletteks t Kæde for Damer elle- 
Visstlcæde for Mænd. Detsqm De Anset d««t 
W- isse med etw »Golcl-F’1lles1" Uhr-. sek- 
-.et-1 Eksptessgenten de»s«Z-75 og Uhr-et er 
Date-. Vor WAer Gar-mit kcslzxetmed hvert 
Lin-. Omtql hvad De onst-eh Damen hr »I. 
Ie- Msndsuhr. Adresse-n M, c. F ABBE-IT 
sscpt —- 10 Das-dok- st. Ohres-o. lus- 
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lgod Del af samme Udholdenhed for 
den Sag, vi førft har omfattet med 
vort Hiertes Kærlighed Hoad det 
gælder am her, er: ikke oIn det er 

»den Helligaandss Beflutning«, at 
di skal dygge et Alderdhj. i Brule; 
tlji det sfal nak komme, fordi det er 

den Helligaands Neslntning, nien 

det sknlde ogsaa vcere »vor Beslut- 
1ii1n1«. 

Og naar jeg saa endnn vil ded- 
føje nogle Tanker on Tal til Oder- 
den-he sna knnde jen gerne sinks, 
sein en sande —— lnister jeg ret 
nnder dort Aar-Ini. i Alliert Lea, 
:I.Ic’inn., Win: »Hm-:- jea maa fsn 
Lan til at take-, saa skal jeg der-ists 
det, jea fixier, da lwisJ man lmrer 
111in, sfal jen faa eder til at trd det«. 

J en ««.’sli«tifel i ,,Tansleren« af 
28. JOHN d. A. skkivek Quku L. N. 
Olsen: »Jea kunde qddt give mine 
Grunde derfar, at Stedet for et 
Alderdl)j. ikke er Bimle- Colo.), 
inen sfal forlødig ikke aøre det«. 
Da jeg, sont før sagt, ikke agter at 
tage til Pennen oftere i denne Saa, 
saa skal jeg nieddele med det samme, 
lworfor jeg niener, at vi som Sam- 
fund maa have et Aldl)j. i Brule 
Colo. 

Min førfte Grund er givet i Inin 
Udtalelse otn den lSelligaands Be- 
flutning. Den anden Grund faar 
jeg ved noget af en Kommentar til, 
ljvad en Præstebroder skrev til mig 

»sorleden. Han striver: ,,Glceder 
Iniig over, at du er onmendt til Al- 
Yderdhijagem men tvioler meget 
Jpaa, at du faar alle omvendt lige 
saa hurtigt og kraftigt som dig 
selv. Ubetcenkt Nidkcerhed skaderj 
efteft den Sag, man vil gavne. Kan: 
det glcede dig, maa du gerne tagei 
mig paa din Lifte for 825 Der! 
stur vist begyndes Iidt andeklech 
for at faa Sagen til at gaa«. Der- 
til maa jeg førft sige, jeg synes der 
burde have staaet Jver i Stedet for 
Nidkærhed Men det er maaske rigss 
tigt nok, det vil da falde sammenE 
med, hvad en anden Prcestebr. skrerH han skriver: »Du gyselige Mand 
med det store Hierte og den grove 
Pen« o. s. v. Nuvel, Spøgen til 
Side og Alvoren frem, som Pastor 
Busch fra Danmark udtrykte fig. 
Og naar førstncevnte Præstebr«. me- 

anderledes, saa mener jeg det sam- 
me, men det vil sige, da tcenker jeg 
ikke paa det, han tænker paa. Han 
tænker jo paa de 82,000, som jeg 
vil, at D. f. K.’s Praester skuldej 
give. Jeg derimod tænker paa Re-; 
sultatet af de Bestemmelser, der er« 
taget, og det Arbejde, der er gjort 
i D. f. K. indtil i Dag for Opret- 
telsen af et Aldeydhj. Et ganske 
kort Overblik vil vise, at en Aldhj. 
Kom. blev valgt ved vort Aarsm 
i Racine, Wis» —02, og samme 
Aar var der indk. 817.24. Ved 
Aarsm —03 gives der Rapport 
fra ncevnte Kom» og Jndt. s. A. 
s95.46. J —04 atter Raport og 
Jndt. 816818 plus sl,000 fra 
Fillipsen, Staplehurst, Nebr. J 
—05 ingen Rap., og Jndt. .— kan 
jeg tro det skrevne — er s41.88. 
J ——06 ingen Rap. og Jndt. 823.39. 
J —07 faar vi igen Rap., som be- 
gynder med den for mig let for- 
staaelige Erklcerßng: ,,Alderdl)j. 
Kom. Sliilnikz er ur«lar, og des er 

Hderfor vaiijf.rl:g: at udrette nein-M 
Zog Jndt. var 820.80. 
i Til disse Tal og et saadanr Re- 

Ifultat skal jeg ingen Komentar give. 
Jeg har endnu sriskt i Minde den 

lknusende Ydmygelse, den gl. Gene- 

Lral Miles maatte taale af den man-; 
ge Aar yngre Præsid. Roosevelt, dal 
han ( Præs.) gjorde Gen. Miles 
opncærksom paa en Soldats Pligt 
—- at holde Mund, til han af sine 
Overordnede blev bedet om at tale. 
Men saa meget vil jeg fige med 
Inin Prcestebr.: »der skal vift begyn- 
des lidt anderledes«. 

Min tredie Grund for at opføre 
et Alderdhj. i Brush, Colo., er, a) 
der er begyndt, b) der er indtrcen-. 
gende Raab fra flere om at faa 
Plads der, og c) naar vi sen Gang 
faar et efter alle Love og Regler 
indrettet Alderdhj. et eller andet 
Sted i Samfnndet, saa vil der dog 
være — hvem vil nægte det — en 

og anden, ja maaske ganske mange, 
som af Helbredshensyn burde og 
Vilde tage Ophold i Vrufh i Stedet 
for i Minn. eller N. Dak. eller Mon- 
tana. 

Du siger (du min Br. i Embe- 
det), er det Meningen2 — Ja, det 
er virkelig Meningen, vi maa have 
to Alderdhj. Det førfte er begyndt 

L 

i Brush, og det skal du og jeg bygge 
rsed at følge min Opfordring i for- 
rige Jndlæg. 

Det andet skal Vort Folk udover 
Vort Samfund bygge. Lad mig 
endnu vedføje:. Naar Pastor L. 
Johnsen i ,,Danst«eren« af 31. Jan. 
d. A. taler on1, hvem der skal op- 
tciges eller ikke optnges -—— her treu- 
kes itke paa, om de kan betale eller 
ikfe betule — men om de er troende 
eller ifkesiroende, om de elster D. 
f. K. eller itfe elsker o. »n, da vil 
feg Vure bede hum og ntlc ligefin- 
dcde om at lasse (lwi«:« s-. ikke has-« 
gjort det) ,,91 Culmm of Merry«. 
on da meuer jen, nt Eustmsnt ons, 

·lmem Teirene til et Jllderdhi. skrkl 
Iukkes op eller i for, Dis finde sii 
Sum- i Varmbjertiqbed 

Eders for Barmbjertighed 
i Kr· ford. 

P. P. T:)isted, 
Wisner, Nebr» d. Z. Febr. 1908. 

Korrespondancet 
M 

s Lidt fra Østcn. 

Nu har jeg været her i godt to 
Maaueder og Vil da gerne forsøge 
at samle lidt as almen Interesse for 
Lcejerue 

Tiden gaar hurtig, og jeg haa- 
ver godt. Mit Ophold her paa Sko- 
len i Philadelphia er jeg saa vidt 
glad ved — og jeg tror, at Glæden 
vil vedvare. Vi har dygtige Lcerere, 
der hejser rent luthersk Flag; og des 
er fromme Mænd, for hvem man» 
baade har Kcerlighed og Ærbødigs 
hed. Nu sorstaar jeg først rigtig Be- 
t:;d1:.ingen as at have celdre og er- 

sarne Mæud til at lede en Prieste- 
skole; thi der kan hvile mere af en 

Nænsomhedens og Faderlighedens 
Aand over deres Klassearbejde og i 
deres Omgang med den enkelte Stu- 
dent. Dette vil en Student ogsaa 
sorstaa. Han faar Kærlighed og 
Tillid til hans faderlige Opdragere. 
Man jeg have Lov til at bemcerke, 
a: er findes ingen Hentydninger til 
vor Skoles teologiske Lærere. Her- 
ren give dem den modnes Be india- 
WMWunges Mo ti at e 
vor Prcesteskole til hans Navns Ære. 

Kort Tid efter min Ankomst til 
Skolen modtog jeg et Brev fra en 

af de ældre Præster i Samfundet, 
og han skrev: »Hvor mange af os 
har ikke ønsket Anledning dertil«, 
og jeg forstod, at Meningen var 
denne, at lcegge alt til Side og tage 
Ophold paa en Skole for en Tid, 
efter at man havde været i Præste- 
gerningen nong Aar· Brødre, lad 
mig sige ·eder: der er intet, jeg har 
været saa glad ved som denne Lei- 
lighed. Der er mange teologiske 
SpørgsmaaL der kommer til at staa 
klarere i ens Bevidsthed; der er prak- 
tiske SpørgsmaaL man kommer til 
at se fra andre Sider, og Berøringen 
med andre kristne Mennesker, hvisx 
ydre Vilkaar og Opdragelse er san 
vidt forskellig fra ens egen, maa mod- 
vendigvis give Stød til sen Udvik- 
ling, man ellers ikke vilde have 
faaet. 

Jeg har en god Anledning til at 
købe Bøger Der findes tre »seconds 
hand« Boghandeler her i Byn, asi 
hvilke dog Leory’s er den mest be-! 
kendte. Man kan til Tider købe 
Bøger til en Spotpris. Bengel-Z 
Gnomen til 82.25; Henry’s Kom- 
mentar 83.60; Jntroduction til The 
New Testament by Bleck — 2 Vol. 
SOLO o. s. v. Jeg ved ikke, om det 
lau gøress igen; men skulde nogen 
af Samfundets Prcester ønske min 
Hjcelp i denne Henseende, skal jeg 
med Gliede gøre det, naar blot jea 

’1:ed, hrilke Bøger, der ønskes, samt 
Prisen. Man bliver endvidere be- 
lendt med Literaturen i den eng.- 
Iuth. Teologi. Det er jeg glad ved: 
men det forøger min Smerte, da 
Bøgerne er dyre. Jeg kendte ika 
noaet til dem før og var ganske til- 
freds; nu kender jeg dem, og er 

ofte utaalmodig, da jeg ikke kan faa 
alle, jeg ønsker; men jeg faar dog 
nogle. Vil Herren give mig Hel- 
bred samt Arbejde i hans Vingaard, 
faar jeg vel flere, om det behøvesy 

Lidt endnu denne Gang. Nogle 
spørger maaske am, hvad jeg liefer- 
og hertil vil jeg svare, at Fakultetet 
gav mig Lov til at vcelge, hvad jeg 
onskede Jeg valgte faa, hvod ng 
troede, der vilde blive af størlt 
Nytte i det praktiske Arbejde. For- 
leden blev jeg optagen i ,,Senior 

.— 
A 

O« clasp — og er bleven lovet at gra- 
duere med denne til Juni. 

! Herren har været god imod mig 
Under mit Opyold her paa Skolen. 
Den lutherske Kirke er bleven mig 
kcerere, og som et Led af denne tror 

Fjeg, at Herren hat et Arbejde til 
»o—5 i »Den forenede Rirke«. Herren 
jvelsigne enhuer Præstebroder samt 
sFamilie til et trvfust «og nidkært 
IArbejde 
I N.P.J.Nielsen, 

l Mr Airy Sentinar1). 

Farwcll, Nebraska. 

Torkipdag den JU. Januar dødej her i Byen en Mand, sum er nelj 
fendt i Inange af Samfnndetszs Me- 
nigheder. Tet var gancle Lang, 
sont vi gerne kaldte hinn, afdøde 
Pxistor Nielg Langs» Faden Hans- 
kavn var Ltkitkel J. N. Lang, oa 

han var født i Darum i thllatid 
den 1-1. Juni 1828. Den 22. 
Marts 1856 blev han gift med 
Pigen Jngeborg Jepsen. Deres 
Æ«gteskab blev velsignet med ti 
Børn, hvoraf tre er døde. Hans 
gamle Huftru og syv Børn over- 

»lever ham. Med sin Familie kom 
"han til Amerika i Aaret 1879, og 
de har opholdt sig paa forskelliae 
Egne i Landet. J de senere Aar 
har de to gamle boet her i Far- 
well, hvor flere af deres Børn er 

bosiddende, og her døde Mr. Lang 
efter en længere Tids Sygdom og 
slere Aars Svagelighed 

Lørdag den 1. Februar blev 
Mr. Lang begravet paa Farwell 
Kirkegaard Sørgegudstjenesten 
blev afholdt i Kirken, hvor Pastor 
R. Jensen fra Ell-a og Paftnr J. 
Chr. Pedersen begge talte. Pastor 
Jenfens Tekst var: »Den, som 
trot, haster ikke«, og Pastor Pe- 
dersens: ,,At leve er mig Kristus 
og at dø en Vinding«, og begge 
mindede med skønne og velvalgte 
Ord om Kristendommens Kraft og 
Veljtgnelser baade i Liv og i Død, 
ogimPV kødvendigheden af at vcere 

regtil ; at gan, naar Herren kalder. 
«« 

ang var enaf de stille i 
n af dem, der altid var 

siå Side,-og deriar»va1: 
sifaa hans Hjcelp og 

Alderdommens og Syg- 
dommetis Dage. Og hans gamle 
Huftru var med ham paa Vejen. 
Wegen Sygdom har der været i de 
to ganiles-Hjem, men ogsaa megen 
Taalmodighed; Sorg har der vel 
ogsaa været men dog frem for alt 
Glcede. Med Lovsang til Gud gik 
det dog altid for de to fremad og 
hjemad -—— didop, hvor Sangen 
aldrig forftummer. 

Med venlig Hiler til »Dan- 
skeren«s Laesere « 

En Landsmand 

Juleheftcr. 
Julcstjerncn 1907. Pris 50c. 

Ældre Aargmig. Pris 30c. 
Judrc Mission-s Almanak 1908. 

Pris 20c. 
Tidligere Aargang 10c. 

Becks Julegave 1907. Pris 20c. 
Ganmle Aargang. Pris 10c. 

Børneues Jnlebog for Jnlen 1907. 
Af Missionær Olsen. Pris 15c. 
Forrige Aargang nedsat til 5c. 

For Julefericn. Af Asfchenfeldt 
Hausen. Pris 10c. 

Julebud for de unge. Pris 15c. 
Tct uy Aar. Kriftelig Familie-Al- 

manak for 1908. Pris 20c. 
De ungcs Julcbog. 56 Sider, illu- 

streret. Pris 20c. 
Jnlcgrønt Af Pastor J. M. Han- 

sen. Pris 5c. 
Juleaften. Af Pastor Østergaard. 

Pris 20c. 
En Julefottcrlling. Kun en char- 

ftepige. Pris 10c. 
To Julcfortccllingcr. Af A. Woll- 

mar. Pris10c. 
Tre Julcfortællingcr. Pris 15c. 
Hvad Mannen fortaltc. En Jule- 

; gave fra —n. Pris 20c. 
ySkitser og Digte for Juletideu. 
l Pkis 10c. 
II Julehæftcrnc var bleven for- I sinkset paa Grund af, at de kom 

med Fragt, fom gik forkert. 
I Sktiv efter nogle af disse 

Julehcefter inden Oplaget er nd- 
solgt. Ved Køb af større Partier 
gives Rabat. 

U De kau spare Ved at sende os 
Frimærker for Bele indtil si- 

Dauifh Luth. Publ. Haufe, 
I Blair, Nebr. 
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CSkriv ekter den nye Katalog!) 
Alkabetisk Fortegnelse 

over Bøgetn 
(l«’0rtsat.) 
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Even-is. Fortælling frii Kejser Kon- 

Fra den nye Katelog. 
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Far uci p« 1)ybet Alt .xmv le Pein re 

lndb ............................... .90 
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Skjnlte skatte. Af Aiice Jane Kleieb 

head. lnclb .......................... .90 
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Jane hleierhean lnclb ............... .60 
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Tre J uletortæliingei ................. .15 
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Bot-o Homo (se hvilket Menneske). Indb. .20 
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Ellen: De gyldne Fodspor. Aliegory ...... .05 
Bibe, N Jul: 100 Timer i Engelsk Iste 

Del. Indb. ........................... .75 
En Kristens Indtægter og Ucigikter. ..... .15 
En skytsengeL Forlælljng fra den jydske 

Hede .................................. .15 
Briar, Carit: Gengehevdingen og Dron— 

ningens vagtmester. lndb ............. l.25 
Everard, Pastor Georg: Lys og sken. For 

unge Kvinder. Indb ..... ............. .50 
—- stærk og fri. For unge Mænd. Indb.... .50 

Evers, Ernst: AdventsklokkeL 6 Fort-ei- 

linger. I Omslag 200·, indb ............. .40 
— HjemaCL 5 Fortæilinger. Indb ......... .40 
— Livet i Lys 4 Fortællingen Indb ...... .80 
— Untier Granner og Palmen Indb ....... .60 
Edwald, H. I!’.: Johannes Falk.1ncll) .. 81.40 
— Den-sk0tske Kvinde piiaTjele. Live- 

billecler kra. Reformationstiden Indb. 1.60 
—- svenskerne paa Kronborg. Indb ...... l.40 
Fabricius, As Illustreret Danmarkshisto- 

rie. Indb ............................ 5.00 
—- Illusisreret Kirkehistokie· lndb ......... 2,00 
— Kortkattet Kirkehistorie, med 28 Illu- 

strationer Indi) ....................... .35 
Fire Fortællinger, ak Hans ............... .10 
Forslag til Menighedsordning ............ .10 

Fortællinger for Sendagsskolen lncib 1.20 
Fra skovveien skitse at« V. L. I Omslag 

256., i Pragtbind ...................... .50 
Frelst ved en salme. Fortælling .......... .15 
F riis, N. J.: .l stille og storm. 3 Fort-el- 

linger Indb ....................... .60 
—- I stillieCL Futter-Hing .. .. .10 
Frimodt: Prædikenen In(ll) ............. 2,20 
Funcke, 0.: Du eg din sjæL Inle ........ 1.60 
— Hvorkor er Mennesket i Verden ? ...... .10 
— Ilvorledes staat det mecl dit RegnskabTI 

l Omslag sie 12 for 40(-.100 tor 83 00 
Gerbercling: Frelsevejen In(ll)· 1.00 
Geliarci: straa og mild-. Fortæiling I Om- 

slag 150.,iudb ......................... .25 
—- Ilellige Betragtningen Inclb .......... .50 
Goszners skatkiste Inclb ................. ,60 

Do. i bedre Bincl 9()e., I)0. med Gulclsn. 1,15 
Gram, K. Dr. tlieoi.: De forskellige Miste- 

lige Beliencielsers inclbyrcies iikvigencle 
Læresætningen lndh .................. .80 

Gray. Miete: Netties Mission, eller Ilelli- 
get vorde dit N ani. En passende Gasse 
for Born i seiidagsskulen Indb ........ .25 

Grove-Rasmussen, A. C.L.: Nutids Mar- 
tyrer. Indi) ........................... .90 « 

—- Kristeljge Levnedslebidet 19tie Aar- 
liundrecie. 1—4 Bind. 1nt1b. pr Bind. .. l.00 

Gunther, Martin: Populær symbolik. lndb 1.25 
Hale E("lw. B» « Mannen uden Fædrelancl. 

lndb ................................. ,25 
Hausen, Pestor .1. Jl: Den store sjælei 

liest Prædiken ...................... .10 
—- Ekko kra salomons Heisang .......... .10 
— Bn Gkuds Mand. I Omslag 250.. indb. .35 
— Gypsy smidt. I Omslag ............... .10 
— Hjerteskud. Livstanker i IIverdags- 

klseder ................................ .10 
— Mads Anders-en. Mindeskrikt om en ak- 

dod ven .............................. .25 
F N ytaarsgave ......................... .05 
N y Udstillingskrugter I Omslag 250 

indb .................................. .35 

(Fortsættes i nceste Nr.) 
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