
dem Gudszs Lovss Hellighed saavel 
sont det hole, ubcsfaarnc Kristi Evan- 

gelium-J Finden 
kllkan faar efter Euaneprrrsl Kla- 

tscnaskz Fremstillina nasrnccst ch 
Jndtr1)k, at Jndthderne er stnpids 
Folf, sit-in ifke seln tender Tiden oa 
den-J Krav og nil have saadanne 
Teologer. ·Overl)ovedot er der nu 

som under tidligere—Moderetninaer 
en Tildøjelighed til at gøre det tit, 
at de, foni ikte straks antager nneste 
Mode, ikke forstaar sin Tid; ser man 

s1g for og førft nil gaa det nne ester 
i Sømmene oa saa finde-r alt der saa 
alimrende, da er man Efterliggere. 
Tot at naer nmdcrne stal deriniod 
uden Videre vcere Bevis paa Klar- 
lzed i chukning oa paa Dngtiahcd 
Hvor det hele Ræsounentcnt er let 
—- 1nen Vol ftitket til at kaste Falk 
Vlaar i thront-. allernnsst untodnc 
ca nselrsiændiae :l)(’ennester, sont itke 
tacnker dybere sein LIiudernisInens 
Form-innere oa Haandlangere ten- 

der addt oa herkam-r den nie-umste- 
tiae Ersaahed i den Henseendc dct 
maa nmn lade dem. Hvor manac 
sfrmnnncszs ittc af dettez Er du ist 
name-nnd blinkt du itfe anset for at 
du noget. 

Men Vi forbclJolder os- sitnpelt- 
tnsn at tunwre osis vor cacn Mening 
af Zelvsnn oa nøje Odem-giesse 
thop sordi Vi føtger med Tiden og 
wenn-, den trodsks al Dannelsc og 
Frenistridt itke fan Itttdvtrre Korsetsd 
Taarljahed hin-J den ikte skal synke 
ned i dtiationalismcns Sump- har 
in inndct det aldelcss paakrænet, at 
noaet tiefres-, og har itte set noget 
lsedre Middel end Oprettelfe af Me- 
niahedsfaknltcstet oa at gøre alt sa.1 
godt sum mutigt Saa faar det staa 
for Kritik —- andet har vi ikke ven- 
tet Mcn bedst vil Tiden vise, om 

det bar Livcts Ret og Kraft i vor 

Herr-es Tjeneste. 
J mine Studenterdage hørte jeg 

en ung Kandidat — nu Sogneprcest 
— holde et Foredrag eller en An- 
dagt over de Ord: Hold fast ved, 
hvad dn har, at ingen skal tage din 
Krone. Det gjorde et dybt Jndtryk. 
Enkelthederne erindrer jeg ikke nu; 
men del ved jeg, at det blev ikke nd- 

sps——-««l«agt- faä," as Ziff noäefvwrøbe 
f. den, skulde vi sige: Værsgod, bryd 

den ask-je Jndfatning i Stykker, riv 
TSdelstcnene ud, — bare jeg faar 
lscholde nogle Ztumper.« 

(Eftcr »Kr. Dagblad«.) 
-—-—-.—.-.-·.-———- 

Eben-Ez« og Aldcrdomsyjcmmet. 

Hain bør at vokse, Inen mig at 

forringe5. Maatte ogsaa det værc 

Aanden i Drøftelsen af Barmhjers 
tighethjenesten dlandt de gamla 
Maattc vore Hjerter ret gribes af 
Kærligyedensjs Jld paa Himlenss 
høje Alter, — saa Frelsernavnct, 
dct ene tilbedelsesværdige Navn, 
blev starre og herligere for os, saa 
vor Længsel blev ved (af Kærlighe- 
den til hani — Jesus) at række langt 
længcre baade blandt gamle, foder- 
og modern-se blandt syge, glemte, 
ringeagtede oa hvem ika 

Forli-den Dag kom jeg til at lcese 
følgende i Jowa-Synodens- »Kir- 
chenblatt«: 

»Von-. Brødre i den svenske An- 
gustana-Synode bar allerede ofte 
givet Kirken et skønt Forbillede, soin 
baade maa befkcemme og ærgre os. 
Lad os høre, hvad der berettes os 

om del-es Virkfombed i sidste Aar. 

De bar ydet: 
Tit Jndremission 8108,337 

« Hedningemission 28,656 
« Børnehjem 81,979 
« Hospitaler og Diakon- 

issehuse 364,662 
Jmmigrantmissionen 46,020 

« Gamle Præster o.s.v. 17,000 
« Læreanstalter 208,9ZU 
Te grundedc 
Minnesota College i Manneapo- 

lis, Minn. Trinity College, Round 
Rock, Texas. First Colleae, Coeurd 
d’ Atem-, Jdaho. Et Alderdoms- 
hjcm i Jotliet, Jll· Et Alderdoms- 

hjem i Madrid, Ja. Et Børnehjem 
i Avon, Mass. Et Gæftehjem for 
Piger i Chicago, Jll. 

Arbejd ikkc for andre. 
Vi vil etablete Dem i Dere( 

egen Fortetniug ved at seude Den 
pqa Kredit fta 8100.00 til s500.0( 
Vætdi af Husholduingsartikley san 
som Kasse, The, Sæbe, Purfmuet 
Frugtexttaktet, Luudius Kondeuse 
rede Euebcerfirnp, etc. Skriv ti 
Luudin G- Co., 2445 W. Kinzi 
Strect, Chiusi-, Jll. 

Synoden havde en sanilet Udgift 
paa 82,993,300.00. 

c Tet man vel være en stor Sonn- 
de, sont tun ndrette dette? Jkke 
sIor i Tal ——- tun 154,307 konstr- 
inerede Tilkedlennnen Inen stor i Kret- 

lighed til Kristi Mir-ke, stor i Offer- 
jitillighed stor med Hedisyn til en 

«ndmasrt«et Orsianinisntion og For- 
dclinn nf Artiejdet i sin dsellied 

7·«?-1ie1n Of us vil leere Lektien af de 
«svenste Vi·ødre?« 

Ean lnngt »Rirchenblntt«, men 

sen følte tnin bestiennnet: tlii hinn- 
tnnnt nun efter er ikke ni? Tasnb 
tii firfeline Virkfoinheder alene 

·:.«Is.s3.’),5d«-,l.()i). Det er et start Eimn 

-1nnd.»nien ikke ineaet inere end 6 

Etsianne frei-re end vort. Oq trenk 

Jpan Ansinlterne: Te dejlige Dinke- 
Jnisselnent on lDospitalerl Blnndt ok- 

«Tnnst«e er knn Ajurt saa lidt ftort; 
Hnnin hide fnn dndt ved at stna 
sznldesx Ved Sknlder og lneve siq 
Eimer Bin-riet Tet lim- —- knn alt 

Hfdr menet — pur-net den kirfeiine 
«"-L3irt"soinl)ed i nenne Einnfnnd Hins- 
jjen Linie vilde det ifke fnwe ineiet 

sfor dort tirkeline Arbeite, oin der 

Einere kunde siges oin os, lniad Past. 
«Bcichmann skrev, dn bnn koin tillmqe 
jfrn General-Konferencen i Kaiser- 
waertlx 
l x -. 

; »O casrdeleszsded var det nehm- 
Erende nt inattnqe den aabne, bru- 

sderline Aand, i lmilken Meinung-for- 
kaellinliedev ndtciltes oq dereks Be- 
Jiettigelse anerkendte5· De Var øjen— 
synlig Tor store til at Viere sinnaline«. 

Ebei:-E.3ers Venner venter for- 
inodentlig nn at høee nogel ber- 
Trn i Forbindelse med Alderdoins- 
sagen. 

Atlerførsr Vitde jeg gerne sige ei 
Ord med Hensyn til en i »Dan- 

fsferen« falden Beinærkning om, at 

.hvad der hidtil von fremkommen 
vedrørende Alderdomishjenissagen og 
Beule gik saa Ineget ud paa det 
sordifke VelVære og tinielige Pleje. 
Hertil vilde jeg gerne bemcerke, at 
der vel knnde være streuen mere. 

nien da der allerede ved en Del Lei- 
ligbeder er fortalt i ,,Føbe« yg an- 

dre Steder af de dybe, sande Glce- 
der, Heren har fnrundt os, forekon1- 
iner det mig, at der allerede er 
skreven mere herfra end baade fra 
Samfnndsskolen og Vør«nehjem1ne- 
ne, og vi begcerer dog kun i al Ve- 
sfedenhed at stan ved Siden nf de 
andre triftelige Jndretninger. Vor 
Skrøbelighed og Mangelfuldhed er 

Vi oLs nel lievidst, nien tillige, at Her- 
ren er vor Styrke, og at Gerningen 
er hans -— trods al Skrøbelighed 

Dernæft vilde jeg gerne fige, at 
for Bruder- og Søstersagens snnde 
og sunde Udviklings Skyld er det 
nødvendigt, at der her i Tiden bli- 
:-er forsfelltliqe Virksoniheder. Grun- 
den er den, at her konnner Personer 

Znied vidt forskellige Anlceg og Be- 
gavelse, og det er just Diakonisse- 
busets Opgave at opdage hver en- 

kelts.ftærke Side og forsøge at stet- 
te dem i Arbejde der, hvor Kræf- 
terne lsedst tages i Brug, og siden 
finde Arbeidsinarker, som bedst eg- 
ner fig for den enkelte. J et Al- 
derdomsbjein kan en Broder eller 
Søfter leere megen Taalmodighed og 
Selvbeherskelse — mere end ved de 
syges Seng. Saa skulde Kraefter- 
ne heller ikke gerne spredes meget, 
da der kun er saa faa af dem. 

Det var faa underligt beskæmmen- 
de at tiefe Eannnenligningerne fra 
Konferencen i Kaiserswerth og er- 

fare, at Danrnark er det noest sat- 
tigste proteftantiske Land i Europa- 
hvad Diakonisser angaar. Kun een 

Søster — ikke en· Gang en Diako- 
nie-se --— for hver 8,208 Jndbyg- 
neu-. Vi vover Vel nceppe at sige, 
at der blomstrer et rigere Trer- 
liv i vore Menigheder ellex findes 
Bevijer paa mere Redebonhed til 

Henginelfe i vore Kredse end i Fae- 
drelandet, saa vi tør vente et meget 
siørre Procentantal Tjenere og Tie- 
nerindqix Efter denne Maaleftok, 
der fikkert er korekt, da Danmark 
var reprcesenteret af baade Pastor 
Dalhosf og Søster Sophie Barbi- 
mann, knn man ikke, selv med det 
mest liegejstrede Blik paa Sagen, 
Vente, at vore Diakon- og Diakonis- 
sevirksoniheder vil lykkes, om de 

i spredes over det hele — en lille 
k Gren her en anden det. 
I Der melder sig ikke Præsteelever 

om Enkeltrnand eller Samfund be· 
slutter nok faa meget; men sendnu 
mindre er det Tilfældet med Dia- 
knner eller Diakonisfer, til hven 
der stiller sig Krav om mange og 
virkeliae Ofre — Ofre kanfke, son 

v
-
-
 

nian ikte selv nnegtede at bringe. 
Juki vilde saa indeqlig gerne, at 

Inan del overnejede diesse uotnstøde- 
tige Virkeligheder, før inan har ta- 

aet eridt, der siden kun fortrydes 
— men ikke Endres· Anlceg kun en 

Gang Lllkaaleswkken paa de 17——20,- 
WU zliiedlennner i Den fore. Kir- 
ke, eller de 35—40,000, som reg- 

,ne—:s at vix-re under Ordets Paavirk- 
·ning ililandt os. Det giver en 70 

j—--8«,W0 :1.Iienneiker i liegge Kir- 
-kesancfundene. Mon det forøger 
HVaerdieine inn ni regne dem med- 
ilmiszs Djein on Glcede er saa fjerut 
Ifra Herrens Hug» at de ikke kan 

Iwane-J Ined til blot at oaere i Be- 
Zmrina nied eret? klliaalestokkem 
F I Sysnsk us our-r 8,208. Hvok man- 

lkIeP 1:1—12—15? oa af disse nam- 

Iniaasfc ilfe flere end lHalvdelen at 
I 

lslnns indmcde. Tet vilde — un- 

iser Gndsis Nelsianelse —- danne eet 

»litle — nieaet lille Diakonisfe- 
Ilinks, Inen lwerken to eller tre, on 
sticlde Inan sprede de faa Søstre paa 
sjere Felteu blev det Oele til intet. 
Odde Brodersagen angaar, kan jeg 
innen Tal anaive, Inen der er i bele 
Tanmark neeppe flere end 25 Brei- 
i"1«e. « 

T- Europa har de forstaaet at 
efanoniijere med sircefter — og ikke 
tnindji der, hour di Dilde niene, at 
der Var Overflod Hvor forunder- 
ligt at tcenke paa alle Rhinprovin- 
ferneS Varml)jertighedsanstalter, der 
ei- samlede i det lille, afsideij kathol- 
sfe Kaiierswerth med en proteftan- 
List Menighed — maaske mindre 

lend den Ued Brnili Deus Præii 
Inmxitte en Gang reife nd at indsam- 
le til sit Unierlniid Men der blen 
—.?:e1nn·psjikornct saaet i 1836, og det 
edit-de Der kom Søster efter Skl- 
:«:.-.· ig fix-jedes Hns til Hug, til der 
den .. Jan· lUUT Var Z Priester 
eJ en Iøfterfkare paa 1242. Eller 
tænk paa det biogede Liv i Viele- 
Ifelit bvor alle Westphalens Barm- 
Il,-1e1«tighedsvirksomhedeij er samlede 
under tre Korporationen Epileps 
tsluanftalten »Beste-IF Diakonhuict 
,.Nazarct« og Diakonissehuset »Sa- 
1epta«. Til Anstalterne er ktiyttgscg 5 
Priester, 376 Brødre og ALLE 
stre,mens Anftaltens Befolkning ev 
ca. 5000 Jndbyggere. Eller —- lad 
Inig uaevne endnu et Eksemch Det 
saa underlig benaadede Diakonis- 
sehns i Neundettelfon, beliggende i 
cn øde, afsides Egn, ogsaa i katolske 
Lniaivelser. Løhe sagde, Ha han før 
jre Gang saa Stedet og den lille fet- 
tige Iutherske Kirke, at der ønikcde 
Lan ikke engang at dø, saa elendiat 
forekani det hele hern. Men hvad 
stete? Ter faldt Sennepskorneti 
Just-den, ag i Tag er der under fein 
Priester, 37 Vrødre og 678 Søftre, 
Anstalt ved Anstalt: Hspitalee 
Sindssygeanstalter, Epileptiker- 
anhalten en bøjere Pigeskole o.s.v.. 
U. s. U. 

Senepiikornet »Eben-Ezer« faldt 
i Horden ved Brule og sauledes er 

det da inaaske gaaet, at det blev Ste- 
det, hvorom Gerningen kunde vokse 
up, naar det blot lykkes at finde det 
rette Grundlag for Arbejdsmaaden 
oJ Samarbejdet 

Der er bleven talt oin Beliggen- 
liessen, og deri er maaske en Del, om 

»Den f. siirke« ikke tænker paa at op- 
bnlde mere end et lille Hjem En- 
foint kan Livet her i og for sig ikke 
findes; thi her er nu daglig ca. 30 
Mennesker og maaske et Dusin Bla- 
de (ugentlige og daglige) kommer 
hertil rundt omkring fra. Trods det 
at Beliggenheden er til en Side, er 

det dog paa Landevejen til Biergene 
dg Vestknsten, hvor vore Lands- 
mænd sidder hen i Tufindvis. Med 
hver Aar besøger flere og flere 
Biergene, og det er et ikke ringe An- 
tnl sum besøqer Californien. J Lill- 
lset af fidfte Aar hade vi mange 
lssirsrer fra Vidt forskellige Eane i 
Øst og Best. De lagde deres Vej for- 
bi ,,El1en-C«zer« og hvilede ud nogle 
Tage. Juni Misionsmarken paa 
Veftkysten oparliejdes, og der væks 
kesis mere Liv hinsides Biergene, vil 
,,El)en-Ezer« tilliaenied Vennekreds 
sen i Denver og Salt Lake City blive 
Esiiellemstationer endnu mere end de 
lnr vasret Flere elskelige Familier 
er flyttet til, og andre har i Sinde 
at komme. Nu kommer Paftor Lund 
oa der vil blive riq Lejligbed til at 
samles om Guds Ord. En anden 
Tanke med Henfyn til Lokaliteten, 
hvorved det maaske var værd at 

standfe, er, at Falk, spm en større 
Oel af deres Liv har levet i nordli- 
ac Eane, inuligt vil det savne, som 
er ejendommeligt for hine Steder. 

I x 

jfLUdeLs nde den sterer Del af Aarer 

Hægges Hiennnet højt Inud Neid, Vil 

szg Vjsk sicu- gainle fra de MONle 
Isiater krunipc sig UOD UT wude 
zflytle Nord fnauere ede oniuetcdt. 

I Zpørger nian dni de petnLLiLere- II Li-!Ldele, da fan der nLrvneLi nogle. 

! )er er 35 Acrex Land og det ftore 

i 

:l nlLeg Lec lielJnueis altfaa ikke at 
lobe: Vand Der er allerede Gemi- 
citet paa Siedet. Denne Behagelin 

-l)ed vil almindeliguiszi ikke let in nne 

:faae: Liaa en Farin. s er er allerede 

I ZLnLdvierk, saa man blot hehøver at 

Zliegge Jandwrerne til siøtfcn og 

IVadeværelse Terved er en ikke rin-, 
Inr Bekoftning fi)aret. Der vil besta-. 
uiLI uLere Liegehjaelp dg Sya LLleIe 
«)ed Gaanden Der liehønez ikke at 

ianfastteszs og lønnez non en Famil:s.- 
stil at besinne Hjemmed und Ter 
Iuar nødvendigt, en: Li Lin-d 

Irulgteci, og en Familie .-;:L« Heller» 
Zikfe i Stand til at ist«-Ustoin1ne3 
Iall nden atter at niaatte iije XZicelIL 
i Siøkken eLJ til Mer lmar et Dnsin! 
jaamle Mennesker samle5, vil alti-. 
islivc nonet i Besen, frsni vil Lwrel 
IHnsholdningen foasrere ! 

SaLL nr deL den daglige Gnds tie- 
nisIL un de innige Sammenkomster 
Iai forskellia Att, da fom Uden Mei-i 
Ilialied eller Vefvcer lige faa vel kanE 
Jskonnne Alderdonislijennneis Be- I 
Elmere til Oidde EfterlJaanden Inn-i 7 

IbeL Vi at faa Lmi egen lille Anftalts- Z 

Ikirie, ng hvad dette lietyder for gam- 
le skrøbelige Mennefker, der ikke 

Itaaler at fcerdes langt og dog gerne 
Fnil deele i Herrens Hilf-, indserj 
Ienhvee Det bliver endelig ogsaa 
Ien Fordel for hele ,,Eben-Ezer«;s 
Ithi Forbruget bliver større og Jud- 
’kell1e1«ie dcrved billigere 
I Endelig Ikal meinte-E Ejendomsret- 
ten Mkin den f Kirke vilde adop- 

tere Eben-Wer med et luthersk Dia- 
Ikon- og Diakonissehuses ForpligteLI 
Iser overfor Brødre og Søstre2 Det 
kunde jo vLere, den ikke vilde. En 

»og anden erindrer maaske endnu, 
Ilwad der blev sagt pack Aarsmødet i 

I 

i 

««5utck)infon om, at der var et Barn 
k e til Verderi Hcax ude i ; III-ten, og man kunse ge e för- :- 

»herede. sig paa, at det en Dag kom 
sog bad km Forsørgelse ligefom Sko- 
len. Jeg sad der nede i Kapellet og 

Isukkede til Herren, om han dog vil- 
de spare Eben- Ezer, og han 
Ihar gjort det faa langt. J Naade 

igøre han det freindeles. JEuro- 
Ipa er det gaaet bedst, naar oDiakons 
rissehusene forblev under en Styrel—— 
Ises Kontrol og det af den simple 
IGrnnd, at Styrelfens Medlemmer i 
Inogen Maade kan leve Anftaltens 
Liv med og scette sig ind i de indre 
Vansteligl)eder. At det derimod er 

det ideelle Forhold fremfor orga- 
nifk Jndlenimelfe i Kirken har al- 
drig noget luthersk Hus paastaaet, 
men — hedder det altid — »Paa 
Grund af Mangel paa Forftaelse 
af Sagen«. 

Af famme Grund er jeg werbe- 
Vist om, at det i nogle Aar endnu 
rar bedft, om Eben-Ezer blev staa- 
ende, som det gør, indtil det naaede 
noaet mere Fafthed i alle Henfeen- 
der. Det var meget at ønske, at der 
dog blandt Prcesteix og Lægfolk 
Inaatte vækkes mere Saus for og 
Forftaaelfe af Diakoniens Væsen, 
Opgave og Betydning. Det er be- 

drøverligt at tcenke, at vor Prieste- 
skole bar ftaaet i tyve Aar, og end- 
nu undervifes der vift ikke i Dia- 
koni. Saa lcenge det er faaledes, 
kan man nceppe vente nogen ret 
Forftaaelfe af Eben-Werg Bein-re- 
belser oa Vanfkeligheder fra Sam- 
fnndene i sin Selbed (Sluttes.) 

Neiseplan 
for Paftor J. M. Th. Wiuther 

— for — 

Mart-Z Maaneds Vedkom—- 
mende 

Blair, Nebr. 4. Mart-R 
Clk Horn, Jowa, 8.——9. Marts. 
Scranton, Jowa, 13. Marts. 
Bethania og Bowmans Grove 15. 

—16. Martsx 
Des Moines, Jowa, 18. Marts. 
Eben-Wen Audubon, Jowa, 22. 

Worts-. 
-Samlin, Jowa, 25. Marts. 
Exira, Jowa, W. Marts. 
St. Pauli Mgh., Potta, Iowa- 

29. Marks. 
G. B. Christiansen. 

P. S. Venner ved Møderne be- 
des at give »en fuld Haands Gave« 
til Japanmissionen. G· B. C. 

0 Almindelighed vil de flefte dog 
thsrctrækte at viere, hour de kan. 

»i- 

? v 

Fra"clen nye Katalog. 
Dkrjv effer den nye KamlogU 

Alkabetisk Fortegnelse 
over Bøger. 

(l«’o1«tsat·) 
Wes-h il(-r1·ens Liv. lmlb ............. l.6·) 
Wurpo.:nsk, Krjslinez Ue- bljrio Bamdoms- 

dage. lud-- .................. ,·Z··) 
W.s.:1-:s.1z:!k’:4 st engelsk Lasrehog for selvs 

stnilintnj Engelle lste og Täler Kur- 
ssIs. lule ............................. 1.00. 

k)111e-11801.1ægt-r: 26 Tragediexc lndb ....... 1,30 
«stergaar(l, Pastor lirjstjam Nybyggernes 

l(’()lkksl)j11et(lerkra .Uneriki1. I Umslng 
30(-.. indbunden .60 

-— Hl(tsk11nset,· l Umslag 30(-.. intlb ..... Zle 

Anerme 
lietstet l’ri—1iste. 

l Jlsker paa 250 Stzskkksr 50 cents 
l 4Esker Ida-I 500 stykker 80 (’ent.s 
l x Jsker paa 1000 stykker 81.50. 

Attester. 
kse jllnstrercit Katalug for Frevel-J 

K abjnetstorrelsts: Dimbsattesteky Kann-ma- 
tjonsminde og Ægtpvjelsesattesten paa Dansk 
og Engelsli, trykt i sonst. Eget l-’01-lag. Pris Bot-. 
pr. Unsin. 

l).i-ik)sii.t!e;t.er Nr. 502 og Nr. 200: sterrelse 
12x16, paxx Dimsk i smagfultle Pan-er, Pris 
81,50p1". Unsin. 

Ronijrmsicjonsmjmle Nr. 40l, 12x16. pait 
l)iinsk, j tine Rat-ver. Per 81,50 pr. Dusiu. 

Ny ««Egtevielsesattesster Nr.102,lig Nr. 11 
jjllustrerer liaitalugx Ins-n tinere Pan-ein Pris 
85,()0p1- l)us. samme paa lslugelik 85,00 pr. DUS 

NPU Alle Atresrer her unten-et haves paa 
Lager. 

Billeclen 
Jesus Its-s Jlarbkiir. ug Mitrje sl,50. 
Luther· M Kinn-icle 50(-. 
Olietrykilkjlledon flere korskellige l1aves.l’ris 500. 
Fine Glas·13illeder Löc» soc-. og Hoc. Stykket. 
Ecco llomo, pr. Dusm Löc. 

Bogmærscer og Kot-t- 
Bogmnsrker, tle bekendte UenuloicL Pris loc. 

Do. pas Eugelsk w (.e11ts. 
Broderede Bxbelsprog mekxet litte, sl,00. 
Korr. sjlkek0r1, forskelljge, öc. Slykket DOG- 

pr. l)usin. 
— Gratulatjonskorts, almlnclelige, öc. og 10 c. 

stykket, pr. Unsin 502. og 81,00. 
— Kontirmatjonskort ö, 10. lö, 20 og 25(-. 
—- Selvbryllupskokt, 12, Iso. 

DÆMUHUSIFM Io« 20 og 25(-. ,. 

—- Jutekorc, 5, 1o, is, 20 og 2·.c. stykket. 
— Paaskekort, 5 og Joc. 
—- Postkort, 2 for öc. kalt-rede 56., 6 for 250. 
—- Postkort ra Blair og 0megn, 2 for öc. 
væggekogt. 
— kais-ele- Etiglekort. smaa 100., store 150. Stk. 
— Væggekort mecl Bl(.)mster, 10x7z5, Per Läc. 
—- Lange Væggekort, 14x494", Böc. 
—- Korskurm Yæggpkorts, Pris Loc- 
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Symaskinen »Dansl(eren«. 
Vi sælger den kremdeles til samme Pris. 

Nr. 1 kostet 816,75 og Nr 2, den bedste 818,75. 

søndagsslcolelcort. 
Prisen netw. 

Pskke 
’k. Ptis 

72 skkjftspkog (Tickets).eitek Katekismens 
fein Hovedstykket SOLO 
Do. Ny Samling .10 

Ä 1.24 nydne Belonningskokt met-K skkjjb 
spmg og Vers .20 

Ä 2· 24 Gyldne Belpnningskorh Bruges eftet 
Pakhe Nr. A 1. .20 

A Z. 12 kokslc smuklte Blomsterkott m. skkiktsxx .10 
Ä 4. 12 —- — — — — JT 
A s. 12 —- — —- — — .10 
A 6.12 — — — — — .15 
A 7.10 — — — — — ,15 
Ä R. 12 stoke Tekstkokt. 4 stags i hver Pakke .20 
A 9.12 Hut udstz rede Tekstkokt 4 slagsj Pak. .25 
A 10.12 meget smhkke Koth 4 slags 111v. Pakt-e .30 
blau-Ahorn pr. Pakke — — — .20 

st Række sondagsskolekoit: 
1.Gud et trotz-St 12 Kokt med Blomsterkaud JZ 
»Z. Naade og sandbed. 10 Bibeltekstek ,25 
s. Guds FrecL 12 bibelslce Tekstkort .20 
(« Herre. du ledet mig- 10 TektskotL .20 
5. Psaltneokd. 10 Hort i smulstt Farvetkyk 5030 
ti. Mis. Grimke’s Tekstlsort 100 Landskabet .20 
7- Hellige Otd og heilige steckst-. 6 Tekstkott .15 
8. Gode Gase-r for vnte Smaabøtn. 6 Billedek ,15 
U, 50 bibelske Billeder akgåmle og uy Taster-arm .40 

10. De kristnes Haab. s Kott med Trostespkog .15 
11. Guds Okd og Livsens Lys. 6 bil)els. Tekstkort .15 
12. 50 divelske Billedet sc gamlcs og ny Testamnt. .23 
M. Poraiitshilsen 10 Forsaksbilledet m. Bibelt. .25 
14. Yed Guds Hain-d- 5 Koktilkan etkyk. .15 
Jä. Fka Livets Kildcn 10 Bibelspkogi Fakvetryk ,20 
M. Se hen til Jesus. 24 sma- Blotnstetkort med T 

Bibel-keimt MS M MS 
17. Glæde iHerretL 4 laudslmbsbilleder i kmt 

FanDtrylL «-««.T.-:«-15 
1 Gud viere med os. 72 smaa Kost med Bibklh .::5 
Le. Vled GUC 12 Blomsterkort nie-I Bibelsptog .25 
25. Forglem det ikke. 12 Bihelspr. med Sang-vers »So 
W. Herren bevake dsg. s th med Bil esltekst .-20 
«««.I. Gyldncs Ord. 12 Bogmækker m. Engelt- og Vers .25 
ski. Altid glad. 12 hibelske Teketknrh FIE- 
57. Gyldcn ABC. 50 Smaa Rott. ,2.3 

Traktatek og gudelige Smaaskriftek. 
Kan bestilles csftek Nummer. Prisen netw- 

Paa vott eget Forlag et udkommen folgende- 
Nr. Pkis 

l. Hin-de iklce chllupsklædningen paa 12 for JACOB 
2. Hvorira kommst du 12 tot-Z Cents 100 kot« ,25 
s. skal ingenlunde komme i Guds Rige. 12 kot .05 
I. Hat du taget mod Gut-Is- GaveP 12 for 5c., 100 ,25 
5. dlanden paa Tag-et at Arken. 12 for loc» 100 ,60 
Z. Netop nu. 16 korb cents. 100 i0k........ «18 
7. To Dødslejer. 12 kot- 10 cents. 100 kuk ...... ..... .60 
8. standset i Partei-. 12 for 5 cents. 100 tot-» .. .. .25 
9. Devise-r for Fernglas-been 12kot100., 100 for .60 

lo. Der et jagen ForskeL 12 km- 5 cents. 100 for Ia 
11. Gukls selig-wende Reime 12 fok be» 100 for .25 
12. Dejlige Sne. 2 Cents. 12 for 10 cents. 100 for ,60 

13. Hvad trot du? 5 cents. 12kok soc-. 100 for s,00 

(Foxtsættes i nceste Nr.) 


