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Demvustrativueu mod 
J. E. ChrIste-rieth 

kEfter Privattelegram til Jyllandss 
Posten). 

Ksbenhavm 29. Aug. 
Det blev en maegtig Temonstras 

Dion, København var Vidne tili Dag- 
tet et Udttyk for Styrken af den 

Stemning, der behersker ncesten alle 

Øovedstadens Beboere, og som krces 

ver, at J. E. Ehristensen fnarest 
fotsvinder fra den Plads i Kongens 
Raub, som han hat tiltvunget fig. 

Kongens Afvisning, AnderSThomss 
iens og de andre VenstresStorheders 
haanende Ord, HofmarfkallatetsNægs 
telse af at maatte benytte Christianss 
borgs Ridebane, Trafikminifterens 
af at benytte Kongens Have og de 
militære Autoriteters Faxbud mod- 
at militaere Musikere lod sig enga- 
gere til at spille i Toget —- havde 
bidraget til at styrke Proteftvillien 
has Hovedstadens Befolkning. 

J Elotsholmsgade, under For- 
fvarsministerens Kontorvinduer, op- 
stilledes Folketoget vedTolotiden. He- 
le denne Gade var fyldt af en tre- 
dobbrlt stolonne, og stadig strømmes 
de nye Skarer til og tog Opstilling 
i Christiansgadr. 

Its-cis Kl. 1274 blev der givet 
Signal til Afmarch. Fort-est gik en 

Fanebcerer med en nicegtig Damie- 
btogsfanez saa fulgte et Orkester paa 
60 Mand, der spillede Fædrclandss 
fange, og derefter Jndbydernes For- 
tetninqsudvalg: Overretssagfører 
seyen Direktør J. Teisen, Redaktør 
Damkier og Grossererne Jisrgensen 
ig Halm. 
DaToact ftod opftilletfcerdig til Af- 

Itarch, talte det mindst 15,000 
Nænd og Kvinder af alle Aldre, 
samle og unge fra By og fra Land; 
set Var nemlig et nomtvisteligt Fak- 
tmn, at der rundt om i Toget saas 

X Range Landboere. 
J x Ridehufet rummer ca. 6,00s) Men- 

Hsstster. naar de staat tcet pakkede Da 
Ä jNe flere kunde komme ind, lukke- 

; des Worte-ne og mens alle blottede 

i Hodedelz spillede Musiken ,,Kong 
chriftian« baade en og to Gange. 

Overretssagfører Beyer overtog 
Ditigenthvervet og opfordrede til at 

assynae en Jana af Alfred Jpsen, 
der l)«;«:«cdc-."s med traingt Bifald og 
Orkestertonche efter fidfte Vers. Vi 
gengixnsr her dem on det næftsidstel 
I- 

Ten, sont vil berste 
Tro maa lian tjene, 
Jkke fig felv, 
Mcn Sandbedens Zag- 
Maa ban end vente, 
Miskendt oa ene, 

Beute en sen 
OprejsnTngenS Tag. 

Dette er Loben- 
»Hm-, som den krcenker, 
Tet, fom han bygger, 
Bygges paa Sand. 
Fribaaret Ord 
Ej lcegges iLænker, 

A 
Fribaarne Ord 

? ct Los ivott Land. 

Da Ophavsmanden til Demonstrai 
M, Grosserek Ehr. Holms ele- 
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Skolcdestyrer, Lic, theol. Lawetz 
fra Bngfværd vct nceste Taler. Han 
iagde bl. a.: 

Et lan vi ve! være enige om, og 
det er, at et Lands Vremtid bygges 
slet paa et ftinkende Morads. Eller 
har J. C. Christenfen i Mellemtis 
den renset fig for de Anklager, der 
med ftor Styrke er rettede imod ham? 
Hvordan kan han da atter sidde i 

Kongens Rand? Glemmes der saa 
hurtigt iDanmark, sløves man saa 
fnart? 

Og nu, hvad er det, vi vi12 Vi- 
der har indbudt til dette Mede, eri 
ikke Politikere; Jndbyderne tilhørerz 
ikke et bestemt politisk Parti, vi In- 

fker kun fom danfke Mcend, som; 
Borgere i denne Stat at proteftere 
imod den Nedbryden af de moralka 
Værdier, der ligger i, at J. C. Chri- 
stensen atter og under de Forl)old, 
jeg bar ncevnet, sidder i Landets 
everfte Rand, hvor ban bar trwngt 
sig ind. 

Denne Demonstration, siger man- 

bliver kun et Slag i Luften, for vi 
lan dog ikke fordrive J. C. Chri- 
stensen Nei, maaske Vi lan ikke 
andet end forlange ham stillet for 
Nigsretten Vi kan ilke andet end 
stille Kravet herom oa blive ved med 

det, til vi maaske en Gang blivcr 

hsrt. 
Ntter og atter blev Tales-en af- 

brndt af stormende Bifald, og paa 
famme Maade gikdet de følgende 
Talere Forsamlingen var i høj 
Grad Ined og aav stedfe paany sin 
Stemning Udtkyk. 

Maskinist E. Lassen repraefenterei 
de Socialdemokratiet blandt Taler-ne 
Han saa i dette Møde et Tegn paa 
ndeltTilslutning til Kravet om Rigss 
retstiltale mod J. C. Christener. 

Direktør J. Teisen var den af Ta- 
lerne, bvis Rost bedst flog til i det 
ftore Rum. Tidligcre blev —- saas 
jedes lød hans er — vort tnfinds 
aarigc Land altid nasvnrt nied Has- 
der og Ære Nu hedder dct ude i. 
Werden om Tanntark, at det er det 
Land, hvig Justitsminisier afslarede 
fig sum Zanche-» slørste Tone-klimat, 

Iog hvis Konfejlprwsident, der blev 
tvunnet bort ai den oficntlige Me- 
ning, fordi han havde dwllet sin Kol- 
lega, atter har antnasset fig Plads i 
flieget-innen Nnaet faadant vilde il- 
ke blive taalt i noget andet Land, end 
ikkei Balkanftaterne eller i Sydames 
rikas exotifke Nepubliker. Vi for- 
langer, at man skal sætte Fakdrelans 
dets Ære over Partiinteresferne. 
Er Æren tabt, er alt tabt. Et Leve 
for, at Retsførelsen oa Retsbevidfts 
beden atter knaa bryde frem i Tan- 
marki! (Bifald og Hurraraad). 

Fra Forsatnlingen blev der paa 
dette Tidspunkt spurgt, am Frk. Wes 
stenholz ikle var til Stede. Det var 

hun ikke, fvaredes der, men allige- 
vel fik et for hende udbragt Leve 
ftærk Tilslutning. 

Mødets sidfte Taler var Sanders 
jyden —- hans Maul rsbede ham ty- 
deligt not-— Grosferer Dethlef Jst- 
gensen, en yngre Mand, hvis Navn 
særlig blev kendt derved, at det var 

gennem hom, at det sidste Statslaan 
otdnede3. Man hae kaldt Toaet i 
Dag et Grosserertow lagde han. Det 
er Handelsstanden stolt af. Dei er 

fjældent, at den saa enigt gaat til 
en Opsaves Semina- En Fjlelie af 
Bitterhed hat atebet den. Cvad nyt- 
tee det, at den arbkjdet for at hæve 
Deman- Ravn i Udlandet, naar J. 
c. Wi tilstedwtekelie i Re- 
Iettmea erbet, Udlandet fast-M 
Wut- lsseae Messe tits- Vi 
EMiW ist-l set W 
New-NO slsde Ins videefor 
I- c. MW Misjottmsn 

W W der ·i· 
M Uhu inmmckeldt Pfro- : 
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estmedet den 29. August 1909, til 
It rette en indtrænsende Anmods l 

Iina til Nonnen da zrolkethinaet om 
« 

I! !-«««"«sp. Hin-: txt m U: tdufo 
., 

« Muse af muss-Hund« 
« «;-;-111"mn«:cr J. C. Ckyristensenis 

Rorlmld til Alberti«. 
Resolutionens Oplcesning fulgtes 

If ftcerkt Bifald, og den blev derpaa 
ensxemmigt vedtaget af den store For- 
samling. 

Sau spillede Musiken op paany 
og Ridebufets Porte aabnedes, men 

det gik meget langsomt med at kom- 
me ud; thi Gaden var fuld as Men- 

nesker til alle Sider. Jkke stott me- 

re end en Trediedel af selve Falke- 
toget havde knnnet faa Pladg i Ri- 

dehuset; Reiten af Toget og de utalte 

Tnsinder, der undervejö bavde stut- 
tet sig til det, maatte blive uden for 
og fyldte Gaderne til begge Sider, 
saa langt Øjet naaede. J en Fort 
havde man da imptoviseret en Ta- 

ning paa Hisrnet af Upsalagade vg; 
lekstol paa Taget af en Staldbyg-- 
Stockholmsgadr. og her gentogeL 
Mødet under Ledelse af Redaktsr 
Axel Damkier, idet man her ude i 

fri Luft sang den famme Sang og 

cfterhaanden fik de samme Taler at 

here som inde i Ridehuset. 
Dette Friluftsmsde var kuapt fæks 

digt, da Falk begyndte at ftrømme 
ud af Ridehuset, men kun faa Minut- 
ter derefter blev ogsaa herude Re- 
solution-en sat under Afstemning og 
oedtaget enstemmigt. Et af Redaktør 
Tamkier udbragt Leve for Fædre- 
landet hilftes med rungende Hut-ra- 
raab, hvoreftet den mcegtige Folke- 
forsamling langsomt skiltes med sam- 
me No og Værdigbed, som havde 
nmsget Temonftmtionen fra det spr- 
ste Lieblik af. 

« 

General Behufs-m 

Zhu Firigsssministen (!')enemlløjt· 
nant Bahnion er den U. Aug. afgauct 
vcd Tode-n efter et Par Maunedch 
Engelch, henved 82 Aar gammel. « 

J nctop det LiebliL da Spørgss 
Inaalet ocn Tonmaer Forsvar Win- 
drr sig i en skasbneivanger og insge- 
rende Krise, er den gamle Officin- 

Linmst dort, lmem denne Ecm laa san 
iikkscrlixit Wo Finde, og hin-:- Neun 
wer san nlnfcliqt knyttet til dem- 

Zuoriisknmal der nedblcsv at beikasfs 

tige lmm op i liaan høje Alderdoni, 
og sum lmn næsten indtil dcst sidstc 
fornmmsdo at ndtnle iixi oni nnsd lnslis 
sin intan silnrlnsd Da Ewrlik 

Bal)nson, der var nf irisisl Von-I 
deckt var fodt pau Tlmcirnmnurd 
sei-d Vith den R. und-einher 1K27. 
Eins-« at mer blchn Etndcnt kmn 
lnnt ind paa den lal. mitner Hin-! 
stolc on dcltog wider Firmein i Fre- 
dericikis Forsvan Gan nninttess fes- 
nere iArtilleriet og anvendtes for-( 
en ftor Tel som Ziolcsofficen under 

xirigen i Ibtii dcltng lmn paany i 
Fredericias Forsvar. Eiter Firigcn 
blev han paany Skoleoificer oa be- 
gyndtc lidt fcnere incd ftor Energi 
at orbejde sur at onlnsc Befolknini 
gen um Nødvendigheden as Raben- 
t)avnå Befæstning. 

J 1879 kommanderedes han sont 
Oberst til Tjenefte i Krigstninisteris 
et, hvis Direktor han hurtig blen, 
ogsi 1884 udnævntes han til Krigsi 
minifter. Bekendt er det, bvorledes 
han, da Venstre fremtvang Provi- 
foriterne, ledede Arbejderne pas KI- 
benhavns Besætning og med steinw- 
Iende Dygtighed sit skabt et For- 
fvar, der i For-hold til de anvendte 
Nidler var af betydeligStyrke. Sam- 
tidig ssgte han ogsaa paa andre Om- 
raadet at fremtne Hætens Migsbes 
redsialx 

Estek Forliget 1894 traadte Gene- 
ral Bahnson af fom Ktigsministeh 
Ig det ftlgende Nat-, da Forliggpartis 
erne led Not-erlagst ved Mem, 
faldt han som Follethinqsmmä for 
Etwas-MS iom hcn havde repre- 
senieret fiden 1887. 

Eststatvcreveudtttllssetil HE- 
ren var han en kott Tid kommende- 
cende General pqa Cis-Tand indttl 
han« faldt for Alter-gransen 

stack-l Wen M sdekoreest 
kned Stirbt-U as Myosin-n- 
ietm Heda-M sinnt In lang Rest- 
Ie» Wortlaut-sie Ordenst- 

Istwtsems Luther kom forte- 
Dentllfuldsethhedestethselvs 
nordsorism oa Im befindet sie st- 
Pen nogenlunde rel. dem but M 
Inst flet- Ktampmfald men as let- 
See Urt. 
« 

OW 

c- nheldiq Allem-. Pan Aal-ou- 
evarden i Ksbenhavn havde enDame 
at sin Cykle fra sig, sprtoeller«Natt.« 
sit miden kann-, som koin farbi, 
sit Lust til Cittlem satte sig op paa 
den og lerte dort over Nsrrebm Da 
lnin naaede Meininiqsqnde, sprang 
bun af Cyklen og henvendte sig til 

den i Nr. 3 boende Cyklehandler 
Hausen med Anmodning oin at købe 
den. Hausen saa paa Eyklen og syn- 
tes, at den i forbavsende Grad lin- 
nede den, hans Forlovede havde, men 

da lian ikle var helt sikker i sin Sag- 
bad hatt Damen vente, idet han fores 
gan, at ban gik op efter Pengene. 
Et Øjeblik efter var hun imidlertid 
ude as Deren. Cyklehandleren satte 
efter bende paa Eykle og traf hende 
i Peter Fabetsgade, hvorfra han fik 
bende til at gaa med tilbage. Saa 
lukkede ban hende inde i VErkstedet, 
undersøgte i Mellemtiden Cyklen, 
qenkendte den og —- gav saa Politiet 
Inmeldelse otn Tyvekiet 

« 

Statnstteger. Et Par unge Men- 

nesker fra Barde cyllede forleden nd 
til JandrupsBillum Enge, hvor de 
qik mm Jagt og senere sov i en He- 
stak, mens deres Cykler henftod ved 

iVejen et Stykke derfra. Da de om 

iMorgenen vaagnede og vilde hjein, 
var Colle-nie iil. »Nibe Amtst·« ble- 
ven uvrnaeligr. Pan den ene var 

Dask on Jlmiaer nenneinboret med 
ilere Knivitik, oq pmi den nnden var 

der staat-et et lielt Stykke of Slanqen 
nun det ene Hinl, on von det andet 
Osnl inn- Daskket ituskanret, ligeioin 
Fribjnlet vor knust ved Hjaslp as en 

Hammer-. 
Dei isides nu, at Geminasmanden 

er en im tidligere Lejliglied kendt 
Nanrdniandsiøn i Villiiintorp, sani 
licwde siiaet sin Inder-J 16saarige 
Tjeneiiedrena til at ndiøre det egenti 
lige Arbefde ved Ldelasmielsen 

Donovan-irde ,,Lckbæk«, en hnlv 
Mil nord for Frederiksltavm er isøl- 
ge ,,Bends. Tid.'« of Johs. Kærgaard 
solat til et Konfortinm i Nanders for 
185,000 Kr. Soin Vederlag gives 
bl. a. en Ejendoin i Aarhiis, vnrdes 
rot til lu,()00 Kr. 

Til Nanrden linker 712 Thr. Land 
med Ist-«fo Tdr Hartkorn 

Jliirlslqaet as en Heft. To starlen 
N. Ein-. Pedersen lios Gaardejer N. 
Chr. Ehriitenseih Over Saugstrnp 
i Barbieren Aften den,21. Aug» tml 

iet Par Heste ind i Stalden, lilev den 
ene of dem plndselig knad og sinns- 
lede Karten san krastigt i Brystet, nt 
lmn styrtede oni oa blev lingende sonH 
Unless-. En Liege-, der tilknldtes, tun- 
de iiølzie »Holsteliro Av.« lun inedde. 
le, ut Tod-en var indtmadt. Karten 
mi- :’.:’, Aar gmnmeL l 

Bevilling til en ny siirtr. Falle- 
thingsmand Ns. Nielsen liar fiel-Je 
»Heru. Follebl.« nieddelt Kirlekois 
mitcen i Fankl)olt, at der Pan deni 
kommende Finanslov vil blive op- 
fart 18,()00 Kr. til en ny Kirkei 
Fourholt, 8000 Kr. til en Kapellans 
lioliki oq 2000 Kr. til en prassteviei 
Medlijcvlper i Jkast. Tet er tæntes 

ligt, at den nye Kirke allerede vil bli- 
ve paabeqyndt til Foraaret 

Jst-gen Brodes Stil-biegen Paa 
en« Bondegaard i Hejring fandtes et 

gainmelt, næsten sort Metalbæger, 
sorsynet med nogle Gravetinget og 
en Jnslription. En Fortetningsss 
mand i Hobm soin sik Spsrgsmaal 
paa Bægeret, lod dette rense, og del 
viste sig da at have tilhsrt Jtttgen 
Brahe og Huftrm Margarethe Thott, 
og at Grade-ringen paa Forsiden bar 
disse Adelsslægters Banden. 

Bægeret er, efter hvad der meddes 
tes »Rordjyl.«, nu erhvetvet as Lend- 
baron Reedtsthott til Getan-. 

Dei-fett Konsul Louis Staun i 
Null-org er afgaaet ved Dtden i Ver- 
lin, hvor han, der var pqa Sommer- 
rejse i Tyskland med sin Familie, 
hat-de maattet lade sig tndlasqne m 
en Minik for at underkaste sig en 

Operation for en Tarmlidelle· 
Den afdsde, der bles- 51 Aar gam- 

tnel, var en dygtig Kehmanlh som i 
stet as en Menneslealdee apart-ei- 
dede den Wortetntnq,· han ar- 

dede ester sites-they til at vcete en 

nf Landes« We« Fortetningen 
lagde Vesic- paa han- meite Arbeldss 
kraft, men ban var dog kislge »Na-id- 
syll.« i de sidste 7 Aas-· Meddirekter 
i Aalborg Bys og Omegnz Spare- 
quse og owtrent lige taa kenne mit 
Ionsul i Wall-org; desudeu var han 
Redlein af Vestyrelsen for Aalborg 
drein-e- va Pia-hieni- 

M 

Bekendtgskelfet. 
W 

Kitkkiudviecfr. 
Om Gud vil, blivet der Møder i 

Forbindelsc med Kirkeindvielsei den 
danske luth. Kirke i Audubon, Ja» i 

Dagene 1., Z. og s. Okt. —- Msdet 
begynder Toksdag Aften og slutter 
Søndag Aften. 

En hjertelig Jndbydelfe til alle. 
Tilkcjsende bedeg indmelde sig til 

undektegnede før den 26. Sept. 
Paa Menighedens Beque, 

J. P.Chriftionsen. 

ngdmsmtde 
vil blive afholdt i Ebenezer Wenig- 
hed, Audubom Ja., fra 23.—26. 
September. 

Foruden Ordets Fokkyndelfe vil 

folgende Emner bliver drtftet: 
»Tkoen«, ,,Samvittigheden« og 

»Missionen hjemme og ude«. 
deet begynder om Torsdag Af- 

ten. 
Vi venter paa et start Ungdvmss 

stævne. Alle er hierteligt velkomne. 
Togene kommer ind til Audubou 

Kl. 4 og 5 om Eftermiddagm 
Anmeld ederMomme og med hvad 

Tog feneft inden 21. September-. 
Pan Menighedeng Beque, 

G. B. Christianfen. 

Pacific Krcds’ Aqrsmsdr. 

Pncific Kreds af den forenede d. 

ev.-lutl). Kirle afholder om Gud vil 
sit Aarsmøde i Menigbederne ved 

Selma og Tel Roy, Cal. (Past. N. 
S. Nielsens Kalb) i Tage-ne fra 28. 

til 31. Okt. 
Gudstjeneste Aftenen forud (Ons- 

dag) i Selma-Kirken· 

Emner til Forhandling. 
Kredfens: ,,Forkyndelsens Frugter.« 
Meiiigbedens: »Husandagtens Nod- 

vendigbed og Velsignelsc.« 
Vi forventer alle Priester og fuld 

Menighedsdelezmtion at give Møde. 
Herren velsigne Stcevnetl 

A. H. J ensen, »Form. 

Ovennckvnte Mode vil, om Gud 

’vil, blive afholdt i folgende Orden. 

J Selma: Msde Onsdag Aften og 
itre Moder Torsdag. J Del Ney: Tre 
Msder erdag og eet Lardag Eiter-l 
middag. —- Søndag tre Moder i ho. 
af de to Kirker 

Vi vil gerne baue Bcsøg of nogle 
fra hoc-r Menigbeds Krebs paa Pa- 
cificssiystcu i disk-sc Tage-. 

Vi vil modtaqe oder med varrne 

Hierier og aobne Døre, og bvnd vore 

Ojem formanr af timeliae oa eviqc 
Goder, vil vi dele med edcr og bede 

Herren, at ban vil velsigne dct for 
enl)ver. 

De, som Vil glcrde os med deres 

Befug, beder vi meddele deres Kom- 
me inden 20. Okt. til en af under- 

tegnede. Te, som kommt-r til Selma, 
til Past. s S. Nielsenx de, sorn kan 
komme til Tel Rey, til A· Nielfen. 
Lad os ogsaa vide, om J kommer 
med Tog eller med Ksretøi. 

Paa Menighedens Vegne: 
N. S. Nie l f e n, Selma, Cal. 
A. N i e l s e n, Del, Ney, Cal. 

strebte-im 
Nebraska Krebs afholder, om Sud 

vil, sit Unrsmjde i Blatt fra den 24. 
til 27. Sept. 

Nil-et Wer med Gubstjeneste 
thrten Indus stundensit Sept. 
Slutningsmsde famme Sted Mandag 
Akten den 27. Sept. « 

W set tust-I Mbcndlede 
ved Umw- um« ifjlse eni Fipr 
W Wie, bit-leidet til 
M en sit-met fst Nil-It 

OW- 
W III-·- M is, Is. 

»se- Ut at ist M tief-am 
suds W Sid- « 

Wsnme : Isi. 4, ls.16. 
Alle W M Ied- m « 

it has-est M 
WssssMW W 

Wiss out ei Mc M til « 

Indiens Icch s 

Its-Mast- Ml M- 
L s r s- J e n I- n- 
W sek. 

statt danfte ern-lass W 
indbydek pas det hier-Amte kenne- 
illatkounneosmedelmedosi 

sen Fest, Iom vi baut-et Herren i 
Iredtmsdet vil berede os- 

cnhver fom agter sig til Msmss 
se anmodes paa det instandigste am 

i rigelic Tid at lade sig indtegne bog 

cræstem Bi haabex, der kommst 
mange og byder alle paa Forhaand 
oelkomne. 

Pan Menighedens Beque, 
U. Th. Schutz, Irr-ji« 

Vox 217, Blatt-, Rede. 

Adresfefvtandriug. 
Paftor P. M. Petersety fsr Flaxs 

ton, R. Dak. efter 25. Sept. Moor- 
bead, Ja» R. F. D. No. l. 

Missionsmjdr. 
Om Gud vil, bliver der Missionss 

made i Bethania Menighed, Dem-eh 
Colo» fra d. 6.-—10. Okt» hvokttl 
Venner af vort kirkelige Akbejde ind- 
bydes. 

Paa Menighedenz Beque- 
A. C. Weismanm 

Dann College 
indbyder venligft alle til at overvære 

Aabningsfeft Kl. 2.30 28. Sept. 

Missiousmjde 

;iAlbert Lea,Minneiota. 
Om Gud vil bliver der Missionsi 

Lin-de i Trinitatis Mmigheb fra 17. 
Ttil 19. Sept. Msdet begyndek erdaq 
IFokmivdqg m. 101,«z. 
! Venner fta nær og fjern indksys 
Hdes venligft. Flere tilrejfende Ptæster 
That lovet at tale. 

, Paa Menighedens Beque, 

; O. N. cum 

Missionsmsdr. 
Om Gud vil, bliver der Missionss 

»Im-de i Vetbesda Mcnigbed, Moor- 
bead, Ja. den L. og 3. Okt. Msdet 
bcgnnder Lørdag Formiddag Kl. 

101J2. En kasrlig Jndbydelse til alle. 
Herren velsiqnc Moder 

Pcm Menigbedens Beque- 

P·M.Petersen. 

Juden for-gebe Udgave 
af Uösings Missionshiftorie »Es-ans 
geliets Sejeksqcmg ud over Jus-den« 
foreligger nu fmdig til Udsendelst 
indbundeni imdeles fmukt og falls 
franst Bind. Prifen er den sama- 
som paa forste Udgave 83.80. 

Du. Luth. Publ. Houir. 

Gudeligc 
Smaaskrifter. 

Ubgivet af tät-selig Foreuiug for II 
dre Mission i Damian-L 

Ny Forfyuiug. 
Nr. Pris· 
6—-Monika, Den kristelige Hufttu .08 
7——Monika, " » Moder .07 
82—De to Tjeneftepiger .08 
92-—De to Hiern. .06 
171——Er du lykkeliy. .07 
206—-Mikae1 den ungijon .ls 
213——Julen i Belville. .05 
257—Nellys msrke Dage. .10 
M gut-M lille Pia-. .00 
Les-De to Brsdrr. .vs 
272—Aneitjum. .10 
DER-To Stim. .08 
B7Httn iom vandre ist-added .0s 
Los-Imm- SWM. 
iserde 
bis-Den forundeleJ 
bis-Den nye Retan. 
ts2s-—Kærlished iejtet til M 
OHM Djd til Av. 
tM fest-Un Urv. 
soc-Jakobus til en M. 
Its-Er du en- Art-ius. 
IIW M til seit. 
Ist-Nod M pq uden sub. 
582—0m Binnen. 
Ethian 
Mit-Traube i Guds M. 
III-»Tri- indtil DOM- 
586—-Lidt fra Binnens Vordem 
537——Skal ieg dtive Mistw- 

Ja eller Nei. .10 
SskFarifæerent Did. .1I 

Du. Ents. stic. Qui-. 
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