
irrende Menneiter ag vejlede dein 
agiaa med Hean til Pladser. 

Ja —- ag faa havde jeg nær for- 
i.-«21»-2 mig i dette. J det state Setles 
nnsnt ved Dannebrag ag amkring 
im disse Egne er der en Mcenqde 
as vare Falt; iam er vel stillede, 
ja state ag det er ja agsaa i vare 

Tage fvcert at vaere rig, ag at det 
u- en af Grundene, hvorfor der er 

im zidt Kirkegang og Kristendom 
san jeg gadt tænle mig. 

Land-ei er dyrt, og der handles 
skg jcm lidt med Forme. Men der 
er saa mange Slagö Land ag iaa 
forjtellige Priser, iaa jeg fynes, at 
entwer, sam vil Vesi, kan gaa til 
saadanne Steder, hvak vart Falk 
findes. on hvor der er kirkelig Be- 
tjenmLL 

Landmiierne ikal Agenten nak 
fartælle oml 

Jeg bar altid været glad ved at 
fartvnde Guds Ord i Dannebrag, 
og jec dar altid været glad ved at 
ophalde mig i den lille venlige 
P1«krs’tebalig, og hver Gang jeg har- 
Vcerct der, hat jeg haft staune Min- 
der med derfra; an saa frister man 

ja nit dette gamle ap, hver Gang 
·m.in nie-des igenl —- 

Ja san et ,,Gnds Fred være med 
eher-« dmide, on jeg man. før jeg 
sinnen iige Tal til echt alle, jeg 
niedre og til Anna ag Mrs· Pe- 
dersekxt Gleni nu itte, lwad J lavede 
am dette Bei-g i Sammet! 

Rast-Ha Hilsen til eder alle fra 
eders A. K- 

Nn vor vel paa en Maade min 
Reise endt: men Fremont laa ja 
san beleiligt for mig — baade paa 
Vejext ireni ag tilbaael —- Og et 
lille Bring has Pastor Anderfen 
kan man ia ika faa godt lade goa« 
naar man engang er bleven lendt 
med bam ag hand. 

Meng- jea baede i Fremant, havde 
jea den lede at faa et Bei-g af? 
Pia-sterne. naar de paa deres Beil 
kam Eos at itifte Tag! —- Jeq havU 
de ja lidt ai en egen Mission vedl 
fiden as. Jeg var et Ærinde paal 
Narinal Skalen, ag saa hat-i vi nn her ved Scranton kabt as en· 
Hirten iom «U. B.« Faltene ingeni 
Brim havde af merk, ag den ftulde 
vi ja have et lutherlk Kirlekor ind- 
tetiet i. Og da de Millwaukee 
Fall er lidt dyre —- ag deres Alter- 
ftil er da ogsaa lidt for meaet af et 
Mahlement for min Smag —- 

laa sit jea Akkord med nagle i Fre- 
mant am at lave as en Dabefant, 
Præditenal on Altertavle ag Rai-ill 
linal — I 

Naa -—— ja —- oa iaa vil im da 
med det iamme fige Tat til alle, der; 
paa min Nejle gav mia lidt til; 
Hjælv til var Kirtes lldsmykningl 
Dei »k- Mitt, og det vic alive tax-et,l 
ag det vil da agsaa blive betalt,l« 
Ielv om jeg ilke endnu bar Penges 
not tii det her-i ; 

En kærlig Hilsen aa Tat til edel-! alle i Fremant men en lætlig Hil- 
len til ever i Præsteboligen. 

Herren, han er dog fine tro, 
Oafaa naar de mistvivle 

Rasek han lod paa Tome gra, 
Las-te as faa at imilel 

Ebers Ven, 
A. Kirkegaard 

.--—-...—--—- 
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Samling ai vott Falk. l 
Spemsimaalet om at snmle vori 

Fall lom for en Del Aar tilbage op 
til Trostelicn i ,,Dnnskeren«. Mon« 
spumny fnsnd vi lunde nim- for als 
san note Landsmænd, der fidder is 
Smaannmper paa -l, 6, 8 Familiers 
hist og her, lamlet i Kolonier. Man- 
ge as dem er jo ftillede sanledes, at 

de mnn favne det nllervigtigfte. 
nemlin erkcns Gaben Guds Ordi: 
Forkyndelfe og SakrmnenternesFor 
valtnina san vel sont kristelig Un- 
dervisnina for deres Vorn. De 
bnrde bevares i den sunde Lære i 
vor dnnsk-luterske Kirke her, lwor 
alle kfrkeliae Retninner arbejder 
Side- om Side. Hvorledes det ikal 
kunne lade fig gsre —- faaledes at 

lmnle on bevare Landsmcend, det er 

et same vigtigt Spsrqpsmaab lau 
vel for den enkelte Familie Tom for-; 
den forenede danike Kirle Den( 
Sag lmr dog taget Fakt, saa der’ 

soll-rede nu er dannet flere ltore 
Kolonier. on jævnt hen lasset vi i; 
»Danlkeken« om nye Pladser for 
Kolonier. san der lnnrt tun voere4 
Fare for nv Sprednlnq nf vokti 
Falk i Stedet for Snnilikm. For delll 
er vsst 7mkdt, hvad L. Lnnrltlen frnl 
Kenntan ffrov for en Tld sideng 
«Vi hat« Kolonier nok foreløbig«« 

dvad det derfor gælder om er at 

faa dem, vi har, befolket med Dan- 
ike, fom vil være med til at støtte 
den gode Sag,vi som Kirkesainfund 
icerlig ensker at fremme ved vort 

Koloniiationsarbejde Det er nein- 

lig fouledes her i vor nye »Daue- 
UillesKoloni«, hvor Landet kan 
«proves up« paa 14 Maaneder, at 
alt frit Land er tagel, men ikle alt 
er beboet eller dyrkei. Mange ugifte 
unge Mcend og Kvinder og enkelte 
asldre med tager »Claims«, ,,prover 
up« paa 14 Maoneder og gaar 
deres Vei. Nu, ingen kan fortcenke 
de unm- Mennesker deri, men det 
danner ingen virkelig dansk Koloni. 
før vedkommende kommer tilbage 
selv eller itelger nd og giver An- 
ledninn for andre til at fylde deres 
Pladcx Tet var det, vi ønflede as 

Ilede Somfnydsvenncrs Opntærkfoms 
lied paa, sont tcrnker ima at flytte 
nd on lmr lidt Midler at købe for. 
Her ligger manae gode Stykker 

»Land til Salg for fra 9 til 13 

»Doll. Pr. Acri-. Det skulde gerne af- 
’okkndes til Tal-sitz rwiiz der sein 
«blive noqu virkelig Somling af 
vort Full ber· Oa her mener jeq 
særlia, at vor cerede Samfunds 
Landkomite ikulde have sin Op- 
tnasrksomhed lienvendt da mode 
ftøtlende til, da dens Ord i Laget 
oilde liave stor Vett)diiing. 

Sanifnndet øniler at se dort Fell 
sainlet Her er et velordnet Seme- 
ment, hdor mange Danfke bar og er 

veltilfreds. ,,Lommon Scheel Heu- 
ies« (engelsl) reiser sig rundt oms 

kring os. Meniglied er dannet, faa 
vi smnles regelmæsfig til Gudstje- 
neste hoer Sendng i oore endnu 
inma Gilde-Hufe, hvor Paftor L. 
Fliøller deler Liveis Vrød nd til ost» 

Ligeledes dar vi Sendcmsskule ior 
de fmcm med Bibeltlasie for de 

komfirmerede Bern, Unqdomsfors 
eninq og Ko.iideforeicina. sum lwer 
link sine Moder, osq dertil et weni- 
ligt Opbygqelses- og Saintulenwinu 
icerligit gennem Vinteren Sna vi er 

iuli vel ftillist i kirkelig Heiiseende 
fom ncqen Herren ilnl Unsre lovet 

on du isriiet der-en Der er ftor For- 
ilel pay at flylte jnd lier nn. og da 
de fsrste kein der. Derfor ier vi det 
sont Piiut at more Smnfunsvenner 
oplnærliom hernaa oa tillige at 

gere, hvad vi kan for Samlingen 
as vort Falk. Landet er godi on 
Klimaet det -b»dfte. On høie Priser 
paa alt, lwad Farmeren bar at stel- 
ae. Vi lmr ber, som enbver anden 
ny Plads paa den aabne Pia-rie- 
msret udiat for vel lidt Nedbør nd 

nenneni Sommeren (l)vad dog alle 
Eteder forandres, saa inari Lundel 
brwikes op iom det alle-rede er be- 

vist her); og dog havde vi im 12 
til ZU Vuikk Hvede, on fm 20 til 
40 Bald Havre on Byg pr. Acre 
det fidste Aar trods Terken Men 
bare en 18 a 20 Mil Syd og Syd- 
veit for os, livor de var beldige og 
fil lidt mere Regn end vi, fit de fra 
25 til 40 anh. Hvede pr. Acre og 
alt andet i Forhold dertil. Det -viiek, 
at Landet er riqt oa gebt En Tit-a 
bar vi manglet, netnlia Railroad, 
men «-Great Northem Stirveyers« 
har fat sine Mærker midt igennem 
vor Koloni. og vi venter at se Ba- 
nen igennem denne Sommer. Om 
det ster, sont vi banden da hat vi 
intet at bellage os over paa denne 
PladsSamine Koinpanni har alle- 
kede Gradixinaen «faIrdig paa en ny 
Linie bare en 18 a 20 Mil Veft i 
Montana. Vort Track vil blive tagt- 
saa fnart Foraaret kommen Nu, vi 
aør innen Nella-ne of noget. Til- 
fredshed er det bedfte. Lad dein, som 
staat i Landkompagniernes Tjenes 
ste, være ene derom. Hvad Mening 
er der i at blæie i Basun for det 

solrige Alberti-, sont liggek endnu 
5 a 600 Mil længete Nordveft end 
vi her i N. D» selv om vi kan faa 
fine Vintre baade her og dec. Jeg 
hat ilke i de 40 Aar jeg hat voeret 
her i Landst, oplevet fineee Vintre 
end de 3 sidfte her i N. D» hvori- 
mod den Bintek forud for disie 3 

fidste her var ualmindeliq streuen 
baade her oa i Gemach lelvfjlgelig 
oglaa i Alberti-. Da hvad Mening 
er der i at fortcelle om 646 Pathe 
Karl-aller pr. Arke da hver Mond 
ved, det pasier ikke i Almindeligbed 
hverken i Alberta eller noget endet 
Sied. Selv om der kan iindes Plets 
ter af Land baade her og der, med 
rig Muld og ekstta Dyrkning, som 
tun predueere en utrolig stor Avl 
of lwilken iom hellt Scedart, ille 
et tale em« lrrigated« Land, iom 
Lan yde ilere Afgrsder det samtne- 

Aar. Et ftort Spørgsniaal er det for 
mig og mange andre, om det er ret 

af as somKirkefarnfund at lede vort be- 
gyndte Kolonifationsarbejde ud over 

dette faa rigt velsignede Lands 
Græniekz sum faa velvilligt dar ta- 

get imod oks ag aabnet os alle Mu- 
ligheder. Det er en anden Zug hvad 
den enkelte kan gen-. 
Derfor,Samfundsoennenfom agter 

at flytte ud, flyt ikte ud fra »Stjer- 
nebanneret« og Uncle Sams Græns 
ser. Han har vift Rum nok, felv om 

Familien dodledes til 200,000,000. 
England hat sine aabne Marter for 
dets Millioner af ndiultede fattige. 
Korn og se for eder ielv, her i vore 
nye Kolonier i N. D. oq Montana 
hvor der er en Del «frit Land at faa 
endnu. Nu er Tiden, før Landet 
gaar højere op i Pris. 

Skulde jea for-Mist siqe noget 
om Vintekkulden og Samfundet berf 
oppe not-d, iom der hat« været saas 
meget at sige om, da skulde det vcerel 
dette: De mange Graders Kulde nedi til m a 50 under Zero føles ikke 
noaet bitte-re her end 10 a 20 under 
Zero i Nebraska eller Wisconsin- 
Liaeledes kunde jeg, som hat været 
»innftmck«, aldrig arbejde i Sol- 
l)eden i Nebraska ogWisconsim naar 
det blev over 85. Her kan feg arbei- 
de i 100 Graders Zol"hede, uden at 
det ikader mig. Her er Hemmeligs 
lieden der fkal get-es Kapital af. 
Sandheden er, at vi kan faa deti 
baade varmt og koldt nok, baadel 
her oa i Alberta. Men naar det be- 
lmaer Herren at ikcenle os en mild! 
Binter som i Aar, book det bar vcei 
ret iaa strengt saa mange andre 
Stedeix saa kan det blive rigtig 
ikent her under den not-dre Himmel 
Disie Tanker til Overvejelie for 
rette Vedkornmende Okn noan en- 
fker ncrrmere Underretninq, fkal 
Breve oelvilliat blive beivaret 

Hilien til Bladets Liefere 

H. Andersen. 
Daneville, N. T. 

———-«OO- 

Fra Hartlaiid, Wies. 

Tot or nn i littitndcn fuikeit atl 
Hartland ilki ol last-ich sidcn liari 
haft reaelmwsiiiige imrreipondancerl 
i »Taiisfcsren«, men nam« nn Las- 
set-ne liører Grunde-n, iaa vil doq 
maalke nogle iuidiki)lde; oa oi ikal 
faa prøve paa at taae Mod til as· 
oa bereite-r ikke lade Dort Bidrags 
manale: Grnndcn er nentlia den,’ 
at Fryqtrn ior kliedaltørcnsss Paii 
pirkurv bar aiilioldt ilcre ira at 
Wink-. ioin liade Villiis nol, nie-n 

lwlsln Modet JOHN-du naar di- taki-if- 
tcs paa den irnqtede Blum der for 
altid bar genit adikillims baade pro-v 
iaiskc ou poctiile lldai)delser. Naar 
nii Carolus timer Mod til fia og 
alligevel mener, at Hartland barde 
liave en Plads iblandt Korrespon- 
dancerne i »Daniteren«, iaa er det 
for det førite fordi Hartland er et 
af de ældste Settlemcnter i Wellean 
interne-· Her har nemlig vceret 
Tansle allen-de i Wenn-, on for 
flerc a'f disies Vcdkominende bor 
bete-Z Eiterkomnierc bvr endnu —- 

Oa derncest iordi lier er en ftor 
danik Befollnina, af hvilkc i hverti 
Fald en Tisl interesfercr sia for- 
Gile Ord og lmns Mai-, oa vis 
liaabcty at flere ital komme til, faa 
Herrens Hus kan blive fuldt. Oa 
vndelia bsr Hartland have en Plads 
i Korrs Meilen fordi det er en 

af de smnkkeste Egne i Wi-.., bvors 
for da oaiaa en Mænade riae Folk 
im Vyerne bar deres Sommerslots 
ie lusr omkrina ved de dejliae Smaa-, 
lot-r. Af alle disfe Grunde lan her« 
fantens blive noaet at ikrioe days 
naar Carolus nu barc ikke ogfaa 
faar Kurvefeber: thi faa aaar hans1 
Skriverier oel ogfaa i Staa. 

Menigheden i Hartland cr, faa 
vidt mia bekendt, blerset til fidft i 
soerne: Kirken er iaaledes bygact i 
1867, men det er doa fsrst i 1870, 
at en ordentlia Organisation kan 
paaviscs, saa fra det Aar maa Me- 
niabedens Stiftelle ist-i nærmeft rea- 
nes: i alle disle Aar hat- vi imidler- 
tid ikke været Selvefere af vor Kir- 
kesEiendow men bar boet til Huin 
samtnen med de tylke Lutheraneke. 
som oft-de« Halvparten i Eiendoms 
men. Dettc Fællesskab fynes oaiaa 
til de fleste Tiber at have aaaet nok 
iaa aodt, lelv om det bar aivet ria 
Anlednina til Strid og KævL lom 
da heller ikke helt bar været und- 
aaaet: men der var ogfaa en andeii 
Ding, fom dette Fællesfkab med- 
fsrte, nemlig Ulny til at gøre noget 
s z 

til Forfkønnelse af Guds Has, og 
derfor staat den gamle Kirke da eg- 
sna i Dag, som den stod for 43 Aar 
siden, kned lindtageHe af et kolle- 
hrit«Tnarn,sonier byggetsenerh og 
san de aller nødvendigste Itenaratios 
ner. Uht er der inridlerrid stet den 
Fotmtdring, at oi er bleven Selvs 
ejere, idet begne Akenigheder paa 
vort fælles Møde i Febr. blev enige 
om at stilles; det san førft ud til, 
at Tyikerne vilde have købt Danskers 
ne nd, næn saa konI der en lille 
Knude paa Traaden i Form af et 
Stykle Land, som Tyskerne mente, 

lde slnlde have ined, nten sont Idans 
lsterne ikke vilde flippe: iaa vendte 
Tyflen om og folgte ud til os; faa 
nn ejer oi den fmukkeste Bygges 
grund for en snrke sont sindes i 
Hat-Hand- og en gammel brøstfæls 
dig Kitte; nu drejer det sia blot em, 
hvorvidt vi kan bHoe enige on1 at 
rive den ned on bygge en ny. 

Menigljedens gamle Præftefolk 
Past. Brede Johanien og Hustru, 
har unstet her paa Besøg pna Gen- 
tænnrisp sia Dmmmri til dHW 
Orient i INontana, og vi var glade 
ved Lknøget, oni det end var fort; 
Past. Johanien talte i Kirken om 

Søndnqen for en ftor Forfaxnling. 
Kom igen, naar Tid og Lejlighed 
Mme 

For nagen Tid siden skete en 

førnelin lltykke, hvori i hvert Ekald 
en dann ANand kaut til Zkade; dU 
dar Sectionfolkene Pan Jembanen, 
sank lørte hjent til INiddag, og ved 
en Krmnmängcü BmwngnG lmn 
et Frnnttog saawdes ind paa denn 
at en nf dem blev drcebt og flere 
kom til Stude. Det dar kun en 

Jtnüener, var der Here der sagde 
Inen ban nur don et ANennesie medi 
en ndedelig Sirt-l fom du ag jeg;l 
on efter Forlydende haude lzan Hnsj 
strtl on Tjørli i thalien, sont ftoledel 
paa bani for deres llnderhold: deil 
maa »Ja-re et lrelsomt Vndikab at 
faa for Hi Hustrn og LNodeL —- 

Forførneren dra-l-t, begravet langt 
borte i et frennned Land, vi ital 
aldrig se ham more. Hvor maner 

det doq til Eftertanke og Alvor sor’ 
enbver af os. 

Vi knn synge den samme Bise, 
sont lyder fra faa godt sont allel 
Steder om den strenge Winter-; de! 
ældre siger, at vi bar ikke haft 
Mnge til den siden 1881; kloge Folk 
mener, ai vi faar tidlig Foraar ef- 
ter en saodan Vinter: maaste, vi( 
faar vente og se 

Fin 8«——10. Llprll sknl oi have 
Tinristsniøde ber i Allenigheden, og 
vi venter os ikke saa lidt Velsignelie 
deraf, idet vi tror Estrssten, at LJrs 
det ital itte vende tolnt tilbage, 
tnen det sial udrette, hvad det spns 
des til, on saavel paa de Dage socn 
ved vore alnrindesige csudsrienester 
og andre Sammenkomfter sendes deti 
til Sjæles Frelie, og det er vor 

Bøn til Herren, at mange Inaa here 
det on gøre deresten 

Med Leitetom at komme igen 
sendesjs en venlig Hiler til »Dan- 
jferen«s Lcesere 

Earolns. 

Zwitter-ing. 

Til den trcrtmende Familie i Poy 
Sippi. Wis» er der for kvitteret for 
stutzt Sidcu er der indkommen 
ski« fra Helligaands Menigbed, 
WanpaeC Wis» im følgende Med- 
kommen 

Ren C. H. Jenseit ist-, John 
Madien PL. J. P. Rasmussen PL, 
John Dorffler, J. F. Jenseit, Chri- 
sten Jenseit, M. E. Hause-m hocksl 
Peter Peterseik P. C. A. Beim-few 
lmcr 50 Muts-. J. P. Johnsom C. 
V. Neler, hoc-r 25 Cents. Jacob 
Hauswi. Chr-is Jenseit, Chris J. 
Ponmcer, hver 50 Cents. N. P. Olei 
im, T. F. Jøraenicu, Cliris Han- 
scn, hver 25 Cents. F. E. Limb- 
M. Jonsem hver si. Simon Lar- 
ion 50 Cents. -P. H. Andcrfen 25 

Conts. L. »H. Peterer, Jens Ras- 
nmsfcn hver- 50 Trutz C. W. Nel- 
son st. J. R. Nelfon, N. Nelfon, 
bvcr 25 Cents. Jonas Haufen 50 
Gent-T John Haufen SI· A. P. An- 
derscn 50 Cents. John Mortensen 
Pl P. Mortenfem R.« P. Ismen- 
sen, lwer 50 Ernte-. J. B. Nelfen 
Pl. H. J. Peteriem C. J. Jo"hnsen- 
hver 50 Cents. H. P. Jenseit 35. 

J alt indkommen ZIZLZL i 

Sjkkstexig Tat til ed» akck fski 
Ganerne. ; 

Edier i Taknemmeligbed for- 
bundne, E. M. Nielsem 
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En ny Forfyning 
af Bauer er uctop ankommen fra Danmark. 
Deriblandt følgendm 

Den Ungc Luther, Prof. Ammundsen, Omfl. s.1.00 
Naadcu og Saudhedem Past. C. Moe, Jndb. 2.40 
Herregaardgfolk, Wormark, Omsl. .20 
Tre Foredrag, L. P. Leu-few Omsl. .30 
Bibclhaandbog, H. P. Hausen, indb. 2.10 
Kam i Hu! Asch.-Hansen, indb. .40 
Paa Livets ch, Vilh. Beck, indb. 2.80 
Vidncsbyrd fta ch Kirke, Busch, indb. 2.80 
Gcotge Williams Levued, indb. 1.40 
Sollt-tu i et folrigt Land, indb. ·40 
Breve til minc Bsrm Hart-en indb· .40 
Kristne og Kristue, Rev. F. S. Webster, OmsL .20 
Fra de gqmle Stier, Asch.-Hansen, indb. ·70 
For Medatbejderc i Bsknekitken , Omslag. .25 
Tungt rugcr Mulm, Wilson, indb. 1.60 
En uug Monds Spstgsmaah Speetr, Ome .40 
Ungdom i Bibclcn, 1. Del, OmsL .30 
Ungdom i Bibclcn, 2. Del, OmsL .20 

Forjættclferne cller Gnds Nandelsftcy indb. .70 
Undcr Sydkorfct, Alcock, indb. 1.50 
Tag og Læs! Olfert Ricatd, indb. 1.35 

» » « i Franfkbind 1.50 
Hjcrtctne drivcs, Elith Pedersen, indb. 1.30 
Drcugc og Drcuac, Skildringer fra Missionsi 

nmrken, ind«b. .60 
Ungc Hjcrtcy Lauritz Peterfcn, indb. .70 
Fotfkclligt, Joh. V. Gøtsche, OmsL .60 
Karte Ord Nr.16ogNr.17, Skovg.Petersen, Oms. .10 
Troens Hcmmelighrd, Skovqaard Petersen, »Ome ·60 
Vidncsbyrd om Kriftus, Biskop Heuch, Jndb. 1.60 
Hans Nielfcn Haugc, Jakob B. Bull, indb. 2.00 

As enkelte af bis-se Bøger er Forsyningen indskræns 
ket. Jndsend Befrilling ftmks for at fikke Ekspedition. 

Dan. Luth. Publ. Hause, 
Plain Nebr. 
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Höndaggslswlekort 
mcd daan Tckst. 

Nettopris 
B l. 

72 Skristsprog (Tickets) alle forskellige. 
Størrelfe 11sz214 Trykt paa godt Karton 
i fire Kulører. Ny Udgave. 80.10 

B 2. 
24 Gyldne Bclønningskort med ligesaa man- 

ge forfkellige Skriftfprog og Vers. Trykt i 
Guid paa forskcslljgfarvct Karton. Ztørs 
relse MAX-Ast .15 

B 3. 
12 forskellige Blomfterkort med udvalgte 
Skriftsprog af Joh. Ev. paa Forsiden. 
Starrelfe LIAXLBA .10 

B 4. 
Summe Kort fom Nr. B 3 og med famme 
Tekst paa Forsiden, men med Salmen ,,Lille 
Guds Born, hvad skader dig« paa Bagsiden. 
Eet Vers paa hvcrt Koth .12 

B ö. 
10 forskellige Blomsterkort 2Z4X31X2 Tom- 
mer· Tekften er udvalgte Vers af 1. Joh. 
Vrev, alle forfkellige. .10 

B 6. 
Summe Kort fom Nr. B 5 og med samme 
Tekst paa Forsiden, men med Salmen »Op 
al den Ting, fom Gud har gjort« paa 
Bagsiden. .12 

B 7. 
10 smukke Blomsterkort hver med forfkellig 
Tekst fra Jer Biergprcediken og med Sal- 
mevers bog paa. Størrelse 31,H.-X4 Tom- 
mer. .15 

B 8. 
Mrs. Grimkcs Tckstkort. 100 Landfkabss 
billeder med Bibeltekft. Chroma. Starrels 
se 3X43z1c Tommer. .20 

B 9. 

»Gubö Jud-A 12 bibelske Tekftkort med 
Blomfter og Fuglc i smuk Farvetryk. Størs 
relse 3X4 Tommetn .20 

B 10. 
,,Salmeord«. 10 Kort i fmuk Farvetryk 
med Blomfter og Landskaber, samt udvalgt 
Tekst fra Salmernes Bog. Størrelie ZVZX 
314 Tonarten ·25 

B U. 
»Guds Otd det Livfcns Lyö«. 12 bibelfke 
Tekftkort med Blomster og Jnitialer i fire 
Farver og Guld. Størrelfe 5X4 Tommetn .25 

B 12. 
,,Glæde i Herren«. 12 fine Landskabsbils 
leder mcd Blomfter og Fugle i Farver og 
Guld. Størrelfe 434X534 Tonwer. .35 

Danifh Luth. Publ. Haufe, Vlair Nebr. 
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