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Qg nu sorfamles de her for at 
Tpænde et Kcempearbejde over Eckft 
Niver. for siden atter at spredes for 
alle Binde og paa andre Kanter af 
Jorden at opfsre Bygninger, der i 
Stern-elfe- kappes med Ægyptens Py- 
mtnider eller de gotiske Kirker om 

Weisen 
Wiss-—- 

Digtecknnst og Kristenlia 
Jeg bar fornylig læst en Bog be- 

:nlet ,,Pm-stefruen«. J de:·.::o fores 
konnner der nogle ,.Misfionsfolk«, 
som Forfatteren skildrer fom sure- 
vertsynede, taktlese og tildels biene- 
lsse MenneEker Ined cn niedern nam- 

mel Gndsfmgt, der bestandig ligger 
dem paa Sen-ben- ncen sont er nde af 
Stand n: at forandre deres Hjertes 
liv synderliat. Zelofelaelig er de 

sunnnlende chrldører nted bestandig 
Snkfen over Verdens Elendighed og 
Menneschu der fordøinkner Digtes 
knnst oa Elssnsik fotn Tjasoelens Væs 
sen· Te: csr jo den gern-Ists Recept- 
hearcftels Jndre Ülzissfions Venner 

skildreås i Litterat1u«e::. 

Ooornaar mon nj dag bliner sri 
for die-Te sorurcvngedc Zkigdringer2 
For-inneren kun aabenbark ilfe tænke 
fig et erdre Misssions Hieni, ljnor 
man bar Zang- fdr Tjgteknnft og 
Musik. Tet kan oære, a1 man i 
Jndre Essig-sinni- Kredfe ikle sendet 
ret megm Eil de moderne Forfattei 
resi— Fresnlningclsen inen derned er 

heller nmen Ekade jke:: tln meget 
af der-es Produkter egner sia langt- 
fra til m hoer Live:. Men nanr 

virkelia and Tintefnnft forcss frem i 
Jndre Missioan Kind-e liar jeg i 
alt FHD alnd med: uettlig og glad 
Farftaaelse Ved vi!«le.i,1 and Time- 
kszt for-Trank jea Taadan Tikxteknnsh 
Ton-. jfke biet holder sia til ,,Li«oet 
lusrnede::«, :nen sont o,s«.-.a neuer 

Udsiater ::. der cui-Je Lin-J Heiden 
Dg vi bar da —- Gnd Tke Los — 

Dialeknnsx af den Art lser i vort 
Land-. Jea vilde her efsetnnelvis 
aerne nasvne Chr. Niclmdtss Jefliae 
Sange Torn fea tret-, er oel lidet 
kendt osa Ikattede Hoor Zwar ban ikke 
faaet et: fornnderlig Naadegaue til 
at lasse en »l1.ellig Tekst« as alt, bvad 
der mødcstans Øje i Naturen. 
Temaet fes hans Digtning er jo 
egentlig de kendte Linien 

»leden ved Gnds Rande-hard, 
Glceden ned Gnds grenne Jord — 

De nil 1kke kriges. 
Lcerkekana og KlollekIaU — 

Te lau aodt forliaee." 

Zer isan s. Eks Qornet sra Smdes 
:na::dens5- Oaand »Ein-Je nd i Mul- 

de«, saa vender Gans Tanler fia 
nnd den lwide Kiste-, hoor »Zw- 
den til chelefced« faldt i »Ung- 
domstide«. Og faa beder han, sat 
denne Sæd maa finde gennem 
.,Ukrndtsskooen«, at den ikke ital 
trampes»11ed af »dann med »Beste- 
doven«, m- den maa- vandes nted 

Angel-staunt milde«, og at den socn 
Zæden paa Marien til sidft maa 

ookse »til Gnds Ære til god og 
aylden Hofsllsskle sandt, det th- 
ner Scedemandens Gernitm, nam- 

han med faadanne Tanker kan gaa 
-og stw den gyldne Zæd nd over 

Ageren. 
Fcerdes vi i Naturen er han ogs 

faa god fom Vejoifer til at tolke 
Nuturens dybefte Mening for os. 

Hvor ofte bar vi ikke i Skoven staaet 
og fortabt os i Beundring af de mægs 
tige Stammek oa helt glemt at give 
Ist von «Skovens smaa«. — 

Men faa synger Digterem 

»Ser du Mpeftammer blandes 
cimmelhsit i Skooens chklv, 
St mod Paulus og Johannes -—· 

Krat og Mng er oi 5elv. 
civ dog Ast wa Skooens smaal 
Ogsaa de vil md nan. 

Iuld og Ward er dog den samme; 
Dglaa du tun vord- Stomme.« 

It det ist blile Si u plan- 
i den imme- Raadms Jord« 

ims. du samt den W Au- 
fom Icul s 
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og forstaaede — ja færligt det sidst-e; 
der synges mange Sange og Statutes-, 

uden sat man tot-staat ret meget at 
Jndholdet. Man faar førft ret Glæde 
«af at synge, naar man har fasset fat 
Hma de Trinker, Digteren har nedlagt 
si Sangen sOg det maa være en Op- 
gave, som vore Ungdomsledere og 
Højjkoler man tage ap, at føre de un- 

ge ind i den gode og virkelig aands— 
bnarne Diatekunfts Holler Man kan 
leve et sandt Jg regte Kristenliv uden 
dem-; men der hfælper til at give 

)L«wet Glans, Friskhed og Jndhold, 
og alt tmad der kan forskønne vort 
Liv, bør vi modtage med Tak af alle 
gode Winzers Einen 

Jøvrigt Brødwi alt, hvad der er 

sandt, bund der er ærbart,hvc1d der er 

kretfckrdigh kmad der er rent, bvad 
»der er elskeligt, bund der bar godt 
Lon, csnhver Tyd og enhver Reden 

Ilæzmer eder der Pan Sinde«. (Fil. 
Ti, s). 

H. F. Jacobjem 
i ,,Hjemlpq«t.« 

Korrespondancer 
— 

New Lisbomi Wis. 

Nu er der snnrt længe, fiden vi 
har lsadet here im es her ved New 
Lisbon Vi hnr nn heller ilke haft 
iaa meget nt skrine oin i den sidste 
Tid. Ten s. Maj hande Vi slonfiri 
nmtion i nor Kiefe, hnut 2 nnge be- 

kræftede der-es Tnabsimgt Past. 
Christi-nickt im Shenninkiton kein 

her-over den Tag i den Anledning. 
Hatt ouerhørte de 2 Jst-enge og kalte 
til dem oni, at der var san nieget i 
denne Vet«den. fein oilde holde dein- 
lmrte im Jesus-. 

Vi hat iaaet en lille Mundiinnn 
imjilarsnmdet iriincine her, idetPnit 
O. P. Jenien sog Pnit Cz Il. Sinkt-I- 
tmng tunc og hol-di et Mode for ois 

Onsdctq Efterin den S. Juni, heilket 
vi var ineget tat«11eiiniielige«fur, da 
vi fo, sont nllerede de flefte bekendt, 
hsar voeret iurnden Prceit on Ein-le- 
førger nu i over et hnlnt Aar. Jeg 
fkal her meddele lidt ins-Moder Post. 
Hjortsoang ledede i Von og læste et 

Qlfinit af Gnds Ord: derpaa prwdis 
kede Post. Jenjen ud fra Verset Joh. 
17, 22: Hvokledes Jesus har stillet 
sig lige med os has Faderen i Him- 
melen, undtngen i Zynd; hvordan 
Han sejrede over chevelens Fristels 
ier ved at ty hen til, hvnd Gnd hnvde 
ikrenet og beis.1let, og henvisfte ogfaa 

;o-3 til at got-e ligeiaa. Post. Jenien 
Ikalte ina klart on tydeliqt om For- 
lholdet inielletn Gnd og Wen-leitet- 
nt enhver nmntte knnne iorstaa det; 
deresfter talte Past. Hjortsvang ud 
im Luk. 17,5: »Juki-g os Troen«. 
Han talte fasrliq tilGndssBøm oin at 
blive heftyrlede i Troen, gsaa til Her- 
ren medalleTing og leve on hvile helt 
i ham og hans Rande. Tet kan jo 
ogsan knn de, der ejer Trer og hat« 

Fred ::.-d Und til Jlnt lsrnzite Me- 
niqhedenss Forniand, Henrik Peter- 
fen, de 2 Pisceiter en «h"jertelig Taf 
for Beiøget on nieddelte tilligeined 
lidt ira Aarsinøden ioni han var 

med til iom Delegat. Det, der qlædes 
de os nie-ft, var nok, at vi nu kunde 
fna en Herrens Tiener iblandt os 

igen, nemlig Past. J. P. Hade- 
Conncil Bluffs, Ja. Der blev da ag- 

faa sendt Kaldsbrev til ham ftraks. 
lGan kan desværre ikke komme end- 
nu, san vi faar leve i Oanbet end- 
nu et kake Tib. 

Nu er Sommeren da endelig kom- 
men, lom iaa monge hat længtes 
efter. Men nu siger man her, blot 

der dog inakt vilde komme Regu. Der 
kommer vel ogiaa noc, naar vor him- 
melike Fader ser, vi hat det behov: 
der er beftandig noget, vi Nenne- 
sier sniker os. Vi hat iaa ivært ved 
at denje, til Herren giver es det. Nu 
en kærlquilsen tipRedaktsren og alle 
Bladets Lesen-. K o r r. 

Eos-lud Jus-. 

Nie-is Jotmmeseu. Euqene, Ore- 
gon, hat vætet paa Bei-a ber: mens 

san var her folgte hcm sit Land« 40 

strec, ban endnu bque her. 
Student Fred. heulen, Blair. var 

tm- et km- Taqe poa Mem-essen til 
Ihm-mer« N. Tat-: Sau Stim- Hau- 
tuh bar mtret her en Tib. 

hinweist-Ihm sont ikulde have 
Mndt m fskfte Mandim i Juni. 
Otto udfat L Wer M Grund as- 
.-at Wird-m Miit Imma Si- 
dolah bis ha. 

Dslwsgm M Istthet herfka 

er nu alle kcdnmen hjem veltilfredft 
med at have vceret med, nogle af den 
tog sig en lille Sviptur omkring at 

se Venner og Slcegtninger i Nabe- 
stater. 

FjerdesJulisFeften vil i Aar iger 
Blive afholdt hos Mads Haufen. 

Professor Bøggild fra K·øbeiihavn 
var her den 15. Juni. Det var en 

stor Dag for vor By; Fællesmejeriei 
havde indbudt Professoren, og den 

havde ved sin Styrelse gjort et stori 
Arbejde for at bringe Succes ud 
deraf, og den havde Held med fig. 
da i olt Fald med at faa Folk sam- 
men, der var en Masse Mennesker. 
Professor Bøggild talte paa Engelsi 

Oom Eftermiddangen og Paa Dunst 

i 
om Aste-nett 

Kvindeforeningen afholdt for en 

ZsTid siden en Vellykket Auktion over 

sforfcerdigede og forcerede Genitans 
Ide: det var en vellykket Affcere og 
Ixmn et godt Overskud i Kassen. 

Vore Prwstefolk, sont var til Aarss 
meidet lmvde faaet en lille Ferie- 
sont de tilbrcmte i Nachte, deres for- 
benvoerende Birkeolads. Da de kom 

sbienu sotnledes vi med dem i Stole- 
hniet en Jondag Efterniiddag, hvor 
de biev bndt velkommen hieni. En 
Petigegave, smnlet i blandt os, blev 
ined noqle hiertelige Qrd overrakt of 
FI. J. Peterfen 

Ved fmume Mode and Menighes 
dens Teleqat til Aarsnmdet, H. P. 
Peterfen, en god Veretning froAarss 
niederd. Jens Hanfen fortaite ogsaa 
lidt im inmer Mode 

Chris. Weaersleo rejite den 20. 

Juni til Montana for at time Home- 
itend. K o r r. 

Frn Cliicago. 

Eokidii,22. Mai nosdlagdc Krebs- 
foi«iii-.n:s.wti, Post L. Both-few Hjøv 
neitonen til Zilomns Meninbedsts nye 
wirkt-. i Nærvasrclie af «kr(1!sterlie P. 
Nil-lieu og C. Mengers oq en talrig 
Forilitttliim. J vstømeitcnen blev 

nedlaat i enMctalasife et Ekscnmlar 
ui Sllkcnigliodens Forfatiiiiig, et Nr. 
ai Silvani-Es Vudbasrcsr ng af Sam- 
fundets Blade oq en liistoriik Oder- 

;ii,1t over Menigliedcnd lldvitliiig. 

jSiloams Menighcd stiftedes 16. 
«Marts 1890 under Paftor og Pro- 

xfesior P. C. Trandbergs Medvirki 

lning. Sencrc kaldtcö Paitor J. M. 

Dunst-tu im i Staplelmrit, Nob» til 

HMenigliedcns Pia-it, lwilkcn Ztilling 
llmn beklædte i ca. 18 Anr. Hort Tid 
Leftcr blev Positur Vikmo Mem-ers 
taldet til Pia-it for Mcnigheden og 
virkcde som iasadmi til Mij Null 

Summe-ten llMJ uptog Stud. teol 
»A. Christianscn im Jluqitibicm Se- 
minariimi under Paitor L. Petersens 
Ledclic Gerninqrn i ällimiqliodcn ou 
sidcn Stud. teol. J. P. Jenseit 

Paftor A. Ebriitianien, der tog sin 
Eis-sammt ved Auqsburg og unwie- 
redes til Prasst ved Anrsiiiødet i Ra- 
ciiic, umsdikede fest-sie Gang Eølidaq 
l:?. Juni iZiloam idm Echnigliedcniå 
Prasit 

Eilonms Meniglied hat« i de Aar. 
den hat« virket, gjort et omfangsrigt 
og velsiqneliesrig Arbejde. Nævnte 
Menighed begyudtc Virkiombedcn 
ude ved Humboldt Port for Aar til- 

bagc Siden dannedcs en Mcnizilied 
del-, nemlig Ebene-set Meniglied, lwii 
Præit, Paiitor L. Peter-few har værel 
der i en Aarrække Liqeledes beqyndi 
te Siloams Menigheden Virkiombe- 
den i Maplewod, hvor nu Paftor C 
Mengers er Priest. Begge Stedet 
bar nu del-es egen Kiste, og Guds 
Riges Arbefde bar gaaet iævm frem- 
cid begge Siedet-. 

Ziloams nye Kirte bygges paa- 
Oiørnet af Cortland og —13. St. Ar- 

bejdet fkrider godt fremad, og Kiri 
ken, hvad det ydre angoar. tager sig 
set godt ud. 

Den BydeL iom Silvani liar valql 
til Birkefelde, lynes at have en got 
Fremtid, da mange Danikere keifei 
ud og boicettek iig i den kan. Og des 
er al Sandiynlighed for, at Stran- 
men vil vedvakr. 

—- Bakmen hat varet temmelis 
hqord l Thiean i korrig- Ugr. 12 
er meldt iom dtde of Banne-h og ad- 
fkilllge bar met sog-: men Bebt-ins 
lyncs nu at viere indtmadt, idet Bei 
txt er lldt blinkt-: oq det blæiei 
lidt mer-. 

—- Du ask-s alles-the state For 
Wie- M at iiike 4. Juli. J Rot 
tm als fuhwa sollst og stillt 
ht- Ia W its-n Moska- sahn-a 
MW.in-tisaxleo 
led- ali l imm- M lom l Ism- 

sssaa ingen starre Ulytker skal sassteds 
: komm-II 

— En af Damperne pasa Lake 
Michigan sprang Lcek i Sendags paa 
en Lysttur og havde 100 Personer 
oni Bord, da den begyndte at synke 
Heldigvis var en Del Motorbaade i 
Naerheden, saa alle bleve reddet. Sti- 
'bet sank senere. 

— Trods Statsadvoksat Wayinans 
Anstrengelser for at udrydde al 

Ulovlighed i Chicago, siges Hazards 
fpik dog at frokere under Pontiets 
Besfyttelse ved at Spillerne betaler 
stor Skat til Politiet for at beskytte 
Gambling. 

—— Ebenezer Meniahed haode den 
Glæde at have en af sine tidligere 
Medlennner, Pastor Karl M. Han- 
sen, Plainviem Neb» til at prcedike 
i vsiirken adstillige Gange. Ligesom 
oaiaa flere andre Prcester glcedede 
Menigheden med deres Bei-g paa 
Messen til og fra Aarsmødet 

»- 
---- Ebenezer Meinle)ed havde den 

Sorg at Iniste to as sine Medlennner, 
Mk·—.·s. Verk, Artesian :’l«ae., an List-Zu 
Hausen, Maplewoad Ave» den L. 

Juni on l. Juni. 
:I.«’1«H. Beet døde as en Lungesxnp 

dain en var knn aluorlin sog i 9 

Date Mt«5. Veck var en ai Mean 
hehenszs trafasst Jlrbesdem var alad 
ved at agre, hoad hnn knnde for 

dklrlnssdet i Gnds Vinaaard og ap- 

mnksrrede agsaa sine Børn til dene. 
Missi. Beet døde i sin bcdfle Alde 
en estexlader sig Mand oa 5 Bern, 
Etat er Zatmet i deite Hieni, hoar 
en and ag kærli,3 Moder oa Mate- 
iaejle saa tidlig reues 11cel, doa mild- 
ne—:« Eavnet ved, at hun gis Iseni til 
de ils-inne Palmen sont Jesus har 
beredt for sine. Gnd i Naade give, sat 

Resien af Familien maatte i Tide 

seae sin Gnd, saa at de kan møde 
hende derhjennne 

-— MAX Hausen, der oaiaa til- 
hørte Ebenezer Menialted blen hur- 

tia revet bort as Døden, vistnok af 
et Ojerteslaa Hun hunde fkrantet 
lidt nn ag da, hnn var so heller ikke 

saa nna lrengere, antaaelia osp i 
Tredserne 

Mrs. Hausen havde altid sinPlads 
soroven iEhenezer Kitte, og jeg var 

altid alad ved at se hende der, og 
naar hnn sorhindret as Sygdom ikke 
lsavde taget sin Plsads, syntes det niin 
et Savn. Altid skulde jeg hen at hil- 
se paa hende, for man sit altid et 
varmt Haandtryk og et mildt og ven- 

ligt «Øsekast, sont vidnede otn et indre 
Liv, der bar Preeq af vor kcerlige og 
trosaste Gnd. Nu kommer Mrs. Han- 
ien ikke mere oa indtager sin Plads 
i Ebenezer Kitte, hnn er flyttet hole- 
1·e op til den state Kirke heroventiL 
Insor Hierte inwd Ojerte slaar as 
Qærlighed og Glæde. og hvar de 

srelstes mange Tnsinder immer for 
Sammet i Eoigheders Evigheder. 

Ved MIZ Vecks Baare talte Pa- 
smr L. Petersen. 

Ved Mrs. Oansens Vaare talte 

Vastor L. Petersen, Pastor J. M. 
Hausen fra Neb. og afdødes Zen, 
Pastor A. P. Hanien fra Rsacine 
Wis. 

— Der vil i klar sont fædvanlig 
hlive holdt dansk Dunstole i Eben- 
ezer Kirkes Kennt, antaaelia begon- 
dek Stolen i Midten as Juli og va- 

rer til Slntninaen af August. 
—- Palstor C. Mengers holder Re- 

liqionsskole i Getiemane Kirkes Ba- 
sement fra 11. Juli til 12. August. 

—- Getsemane Menighed hande- 
iorleden Missionsmøde hvorved flere 
Iilrejsende Priester sm Aarsmødet 
talte, nemlig Prcefterne J. P. Hade- 
«0. Bands-, Th. Lnnd, M. Engholm 
og P· P. Thoreby. 

J.M.N. J.Lundsberg. 

For JIXIEIIISM Honig-heil iva llygse 
YAS DSN CAMLI RolahOckch 

UNAIID LlNS 
IVAILIIIIY 7s-I. 

A le Kokokdor slaabt 
OVII ATLUNTIIIN ID- 

s oa s so Tim. 51 ma. 

kam no m. samman 
Dobboli stund. Tro sitt-nor es 

Flks sinnst- Don-positiv- 
IVMQ Wams-ji« slsqsatsm l Vor-um 

UND-W IIUISUIII 
cAKHANIA umon 

cAnpANIA 
wund-A sAonm 
tast- nqhma Und-holt skcus FKANCONDI nmm TM 

M Ists-Cons- W II s sonst-sonst s- —«osn Ausg- 
ss Dahn-di OII :I«- «-· « 

« fu«-sank us- 

kssk cstkIIPmI IEHRIJOIP slkzklksd .0’00uu- s- 

W 

De behöver ej more at opslickos us 
den slövonde Heda i et altkokM 
Kökken. De kan koge i Mag. 

Her er en 0wn,som lKKB gis-C 
VDTITNDIG HEDE. AJ Hoden kon- 
ceutnstsesi B1sitsnderen. Eu krafer 
blau Flamme warmem end hvid aller 
1-(";«1) kususts »ja-freis, jlcko otnkri11g. 
All Vunnssn grun- til Kugninss —- ig— 
gesn til mireudig Hostie- 

- New Per ection 
chsc Ist-US III-AND 

- 
. oll Sock- stOVc 

kr1;r(1«-s ils-P «5" 7 l" « l !—I s-;««E- SUi «««« .·-s’3k sil. im (n«k:·"-n 

: us Huks »w- 1 «-1 Nu » »J« — --1. k: -1«i«—- Hsslis spxs ins-J Wiss-n Fund-Z Ictscllvn elo 
!---s P---I.»1i1«-s. Oq uns-,- s.i«i ·1- ·1-s-- ingen omgivende Hede — ingen Lust ·- Enge-I 
Rög. ji«-krick YOU-H -I·1. «·Nssu 1«·-1·- 

lufan UII t’»«l(-S’s-·ck" v-« xjcjshsskihlsq 
I--::;-k.-s1i:i.«1: Hist« -«I- M««1«s iksp mu- 

;-«-- sur nissmsss stig» ihr kssnnulls risr »u- 

« 
sum-THEMU-1«.-1.1t«ulll·,««j·.1«« ins-Ost REPL- 
11.««-I:«1--y"«1k «-s sinds-il Iås S· « 1:---sl si- 

lilml I· ri-- r ils s- skilm llg i..s-:«1« lJILxL 
IOsst EIN-k- l'-cI·«--«li««, »j« H«»i·«" H· 

..«·«-s«.e»ks! Lil· Xssni ritt-J« n.-«. I«.--1 um 

..«s:.-.n.« is y. l-- :.s Nun-«- ZJJ «-1-«s1 1«-.«1 

ji«-»O sw-» «n-: k-.l.I. «.«s Jus «s.«--k 

iH I «1.-.l—.««·-—« l—Z-m «»j lsi ih-» W s(« x cy- 

!«u L « I(.-k-ZI.«»I qus ist«-J H«"«.’!-- HI rIl 

«.s"«i!- »l· ’Is·I-«s« H-— I « 

’·«-- h «’ l skus IIHLKIC «I!«« 1 
I-:« -- I"»««.-t.:-:«--k. mi-- ·;«.« -- » 

i· « .:- (.).!. 

OII -l’:«ZI ««:,· IT 
s « Hi "1 kn- sJJss Ins-Z mr 

K « -« 

AcivarseL 1’.spss:k:i 
its :-.-!«u««s »Hu-— 
r« us N.H.k.sks.xilsn 
l-«L"·r "N«Lx l’s1:«- 
fun« 

standarcsl lOil company. 
.-« zsw H--·j, 

Ochs-alt hmj alle Hnncjlen(19: hvts De- 
spy du«-(- th cis-In scm sk-» eile-· bestun- 
wsyiuss c«-·kul.·--rp. H der t1.);—ss-1(-Ste Agemur 
sur 

ØNSKER DE EN FARMFT 
is M—ndenM«E 

s. W. shslflsh Proslsont 
Immlkkstlon Las-us sur-su. Ahn-sum s- D- 

HVOIFOIT 
FORDl Fee Ist-m Hex-like DenLBEDRE LÄXDkok 
NlN DRE 1«1«;X( ,- E Ima LETTL RE VlLXÄAR end 
NUUEX ANDEX De Monden oq videre dette 
spide E LAXU give-r Dem en GOD PRUMT im 
den F RSTE DÄG De Höher det? 

IVOI7 
UDITII BÄSIX. d ·SSELSJIEl-L OE- Bl HER 
SOUT VALLILYS NUÄTAIXÄ og Jldl RIVER 
YÄLLEY. S. D.. alle IZERUleE Yes-den over for 
Sin BDCNENDE AFGRØDL M Ilvexle MASS. 
Hin-te,l4.)s«.Alf«11"n. Fkugt mz Yeksetxihilter. Ray 
Irrt-re i Straskninger pzm im 10 til KIND Acres. 

»," dykkds cslitsk uclyrktsh Ic()1«( )XISER1XU niclJEIo 
« LÄXDSFUDTB Ilion-stimer pas-I SxERSKlLDTE 

STRZHkchNGER wich Sirt liks UpntærlmomhecL 
W Amt-· PERSONLIG ENFARlXG vom Furmer mr lxikxlfigd Jpxk hat Imvt 

Ni)rtlve.-1ton. oä vctl REEL BEIIÄXDLIXG bist- Jec nnrettet en REPUT 
e sum kkm timle n Nrmnmwte UXl)ERsUGELSE. Ilriv De thk PEXGE. 

eile-r Mit. tilAXBRlXGEl-sls. vil De jöre DER SELV oc DERES FAMILIE es 
Hörst-c Tjencste wm jrmlen vers nt Skr ve- ettek min ··Ust of Use-Its Ist-III 
ke- Xxnm on Adresse nna Kanonen bringet-det- OPSÆT IRRL- 
NAAI ........................ TOUNW .s-ks·rs»»« Etsch-.- 

DSPT s, IUMlGIATIOI UND Jus-Alb AISII 1 1 
. I. I- 

ssss M M —4d0s-q-o- M Ists- ask-II Ost-· W Ort-ps- 

Jstaels Zunge l—ll. l 
JaltJZUEangr. ! 

Disfe to furtrjnlige Sang Sam s 

linger med Musik og underlags 
Tekst, hooras allerede 6 Oplag etc 
trykt, faas nu indbunden samtnen if 
net og folidt grsnt Shirtingsbind 

med Guldtryk for den megst besteh- 
ne Pris m· 85 Cents. Er særdeles 
uel skikkct til flerftsmmig Sang. 
Bruges euer-ehe as mange of vors 

Sangkor. —- 

Tquish Luth Publ. Heusc, 
Blair, Nebr. 
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Nye Bøger. 
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Olfctt Rikakd: Flkiftus og lsans Mæud 

Studier over religisst Sjælelio i Los If bibelske 
Skikkelser og Optrin. Pris 81.1U 

L c Petetfeiu Hund jeg Iiktetede arise Austriae-set 

Hovedpunkterne i den fristne Bsrnelcerdom i koste 
konkrete Sætninger med anfkuelige Efsempl er im Bibe- 
len og Menneskelivet. 69 Sidek ..25 

Chr Lyngu Alpen-ach Israel 
En lille Voldenierhiftorie med 17 Jluitratiæ ter 

101Sider. ..40 

Adolph Monad Gut ei- Kctlighed. 
En Række Pkædikener overfcme as N Ia bo-? 

Ord i rette Tid om Kristendommen til, ,de dannede bla: M 

den« Zornstere«.100 Sider. ..30 

Pest Oldenbsew Gast til Alters. 
Et Okd til unge 20 Sider -)5 

J Q seyn-: Ei belliat Tempel 

Nogle Ord til unge Mcend om Re hed 120 Side- 

D. P. hause-: »Der ftut site-et« — 

Veiledning til Bibellcesning for hvek Das i latet 
1910. quivet of Kikkelig Fokening for den Jndte sti- 
sion i Damm-es 30 Sider. m 

De. Tieres- Telee til Orte Iesuseideer. 
pochte setden over for Irbeidere i Sude Hi se. sue-He 
ket Oberst-Reife ved Anton Haft M Sidee M 

Dssici Lici. Ists pess- 
Olqit Rede 


