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en ilaaende Opdägelie, iom not er 

werd at gute verdensbekendt Lad 
es dog endelig faa den Gnade lsftl 

Men den epokegsrende Begivens 
hed er altsaa denno, at Past. V. S. 
Jensen er rejst til Chicago, og at 

han derfra skal udbrede Lyfet, der 
hidindtil kun har skinnet i en lille 
Krebs blandt det danske Falk, til 
den hele Ktiftenhed. 

Jeg hat imidlertid den Akte at 
send-s noget baade til Past. Jenfen 
og til Stolen i Chicago. Pasi. Jen- 
fen og jcg hat været Naboprwster 
etPar Aar, og Vi drøftcde nckog da 
teologiske Spørgsmaal med hinan- 
d«en i al Venstabelighed. Jeg hat 
ogsaa i over et Aar gaaet paa Sko- 
le i Chicago, og der stiftet temmes 
ligt Imje Bekendtfkab med de ledcns 
de Mænd ved dcnne Stole. lld fra 
dette dobbelte Kendskab tillader jeg 
mia ganske nøgteknt at drage føls 
gendc Slutninger: Past. Jenseit er 

en ouvakt nnq Mund mcd en le- 
vendc Begejstring for det grundts 
viqikc Syri, her ftemmer min Er- 
farina ganike med Past. Bester- 
gaards), han besiddcr drrtil en god 
Portion Eclvtillid, og bnn bar vir- 
kcliq Evncr til at lækc unget. Hvad 
Stolen angaor, faa er noqle af den-Z 

Professor-er nie-get dygtige Masnd, 
der er godt hjemme i Teologien 
Jsrer er Tr. Weidner ikte blot hiern- 
nie i lntherfk Teologi. nicn ogjaa 
i alt, hvad der med Rette henhører 
under Benævnelfen Teologi Han er 

heller ikke ukendt med Grundtvigis 
anismen Jeg hat derfor en tennnes 

lig tydelig Jde om hoorledes Stil- 
lingen vil se nd, naar nu den nnge 
Post. Jensen med de ftore Huller 
i sin teologiske Jndsigt ital til at 

undervise Tr. Weidner med den me- 

gen og vel afrnndede Lasrdotm med 
samt Stolens øvrige Fakultet Nnar 
nn den unge Mond optrwder nied 

sin ftore Selvtillid og sit store Stin, 
iaa er det niuligt at bcgae die-se 

Størrelser er bleoet betiideliq min- 
dre før nogen Udveksling af Ord 
om Sagen endnu hat fnndet Steo 
Og hois »Mr. Jenseits iom da vil 
biioe hans doqliqe Benæonelse, iaa 
begynder at udvikle fit Zon, san vil 
et godmodigt Zmil brede fig over 

Dr. Weidners Aainn lim- fro Haar- 
toppen til begge Svidsor nf dot lan- 

"ge tløftede Erim Jmidlertid vil 
E saa den gomle dygtige Leerer sage 

at bibringe den endnn temmes 

lig uklare unge Mond iiogen unt- 
tig teologifk Jndfigt. Og do Pair. 
Jensen bar Betingelfer for at leere- 
saa vil hnn nden al Toiol faa noqle 
of de Butter fnldt, fom Post Ve- 

stergaard efterlod i hans teologiike 
Bevidsthed, oq hvis han ikte i jin 
fta Barndomtnen af inddrukne Ind- 
bildskhed om det eneftaaende ftore 

EXJF det grundtvigske Syn bliver alt- 
J for stædig, faa vil hnn virtelig lære 

en Del vcd sit Ophold i Chicago. 
Han vil læke noget oni den luthcrs 
sie Kirkes to Hovedprincipper og 
deres Forhold til al øvrig Teologi. 
Jmidlektid er det en ganfte almins 
delig Begivenhed, at en ung Mond 
tejser paa Stole for at lcvre noget, 
og det er i Korthed det hete. Og at 
det i dette Tilfælde er en dansk 
lutherst Priest, der reifer til Chi- 
eaqo, er heller ikke saa iærligt mast- 

keligt, thi det hat mange af os 

gfort fsr hom. 
Men at den fokdums Professor 

san vcere iaa naiv! 

Jmidlertid er Grundtvig og hans 
Retning kendt i Vidcre medfe end 

Imaaske de fltsfte Grundtvigianere 
ved. Jeg hak i min Bogfamling 
fire Vasrkcm udgivet for amerikan- 
ske Læserc, hvori Grundtvig nasvs 

nes, Dct ene er oversat fka lisol- 
landfk, og dcri heddek det, at den 
grundtuigske Netnings Jasrkende er 

Mangel paa Syndscrkondelsc —- 

Jeg synes, dct er at komme Eøms 
met nogenlundis paa Hovedet —- 

De trcs øuriac er vidt ndbredte Let- 
fikoner, mcn de indskrwnkcr fig til 
at omtale en Mand, der i jin Tid 
vaktc ikke faa lidt Nøre i Dis-Wart 
Som« en saadan Mond er Grundt- 
via gaaet over i Historiem og der 
et al Udiigt til, at den ftote Ver- 
den vil lade ham med samt hans 
Sæklyn beholde den Plads til Da- 

,- genes Ende. 

xsz Hvad der i wrigt hat bragt mig 
« 

til at gribe Pennen i dette Tilfæls 
be, er Tanken om, hvor vanskeligt 
det bog vil blkve for os, der dog i 
Stunden gerne vil site noget for 
dort Falk dem-re, nogen Sinde at 
samt-s til et helt og dygtigt Arbei- 
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de for dette Falk-Z zkelse. Man ri- 
ber i naiv tilfyneladende Uskyldigs 
hed sin fmaa Kæpheste, og indbils 
der fig, at den hele Ver-den burde 
beundre en, og san, »mens Græss 
set gror dør Horsemor«. 

Gud give, at det en Gang maatte 
blive anderledes. 

J. K. Jenfen. 
W 

Julehcefter. 
Jblandt de mange Julehæfter, 

som hvett Aar udkonnner, staat 
»Julestjernen« i føkfte Rang. For- 
uden dens lødige og afvckslendeJndi 
hold, saa er den ogsaa forsxmet cned 
mange udmærkede Villeder. Mange 
af Jitlehckftekne har slet ikke noget 
med Juli-n eller Julan Frelser at 
bestillcx nusn Julestjernen peger hen 
paa Josu-:i. De, fom har lært Jules 
stjerncn at sende, vil fikkert ikke 
undvasre den noqet Aar. Kxender du 
ikke Julestjernem da vil jeg meqet 
anbefale dig at købe den, du vil 
ikkc fortryde det. 

Julesfjernen redigcres of Past. 
Matthicjem der bcføqte Amerika i 

11895. Deus Judhotd i Aar staat 
iikfe tilbage for tidligere Aargangc. 
pLad mig blot nævne: »At faa Je- 

sus med« af Past. Joh. Gøtzsche; 
I,,Nyaarscnorgen i dct yye Aarhuns 
«drede« af Selma Lagcrløf: »Mus- 
sfifke Villedcr« af Jmam »Seppi, 
idisr fclv vilde« af Jngeborg Sinke- 
kftsm «Et Tidsbillede« af Paftor 
iskovgaarchtekfem og faa det its-n- 
·ne Folgcblaw Vandringen paa Søs 
en. 

i Jttltsitjcrncsn koste-r 5() Cents og 
cfaacs i Dan. Luth. Publ. Honig l 
I 

l »E» lillis Juli-gove« er et andet 
FJulehasftiY som hvert Aar udkoms 

litter. Wilh. Bock begyndte at udgive 
ldist, og eftcr Vccts Død er dct 
Iblcvet redigerct of Past. Chr. Lyns 
Tat-. Forndvn en Juleprædiken og 
Eforfkellige andre Ting, Tkæk og 
jOplcvelsm saa er der oasaa Bio- 
«;1raiiisr of nogle af den dansfe Kir- 
kos- bcdstc Mel-nd og Misfionwrer, 
Hom i Waren Løb er afgaaet ved 

! TØDM 
i »En lillc Juli-gove« i Aar inde- 
ibolderz »Juleaften«, »At figtes som 
«-Joede«, »Der var dog ven«, »An- 
dreas paa Jegindø«, Minder fra 
Inian VeftorlmvsthroneC »Zw- 

«øfc-t«, »Gr(wenes Tale«, H vor Fa- 
Emilie« oq »Nogle af de hjemganxk 
Inc«: Biskop Nø1«dc11n, Provst Blu-« 
Inte, Provft C. C sanft-n, Past. 
Adolf L. Hausen Missioncrr Oli- 
Sausen oq Grtnnmessaaard 

I »Es: lillts Juleaave« kostet 20 

kCcsnts og faas i Tan. Luth. Publ. 
Notka ! 

k . . . ! 
I Vornenes Julebog, der udgivesJ 
Faf O. Olssom udkommer ogsaa 
lhoett Aar til Jul. Den indeholden 
flore udtnærkede Foktællinger, som; 
baade Baru, ungc og gamle er glad; 
ved at lasse Naar først Bogen cr 

bleven kendt, da vil den anbefale 
iig ielv 

Den indeholder i Aar folgende 
Fortasllingcn »Ein glædclig Overs 
raikelfe«, ,,Fiiker Mads«, »Alle El- 
se«, »Hjcmløs og forladt«, ,,Lille 
Jørgen og Per Regter«, »Fangens 
Datter«, »Hm-en og Gcessene«, »Den 
begærlige David« af Bbl. Redak- 
tsr, »Die forældreløse Tvillingbrss 
dre«, foruden to Fortællinger i 
Vers og mangc Billet-en Dei er en 

IVog, som Vorm-ne er meget glade 
I.ved Den kostet 15 Cents og faas i 

:Dan. Luth. Publ. Hause. 

f »Tr: nut- Vlur» er m kristclig 
AlmmmL »Hm jm mmct nil anbe- 

»fnlt- for dcnizi godc andholü 1911 

Jan den indrc TLIkiSfion i Danmark 
holde 50 Aar-:- anitasnnh ou for 

Himsn en Prnsdifcn as Pnsth Joh. 
HWMFJUH Oumsfmmnsn uf P. Juckt-« 
Ism, Gatan dunilxs Viblcr as P. 

;Ecsum«infcs«, Jst-us Immer-J sPrass 
idikm as Olitlj Pcderfuh En Eiter- 
zonkshiswkic us Durstin Wormarlc 
«I"aa indeholdor Alnmnakkcsn for 1911 

ogfam »Den indre Missions førstc 
Daue« 1861 til 1811 —— of 
Provft Zcuthcsm der cr baade gri- 
bende og interessant at lasse, oq 
fom de gamle, der kender det, hat 
qodt af at opfriike, og de unge, fom 
ikke kendct det, hat godt af at lasse- 

Almanakken kostet 20 Cents og 
faas i Dan. Luth. Publ. Haufe. 

Diöse Z Julehæfter og Almanaks 
ken, fom blot kostet 
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meget anbefale. De faas nu i Dan- 
Luth. Publ. Haufe Send endelig 
straks efter dem, og msere fornøjes 
lig Julelæsning næst efter din Bibel 
vil du næppe fau. 

A. C. Weismann. 

KorresponNsnkek 
Ebcnczek, Aufmon Ja. 

Mrs. Marie Schmidt og Mr. 
Hans Tihuesen er paa Vej til Dan- 
marl. Te vil fejre Jnl og Mrs· 

Mai-je Schmidts Forældres Guld- 

Lbryllup i Gamlelandet De rejste 
lvift not med »«83vide StierneiLinien« 
via Liverpool og Esbjerg til Kol- 

»ding, hvor deres Slægtninge bor, 
samt Syd for Kolding. 

i ,,Og der lagdes daglig nogle til 
Menigheden, fom lode sig frels 
se.« 

Snmnt qaar det jo med at eftcr- 
ligne den første Menighed i dette, 
men nogle faa er der jo dog, som 
læggeö til og lader sig frelse 

Nylig blev Mifs Dorthea Topp 
optaget i Ebenezer Meniahed. Og 
vi byder baade hende og alle, som 
lægges til og lade-r siq frelse, et 
varmt og hjertcligt Velkommenl 

Past. N. Hausen, Minneapolis, 
var her i et Ærinde angaaende kit- 
kelige Sager. Han taltc tillich for 
os en Aften og ryftcsde en Gren af 
Udødeligheds Trasetk soin vi har 
her ved Audubon, ncd over os til 
Lægedom, iaa vi bedre kunde ile 
fremad mod Maalet: »Tet evige 
Liv«. Tat for Vespaet og for Or- 
deti Gid det mantte lylkes alt over 

i vort Samfundl 
Chr. Jensen. 

Ftn slcnmorc og Omegn. 

North Dakota siredsmøde afholdsl 
teiJ i Trinitatis Menighed i Lage-J 
ne fra den 17. til den 20. Not-J 
Jeg ital itke forsøge at give nogetl 
Referat dekaf·, da Sekretæren i sini 
Tid vic bei-arge det. Den 21. Nod 
aabnede Brokfon Højikole igen sisl 
ne Tore for et nyt Hold Eleoer.- 
Oin Fonniddagen indjtreoes Eleoerss 
ne og om Eftermiddagen var derl 
Mode paa Stolens Sal, hvori de« 
fleste af stredsens Prassten iom var· 
til slredsniødet deltog Stolen aab- 
nede ined flere Elever end vi har 
Plads for. Tre er indkvarteret i 

Priestehufet og een af Naboerne ital 
efter Jnleferien have 4 as Eleverne 
i Jndkoariering Til den Tid an- 

lontntek der gerne en Tel noe Ele- 
uisr til Stolen Og i Præfteboligen 
man der til den Tid yderligere zw- 
res Plads for et Par niere. 

Brot-fort Højfkole ernu fri for« 
Gceld. J Fior, da jeg tog iinod 

Forftanderpoftem vidste jeg intet onl, 
at Stolen kæmpede med en tryklens 
de Gæld —- 31300 Men hele Gast- 
den ined Reuter —- i alt 81429.17 
er nu betalt. Der er lidt mere inb- 
itriberct, som ikke toni ind i Aar 
paa Grund af den daarlige Host, 
men det vil nok komme ind ad Aare, 
og vi san da belejligt beuge det til 
Stolens Neparationer, som der jo 
altid blioer flrre af, efteriom Sko- 
lebygningen bliver ældere· Jeg vils 
de gerne herved fende en Tat til 
alle, foni faa trofaft flod mig bi 
i at faa Stolen-s Gasld tastet af- 
En hjettelig Tat til alle Giverel 

J de forlsbne Aar hat Stolen 
haft en Del Elever hvis Forældre 
boede i Nabolaget. Dis-se knnde da bo- 

hjemme og Paa den Munde var Skosl 
len ftor not, nIen i Aar er her kun- 
een nnq Mand, fom bor biennne ogj 
een Piqe som hos en Nalio arbei- 
der for fin Kost. Dcsaarsaq bar vi 
tasnkt en Del over, hvad der kan 
aøress for en Udoidclje af Zielet-vg- 
ninqen on Direktionen tog ifølge 
Pnnlasq fra Sireddcnødet den Sag 
under One1«ueielfe, men innen af os; 
turde gaa i Lag med en faa omil 
sattende Sag iscer i Aar, da Pen- 

»«1env er fan. Tilmed bleo det gjort 
»stærkt gældende i Direktionsmødet, 
at vi bukde se Tiden an endnu et 

Aarstid, inden vi ask til en Ub- 

videlse, da det ilfe er stort mere 

Iend halvandet Aar sidem at der paa 
et elstraordinært Kredsmøde var 

Forllag oppe om at lukke Stolen 
paa Mangel af Eli-ver 

J Aar ventede vi oprindelig et 
godt Bei-g til Stolen. Men da saa 
Avlen til Dels flog feil, lau det en 

Tid nd lom om vi ins-n skulde faa 
eller bog ganlle lag. Pl tog lau fat 
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paa Arbejdet med at finde ud hvori 
mange der kunde ventes. Vi bestem- 
te paa den Tid at drive Skalen selsv 
om der kun kom en lille Falk. Vi 

»Im-de lejet en Lærer mere end sæds 
»vonlig til at undervife i Tiden fra 
«Jul og indtil Skolens Slutning, 
lmen ham bad vi undskylde, og han 
ifik desaaksag en bedre lønnet Plads. 
iMen Resultatet bleo som sagt, at 

lStolen blev mere end fuld. Til me- 

the Aar vil Jndmeldelferne nok 

»strømme ind i god Tid· 
, Past. A. W. Lund som er kaldet 
»til at ovettage Past. J. Gertsens 
Kald her i Kredfen, ventes hertil 
cen as Dagene. Om alt gaar efter 

«Bestemmelsen, vil han blive indfat 
den 18. Dec. 

Missionær J. Dixen, der igen 
i Aar faavel fom i Fjor -er knyttet 
til Stolen fom Lærer i Religion og 
andre Fug saa som Kirkehistorie, 
Missionshiftorie og Verdenshistorie, 
biftaar oö Prcestek her .i Krebsen, 
saavidt hans Tid tillader det, med 
Ordets Forkyndelse, og Kredsmødet 
kaldte ham desudcn iom Krebs-mis- 
sionær den øvrige Tid af Aaret. 
Hans Huftru hat alle-rede vundet fig 
on ftor Krebs af Venner her i N· 
Dak. ililandt Guds Falk 

Frcdcsns Hilfem 
J. J. Kildsig. 

Brcvkort fra Missionsmakken. 
31 forskellige Brevkort med Bil- 

leder fm Missionsmarten i ncesten 
lige san mai-ge forskellige Lande i 
Affen, Afrika, Nord- og Sydameris 
ka samt Lerne i Pacifics og Syd- 
havet. En praktijk Hjcelp til at·frem- 
me Interesse for Ydre Mission og 
en højst interessant og lærerig 
Samlinq at eje. Udgiuet af ,,The 
Missionary Neview«. 

Pris 50 Cents for hele Samlins 
gen. 

Danifh Luth. Publ. Haufe. 

Julehæftcr. 
Fslgende føkes Paa Lager i Aar: 

Julestjernen 191s), Jllustreret 
kristelig Julebog fka Danmark. 50c. 

De unges Julebog, 1910, udgivet 
af Kirstelig Forening for Jndre 
Mission i Damms-L 20c. 
En lille Julegave til de hellige i 
Danmark. 20c.» 

Børnenes Julebog 1910, udgivet 
af Jndremisfionær O. Olfen. 15e. 

(Nestoplag af Børnenes Julebog 
1909 sælges, saa langt det rækker, 
for 1()c. per Eks.) 

Almanakken, »Det nye Aar«l911, 
Kristelig Folkealmanak fra Dan- 
mark. Udkommer i Aar paa Forlag 
af K· F. J. M. 20c. 

»Julegranen« 1910. Dunst-ame- 
rikansk illustreket Julebog. Dunst 
Boghandels Forlag, Cedar Falls, 
Ja. 50c. 

De 3 sidftnævnte Hæfter vil være 

paa Lager inden l. Dec. De tvs 
rige vil afgaa fra Donmark faa 
snart de udkommer og ventes fik- 
kert hertil inden Jul. 

De gsr baade Dem selv og os 
en Tjeneste med at indsende Bestils 
ling tidlig· 

unish Luth. Publ. Haufe, 
Blait, Nebr. 

»Der stam- Skrcvet« 

Vejledning til daglig 
Bibellcvsning for Aarct 1911 

vcd H. P. Hausen. 
Udget af Kirkelig Forening for Jn- 
drc Mission i Vorwort-. 

Pris 10 Ets. 

Haves nn paa Lager. Vestil det 
i Tide, faa De kan faa bcgyndt at 

bruge det med Aarcts Bmyndelse 
Dau. Luth. Publ. Haufe. 

·- 

Flcre nyc BøgctJ 

Vreve fra General Gordon 8120 
Virfelig Frelsc (Torrey) .60 
Dei gamle Hjem (Jan.MrLaren .80 
Under Meftcrens Haand (Chr. 

Lynge). 1.25 

Sigrid (Lauritz Petersen) .90 
Et Blik i Guds Kærlighednglx 

(Skovg .-Petersen) .40 

Arbejderne og Kirken(Sadolin) .20 
VerdenssMissionösKonferencen .16 

JTsmrerfvenden Jesus af Naza- 
) roth. 
) Dan. Luth. Publ. Goufr. 

FORTEGNELSE 

DANSKE Oc ENGELSKE JULEKORT 
1910. 

Nr. 201.—Bnkelt« liort 3x4 Tonnner metl Landska og Julelclokkk 
samt Ordenes Glxedeltg Jul! Bag pas- staar Verset: Du soles sol src Bets- 
leltetn. Pris per Dusin 10 (,’(-nts, per Ilnnclrede,75 Gent-. 

Nr. 202. Bt net lille Kort i Efterlignelse ak Bogkorm med et Blomstets 
kors Samt »Glæ(lelig «Jnl og godt Nyttmr" pas- lVorsidern Ps- Bsssideu C 
Vers. Prls per styk 2 Cents, per Dusin 20 cente. 

Nr. 203. Uclslcaaret Rort 372114 Tommer med opbsjecle Reser, Juli-hil- 
sen og »Den ynkligste Rose er kunden". Pris per stle 3 Gent-, per M 
25 Gent-. 

Nr. 204. Udslcaaret Sillcelcort med korslcellige oplisjetle Blomster sent 
»le(lelig Jul". størrelse 3x4 Tommer. Pris per styk 5 cent5, per Doti- 
45 Gent-In per llnndrede 63.00. 

Nr. 2os. smagfnldt udslcaaret enlcelt Kort 31414 Tommer med op- 
lmjede Viele-r og LilliesKonvaler samt Julehilsen pas, Foreiden. Pris III 
stylc 5 cents, per Dusin 50 cents, per Hundrede 83.50. 

Nr. 206. Lille Dobbelt Kort 21X2x4 Tommer med Gnldrsnch Bulcet Vio- 
ler, sløjfe og Julehilsen. Pris per Stylc 5 Cents, per Dusin 50 Gent-. 

Nr. 207. Zierde-les fint enlcelt Kort ZXZIA Tommer nled Urlluevet Ist- 

wende Engel j en Ilulvriunme as Iirjsttorn og Julebudet »Mei- er i Dis 
en Fresser født.". Pris per slylc 5 Cents, per Dusin 50 Cents·. per 100 RU- 

Nr. 251. l)0l)l)elt Knrt med opliøjet Bruders og Jnlelclolcker samt Jalo- 

og Nytnnrshilsen. Pisa lndsiden 2 Vers af: »Der kimer nu til Julefest«’. 
Prjs per stylc 10 Cents, per Dusin 80 Cents. 

Nr. 252· Tredobbelt ndskaaret Kort merl forskellige oplmjede Blum- 
ster og F()rsiringtsr, samt Julehilsen og et pussende Ver-· Pris per Stsyk 
10 Cents, per Dusln 80 cents. 

Nr. 253. Ilobbelt Kett mal ,,Gl-eclelig Jul!" Samt en Krist med t« 
store Jnleroser for-pati. Indeni er 2 Vers us »Den yndjgste Rose er kundig-T 
ZIAXZ Tomrner. Pris per Stle 10 Cents, per Dusin 75 Gent-. 

Nr. 254. Sikrdeles Snmgfnldt doblmlt Kort 234115 Tommer med Pot- 

glemimigsejer og andre Blomster pag l«’orsi(len. Pan indlsgte Blade findet 
Jules og Nytanrshileen samt Verset: »O, clu berlige — — —- Juletick’. kri- 

per stylc 10 C(-nts, per DUSin Pl.00, per Hundrede GEW- 
Nr. 255. Smukt ndslcaaret clobbelt Kort lezxs Ton-mer medLandslmhk 

billede Samt ophøjesle Forglem-mlg -ejer og Guid pas For-dien- Pas CI 

indlagte Blmle findes Ver-get »O Jul, velkommen viel-P samt ,,Glmäelis 
Jul og gotlt Nytear". Pris per stylc 10 cents, per Dnsin Ql.00, per Eus- 
clrede 86·50. 

Nr. 256. Kunstnerislc uelslcaaret clobbelt Kort 3721514 Tommer. Ps- 

Porsitlen en Buket Rose-r eller Porglem—mig-ejer. Pan cle incklegte Ptlscs 
to Vers af- ,,Vellcornmen, Julefest", samt den almintlelige Hpjtiäslulss 
,,Gla-(lelig Jul og godt INCLer Prie per stylc 10 Gent-, per Dusin 81.w, 
per Hund«-de 87.00. 

Nt.257. smagsuldt dobbelt Kort lezxölxg Tommer talcket i Rat-den« P- 
Porsiden Blomster og en Engleslciklcelse med Juletrce l rlen ene Eis-nd os es 

Klolclce i den enden. Ovenover straaler Julestjernen. Pas- tle indlssb 
Blatle tindes Jnlehilsen med Luk. 2, 10. Il, samt hele Digtet ,,Bethleliems- 
stjernen". Pris per Stylc 10 Gent-V per Duein sl.00, per 100 BLOT 

Nr. Ists. Et smulct lille treclobbelt Kort med Vinterlandslcab og »Gl- 
delig Jul", samt et Vers l)agpaa. 

Prie per stk. 7 Cte·, per Dus. 75 Cte. 
Nr. 1814. Tredobbelt Kort med Vinterlandslcab og Vers samt »le 

selig Inl« i en Oval as Kristtorn og Guld. Pris per stk. lot-, per Dir-Jl- 
Nr. 1815. Samme Slags Kort Som Nr. 1814 men mecl Julelcrybben, unt 

Landslcabsbillecle i en Rmnmis nf Guld. Pris per stlc. loc, per Dus. BLI- 
Nr. 1824. Dobbelt Hort med opliøjet og utlslcimren Jnlerose og Jalo- 

klokke, indlagte Illacle mal Vintereeene og Vers. klæftet med sillcesnor as 
Icvasten størrelse sxö Tommer. Pris per Stlc. 15 Cts. 

Nr. 1826. Kunstfgerclig uclslcaaret Kort mecl ophøjede Juleroeer elle-I 

Asterm lntllagte Blinds- rned Vers og l)(-,l(0mtioner· størrelse 4x5 Tom-net 

Sillcesnor og Kvaster. Pris per stl-c. 20 Cts. 
Nr. 1810. search-les smulct tnlslcaaret Kort. Samme størrelse pg Uc- 

styr Som Nr. 1826 rnen mal en iorgyldt Julekloklce i en Krone ak Knettors 

PriS per Stlc 20 Ute- 
Nr. 1811 Eint uslslcaaret debbelt Kort Oxkxölxg Tommer start mecl Ue- 

etesko, Kristtorn og Gulil pau Forelden. Indladg med Forsirmg og vers- 

Hæktet med Silkesnor og l(vaSter. Prie per stlc. 25 Cts. 
« 

Nr. 1823. Meget snmgfuldt Kort as størrelee og Udetyr ltg Nr. 1811 

men mecl Vinterlmnlskab og Blomster pas For-zielen Samt- 0rdene »le- 
li Jul". Pris er stzkk 25 Cents. S 

Nr. 1808. kämle Ton-mer stort dol)l)elt Hort med to ewre urllneved 
Juleroser i fint ndnkaaren Ramme, pen For-iden. smsgfuldt usstyret M 

læg lupftet misd Silkesnrm Pris per styk 30 Conta- 

JU LEBREVKORT. 
Nr. Zon. Z forskolljge lcort med Engleskikkelser og Juleacenet i bli- 

tio hatmoniske Pia-ver Teksten desto-at- ak korte Afsnit at Julcbudsksbot 
samt en JultO11ilscsn isfoksktsllige Pan-er- Pris per Dusin 25 Gent-. 

Nr. 202s. 4 Fomkellige Rort med Landskabsbilleder i Kamme If Gold 

og Julegrønh Pan lmskt Rost en forskellig Dol as Englenes Budslcab CI 
Los-Saug. Pris pisr Ums-in 25 (’ents. 

Nr. 2038. 1 Dusin nssorusresde Juli-br(-vkort med dansk TeksL PII 

25 Conta. 
Nr. 2sla. Udvalg af Juksbnsvkort mcd opbøjede Blomstek og Figur- Samt Jultsbilsen. Pakt nogle us dem findps passende Vers. Pri- pek tyk 

5 Conta, pisr Dass-i 50 CONS. 
sPEclELT TlLBUD NR. I. 

Udvalg af mange forskislligo wldw mon stunka og ask-selte- Eos-L 
Kort mod Jnlpbilsem Skkiftsprog csllcsr Vers- Ptsr Dusin 35 Cents, pet- II 

82.50. 
sPEcIELT TILBUD NR. 2. 

Udmlg af nmngcs furslcolligie asker- men »Smukk(- og uskadte IMM 
Kokt Ins-d -Jul(-liil.-«(sh, skriftsprog olltsr Vers. Pet Dllsiu 65 cis-, pel- IU 

85.00. 
Da 1«u;»«sr(-t as Rost nødvpmligvfs vxtrieresr tmng kan vi ikke absolut 

sammt-ro at- Iisvens dem nøjngtig tsfter Bestilling. mttn vi beflittok os 

at- gøres (l·-t. Hm rislt mnlixztq og i ctbvort Tilfmlde ktm man viere sik et 

b at fim mimlst ligo san g0(1(- Rost i stedkm 
ludseml Bestilling tidlig, meäens Lagetet er kulüstænsixir. 
De ungivne Partiprisesr er Netto —- portofkit. 

ENGLISH cllRIsTMAs cARDs 

lmportetl sank-z- eunls in hoolclet form, tipd with gillc kihbon ot- sill 
corti with txt-Esels- 

No. 445.—size 372 x 5 inehesg. 0n front ern-er «l?est FViShtsM and s ent- 

out imil dont in a wrmth of holly, krosted golci bot-dein Pole hlne insert with 

Christnms gnseting and appropriate verse. Tit-d with Sillc rihh0n. Price is 

sent-L 
No. 446.——31X2x51-, ins-hie Entinsly new design ot· English manuksd 

tut-e. Oovek delicalcsly tintecl in hlne with christmss hells, ckoss und hoily 
emh()sS(-(l within link-s ot· gold. Insekt with greeting and ver-e print-ed is 

gold. Tit-d with kihbon. Friese- 15 centS. 
No. Nil-same Styls« ean as No. 446 lmt with design of hoat on tht 

oeean end inscription «A Boot Lomi of Good Wishes" in colors and sile 
on kront coveIH size 6x4 in(-hes· Priee 15 eents. 

No. 448.—- Worlmmnship same as last two above. Size 41672 iuohec 

Purple tintecl with bunt-h of violets antl «I«Jw,ky good wis " in raiseti got-i 
letters on front must-. Print-. 15 wenig- 

No. 453,—— Kiyo 4x5 iis(-h(-s. (·owr mit out and embossed with hksuck 
of hollzs anki muri-Or dow. «Morry christmas" in panel above it in soll- 
Insekt with «k·«--tiis;xg unsi vorse. Tit-d with green Sillc eok(l. Price 20 des-h 

No, 454.— kam-F hoolcltt size 3354 xö incshen with Christmns bells us 
the letters «)cnm8" mrnstl within holly wreath nnd n pretty Small lautl- 

seape panel below. lnwrt printed in grtsm Tit-d with purple dorti. Priee I 

eents. 
No. 4651. Artistimlly designecl boolclet 4341672 ineheks with out M 

ansiiitisotnml disk-ign, violcstsk nnd gold. lnnesription ««Faik day-» on kkost 
sowie lnssert print-ed in golsi m Rohmatng hlne. Tieti with sillc ootc 
Priee 20 onst-S- 

No. 464. hlinhmsutssly onmmcsntescl triple foltiet with holly snd hont- 
shoe in Loch lskusription «ls’-1ir (Iays". Insekt in green anti gold. Ookck 
and tun-Sols. Priee 20 eents 

No. 465. ithcquinitolzs titssigned foltiek sistz inohes with lot-ge christmss 
hell ln lilne nscl gold. spray of holly, nnd Iilk rihbon with seel. lauft 
with tintmi cl(-.Iign. greeting eustl ist-mes. Fries 25 Cents. 

No. 466. lcluliojte lmoklsst 5x7 inphes with mhosseci AutomohiitI 
esse-) holly wrenth wish ingtsciition ·"l’houghts of yos". Insekt, ver-oh 
and donigns in Sol-L Purkits Hihxs (-or(l. Priuk 25 ist-tits. 

No. 471. siws 4I»-s,x61,-«». imhom Nin-or tirshly eatveti th Christo-u 
hell-, holt-z bewirkt-. mul gold. Un its-soft. (l--li(-at(-ly traeeti Ml sie-ist 
with grsseting nncl ist-nun-« lDritsis 25 Not-. 

No. 472. Art hooklet 4-’Zf«1c6 insoq with wintek lantiseape sanoumiss 

by holly nnci itsi(-l(-s. siivms helle nnd hinis in tobt-. Flor-il riesigm groetins 
and ver-des on innen. Fries-» 25 wol-s- 

N0. 477. Celluloici front hooiclet in delimte lass-tief tint, with silfst 
helio in Snow tsownscl lieltry with holly Spray anti dilc tibboa how. Id. 

scription «With fund-Ist greeting" in gold. lnsett M to Inst-oh. As 

ssåxtisj inches. Pritse 25 (»t-nts. «- 

No. 480. Gorgeous design on cellnloiti fkont, site 4741014 Mos- 
ek hasket in qolcl fillml with holly. Punel of lillieo of the Ney its sds 
with «Wcrn1(-st grerstings" in-k-rilmd in old. Delieotely tiateci Insekt with 
vor-se- anti dekorations in gold. Tieci th green silk coul. Pkioo 35 Ost-. 

Bei-hie the uhons wo are kaput-ed to kurnish plain solch-t- Iith fis-II 
designs in various sinds with nackt printed in English at 10 osnts oooh s 

Qi.00 pei- Doz., also single cui-ils in various designs with Christ-III III-st- 
ings at s eents each or 50 eents pet- Doz. Special qusatity pries on Ists-li- 
estiotx 

w h- ss 
cllklsTUAs PMALQ 

e ve a ne sssoktment of christivss its-l- with Instink- I- 
mäptute text-, pkice pet- Doz., into-steil 25 satt wrooentr. 

While-, owlng to the trequent vskistlons in stock. we et- sot III-c- 
teo to kamt-h It all tin-o- tho exact äesisn cui-roch wo onst-m is 
to total-h s- Md ot- hetter s value tot the money. Sen-i your M II- 
ly while the s l( is cost-plato. 

VM Ism. VIII-. IOM Illih III-. 


