
Jndtægter fkulde staa som et Fond 
til en ny Kiefe. Tanken vandt Bi- 
fald. saa mange celdre sluttede sig 
m Bot-neue. Fædrenes Hierter vends 
tes til Bornene og Bornenes til de- 
res Mker Det svar Børnehkender, 
der rakte deres Hjælp, men det var 

tillige en udrakt Haand fra Herren, 
sont der blev taaet kwrligt imod. 

For -l Aar fiden beftemte Menigi 
beden san at bygqe Kirsc. Men da, 
de fleer ersmaakaarsfolk, san kun- 
de dette ikke gøres nden nøjere Ve- 

tamkttiktg. 
Man enedes san mn at fnbfkribere 

til en tm Kirke oq gjorde Snbfkrips 
tionen bindende for 3 Aar. Da de 

·.:3 Am· san mr onnnes bande man 

godt og vel MJDOU men en Jiikke 
efter «1.Tlaiu-n,'51nn Vrnmetotnjteen 
hause ferftaf fet oq Mensgheden geb-; 
fendt, uilde koste II LWU at opførew 
Meniglpeden bestesnte fna at nente 
endnn et tAm med at lnnme 01 førft( indsmnle det Horn-Ihnen sna der knnde 
bnzmeis nden Mastd. 

Eidste Rot-nur bequndte nmn san 
i Herren-Z Nnvn nt lnnmch vg det 
man fande-:;: Herren byzmede 
med, san Vlmninqen reiste fiq til 
Forundrinq ou Benndring for Me- 
niqhedem sont ertendte: Dette er 

fra Herren, det er meet-, end vi lmr 
tnrdet nanbe Ja, det e1«fares: Te, 
Tom Ton-enter- sZerrem skal forny 
deresås Kraft. 

For wirken-I Fuldcndelfp kundv 
man se, at de slljmll wilde iklc 
slaa til: det nilch lole VILWW 
For tnsdits Malta toq man fat Iscm 

Jndsmnlinq til den mu- Uirkkh tut-d 
komme LICrodnilliqlscsd sont sen-, Ins-d 
et Resultat at der csr lovcst 2 a 3 

Hundred Dollars merks, end Lilirlon 
kostet- En barst sondt fit Bidmg til- 
ligcs mcd Renten andre lmndr qjori 
Lann i Vanka for at lustale deer 

Mer til Kirfcsn i Tibe. 
Ton mka siirkc liqqer nu paa 

Hier-net lmor Prasstcslvolimsn før lan, 
oq Prasftclmlimsn er flnttct ben, lwor 
den qmnle Kirch ftod. Tot koste-de 
SSW at aøre dcsnms Forandritm. 
Men den bele Mestiglwd glasdrr fia 
derover. Tet er on af de Glasdccy 
fom kan fort-ne lia mod Glasden i 

Herren. 
Wirken. 

Bygningen er opført i Spidsbucs 
stil af mørkrøde ,,presfed bricks« 
med lwidc Fuger oa fmytkrt mesd 

losegmo Vctbford Sten. Dom-klimp- 
pen er ogscm of dpnne Ztcnart. Bim- 
ninqmcs Ztørrelfc er jkll Fod i 
Bist-dem 82 Fod i Laanden og Tant- 
ncst Im Fod lmjt med et Kot-J i 
luendc Guld. Vindlscrno er alle sam- 
men Kunstglas i inmle Form-L Paa 
hvcr Sidc er et ftort Vind1w, som 
gaar op i Tage-i mcd en fmuk pryzs 
det Mahl foruden oq spidsbuet HvælJ 
ving forinden. ; 

J dcst me Nindw scsfs et Vor-J- 

med Wom-, i dlst andct en opslaactl 
Bibel. cht fort-kommst nqu, at etI 
Sproa Var angivet i Bilusluh mcn 

jea alt-ums at give Aatj. 
Tiskomtjumsn or onst-L nnsn Enum 

fuld N sjnt udført Lkmsr wi- 

bmsn lmsr i Muld et Kur-ji mcd 
Kroan Alt Trasarbejde Prwdi 
Aswa Zasden Altrrring m Tørc or 

of antray Volk-rot i ..:!I4"i«:ssi0u ftnlc«. 
llnchr holtl Hirten m- Unust tin-d 

alles Nutin Mkvvmnnsliqmsdekr J 
den store Mode-sa! spifto tusd :- 

Vorde 132 iscencnssker ad Monat-In 
mm der kunde godt Unsre i Vor-du 

J denne Sol hasnthr et af on 

af Meniahedcns Kvindcr kombineret 
Billedcs af den smle Kirkc og Pras- 
stebolia oq den Ime Kirkc oa Pra-- 
stebolia samt of Meniahedens nn- 

værendc og forbrnvasrende Præster,4 
8 i Tallet. 

Naar man ad 9. Gade gaar hcn 
imod Hirten, faar man et impones 
rende og maieftætisk Jndtryk isaalcss 
des, at man i Boskuelsen af den; 
smukke Bygning uvilkaarlia Haar! 
i Staa. ! 

En Von fortalte mig: Naak man 

i en vis Aftendæmring komme-: ad 
9«. Gade imod Ksirkem du«-set man 

paa Grund af Msrkot itke straks 
Mrkens Spir, men det qyldne Kors, 
som om det bat-es af Aftenens 
Skmmcr eller flsd i Luften —— et 

deiligt Stur. De, fom bar Lei- 
ligbcd, but-de ika forfømme at se 
det- 

Den gamle Lirke blev ncdrevet 

oq anvendt i den ny. Saaledes er 

den gamle Ksirke endnu Kirke og 

bogstavelig talt gaaet op i den ny. 
Klemm som bar kostet tret til 

s400, er skeenket af Søndagsfkolei 
Børnene 

Naar Klokkeu einger, da lyder 
Vernenes Røft til Fasdrene sddr 
deiligt. -- »:lf diendes da fpæde: 
Mund bar du beredt diq Lov«. 

Jndvielsens Hejtid 
Sondaa den 15. Jan. dprandt 

over Cedar Falls med klingrende 
Frost. Jorden var klaedt i det rette- 

ste .stidt af den nnfaldne Stie. 
Feflklcedte Staren køreude da gan- 
ende, ilede i Retning af Nazareth 

Wirken og steg faa i Flok da Følae 
Iop ad den store Halsedtrappe oa 
fyldte, det thansfe Num, baade Ekib 
da Materi. Ilf Ordfører 

« 

aende til Ztede: Past. G. B. Ebri-4 ftianfen, Past. Elias Prøvenfeu,« 
tllliszfidnasr P. Clauer da Hader- 
leanede Past. Nnrup med flerez 
Var indbudne, men faa slg ilke il 
Stand til at deltaae ! 

Sll II: lll rinqede xlirlellokken den. 
flore Højtid ind over den forfamle-J 
de Nazareth Illleniahed med jine Was-« 
fter on kaldte med fine dul-e, belaen 
de da dilsrerende Tnner de fidste· 
Rellere til Fest. Saa· faldt Bede- 
flaaene for første Mana, lanasdmt, 
lwitideligt, rnllende da somit-de fiq i 
mit Hierte til et stille: Taffet met-e 

du treeniae Wid, Felder Sen Da 
sisellia Rand! Amen! 

Zaa forelasfteszs den fordrdnede 
Judaanaslwt, lmarefter Orgelet ins 
unterede da Her da Meniahed fang 
Nrnndwiass dejliae Ealme: Hunne- 
lia ralia, Mad, er din Galig- 
hIderlizI ska. 

lluderleanede lldldt JntitttatidnsZ- 
eller Judledninastale oder Ef. Cis-, l 

2: »Der er en udrakt Haand fra 
.Gerren'«. 

Zkristaiinit lasiussrs of Post. Pro- 
anlstk nudertmnodo og P. Clau- 
flsn. Titwlnsklsndclfcn nicsiisdcdrs uf 
«1!-.iii. H V. Christian-END sont den-f-» 
tisr furrcsttode Jndviclicih tiwdeiist 
Illimiqlusdcn staat-ums paaliøite dian 
liøitidcliae Alt Jndvirlion Af, 
dcsn imc, disilizus Xlirle i den treess 
nim- Guid-I Nov-L Højtid Honig- 
lied Nrislustlicd botoa osJ mod en 

Sturm ium oiu vi alle var et i 
Gild. 

; 

Past. M. B. Eliriftiauien prwdike-« 
de saa til Højniesfe over 2. Mai-« 
M, Il: »Da stiiiltc Sknisn For- 
famliimlsns Paulim, oq Herren-s 
Hcrlialnsd fnldtis Tubernaklvt.« Ef- 
ter Prasdiken iana man Sohne-u 
»Ou, J Kriftmn rufter edel-", me- 

dens Forsainlinqlsn, baadts Mir-nd 
un xlvindoiz bar jin Dfiomcwr op 

vaa Herren-I Alter. 
Et iasrliqt Zanglicrftc var trult 

for Anlcsdnitmcih hvori der oasaa 
foreiandtcs et Par· Salmcsiy for-z 
fattcdc nf ist af Menigbedcns Med- 
lemmer. Don forordnede lldgangss 
liøn fortstasftrs of Past. Prøvcsnfem 
tworeiter lmn lin Gasstcr og from-» 
mode voll-drinnen til Moder-it- i litt-, 
lon, samt til dllianltidorius i Hirten-J 
immt Don udtalie drum-il Dank 
m itkiiifotn og iwrlizi tlIinade Mesp 
niqlicsdcsnss Taf til Vtmqelomitisom 
Vimmcsimsius ou allo, sont visd Ar- 

beij Hain-r oxi Forbøniwr bar 
ydet dcres Ofaslp til Flirkeih uden 
at blink- tmsttis. J den-ic- fort-»edl- 
Etrwlmn bar Nin-:- Veliiqnelsc vir- 
ket traftiut saa Frimten or bllsvct 
dettc Winke Flirkelius, iom mt staat 
iasrdiq on induiet i Dem-its Rom-i 

fom Meniabedens isjem Tat til 
Gud oq til alle! Amen! Ved Mid- 
dagoliordct holdt Past. G. V. Ebri- 
ftiansen en fkøn Tale til do forfams 
lede. Undektegnedc blcv opfordret 
til at folge efter, men imdiloq siql 
paa Grund af den tnappc Tid —-— 

maafke var det Uket. 

Bsrnequdstfeneftcn bcgyndtc Kl. 

LIA- hvor, undcrtmnede taltc over 

l Joh· 2. 24: »Wind J da have 
vørt fra Beamtdolfem det blive i 
oder! Dekfom det, sont J børte fm 
Vesqmidcslfcm blimsr i oder, Lkullv J 

’oq bli11(- i Sonnen ou i Fadenan 
Ajdtsdens Saum-n wurde bar Vørnos 
m- dcnss Offcmavrr op paa Hek- 
rens Alter« Et frndefuldt Stm for 
det forftaacnde Øje ou Sind· Et 
Snn til tmilkest Englene tics og ftnile. 

Sau holdtes Kl. J et Mode paa 
Engelsf, hvor Prasfidrnt O. OR 
Scsvrltsn fra Iowa State- Normal" 
Skole talte. «Sa118,Te-kst var Mark. 
m, 39: «An(1 they Any unto him, 
wi- (-a11« Tomm The Stnps to 
Christian Chor-getan 

Om Aftenen Kl. 7.15 var der 
Alter-gam, hvor undertegnede holdt 
Skristetalen ud fra Es.66, 1——2. 12, 

og ved Uddelingen asisteredes af 
Past. Prøvensem Saa talte Past. 
Joh Christiansen af Vathlchclns 

»Mit-fix Oan na lmnss Rüsnighed var 

af dllazanstn Mulsant-d indbndt til 
Jndnielfem nten Bethlehcms Mattig- 

.hed saa sia ikke i Stand til at tage 
;imod Jndlrydelsen Af den Grund 
lkunde Past. Joh. Christianfeti first 
vasre til Stede am Aftenen· Hans 
Tekft var ·l Max-. lik: »Nimm-ga- 
msrne«. Til Afslntnina paa denne 
storc oa mindcriae Dag i Nazareth 
Menighed talte P. Claufcn over 

Sal. 118, M: »Af Herren er dette 
flet, det er nnderliat for vore Øjne.« 

:!Ikandaa oa Tit-Jst fortfattes 
Illcødcrnr on afslnttcsdosts Tirgsdag :le- 
tisn; lwr aflaade :I.Ilesnial)edcns For- 
nmth Tllladgs Wolfs, oasaa et keck-I 
liat Vidnoglmrd 

Illan lnsr maa jca usw-»den 
Fen- :’lfslcdcn i Past. Braue-Isan- 

Hfsssss lod P. Clanscn ist Bar Qrs 
fulv LZI nurfo 
af on « ·t. klslaasfcs vil Clansvn 
fordin den zwd at aflmldc ist 
xlki Aar-I O. ilasnm en Nana i Aar. 

act jisa faa nnsd Taf cndnn 
on Mann taarr Jlisled nicsd Naza- 
reth Menighed oa Prasftcsfnlk, lad 
dlst san Hast-(- Inod bot er fra Ork- 
rcn, sank stunk-do osI nm Nahm-Amts- 
dot ocn Llftcsntsn paa Jndviolsens 
Dag: «3aa siaer Herren: Himlenc 
ist« Inin Tranks, Da Jordlsn mincFøds 
del-is Fodjlannnck lnmr er dct Qui-. 
sont J lnnno lnmav ntia? og lier 
or ncjn Huilisss Etw? Da alt bette- 
lmr Inin dar-nd nimm iaa at det 
alt blau til, Hart-, Herren: 
den im vil n- lnsn til, or den elen- 
digcs, oa den, sont bar en søndop 
brudt Rand, oa sann basvcr for mini- 
Ord Thi faa siaor Herren: So, 
til lnsndc lmjcr im Frrd sont anlod 
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og Hedninaorncsg Horliqlnsd sont m-· 
Birk, der løber omsr« Es. W, l --"-’·, 
12. Med Frei-eng Hilsen i Jesus-! 

Ebers i Kristns beug- 
-L5. P. Jcn s e n- 

Eftrrsktift. « 

lliidur Max-bat ianq sinnst iiiaiigc 
floriiemmiao Zunge til lede og 
Opbnkmcslscs for do sit-riet sum ist« 

modtaaeliac for Jndtrulc naar det 
ils-inne ou liisllials fort-riesi. I 

Essai-il- Fritzcn alasdisdis oizs uniaa 
med ist Par Solniaimis, ou dot liidlsrk 
endiiu iuni taknisiinncliat Etlo i mit 
Eind: »And J know lie can-H fol- 
mel« 

Man alle i Nazareth Misiiighedx 
saa liavdc Høitid for Herren: der 
var vol nak mutig inin ika iiaaede 
iaa liøjt. Der ci· nisl nok ngiaa Utøj 
i Nazareth Illitsiiialdic stumman 
Männlein-V ioni aldiia liar lslikct1 
Wirkens- SaxL tin-u spart-r iiq icln 
til dct Insel-file Tor isr jo haar- 
lia Fiik i alle Raum-, tin-n im nat 

saa lwldia iimcn at trasffa Tot fort-- 
kommer mig, at im bar drømt: misns 
dlst tsr da vol nol· fandt at der ist« 
isii im rllazanstli sliilis i Codar mill- 
MwaP . H. P. Jenseit, 

Fredcriksslmm, Noli-. i 

W——— 

Kitken og de helliges . 
Samfnnv. I 

J Bistuv O« Ä. Nat-Elend lntlnscsfks 
kintcfissinnci Zide Tit-, :’hnn. l, la- 
Irr ni: ».8ii1·t"-.sn or Mk: thi alle do 
truendc uer M Emnjnndx den er 

lnsllig formt-drin Russl1indtslfon imsd 
.m·ist11—3 ou .Ln-llixmm«ksls«ksn insd non 

Ocsllikmand: drrsor kaldcsz unsaa Kir- 
ten de lnslligcssz Entnfttnd.« Denn-d 
sm«stnc1«3, nt do demu- danncs M 
Ecmtfnstd ndon Forfkelliabcd Im 
forstaar dct andern-des og nil prom- 
paa eftcr fattia Lasmnands Enne at 
tolkcs dot. Zorn to forfkelligc Leb i 
Pagtens Ord er de- ogjan to forskcls 
ligeLccnmcr paasirifti Aandslekwme 
Pan den yderstcs Tag er Kirkcns 
Gernina fuldcndt, de frelfte qaact 
eller ført over i de helliqes Sam- 
fund, Trelfen afløst af Kommen ellcr 
Skilsmissm Dauben, Nadocren vgl 
Dødsriaet er ikke merke Kirkcn til-« 
hører den nnivasrende Husboldningp 
det Mr oafaa Dødsriget: men Til-1 
ftandon i den vcd vi meqet lidt onn; 
siikkcn csr jin-bist mon vol at mask- 

»kc- med Gnds Ninos Krwfter i fis 
Ytil Frclse. De Zlfkonncfken fom saa 
or tnodtaaeliqc for dons Krwfter, 
føres ved dem over i de hellsaes 
Samfund: ligefom Dauben er Døs 
ren til Kirkem sauledes er Kirken 
Døren til de helliqes Samfund. At 
Kisten kk jokdisk visek tydeliq de 

mange Spaltninger oq Aandsret- 
ninger i den« 

De helliges Samfund ek baades 
jordisk og himmelft. Det er Forbius 
delsen med alle Guds Vørn her i 
Jordlivet i Dødsrigot og i Him: 
molen mcd de helligc Englis, et cnigt 
Samfund, som aldrig opløfes. Deni 
er Herrens Vrudx hans Engle vog-; 
ter den her i Zordlivet og førger« 
for den i Dødsriget De Wonne-steh 
fom bevidst cr Lommer af dctte 
Samfund, maa vogtcl sig for med 
Furcht at bedrøve Gudsts Englis, occ- 
re paa Vogt imod de smga Sonder; 
tbi denn-d undgaas Falcht i de store, 
oq ved altid at vauge forføres vi 
ikke til Znnd mod Helligaandcm 
saulech at baade Sorg og Bøu 
opbørcsr 1105 oZ Des helligcss Sam: 
fund, et dejligt Hvilosted Mirken er 

unsre af un Jlrbejdsntark og stamp- 
pladssx mm beri Jordlimst er beq- 
qo sum Leumwr af Wisri Lege-me 
11dadst«illclig. Jccr er i Luft-km mun- 

ch-, sum dcsluis bar Nude Muts-Z- 
umsftpr i siq med IlIculinlnsd for 
Uksikitcstttbrnd til Frolse ndm vorside 
nt fcndo sig felv sum Leu-um« nf di- 
Inslliqes Inn-fund ou glasde msd 
det. Im vil ikko five-J med ungest, 
Um min Forftmwlsc or riqtiqt Hlksr 
ims. Ton fcm Hast-c hilwlif Wen at 
Hast-(- t"i1·kvlig. Vi bar oxjsaa san mo- 

mt i Wirst-n, sont umsindclig ikkcs or 

bin-lik. 
Pctc-1«T(s1«t·elfon. 

D
 Ccdar Fall-J, I 

Eøndaaon den ski, Jan. Iuar en 

nnndksnasrdia Taa for kscazarctn Mo- 
njalnsas Vasalonnnrr i Eisdar Falls-, 
idot Tlsüntiatnsdmd nncs sinnffe Nin-ft- 
lschn indniot ua Und-I ercs For- 
knndclsc for sorle- Osana lød der ua 
lksd i Rand-J oa man-:- Vcsvisnina 
og disk Var en Saa, sum as manaks 
var set hon til med megcn Længs 
scsl aa Forventnina Taaon ourandt 
klar on sntnk, oa om dot end var 

koldt, saa var der nannt oa Imago- 
liat inan Wirken-is :Uc’nre, oa Fest- 
stesnming lmudc liaefom sat sit Prasa 
paa Anjiqtcrne i de storc 
Forsamli11a, sont fnldto Kirsan oa 
da den prasatsae siirkeklokkes Tom-r 
dødes hon, var det ligesom Lamme- 
len ffk lldtrnk i Zangen, der toncdcs 
acsnncm Rnnnncst oa dist lød: 

Hvaacslsa rvlia, 
Gudl er din Bolia, 
Jndcrlia skøn! 
O, hoor mit Dies-te 
Lamqu ncod Entom-, 
Snkkcr i Løn 

Eiter at nasfü- din Helligdotn Drud, 
Eiter at bu bos den leisendo Gub! 

Da dennc Zalntc var funaen 
cnessede Formandem Past. (83. B. 
Christiansm, TrosthIFcInDUlseth og 
Fahnen »er Herren, han or surr« 
blev junge-n, hvorcftesr Past. H. P. 
sonst-n taltc. Hatt fftstttlsksldt fast-Hat, 
at »der er en udrakt Haand fra Her-—- 
nsnid Alter« for allc»di! neddøjode 
oa for alle dein, der est fonnncn 
dortil at de har faacst at se, at do 
ist«- ued eacn Ojaslp kan konnne 
srislstc hie-in. Tmsfter blen Ealnnsn 
»(««-nds:s er dct er uort :Ilrucgod—.-s« 
snnarm oa Pastor CI anenscn ou- 
lasslc den ist« af David-:- Banner- 
Paft »S. P. Jenscn oplasftc stol. II 

nan. lsi oa 17 V» ua Ilscicssionwr 
P. Clausrn oplassns Hebr. l» Man 
255 --25 V» oa der blosa dereftcsr af- 
snnacst on Jana, sont par forfattet 
as et af lekoniahedons Modlcsnnner» 
oa dereftvr furmik Jndvsrlsen oed 

Formondesm sin slnttodc nie-d »Fa- 
drrvor«. 

Fulnusu »Dort-ones Onss u- at-r 
t» reist nf Ztmnst« blun stumm, oq 

dmsftor prasdifrch Past. N. V. Chri- 
stianscn nd fra »Z. Mos. W. Rap» 
:H, V. Hun taltcs fast-tm out »Hu-- 
von-J Heriiqlwd iblnndt nci Hor- 
rensrs Herlialwd i us Herren-I 
Ocrliahed mcd osis og Herrens- Her- 
lialusd vcd ori. Gan skuttcde nusd 

Øttsket og Von out, at Horn-ni- Her- 
liqlusd nmatte fnlch detto sfønneHuT 
sont nu var reift oa indviet til bans 

JTsCro og til lmncs NavnsJ Form-kli- 
Helft-. 

(Sluttes paa Side 6.) 

Ry Lsmusebibei. 
Det danste Bibelielstabs Udgcws 

paa Jndiapapir med ny Overleettelsi 
af det nye Testamenth indbunden 
Tyskland specielt for os i meqk 
bltdt Overfakdsbind. En ist-dele- 
elegant og holdbar Bog. 

Iris Os.00 
Duifi LA. Vol-L Buse, 

Mai-« seit. 

Kristeligt Folkebibliothek. 
»Undertegnede forestaar Reduktionen af Kristeligt 

FolkebibliotheL hoori foreløbig er udkommet følgende 
Bøger: Augustin: Bekendelsen Bunyam En Pilgrims 
Vandring. Annie Extras: Lys i Merket (En For- 
tælling fra den franik-tyske Krig). Hie. Mejer: Pan 
Torvet og i Vingaarden. (10() Fortcellinger fra det 
virkelige Liv). F. Godetx Bibelske Studier. Thomas 
a Kempis: Kriin Efterfølgelse Edm Egglestom J 
Kampens Bnlder. (En Fortælling fra Amerikas Hel- 
tetid). 

Firisteligt Folkebiblinthek vil efter Planen udsende 
dels Sacnlinger (indeholdende 3 Beger), dels enkelte 
Bind — fauledes at det Dil vcere overkoxnmeligt for en- 

hver at anskaffe sig samtlige Begier —- med det af For- 
laget en Gang satte Fonnaal: at ndaioe Hovedvasrker 
on andre anerkendte gode Vwrker af den kriftelige Lit- 
teratur i Folkeudgaoer til den billigst Innlige Pris- 
faa de kan blive hver Monds Eie. Jeg sknl gøre mit 
Bedfte for, at alt, hvad der bydes i Kristeligt Falke- 
bibliothek, virkelig knn er lødig og afgjort ren kristes 
lig Litteratur, som kan bidrage til at nddybe og højne 
det aandelige Lin i Dort Land. 

Efterhaanden som Foretagendet bliver kendt og 
skaitet i videre Krebse, oil Forlaget blive i Stand til 
at ofre et stadigt solidere og smukkere Udstyr paa Be- 
gerne. Paa Grund af den gode Modtagelse, Ifte Sam- 
ling fik, fremkorn saaledes allerede 2den Samling i 
solidere Jndbinding og trykt paa finerse og bedre Pa- 
pir, ligesom ogsaa den sidste Bog ,,J Kampens Vul- 
der« er trykt Paa fint, glat Papir og indbnndet i Hel- 
shirtingsbind 

Jeg beder derfor om at maatte regne Dem blandt 
Kristeligt Falkebibliotheks fafte Venner og at maatte 
ftole paa Deres fremtidiqe Interesse og Støtte for Sa- 
gen. De vil ikte blot selo have Glæde og Udbytte af 
Bagerna men tillige den Glasde at være med i Arbei- 
det for at udbrede Guds Rige gennem det trykte Ord.« 

G.« M ii n f ter, 
Sogneprceft -v. St. Lukas Kirke. 

Jdet Vi henoiser til onenstaaende Meddelelse fra 
He Paftor G. Münster, som forestaar Reduktionen af 
Krifteligt Folkebibliothek, tillader vi os at gøre Dem 
bekendt med Jndholdet af de Bøger som hidtil er nd- 
komne. 

l. Samliug. 
Annie Lukas: L ys i Mørket. Fortcelling fra 

den franskstyske Krig. Jeg maatte takke Gud for 
den herlige Skildring af den unge Kvinde, som fsgte 
og fandt ham der er »Lyset fra det Høje«. 

Comtesse H. Knuth. 
John Bunyan: En Pilgrsms Vandring. 

"· Denne Bog bliver aldrig gammel; thi alle de som 
læfek den, finder just deres Kompe, dekes Strid, deres 
Længsel og Maul afbildede i den. 

C. H o r n b e c k. 

Augustin: B e k e n d e l se r. Augustins Beken- 
delser herer til de Beger som aldrig .dør Det er 

Beretningen om en af de største Aander, der nogen Sin- 
de hat levet paa Jorden — nedskreven af ham felv. 

G. M ü n s te r. 

Alle ovcnnævutc 3 fmnkt indbundne Bsgey tilfatns 
men 976 Sidcr kostet kun 81.50 J- Porto 20 Centö. 
Enkcltc Vind 65 Cents frit tilfeudt. 

2. Samling. 
Nic. Mejer; »Von Torvet og i Vingaars 

de n«, 100 kristelige Fortællinger fra det virfelige Liv· 
J Modfætning til de fleste lignende Samlingcr er Pa- 
stor Nic. Mejers Udvalg af triftelige Fortællinger i Be- 
siddelse af den ypperlige Egenftab, at deres Virtelighed 
er uimodiigelig godtgjort. Fortællingerne gør et dybt 
Jndtryk ved deres gribende Jndhold og behøoer ingen 
yderligere Andefaling. 

F. Godet; Bibelske Studier I. Afd Profes- 
sor Godet i Neuchatel er en af de crdlefle Skikkelier 
blandt den evangeliste Kikkcö Teologer i vor Tid. Hans 
lærde, dybtgnoende Værker let-fes af de teologist stude- 
rende over bcle Vordem J »Bibelske Studier» hat han 
frugtbargjort fin omfattende Viden og sine dybe Tanker 
for Menigmand, saa enhrer kan jorstaa og følge dam, 
og i Guds Ords Lys giver han her, den Naadens Mund 
han var, sine Læsere Klarhed over Gnds Riges største 
Spørasmaal og Problemer, 

Thomas a Kempis; Kristi Efterfølgelse. 
Thomas a Kempis: Krisis cffterfølgelse trænger hel- 
ler ikke til nagen Anbefaling. Den fremstiller Livet i 
Gud faa rent og klart, den raskler med fine dybe Tan- 
ker og rige aandelige Etfaringer den Dag i Dag fom 
i de foundne Aarhundreder, Tusindet og atter Tufinder 
en faa mægtig Hjælp til at leve et helligt Lio med 
Kristus, at intet Under er, at den i dette Øjeblik er en 

af de mest udbredte Bager i hele Verden. 
81.50 4- Pokto 20 Cents for alle 3 iudbnuduc Bl- 

ger. Enkelte Bind 65 Ccutö frit tilscndt 

Endvidere er udkommet: 

Edw. Eggleftom J K a m p e n s B ul d e r. Zor- 
tællinger fra Amerikas Væklelsess og Heltetid 

Pris 65 Trutz cller samtnen med en as Samlius 

gerne tun 50 Cents JF Port-) 6 Gent-Z. 

Jeg tror at kunne love, at ingen, fom lcefer denne 

Bog, vil komme til at kede fig, man vil vift ikke lægge 
den til Side mer end høist nødvcndigt, før den er lceft 
ud, og jeg tror at kunne love, at man vil ptife End, 
naar man har lcest om de foruuderlige Vækkelfer, denz 

historifk sandfaktdige Skildringer bereitet am. 

(Hjemlandspoften.) 
Alle ovennævnte Beger haves nu paa Lager i 

Dauisi Luthemt Publ. Hauf-, Blatt- Reit. 


