
Danmark 

Politik. 

Demmark over for Tyikland og 
England. — Esbjerg. : 

En Korrespondent til Daily ekss 
preis i London, sagte iflg. ».V L. if 
Udl.« den 11. ds. i en længere Ar-» 
tikel at offe, at Uddybningen af EssJ 
biet-g Havri kummer en Fare forj 
England og allerede bar foranlediij 
get Tyskland til at anlægge en mili- 
tær dobbeltsporet Vane lang-I Eless j 
vigs Vestkyft Fremdeles, at Situa- 
tionen hat vakt stærkt Uro og Be« 
kymring hos Grcenfebefolkningen Cl »I. v. 

Jlrtiklen efterfølges af en kommen- 
terende RedaktionsartikcL lmori dct 
hedder: 

Vor særlige Korrespondents Ar- 
tikel er et nyt Benis paa Tyfklands 
rastløse Forberedelfe til en kommen- 
de Søkrig. Vi tror ikkcn at en Kkig 
mellem Tyskland og England er 

uundganelig, men regnet det for 
vor Pligt at paavife for det enaels 
ske Falk, at Tyskland intet overladcr 
til Tilfældet, men fordereder sig Dcm 

alle Eventualiteter. Tyfkland Haar 
ud fra, at det i Tilfælde af en tnsks 
engclfk Krig vil blive nødvendigt for 

England at bemægtige fig og be- 

sætte Esbjom Samt Terfor bar 
Tyskland anlaat en Baue as udclukis 
kende militær Botndniim Ue tilE 
Danmarks Usmsnfu Ton zur-s gen-s 
nem flere starr Max-nisonsktmcr on! 
gør det mulht for TnTklnnd j Li- 
Vet as faa Timer at taste- cst Arme s 

korps ind i Jnlland og befrem- LIE- 

bjerg længe for den enaclsle Flaa 
des Komme.« ! 

Dette Telegram og denne Artikte 
faar i viftnok bele den danfke Pres-" 
se Skudsmaalet ..fkadeligt og tau- 

beligt«. »Riget« fkriver selvtillidss 
htldt glad: »Der er ikke et fandt 
Okd i, at disfe tyfke Foranstaltniw 
get hat vatt IIro, Beknmring eller 
endog Angst has »Befolkningen« i de 
nsrrejyfke Grænseegn ellcr vol-tho- 
vedet i Kongeriget Danmark« og 
»Til nogen Slags Ophidfelfe bar vi 
her i Landet intet mckrket«. 

Nei, hvem kan andre fiq der-weh 
demckrker føkstncrvnte Blad Det vils 
B jo holde langt ftørre Opbidfelse, 

« Im f. Eis. det planlagte ftore Kar- 
new-l ksg i Lysetl Naar »Rigct« 
set-for siqen »Da vi var dog de 
Weste til at vide Vesked«, pas- 
ser det tun til Dess. Kendsgeknins 
set-ne hat vi nemligx men vi dtager 
tagen Slutninger deraf. Og dog ap- 

tyfer Bladet i famme Artikel, for- 
sd for ovenfor citeredc Ord, folgen- 
de ud fra Nigsdagsmand S P. 
Hanssens .,Hefmdal«: »Motive-statio- 
erne ved Flensborg og Sønders 
sorg, de tyske Flaadeøvelfer i Sless 
ung Fjorde og Sande, Anlæg of 
Eobbelte Stinnespor og af Militærs 
Mr sved Jernbanestationerne, ikke 
mindst paa Veftkysten —- alt dette 
W Vidne om den ftrategiske Jn- 
iktesse, Grwnfeegnene poa den jyske 
M bar for Tyskland.« 
; cn Strudspolitik og tryg, fort- 

-st Stvn er imidlettid forelsbigt 
Marthen end at drage nagen fom 

not-nassen af Pksemigseme ais-I 
den artig-la » l 

»Pol.« har haft et Inn-rotem nie-D 

Udentigsmin. Konsulent i Presse- 
fager, Tr. phil. Auge Frii3, som 

udtalte: ,,-?lrtiklen fi »Taily Ex- 
press«) vifte sig at være ukyndigt 
Sensationsskriveri om Forhold, der 

forlængft er bekendt for enhver, der 

Ied det mindste om de tyske militce- 

te Foranftaltninger i Nordwsklaud 
Cinkt i Forbigaaende dette Ort-D 

ilke jo er foretagne i fuld Offents 
". VI »Sei enefte, der egents 

M vedrsrer os, er den ufands 

gastemd am, at de tyfke 
Miete konstsqltninger i Nord- 

Iesvig oMess om aggressive mod 

us her hat givet Anledning til 

osg ifxmstelsr. Men herimod hat 
« Whävnske Presse jo prote- 
« tljeblikkelig og med faa start 

M u smledes i Orden: baade 
« 

M We IMMM 
der-» 

gen Uro derover, endelig at Udensl 
rigsministekiet har Stjtte af helel 
den samlede danske Presse. 

Paa den Vis opnaas Ro i Sjips 
kasPasset 

Frei-heben stiger. 5 tyske Torpedos 
baade kastede d. 12. ds. Anker ved 
Rosenvold i Vejlefjord og holdt Sky- 
deøvelfer der. 

Den eugelste Spion, Kaptafu 
Treus-. der, som omtalt nylig dem- 
tes for Spioneri i Tyskland og ogs 
fan havde været officiøs einzelka 
Epion i Tanmark (om Bord mal 
Skoleskihet ,,Cornwall«) viser sig nu 

islg. »Zydsjce-lands Venstreblad« at 

have boct i Fjotd i Nwswed og have 
faaet Tanskundervisning af Adjunkts 
Gøtsche P.83srr111f5k101111,at have um- 

gaaedes Herlufsholms Zkoorider 
Ritmester Bind, og foretaget man-ge 
Udflugter til Kartehceksminde ogt 
flere Zteder i Stnaalandsshatdet,7 
hour Ui nu skal have Befæstninger. 

Fotograf Nielfen, Fawergade i; 
:ca-stued, har for Trench fremkaldt· 
mange fotogmfiske Nladetz han han-« 
de taqet fra de militcvrt interessansj 
te Egne ved Smaalandshavet ; 

Redaktst Emil vafnn J etBrevj 
»Mein til Tanmarf fortæller nor ver-« 
zdcnsbercjftcs Unndizsmand Emil Los-J 
Hist der i de Tidffe Aar bar rediqcs 

sret »TanfkiAmerikaneren« i New 
.:’)ork, at hatt-I Birksomhed sont Preis-— 
Jemand nu foreløbig inne-J affluttet 

ji dct mindfte i Amerika· Bladets 
Illdghw fik nemlig pekunicrre Van- 
skeligbedet 

Senms bar csn dem-T vainder, 
Hugo sdnudsesm givet Opffcr Lsfte 
um at tin-re Reprwscntant for hans 
Opfindelse .er Frankrig, Italien og 
Spanien med Hovedscrde i Paris-. 
J nasste Manne-d skal Opffer i Biw- 

graflckrcs,.oq i Labet af 3—4 Mdr. 
ital han fastte sig ind i flekfarvet 
Txyt Det er saa Meningen, at han 
detefter med fin Familie reicht til 
Paris-. 4 

Foreløbig skriver Opffer, har han 
og hans Huftru artangeret det san- 
ledes, at hun giver Massage,- (hvad 
lnm i twrigt længe har givet) me- 

dens han sorgek for Hafer 
Jeg staat op Kl. 41-2, lukker 

Vindueme for Kulden, tænder Sys, 
laver Havregrød og Koffe, dækker 
Bord. Sau tager vi Bad, og vi ind- 
tager faa vort Morgenmaaltid. Ter- 
eftet vasker jeg op, fejer Gulv, wr- 
rer af, reder Sem. Dernæshlæfet 
jeg Franfk, gaar paa Viblioteket 
og læfer Fraan og Engelsk om Li- 
tografi og Fojokemi og Fotogravus 
re. Terefter hjem for at sorge for 
Aftensbordet. 

J BUT-gen ital jeg Miit-. Forsts 
XII-et bnide Tof, iao det brochde Mcnx 
Eørst iknl det altiammen i Vlsd is 
Jlitm Naar jcg iaa hat vafket is 
tre fin- Time-r nq er imrdig medf 
Waisen er jm san mør i kiimmens 
Tom en aftamvet O ........... Jeq binail 
ner saa Tøjet, vrider dct og beendier 
det Pac- 3nore oppe pcm Taget. Jnis 
tot ikal Dirn- en Journoliit iremmekxs 
og dct more-r mig at saDtte mig indi 
i de forskelliqe Stegs -Saandarbei-z 
de. Jeg hat faaet et helt andet Blit. 
naa disse vore Medmennefker, som 
arbeider for den mere fcith)1.-i1·eredel 
Port 

Opffer flntter sit Brev med en 

Opfordring til at tage Moden op 

efter hum- 

Splid i Miste-'s Reduktion. Tit 
det norske Blad ,,Verdens Gang« 
telegraferes: Juden for det ny Re-l 
geringsblad »Riget«, fom redigeresx 
af Frantz von Jeser og erfatteiä 
km L. E. Meisen, er udbkudt ml 
Stkid spm synes at ikune spren-; 
ge Bleibet 

Dettes Reduktion er sammenfat of 
Journalister fta Albertis inddragne « 
Blad »Dannebtog« og af yngreSkviss beut-r need Johannes V. Jener i 

Spidfen Den stetfte af diöse Grup- 
per med Mindest-r Fr. v. Jegsesn 
Falter Wobei redigeret i modeyåt 
somise kiikousekmkiv Raums- stät-· 
W M W Gruppe med Re- 

kav es JohanG enmereW 

i 

Linie flugt i Reduktionen 
Som Resultat as disse Anderen-S- 

jtemmelsek i Ledelfen bar somtlige 
Medlemmer af den sidste Gruppe 
indgivet den-s Affkedsanspgninger. 
tic Bindi-is Veswketse for ver-new 
at fremtvingc Fr. o. Jessens Af-! 
ffed. Samtidig bar Medlemmerne 
af den anden Gruppe —- »Danne- 
brog«s tidligkre Medarbejdere —- 

underskrevet en Adresse, hvori de 
meddeler Beftntelsen, at de alle be- 

fragte-r iizi sotn afskedigede hvis 
Fr. v. Jessen afskediges. 

«Riget« bar i øvrigt haft et ftort 
Maikinuheld, idet Tkykkemaskinen er 

gaaet i Stykker og forst kan reparei 
res efter en langvarig og kostbar 
Remratidn Bladct ndkommer der- 
for foreløbig i mindre on uopskaaret 
Format og fer endnu more solle nd 
end cllers. Alligevel er der nagte-. 
der weiten at dct er faa flet. at det 
ikke kcm do, men i Zwert Tilfælde 
Tom »Tannebrdg« vix blive holdt 
lwnge i Live. 

,,Vekdeussprjlct«, et, i Horigt ogs 
san ovcrflødigh Ugeblad, er fra Not- 
aar eigaaet ried en stille og rolin 
Død 

! evolkktingsmand J. C. Christenka 
Eng. J H u 12 Aar Lmr han haft 

lqcsntagne Anan nf (««sald(«7usn-: kolik, 
poa i bin ’ln!cdninz1 kmr EMI nærej 

Fi Larksbad to Csknngkr J den senkte 
jTid our han msrct damliqcm tu 
Use-n T. Jan. manm hon gaa tij 

Sonn-a Tot ;.1ik un im on ncd med 

Engdommcn Ins-alk- Tnncs, nwn Fre 
dag den III Jan. maatte ban. under- 
kafte siq en Operation, 5om Tr. 

Tscbcsrninn sonsten Pan Kommunis- 

bospitalet i Ravenna-an Ton Date-M 
»E- Time. 

Ved Operationen fandtesz i Golde- 
Naer m Ztcsn sna fwr fom et lillc 

Lnsnsrwg samt It Var Znnafnn dor- 
lna i :!Ic’nteri«. 

Betcrndclsen lmzsdc ikfc nenne-m- 
lmtdt Galdeblasrens Vera. nwn der 
fnndtcs en lokaliseret V11,1hittdebes 
tnsudelfen 

Tilstandcn var tue-get kritist nicn 

Zimdaq den lö. Jan. udfwdtc Pro- 
fessor Tfcherning folgende Bulletiucsr 
om J. E. Christensens Tilftandt 

Kl. 8 Stndag Morgen: 
Ratten koliq. Temperatur og 

Puls omttent normale-. Jnaen nne 

foruroligende Also-Ida 
Kl. 7..)0 Søndag Aftent 
Temperatur-en normal, Pnlfen li- 

geledes. God Takmfunktion tilvejei 
brant Galdeaffondrinq saavel til 
Tannen fom udad tilfredsftillende. 
God Almentilftand. Nydt en Del 
findende Jude. i 

PMM Zum-in Et Musiklsels 
brkdelsesfauatitinm er« iflg. »Kr." 
Tqbl.« det næfte Sanatorinm man 

knn vente fig. 
Tet er Komponisten Vacdemnk 

Schmidt, sont hat« faaet Jdem vg» 
han- giorde Rede for den om Aste-; 
nen den 9. Jan. i .,chlskabcst fort 
pfykifk Fokskning« i Ksbenbcwn Z 

Udaangsmmktct for Tom-irrt 5um 
Taler-m wrlia tilftod, bist var dc-n, 
nt bvcsrt Mcmwchs kmr fin ,,T"nne«s 
liqefom enbver Gmfmnd bar sit 

Zwinqkrinqsitnf Nmr un det hmde 

lnkkess at finde den Tum- cllcsr den 

Composant of Zninqninq-:·"lm)·ti.1be- 
dor, fom passe-do Tor hist isnkelte Jn- 
dinid, fna twnfte Jahren sizL nt der 

nd den Sei kukth Findsfs et Geldw- 
drlsesmiddel for nisw Nervcfnadow 
me. »Med nogen Fantafi,« fmade 
Tale-ren, ,,kunde man f. Ess. tasnke 
fig, at Leveren reaaerer over for 

Texts-Tonm, Hiertet for Quint, Lun- 

gen for Kvart, o.s.v.« 
Her var en vid Mark for Eksperis 

menter, da da ban Kalenan var ,,i 
Befiddclse af medfødt Evne til at 
paavirke Mennefker gennem Mu- 

sik'«, faa agtede hon nu at stille fig 
til Disposition for en Arge-, for at 
Sagen kunde blive anders-at 

Efter Foredraget demonftrerede 
Taleren forfkellige Arter af »Sving- 
ningskomposanter", afpaöfede ester 
forfkelliqe Karakterer og Tempera- 
menter hos de nprvelidendr. V. 

Not-bei i Mess. CI ich Aussc- 
delle· Efter hvad »Mus- Venstres 
bist-« meddeler, fkal der Lsrdaq den 
7, ds. vcere foretaget en m) Anhä- 
delfe i Hishi-m- Den unhold-te en 

Skcerveflaget fraOmegnen, skal have 
gjort sig fkyldtg i forfkellige Inve- 
rier, og Politiets Opmærksonched 
er heriqeimem ileven heuledet paa 
hom. Hatt kendte de mytdede me- 

get godi og hque omgaciedes dem 
en Del. 

Korrespondancet 
Fta Bostom Mass. 

lFortsat fra Side 3.) 

At vi ikke lod vente lcenge poa os, 
ier Vi iil Klokken nibentet, forstcias 
vel nol, og at alle Illlenigliedens 
Haandnasrlere arbejdede noget sent 
om Aftenerne for at fan Wolken 
anbragt pcm iin Plads, andres man 

vift heller ikke over, on nn hiesiger 
den der, den dejlige Malmklokke, 
og venter blot paa, at den man iaa 
Lov til at lade sin dejlige Klang 
here, for, som Mr. Lawley faa 
l·innkt ikriner, at lolde nminie til 
Ilndant Tet er den eneite danike 
.8liekeklokke i Staten Illkasiachniettsty 
ei vi enifet at den rintiq man faa 
Los til at rinne man-ge cii note 

leere Landsmasnds Oferter til belliq 
Andinitsiiennii1m. Foreloliiei nma 

den nltina finde iin i at lnenkie gan- 
ile still e, tlii ni lietmqter den-: Ner- 

niim i wirken inm en lielliq Merninn 
en til en inadcin bellin :llk’i«:«iion nmn 

den have en bellig Jndnielie Denne 
nil iinde Eted Zendaq den I. Feli. 
ill. llltlsl Ferne Vi lmr til denne 

FeilYiined indlnidt Alle niedfeniksikrws 
iter, on vi aliisder osJ til en lierlig 
Tag. llqen fernd Vil ni pro-Je at 
komme i ret Feitftenininm ned at 
der liliser niboldt illisisiionsmøder 
Lusde m Tor-Dass Aftmcr zel. 
7,!.«-, H mnlizwiis frrcrffcr vi nss til 

Jrcskm Akten mes. 
TM lscsdftc Ruhe-d Lmr im doq 

qumt ti« Sidst Tot er on· fvm iffr 
als-ne Drin-Hier Was-bis ind i Guds 
Vømsi Diener Eier Um Jordcsn, men 

Tom Nndis er Wer km, nt en fan- 
dan bringcr Wande- ind ihlcmdt 
Und-:- Lsnlec i Himmclett 

Wtdss stand bar ljge i denms Tid 
sum-: Ums til at gere- 5in Gerninsg 
i slero nf vors much og ni holder 
un saf- i Von om, at bnn iin Ded- 
Ninc It nrlnsjdc. Faa flms as de kasre 

tin-ge maa faa at ersann book her- 
liat og velfiqnct dct csr at Dirn- fri- 
gjort fm Sonan og komme til at 
leve under Gut-?- Naade oq ffcrrlias 
bed. 

Past. M. Mattbiesism Verm Ban, 
N· Y» er her i Voston i demu- Tid 
og blivck til cftcr Klokkeindvielfenx 
vi er Past. Mattbiesen taknemmelige 
for, at han vilde komme: ban er nu 

ivriqt beskæftiget med at indsve 
llngdommen i at synge et Par flet- 

stommiae Sange til Festen-. san 
vmsdiker to Gange kwer Jan-haa. 
mens ban m- her. og derved· letter 
hatt dest io for Past. Aaberg i denne 
Tib. 

Bote Bennek i See-Mc som for 
m Tid fiden sit-ev i «Tcmfkeren« 
Im For-holdem beruht-, og fom fact- 
kasrligt omtalte os her i Besten, sen-· 
Des iaennem disfe Linier en bit-tie- 
lisg Hilfen Vi qlædede os meqet ved 
It lasse-, hvad J skrev oq beder eder 
oære fowisset om, at J vil blive 
modtaqet med Güde om J skuls 
be faa i Sinde at komme tilbaae til 
Bethania iqen. 

Jeg skal saa hurtig som muligt 
sfter Festen meddele lidt om denne. 

Menge kærlige Hilfener til alle 
Juristen-MS Lasset-e J 

Eber-Z- 
E. N n b o- 

R Marikaer Et. 
VoftotL Mass. 

Del Rev, Cal. 

Den 22 Jan. min. 

Juli-bog havdis vj Optaqelfe km- i 
Pcslla Wenide i Tel Nen, of I Fa- 
milie-r. J. Melissus, som nolig er 

kommen fra Tanmartx Z. Zeus-Ing: 
P. Jenseits fm St Laufe-, og James 
Jenseits fra Albcrt Lea, Minn. Den 
9. Jan. afholdt Mruigheden sit Aarss 

m-de, hvok Resultatet of Valgene 
blen: L. Rosenbom, Fokmand, A. 
Nielsm Sefretær og tillige Stu- 
dagsfkoleleder og J. Meler Kasse- 
rer. H. Jenfen, L. Nosenbom og 
J. Thsrgenfem Trustcesx H. P. Niet- 
sen og M. Madfen Dich-neu N. 
Thomsen Pladsanviser. I 

Niels Madsen hat nylig fokladt 
os og er reist hjem til Ida-mark 
J. Thsgersen hat ksbt 10 Acres Land 
med Hus og ,,Barn« ved Siden af 
band egen 10 AcreöparfeL Hvad 
Veiret angeor, san har vi det fqa 
fint her, fom nagen kan quke Tig. 

Paar vi set i Aviien am Frost os, 
Smäokme i Men, iaa files vi, at vil 
Ist M seht het, hvor Solon stin- 

ncr og varmer hver Tag. Er der no- 

gen, som er kcd af den kolde Vinter 
i Ziten og ønfker at komme til Cali- 
foknieu, san er de velkonnncsn hertiL 
Der er altid icogpt til Folg. og Ub- 

sigternr er bedre end i dct sidftc Pak 
Aar. Tor bydcsss for Rosiner BLI- 
Cents pr. 1b. kommende Aar, og det 
er ikke daarliat 

Vi hak foruden vore almindelige 
Msder om Sondagen haft Samtst- 
les og Wonnende i Ugen. Mant- 
tc Herren san ogsaa faa Lov at occ- 

signe dem for os, faa de kan bliue 
en Hin-w paa Vandringen knod Him- 

melhjcmmet. 
Korresponden: 

Suvfkriptions-Judvydctsc.« 
To yppcrlige starke Vaskfek er be- 

gyndt at udkomme i Hasfter i Dan- 
mark. 

1. Martin Luthcrö Liv og Ho- 
vedværkcr ved P. Senekinsen. 

Ca. «1(I Hæfter a 10 Cth 
2. »Wind stunk der fkkevet?« Bi- 

belardejde i 3 Tote of Past. Asschcns 
felDt-.Jansen. 

l Del: Tros- og Sædelæke for 
Menigheden. 

Z. Tel: Overfigt over Bibelens 
Jndhold 

I Z. Tel: Bibelfk Andagtsbog »Ah 
anj og vcd Kuceld«. — 

« 

Ca. 50 Hefter a 6 Cis. 

; Zuhskkiption ek bindende for hel- 
chrrkct 

Til lindrrtctning· 
Do der hat vceket Spørgsmaal 

om, hour mange Hefter mit paabci 
gyndtcs Bibelarbejde: ,,.L«.ad staat 
der fkrcvet?« vildc udgøre, og om 
Jndholdcts Art, wilde jcg gerne 
gentagc, at der, noar Akbejdet er 
fuldendt, vil blioe tre Bøger ud as 
det: l) En Tros- og Sasdelasre for 
Menigheden (ganske vift ,,fast Fide« 
Gebt 5, 14), dog lagt til Rette 
i saa jævn en Form Tom muligt); 
2) en kokt Overfigt out-r vor Vibels 
Jndhold (,,oor Bibel og dens Her- 
ligheder") samt Z) en bibelsk An- 
dagtsbog (,,ved Gry og ved Kvæ1d«) 
med to ket kotte waker til hoek 
Dag (det ene fta dct gamle, det an- 
det fra det nye Testamente, knyttede 

»Pastor P. Eeoerinscn er en flor 
Ruder af vor Iuthcsrffo Zalmeskat, 
hvorom han bar fkrcswt csn Del, 
Der bat- gjort ham fordelaqtigt be- 
fcndt Nu bclsudcsr »For1.1«16maqa- 
finet« et starre Arbejde as han« 
,,Martin Luthers Lin og Linnedværs 
ker«. Tot er set drtstigt, det kan 
ikke 11crgth4:8. Tor foreliquor jo saa 
mequ km summi- Emnc baade videns 
skabeligt og povulckrt. Nackt jeg al- 
ligeveL efter at have læst tilsendte 
førfte Herste, trot, at Dristigheden 
oil belonnes —- at Værket fikkert 
oil faa mange Læfere, iaa er det 
fertig, fordi det paa Grund af For- 
fattetens Begavelse paa dettc Om- 
raade er noget for fig. Det videns 
fkabelige, der fokeligger om Luther, 
er jo mest kun for de Lækde, og det 
oopulære et tidt baade tsrt og ke- 
Ieligt. P. Sesoetinsens Bog er san 
It sige bagde videnskabelig og po-» 

til fmnmcnhasngende Afsnit i Bibelen 

sog siqtende poa at fsre Hjemmets 

lsaa vol som den enkeltes daqliqk 
Andaqt saa meget som mulist ind 
i Fortrolighed med felve Bibeltekss 

iton i Sammenhæng. 
! Hefternes Tal trenkes eftet Pla- 
Enen at blioe omkring ved halvtredi 
Im Hcfte magnedligt i ca. 4 Aar), 
.men hvert Hefte bliver kun pas 16 

Zstorc Eidetz og den magmedlige Ub- 
zgift jcs tun gonske lille. Saaledes 

innerermnes det letters of alle Pat- 
; text 

- Asschenseldtssjenfew 
» Uxxdcrtegncdc modtager Subko 
tion paa ovennævnte Verk. 

Priscn er 6 Ets. per Heftr. 

I 
I 
f 
) 
s 

Innlasr Von cen Wang- Det er oidens 
sfabotigt, for faa vidt, fom det er 

Toljdt historisk nnderbnggct. Zot- 
fatteren hat sag grundig sat sig ind 

Ei sit Sinne-, at han behersker det Mo- 

Hten som noget selvoplevet. Deknæft 
onrtckller han jcrvnt og lige til om 

lnich dissc mange Enkelthcder. der 
Castor Los over vor ftore Kirkefas 
ders- Liv on Samtid, dektil frifk 
oq soknsjelig, ofte med et Sterns 
of smittcnde Lune, som man elleri 
itke er vant til at msde i hanc 
Scriftct. Dei er aqbenbakt, at For- 
fatteren i saadanne populwrshistoris 
fke Skkifter hat fundet et Dummhe, 
fom han færlig beherskecz og book 
bans Eoner ret kan udfolde sic. 
Hvis de folgende« Hæfter holder, 
kwad de fsrste lover, bliver det et 
Mord der vil læfcg med Interesse 
baade af Ptæstrr og Lægfolk. 

N. P. Madsen.« 
DÄNISH l-U’1’H. PUBL. HOUSB, Dich-, Nebr- 

Speeiolt ’1’ill)u(l! 
Vesi Kob at helc Restlageret at 

Lntbeks Reformator-satte shiktek 
Ser vi 08 i Stand til at sælge ilcnnc wsærclifulcks Zu 
im- (len ulmtydclizze Sum ut ssc found-»F ellcr shsd I 
VzklskhimL 

Den » rjndcslj e Iz(),.»1«slciris i Dimmark var 9Kk. l 
Bogen er vel werd sit qc 

Dsslsh Luther-s Publishits Ums- 

Flere Billise Itser. 
Ei nyt Parti af gode gamle kristelise Btget (Nestoplag) et 

ankommen fca Danmark og tilbndes, saalanqt de keekket, til fil- 
gende ydetst nedfatte Priser: —- 

Bme ft- Luthey oversatte af F. L. Mynftet (Kbh. 1869) 
438 Sider. 

»Oui«-e Thal-Hist En herlig aundelia lille Boq out den 
rette Forstaaelfe af, hvad Adam og Kristus et, oq out, 
bvorledes Adam skql ds, og Kristus opftaa i os. 
Pan Dunst udgivet ved Lauritz H. Schmidt. (Kbh. 
1877.) 112 Sider. 

Lucis-, eller »Ta- os Les!« As Adolph Manch Nod 
Fowrd af Paitor Blædel (Kbh. 1862), 268 Sidet 

Sys Berti-euer for Bsrn af Garben ccllhrou Oder-satte 
of them sitt-. Form-d as Chr. Richardt Glis-. 1878.) 
P Sider. 

30 

.10 

.15 

Tit Inqu mod den snakaldte Grundwigianiime, of Dr. 
d. Mattener Obh. 1874.) 112 Sider. Es 

Theil-gösse Ifhaudliuser af Dr. tect. c. E. Schelms. Ub- 
givne as Past. Peter J. Chr. Schsklins. Med For-seh 
terms Portræt og Omrids af han« Les-net Obh. 
IM) 428 Sidet .40 
Ill- ovenstaaende et uindbundne, men i ten oq qod Tillus-h 

Umek nærvcrende Forfyning im disk Me- iste mete. 

tust-u Urma- musmsc Iovsx 
M m 


