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J. C. Christener. 
,,Kr. ngl.« af 9· Febr. skriver: 

Ot· J. C. Christensen er meget troet 
den Timestid, han siden i Fredags 
Euer Formiddag sidder i en Stol. 

Dette er der i og for sig intet for- 
moligende i,« naar man tager den 

for-te Sygdom og de stoke Opera- 
tionen i Betragtning. 

Patienten er stadig feherfri. og 

Professoren erklærer, at Puler 
staat normalt og kraftigt. 

Selv om den Kost, J. C. Christ- 
ensen faar, ikke kan siges at vcere 

den mest ncerende, er der dog al 

Grund til at forbavses over, at han 
paa den forholdsvis korte Tid er 

naaet saa vidt, og der er intet, der 
wder i anden Retning, end at han 
er i ftadig, omend meget langsomt 
fremadskridende Bedring. 

Den syge Fokketingsmand er be- 

standig Genitand for den ftøkste 
Deliagelfe. Der indløber en Række 

Telegrammer, Vreve og Foresptrgss 
let fra de forsZelligste Sider, lige- 
fotn Sygeværelset fmykkes med friske 
Blomster og Planter fra Venner 

fjærn og ncer. 
« 

r 

Stu- Bkand i Ekspoktflagtcriet i· 
Odeufe. Den Z. Feb. om Morgen-F 
en opdagede Nattcoaqten zum Ess- 

portflagtorieti Odense, at dct unt-nd- 

paa Luftet over Lagerbngnjxwiu 
book der var Bødkcrvættstcd 

Brandvæfenet blev strats tilkal dt 

Og mødte med stor lldrykninq, on, j 

W af nogle Timer var man Her-, 
te over zldem som beqrænsedes til 
Lagerbygningen med Sciltekælderl 
is Pakrum samt Kalerummene 
Endvidere brcendte ,,Dansk Andelsi 

Egeksporks Pakkeri, sum fandtes» 
i femme Bygning. De offentlige 
Singtehuse og felve Eksportflagtes 
riet er ikke berørt af Jlden· 

Der brændte ca. 100,000 Ph. 
Fedt og for 10 a 20,000 Kr. Kon- 
fIkves. Det lykkedes at redde ca. 

two Svinekroppe, men i Saltekæls 
deren laa fremdeles 1000 Kroppe. 
Idskillige af disse mentes dog atA 
Mc ubefkadigede, da de laa i min- 
Ike Beholdere og var omgivet af 
Schlage Endvidere brændte der 
in stor Dkl Æq, tilhsrende ,,Dcmsk 
AndelssÆgeksport«. 

Den samlede Skade anslaas til 

godt 200,000 Kr. 
Efter Meddelelfe fra Eksportflags 

ist-ist menes det, at Triften kan 

fortfwites trods Branden. 

De hjcinlsfes Bett-un Eiter at- 
Selkabist »Ze- hfcmløfes Wonner« s 

Cjem for Vildfarne unqe Mennesker, i 
Fuctlcskcrrmard i Bejlkeqnem 5isd5w« 
Sommer var nisdbrwndt sag det en; 

de ud til, at iiommunerne wildel 
qsbkyde m wwwde dek hidtikl 
band-: fundet Zted cned -el Habt-H 
og dette faa fiq da om efter en nn! 
Waard paa chelland ; 

For nogen Tid l·idc-n bleo der imids 
certid indledet Forhandlinuer om at 

genopføre anlckmrgaard ng fomnF 
Fællesdriftcsn for Zelskabet og Rom-·- 

munerne i Vejle Amt, og efter bvad 
.Kr. Dagbl.« erfarer, skal Saqu 
im være gaaet i Orden, idet Kom- 
W hat givet der-s Tilsagn om 

vedblivende Staatswede 
Fuglkærgaar vil derefter blive 

Idvidet til at kunne give Plads til 
m. 50 Alumnek, tidligere kunde 
den kun optage ca. 20. 

Jndvielfen vil finde Sted enggng 
ksonaner ved en stirre Htjtideligs 
Ord, ttl hvilken bele, Lauheit Presss 
II Abs M- 
W om Ktb af en Graad 

ps- Sjwlland opgives nu, da Fugli 
Mit stal gewim- 

W pu Ottern National- 
til Tuberkulosms Be- 

Wie met-beten 
Its-Unbeka Burgen sum fin- 

U U Ufptfvstlict, at der i Os- 

maande den nye Id- 

Forbud mod Spytning paa Gaders 
ne, har tilstillet Nationalforeningen 
til Tubetkulosens Bekæmpelse en 

Skrivelse med Henstilling om, at 

Foreningen andrager om Tilladelse 
til paa Gadehjørnekne at anbringe 
Tavler med Opfordring til ikke at 

spytte pag Fortovene. »Udgifterne 
til Tat-lerne kommer nok ad Fkioil- 
lighedens Vej,« skriver den paagæli 
dende, og han gøt selv en Begyndeli 
se ved ot bilægge sin Skrivelse 10 

Kr. som Vidrag til Formaalet. Dei 
kan tilføfes, at Nationalforeningens 
Fortsetningsudvalg alt i nogen Tid 
bar liaft Sagen, dct her dreier lig 
om, under Overvejelfe. 

Brand paq Vamdkup Statiu. D. 
7. ds. opftod der Jld paa Vamdrup 
Statioki 

Den nordlige Del af Stationsbngs 
ninqeme med Z. Klasies Venteial og 
Restourationen reddedes, mcsn den 
svrige Del af Bygningen nedbrasndte 
fuldstændig. Midlertidigt Kontor vil 
lslive indrettet i den tilbagevwrende 
Del af Bygningen. 

Telvgrafforbindelim der ftrats 
var afbrndt, bleo i Lobet af Aste-non 
acnovrettet, idet Statioiisforstans 
deren beordrede Apparate-me opftils 
lede i et umiddelbart Nord for Sta- 
tionsbygningen liggende Vognimørei 
bus. 

BadfkcrtsMordct Robert Monriti 
Zen blev den Z. ds. konfronteret mcd 

Liget of Magdalene Christenfen fm 
Vadfkasv Til Stede var Distriktss 
lcme Kritmebacb, Herredsfoqed Ja- 
cobasus oq deaqelfesbetfent Mit-! 
ten, fom samtnen med Drenqen fette 
i lukket Vogn fra Arresten til Epide- 
mihufet 

Stmet as Liqet gjorde ifke videre 

Jndtryk paa Robert-, han svarede 
roligt paa Spørqsmaalene og fast- 
holdt sine tidligere Forklminger. J 
Nrresten opfsker han sig roligt og 
for-er godt om Ratten 

Den myrdede Kone Magdalene 
Christensen blev den 7. ds. begra- 
Vet under stdk Teltagelse fra Bad- 
skær sjcirke Paftor Nielfen, Vol- 
strup, holdt en Tale, hvori han sag- 
te at udforske Grunden til de man- 

ge Forbrydelsek i den senere Tit-. 
Lærer Jenseit, Badfkckr. takkede paa 

Familiens Vegne for den state Del- 
taqelfe i den tunge Sorg. 

Der var bl. a. sendt Kranse fka 
Herredsfoged Jacobæus oq stdas 
geliesbetjent Mitten. Beboerne vil 
reife en Mindesten paa den afdsdes 
Grav. 

NyborgsMordet. Arbejdsmand Pe- 
ter Juhl og Epileptikeren Folger 
Zorpnsen isr ban anholdte. Bea- 
qcs de- anboldte var stærkt paa Tale 
c Taacsncs ester Mordet ned Pilz- 
Entfe. 

Den nogle og Msaariqe Arbede- 
nkand P Haufen, Zagdertm, der 
er Rad r til Ekasrveslager P. Han- 
sen, som er arresteret, mistænkt for 
at have begaaet Mordet i Pilshuse, 
bar aflioet sia oed Hængning i sit 
Hiern. 

Gustav chielsens Huftru, s:m 
samtnen med sin Mond sidder arte- 

steret i Anledning af Mordet ved 
Nyborg, er i Fl. »Fyns Socialdes 
mok.« bleven oanvittig i Arrestem 
hun lider af Forfølgelfesvandvid og 
troc, at Politiet vil forgive hende 
og hendes Butten 

Privatskolerne i Ksbenhavm Et 
Tilfkud paa 160,000 Kr. til de k-- 
benhavnfkePrivatstoler, som Borgets 
repræfentationen vedtog Mandag 30. 

Jan. med Antisoeialistetö og Radi- 
kales Stemmer mod Sockalisterne3, 
er stjdt paa Modftand i Magistrai 
ten, idet dem-s efter slere Dages 
Msdet hat for-kostet Tilskudet med 
Z St mod 4. De Fern var Borg- 
mestrene Juki-n og Marstrand og 
Rmdmændem Klausem Sage og 

Philiper- 
Sagen vil derefter komme til ny 

Mundung i Vorsmepræsentatios 
seu- ts M W Mit-Mr sit 
W sank den W til 

Magistkaieu heller ikke da bsje sigJ 
henvifes Sagen til Judenrigsminis 
fteriets Afgørelse. 

Udvmcdriugcn i 1910. J 1910 er 

der ved Hjælp af Udvandringsagens 
terne i Kobenhavn udvcmdret 15,836 
Personer, nemlig 9635 Mænd, 4382 
Kvinder og 1819 Bøm Af disfe 
var 8505 hjemmehørende i Dan- 
mark mod 6782 dct foregaaende 
Aar. Dct langt overvejende An- 
tal af Udvandrerne gaar til Nord- 
amerika. 

Bald mod Politiet. Aalbokg, 6. 

Februar. Under et Vol i Bester 
Hiermitsleo Foksamlingshus i Gaar 
trængtc 6 berusede Tjeneftekarle fra 
Gl. Hammelmofe ind i Salen efter 
at have slaaet Forfamlingshnsets 
Ruder ind og ødelagt nogle Eyklek, 
der stod udenfor; da Sognefoged 
Chr· Christensen blev hentet, flog en 

af smrlene ham i Oovedct med en 

Eink, san der fremfotn et to Tom- 
mcr langt og ftærkt blødende Saat. 
Zognefogden maatte ftraks søge 
Lægehjæ1p. Te G Karte er i Dag 
bleven anholdt og indsatte i Pan- 
drnp Arrest. 

Eftck Mund- og sklovfygm Vei- 
le Amt meddelte i Kolding By- 
raads sidste Mode forleden, at Kol- 
dcng By dar at udrcsch »Han Kr. 
20 Lre Tom sin Pakt af Erstatnins 
gen for de den-muten der i Anleds 
ning af Mund- og Klovsygcn blco 
ncdslaaet paa »Brændkasrgaakd«, 
og distte Behle anuistcs til Udbetas 
linq. Staten betaler den ene Haw- 
dc1, og dir In,·3»:1 ur. er en Tredies 
del af den anden HalvdeL der nd- 
rech af stoldinzL Vejle og Fre- 
dericia tilfammen. 

uiuldinkx Bymods Formand be- 
ntmrfede jflg. .,1iold. Au.«: Tot er 

jo slemt for os, men det er dog 
værre for Vejle og Fredericia, der 
smar holt uden for Sagen. 

Dass-Im Gaardejer J. Hart-nig- 
fen i Vinding et fotleden afgaaet 
ued Toben paa Beile Zygeyus ef- 
ter en Operation for BRUNO-nis- 
betcendelfe. Den afdjde, der var 

kendt og skattet i hele Egnen Pan 
Mkund«af jin ftore Elskvcerdighed og 
retskafne Karaktekz var iflg. »Beste 
A. Av.« en dygtig Landmand og 
hat i 6 Aar haft Sæde i Vinding 
Logikus-ad Hart blev kun 46 Aar 
sammel og efteklader iig Huftrth 
men ingen Bism. 

En as Hjørtings ældste Buond- 
oasrkeren fix-. Snedkermcstek Th. 
Chr. Christensen, er Fredag den 3. 
dg. afgoaet ved Lade-m 85 Aar 
sammel. Den afdøde var Veteran 
fra Treaatsktigen. 

« thx Bittedommer i Hals- 
næs-Fredekitsocerk Bitt Hoalsses 
Møllerfek Ratten til si. Febr. dsd 
i Frederiksværk 87 Aar sammel. 
Ten afdøde var Ridder as Tanne- 
vwa og Dannebrogsmand. 

---— Cmpektør for ,,"IJombeD-Is:s5en« 
Um Qljrijnansyamh ziaptajn Bar- 
tkant er den L. ds. ded. Ton afdøde 
beklckdte tillige Stillingen sont Eta- 
tensJ Tilfynssørende nnsd Ec«j!s«kil)e. 

—- Odense, 3. Februar Eiter 
længere Tin Zygdunr er Nuarnejcr. 
inu. cuangcaarig Zognefoged i Ztige 
Lauritö Lotsen i Morges nfgaacst 
ved Dødem henved 67 Aar gl. Den 
nioøde Unr en baade politisk un kom- 
munalt meget interesseret Mand; 
han haude i mange- Aar Ein-de i 
Zogneraadet, var Stifter of den 
ftcdlige kunsewatiue Forening — 

lmigs Fornmnd han var i over 25 
Aar til« fin Tsd — og hat flere 
Gange været opftillet sont konserva- 
tio Fomstbingskandidat her paa Z 
Fon. Paa sin »die-mesku var han me- 

get skattet for fin ftore .L)jwlpsun1hed. 
Han var hædket med Selvkorset 

Ihn nebmand Brøndgaard i 
Rats er forleden afgaaet ved Dsdem 
70 Aar gammel. Hatt var if1q. 
,,Aalb. Amtst.« en af Byens ældste 
Borgete og havde set Aars vokfe op 
fra en lille Landsby paa nogle faa 
Huie og Guarde til en af Egnens 
stsrfte Stationsbyer. For nogle Icax 
sideu asstod han sin Forretning vg- 
bkev Boshle i Byens Spore-! 
Lasse. ( 

Jvtdcftkd. Redäktsr S. Meldbe 
jordedes den s. dg. under nfædvan-« 
lig stor Deltagelse fra det state Akt-H ;pel pqa Vestre Die-segnend- when-, 
harrt Kisten var Mket af et VIII 
If Blomster oq Kretas-, hvorqf mem- 

sge Var fignerede. J Fjlget bemer- 
1kedes Finansministek Neergaakdz 
IJournaliftforeningens Ihn-wand Re- 
idaktsr Franz v. Jessen, Journalift- 

Iforbundets Formand, Kr. Dahl, 
Etatsraad Bestle, Direktsr B. Des- 

!sau, Prof. Goldschinidt, mange Re- 

ldaktøren fanvel fra Kobenhavn fom 
fra Provinfem flere Folketingsmænd 

Fog vistuok omtrcut samtlige Nigsi 
dagsreferenter. 

Pastor Rønnow holdt Talen og 
somsttede Jordpaakastelsen· Medletns 
mer af Journalistforeningens Be- 
ftyrelse bar Kisten til Graveu, hvor 
Redaktør Franz v. Jessen bragte 
afdøde den danske Presses fidstc 
Taf for godt Kammeratfkak 

i 

I»,.’. 

Ulykkctn Brander-stets, 6. February 
En tolvaarig Treng, Søn af Dus- 
mand Chr. P. Peterscn paa Mei- 
ling Mark, faldt Lordag Aften gen- 
nem Jsen pack en Mergelgmv og 
druknede. 

Kalbme U. Februar. En to- 

aarig Dreng, Ssn af Beftyrer Jen- 
sen ma »Ja-by Mksllczmnrd, gik i 
Nam- i et ubcoogtct Lieblik in i 
Heftestalden og blev her sparket as 
m EIN-M nt bnn døde Pan Siedet- 

Tbifted, G. Februar-. Lørdog Ef- 
tcrmiddag var den 17-am«is,1e Peter 
ngmsm Sen af Ganrdeicsr Svend 
Jstgensens Enke i Faartoft, be- 

7fcrftiaot mde at passe Vindmotoren, 
Hu- tmk Hakkelfemafkinm Da en 

asldns Bruder, der qfk i Stnlden, 
kunde her paa Lyden, at der var 

noget galt ved Motoren, ilede han 
pp von Lostrt og fandt her Bro- 
dcrssn Tiddendc indcklismt vcd Haks 
kelfemaskinm nhyggeliqt tilredt ef- 
dcnnks. Ton rni- Jlrm var fuldftcens 
dig overskaaret fre Ztcsder og dqn 
and-en Arm braskket to Stedcsr. Mo-. 
wmk bis-« sxmks standspt, og titicendes 
Fokk immttc fkære Tøfet af den! 
Tilsfndekomnc for at fcm bam fri. 
Han levede endnu paa dette Tidsz 
punkt. men døde kort effor, inden 
Arge-n kom. 

Vilmm U. Februar-. En 10 
Aar-s Treng, der var i Plefe hos 
Hnsnmnd J. Pistersen i Sjørslcv, 
saldt i Lerdags von Besen fka Sko- 
len til sit Hjem gennem ern pas 
en Tarni-grau og drnkncdcs. 

Lotsen-H U. Februar J Nat 
ved Tretiden er en Guldsmed Schon, 
Vorm-made 11, i Vildelfe sprunqet 
ned paa Gaben fra et Vindue paa 
l. Sal. san fort-Log Sprinaet uden 
at lnkke Bindi-ist ou og faldt ned i 
en Stfejlglasrude, der ogfaa qik I 
Stoffes-. Schon, der blev megrt ilde 
tilredt, forth-Es til ciommunehospitalet. 
Hans Tilftand er betænkelig. Han 
boode vcrret sog i nogen Tid og fokes 
tog Springet i et ubevogtet Zie- 
blik. 

stolding, Ci. Februar. J Gaar 
faldt en löaarig Treits, Streu 
From, tjenende bus- Gaakdejcsr A. 
Lauridsen i Zjølund, gcnncm ern 
paa en Tom tæt ved Guarden. Han 
Neu hurtig trnfket ou af Goardens 
Folc: men alle Lulianingssorfsg vi- 
ste fig forgæves. 

—- Odenie, 6. Februar. En Sen 
as Møllebestyrer Zofus Hansens 
Ente i Lydinge faldt i Lordags i en· 

Vaage ogs druknede. Liget fandtes il 
Goal-. l 

— jFrederitSncPrL fi. Febr. Lo’ 
ungc zliirnncsiur fra Fredcsriksværk 
ins-It : ans ins-mein Jst-n ma Ar- 
rest-, hrmr do lob pcm Zkojtot Den 
ene slap op, men den löaarine E. 

Andersen druknede. Fra en Gaard 
- Wirtin-den sønto nmn at siaffc 
Hjasip, nie-n den forulytkedis var for- 
ivunden under ern 

Form iii Zugs-. 

Min Farm,beliggcnde i det itore 
danfke Settlemeni oed Milltown vg» 
Luck, Polk Co» Wis·, hvor der er 

flere danikslutherste Menigheder. 
Formen beftaar af 100 Ackes god 
Lekmuidjurd i god Trift, 70 Ackess 
ryddet, Nesten Skov»pastuke«. GodeI 
Bygninger, godt Band. 3 Mil til 
Lucc, 114 til Milltown, 60 Mit til 
St. Paul. Stole og Kirke V- Mil- 
Rural Free Dilivery og Telephotm 

Ønftes folgt inden For-nat 
A. J. Willen 

Milch-th, Wis. 

Sie-mager Miste-. 

En dygtig og paalidetig Skomasz 
get kan faa en god siadig Plads is 
en Forretning her i Blair s ,,Danikeren«s Kontor anviier. 

Kristelist Islkebibliøthek. 
»Underiegnede foreftaar Redaitionen af Kristeligi 

Folcedibliothet, hvoki fokeløbig er udkoinmei folgende, 
Bsgen Augustin: Bekendelser. Vunyam En Pilgrims 
Vandrin«). Annie Lukas: Lys i Mist-ket. (En For- 
tcelling fra den franskityite Krig). Hie. Mejer: Paa 
Torvet og i Vingaardm (100 Foktællinger fra dei 
oirkelige Liv). F. Geben Bibelfke Studier. Thomas- 
a Hier-mis: Kriin Eftekfslgelfe .Edw. Eggleftom J 
Kampens Gulden (En Fortælling fra Amerikas Hel- 
tetid). 

Krisieligt Folkebibiiothek oil cfier Plain-n ndsendc 
dels Samlinger Cindeholdende 3 Bøqer), delö enkelte 
Bind -— saaledes at det vil vcere ooerkonnneligt for en- 

hver at anjkaffe sig samtlige Beger — med det af For- 
laget en Gang satte Formaah at ndgioe Honedocekker 
og andre anerkendte gode Vasrker of den krisielige Lit- 
teratuk i Folkeudgaver til den billigst Inulige Pris, 
saa de kan blive book Monds Eie. Jeg ital gen-e mit 
Bedste for, at alt, lirsad der bydes i Krifieliqt Falke- 
bibliothek, nirkelig kun er ledig og afgjoti ten keifte- 
lig Litteratur, fom kan bidrage til at nddybe og højne 
det aandelige Li) i Fort Land 

» Efierhaandcn 5om yoretagendet bliver kendt og 
skattet i videke Hirt-die, vil Forlaget blive i Stand til 
at ofte et ftadigt solidere og smukkere Udstnr paa Ba- 
gerne Paa Grund af den gode Modtagelie, Iste Sam- 
ling fik, fremkom sanledes allerede 2den Samling i 
folideke Jndbinding og trytt paa finere og bedre Pa- 
vir, ligesom ogfaa den fidfie Bog »F Kampens Buls 
der« er irykt paa fint, glat Papit og indbundet i lHel- 
shirtingsbind 

Jeg beder derfor om at maatte regne Tom blandt 
Kriiteligt Folkebibliotheks faste Venner og at maaiie 
state paa Teres fremtidige Interesse og Etstte for Sa- 
gen. De vil ikke blai selo have Glæde og Udbntie af 
Beamte-, men tillige den Glæde at være med i Arbei- 
det for at ndbrede Gnds Riqe gennem det trykie Ord« 

G. Mün ster- 
Eognepræst v. St. Lukas Kiefe. 

Jdet vi henvifer iil ovenftaaende Meddelelie fta 
HI. Pastar G. Münster-, fom forestaar Redakiionen as 
Kristeligi Folkebibliothek, tillader vi os at gsre Dem 
bekendt med Jndboldet af de Boger som hidtil ek nd- 
tot-me 

l. Samlius. « 

Annie Lucas: Lys i M « ket. Fortcrlling fta 
den franfk-tyske Kris. Jeg maotte tukke Gud for 
den herligts Stildking of den unge Minde, fom stock-« 
og fandt ham der It »L.1set fia de: Hof-sc 

Comtesse H. Knuth. 

Jobn Bunyam En Pilgksms Vandring. 
Denne Bog bliver atdkig gammel: thi alle de som 

læfer den, findet just detes Kompe, deres Strid, detes 
Længsel og Maul ofbildede i den. 

C. Ho rn bee k. 

Augustin: Petrus-elfen Augustinö Beten- 
delfer hsrek til de Bagek fom aldrig dsr Det et 

Beretningen om en af de stsrste Minder-, der nagen Sin- 
de hat levet paa Jorden — nedikkeven af ham few- 

G. M ii n s te r. 

Alle over-neunte 3 smukt iudbundne Pisa-, tilfmus 
meu 976 Sidet kostet tun 81.50 4— Porto 20 Ents. 
Enkecte Viud 65 Ceuts ftit ticfetdt 

2. Samling. 
Nic. Mejex: «Paa Torvct og i Vingaari 

de n«, 100 triftelige Faktællinger fra det vittelige Liv- 
J Modfastning til de fleste lignende Samlinger er Pa- 
stor Nic. Mejcrs lldvalg as tristelåge Fortællinger i Be- 
siddelie af den nnpcrligc Egenstab, at deres Viktelighed 
er uimodsigelig godtajort Fortcellingerne gøk et dybt 
Jndtkyk ved deteg gribende Jndhold og behøvek ingen 
yderligeke Anbefaliiig. 

Z. Godetx Bibelske Studier I. Afd Prpfess 
for Godet i Neuchatcl er en af de cedlcite Stiftelfer 
blandt den evangelifle Kirtes Teologer i vor Tid. Hans 
lærde, dyltgaaeude Vasrker lasse-s as de teologift stude- 
tende over hele Verdm J «Bibelske Studier» liak han 
ftugtbargjott sin omiattende Viden og sine dabe Tantek 
for kllienigmand iaa enlnek can orstaa og folge ham, 
og i Gudg OrdsL yg giorr han her, den Naadens Mond 
han var, fine Lassere Klarhcd over Guds Nigegs sterer 
Spstgsnmal ag Problemer, « 

Thomas a Kempis; uristi Efterfølgelse. 
Thomas a Keinpis: Ilkiiti Eiterfølgelse tkckngek hel- 
ler itke til nagen Anbeialing. Den fremitiller Livet i 
Gud saa rent ag klart, den rækker med fine dybe Tan- 
ker og rige aandelige Erfarinaer den Tag i Dag iom 
i de svundne Aarhundreder, Luiinder og atter Tusinder 
en iaa maegtig Hiælp til at ixsve et helliqt Lin med 
Kristu5, at intet Under er, a: den i dette Lieblik er en 

as de meft udbtedte Vogt-r i hele Werden 
sl.50 f Port-) 20 Ernte for alle 3 isdbaadae BU-. 

set. Enkelte Bind 65 Ceats seit tilfeadt 

Endvidere er udkommeR 

Edm Egglesiom J K a m p e n s B ul d e r. zot- 
tællinqer fka Amerikas Vekkkeliess og Oeltetid 

Peis 65 Ersti, ellek fass-Ie- nted es as Sen-lia- 
sktne kna 50 Test- 4- Pakt- 6 Gent-. 

Jeq trok atjnnne love, at ingen, fom læfek denne 
Bog, yil komme til at kede fig, man vil vilt ikke laue 
den til Side met end htjst nidvcndigh ist den et lceft 
nd, og jeg trat at kunne love, at man vil ptile End, 
naar man hat læit om de foruuderltge Akt-stellen den« 
histotist sandfærdige Skildrinqer betettet am. 

GiemlandspoftenJ 
Alle ovennasvnte BIger havee nu paa Lager i 

Danifh Luther-n Publ. desse, sitt-, sei-« 
— — —-------4-----------—— 


