
Østcns Problem. 
sEster »Kr. ngl.«) 

De kristne Studente-r i Japan 
sendte, som bekendt, for negle Aar 

siden et Spøkgsmaal til det store 
Studentermøde i Amerika, der lød 
saaledes: ,,Japan leder Østen —- 

tmorhen ?« 

Spørgsmaalet er endnn mere 

brasndende i Tag, end det var den- 
Gang, og beskcestiger Missioncerer- 
ne som ingen Sinde fer. 

Man behøver blot at lasse lidt 

as Nutidens Missionslitteratur sor 
at opdage det. 

Et Bidrag til Belysnina as del-te 
SpstgsmaaL har Missionær P. 
Willes givet i »Jll. Miss. News«, 
bvoras vi efter det norske »Krsste- 
ligt llgeblad« skal citere nogle Uds 

dras. 
Japan staar sor Øseblitket langt 

sornd sor alle andre Nationer i Asis 
en. Paanoale ganslefaa Aar shar de 
faaet et aldeles uhørt Forspring. 
sng dersor set sok Øjeblitket alles 
Øjne vendt mod dette Land. 

Den kinesiske Regering vælaek 
de bedste unge Mænd ud i hver 
Ptovinö og sendet dem til Japan 
for at studere Det famme gør Ko- 
rea. Mindst 1000 as Landets bedste 
nnge Mænd er hvert Aar i Japan: 
og samtidig sendet Japan Tusins 
der as sine Mmænd, Jngentsrer. 
Kunstnere og Soldater til Korea 
og Manschukiet. 

Indien iagttager opmærksomt det 
mærkelige lille «Ørige. For ganske 
nyliq hat Jndien indkaldt to as de 
lebende Mænd i den sapanske krist- 
ne liirke til at rejse fra By til By 
for at tale am Kristendommen i Ja- 
pan, og Tusinder samles soc at he- 
re dem. 

Der er innen Toivl om, at var 

der nu en ftckrl kristeliq Kraft i 

Japan, da vilde det scrtte fine Mast- 
lek ifke blot i Kinn, Manschurtet 
og Korea, men ogsaa i Indien. 

Wen hvordan er Stillingen? Der 
ek iforbavfendc Fremsltidt e social 
og skonomisk Hensvende, i Heer Un 
Flaade, i Handel oa Jndustti. i Un- 
dervisning og Uddannelfe: Japan 
er i faa Henseende helt paa Hostie 
med sin Tid. 

Men dct brændende Sporasmaal 
for os er dets Moral og Religion. 
Og om dette Spsrgstnaal udtaler 
Landets egne Statsmcend fig med 
den ftsrfte Bekymring. 

De to ivigtigfte Punkter f etFolks 
Lin — Stolen og Hjemmet — for- 

toellek os de fokfcerdeligste Ting om 

Moralen i Japan. 
Undervisningsomkaadet sit for 

en Tid siden Rede paa fordæwelige 
Tilftande i Skoler og Hojfkoler i 
Tokio, og nedsatte en Komite for 
at nndetfsge Forholdene. 

Der kom Ting for Lnfet, fom 
ikle kan omtales: og en as de Sluts 
ninger, liomiteen kom til, vak, at 
der kan ikle leeres Moral uden gen- 
nem Religion. ; 

Og nu Himmenc2 Et P-!r.llends- ; 
qerninger taler tydcliat nol: J Aasj 
ret 1909 var der 65,000 Lsskilsrnissl 
fer, næsten 200 pr. Dag: f enkelth 
Provinser 30 pCt. af alle ÆqteslasI 
ber. i 

Summe Aar var der 130,000 
nægte Fsdslen i en Provins 21 

pCt. af alle Fødsler. Og netop det- 
te Forhold, fom man nok kan kalde 
,,Japans aabne Saat«, staat i den 
nøjefte Forbindelfe med Landets saas 
laldte Religion J en lille By, f. 
Ets. Kotohirm hvor aarlig næsten 
en Million Pilgrimme fatnles for 
at tilde-de den hemmte Gud Kompis 
ra, er de flcste lltngtshnse 

Til Blut Japans Religion. 
stristendommen hat ndrettet me- 

get godt, direkte og indirekte, i Fol- 
keth Liv. Men oi kan ilke være blind 
for, at mellem de 60—80 Tufins 
de proteftantifle Ktiftne i Japan er 

der mange, forfærdelig mange, 
Navnkrif1ne. Dertil kommen at den 
iaalnldto nne Teoloai oa bøfere Kris- 
tikllthar faaet mange Talsmænd i 
sammt ( 

For gansfe nylig stod der i et ja- 
panik kristeligt Blad: »Underne i 
Jefu Lio er der nu ingen more, som 
tror paa, og naar Lasten om Kor- 
iet on Forfoninqen bliver ffernet, 
oil Kristendomtnen faa Jndgang on- 
saa i Japan.« 

Men »den for Kirkens Omraas 
do, bvad findet vi der? Blandt de 
oplyite og dannede Klasier i Japan 
fuldftændia Gudgfornægtelfe, Hun- 
dkeder og Tniinder af disfe er liges 
gyldiae for al Religion 

LIq i Folkedybeth —- Ja der er 

der Haakr Der klynger man fig endnu 
til lin Religion —- Buddhisnien og 
og Shintoistnen — ufuldkommen ogl 
forfalden, som den er 

J Japan synes den opkindeliae 
Vuddbismc at have været en Mo- 
rallasre uden Gud.« Der er ingen 
Muh, innen Fresser-, og heller ingen 
Sond, fom vi forstaar det. Frelse 
forbverver man sig felv, ved at tvins 
ae sia seln Denne Form for Budd- 
hisme fynes at vcere forladt am- 

lrina Aar 300 efter Kriftus, idet 
Vuddhisnten da kom i Verstinq med 
neftorianlle Kristne: og det nye, 
man siden da bar klynget til, ek 

en »Frelser«. »Amida Butsu« kal- 
der Japaner-ne ham. Gan bar al- 
drig level, er ingen historilk Person: 
men Japanerne llynaer ffg til ham 
lom Frelfer og givet ham al mu- 

lia Tilbedelfe 
Kan noget være mere rotende end 

dette, og kan noget være et ftærkere 
Kald til os Kristne? En lortvarig 
Versrina med Kriltendommen for 
Hundreder af Aar siden bragte ind 
i Follet en Læanel efter en Freller: 
en Vevidfthed am, at en faadan er 

vor Ret, men det hele blev igen 
forkvallet og forvendt for dem. Maa 
da ikke vi, fam kender denne Frec- 
lek, aaa med ham til dette Fall, 
Tom i Sandbed lidder i Mist-ke? 

Jo, Masserne af Folket lan end- 
nn naas, og det er dem, oi saetter 
vort Haab til. Jea har tolv Aaks 
Erfaring fra Arbejdet i dette Land, 
ou jeg vil sige, at nu er Japan 
modent for Evangeliet ,,Markerne 
ere hvide til Hosten«. Hvor som 
helft Ordet nn forlyndes, ikke bare 
i de folfetætte Vyer, men oqlaa ude 
i Landdistrikterne, fler der en sie- 
blillelig Jndhøftnina Der er»Evan- 
Wie-Hufe« rnndt om i Landet, lwor 
der drives specielt evangeliserende 
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Standar, 
Alberta, Canada 
Mäsmsudl Vi Hin-ket- st heult-de Dei-es 0pmukkksom- 

hed psa vor dsnsko Koloni i Ubert-, Gan-nich ller tilbydes 
snhvok Don-kot- Anledning til at sier sig ou god Darm pas 
sonstige Betinselser. Ikko blot ev Parm, man ou Bjemiow 
dot- vil bot-le sis selv uck awd on engste MgrødHn Pcrm be- 

; lisgondo i en dunsk Koloni pas 22,000 Ämse-. Inn Dunke- 
ha W Luni i donn- tote-It 

linke Mand, bar da Lyst til at korbedre dino Kam-I Est- 
tis 82007 0m tu or, hvoktor ou ikke købe Lands Land, det- 
vil bot-le sig seh-, Lond, hvor dine Landgut-end bot-. Her tin- 
des notop on mdtm Anlodniug. Vi steiget Land, det- bot-stot- 
Iis nnd blot can hist-da 

Striv os blot et Bkovkokt, san skal vi sende udkørligo Op— 
Iysvivgen 

Vor syst-o Mir-n sicut tr- Cotuwil sinkt-, Tit-des 
den Is. April, 1911. 

TUR 00 RBTUR MOO 

s. Z. E. Myrtlny C. s. Christi-wem 
Gloioiioo, Alberti-· Bllk Horn, Is- 
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Arbejde, og til disfe er der stadigj Tilftrømning 
Der er Hundreder af· Landsbyer 

paa 3·-—4 Tusind Mennesker, hvorl 
nu en faftboende Missionaer med et 
Par indfødte Hjaslpere paa mindre· 
end et Aar oilde kunne grunde en; 
lille blomstrende Menighed. « 

Hvorledes fkal vi, som har thet,; 
svare for disie Sjcvle, iom nu kan, 
blive naaet med Evangeliet2 

» 

Hvad der trcenges til i Japan er 

en gennemgribende Væklelse blandt 
alle dem, der tilhører Kiriem Mis- 

sionærer, Prasiter, Evangelifter, 
Kriitne, alle trænger de til en dybes 
re 711 gnelIe af Naaden i Jesus 
Ninus-. MasIerne fiaar fcerdige til 
at frelfes, meu den japanske Kirkej 
er uikikket for Opgaven·« 

i 

Korrespondancec 
ww. -.-. -....-·.-.-- ---..-·. 

Carpio, N. D. 

Zo. Maus-. 1911. ; 
O, huilket dejligt Sixevejr oi har; 

i Tag! Man ikle den kcrke Gud og 
almcegtige Fadcr i Himmelen fkulde 
se det tjenligt at skasnke os en god 
Haft her i Aar! » 

Men der er vist nagen, fom fi- 
ger: ,,V·i troede ikke, at »Den far. 
danske Fiirke haode Virksomhed ved 
Carpio«. ——- Det har den heller ikke: 
men »DanI"keren« kommex her al- 
1igevel, og nogle faa Landsmcend er 

boiatte her; og saa — ja saa — mil- 
de «Eneboeren« gerne sende en lille 
Meddelelse her fra en Gang imels 
lern, iaa længe den ikke havner i 
Papirskurven«; maaske det kunde 
interesfere en og anden, at erfare, 
om vi lever eller dør her ogsaa. Tet 
kunde muligviö ogsaa hjælpe lidt 
til at ikaffe »Danskeren« Abgang 
til et eller andet danik Hjemher. 

VI har hast meget One —- uali 

mindelig ftore Snedriver — og 
strengere Vinter end vi plejer at ha- 
ve her. Jeg har da heller itke set 
noget til, at vore Venner og Nahoer 
oppe ved Kenmare har splt sig fri- 

;ftet til at anbefale Ward Co. for 
"»Vinter Refort« i Aar; mon de fid- 
der fast i Snedrioerne2 Her ved 

sCarpio er vi kommen nok soa godt 
’igennem Vinteken —- efter Forhols 

Idene — og Vinteren har da heller 

itktc været vertre, end at »Storken« 

yhar haft ualmindelig travlt, med at 
»flr)oe imellem »Zum-s Maser« og 
»Cakpio Omegn« —- og har det 
vift endnu. Og fksnt det jo set no- 

aet vinteragtiat ud, at se Jorden 
helt huid af nyfalden Sne den 30. 
Worts-, er det vist et Syn, som glas- 

"der de flefte her i Aar. Nu kan For- 
aaret jo heller itte vaere langt borte 
alligevel. Den kcere Paaskefest er 

Iher jo oglaa snart. Maatte saa alle 

,Gudö Børn mere og mere faa Naas 

jsde til at tilegne fig vor Heu-es Je- 
siu Kristi Retfærdighed, og til at 

finde Hvile i Trer paa og For- 
,vi8ningen em, at den Heere Jesus 
».liristus har ajort fuldkommen For- 
zsoning for alle vore Synder paa 

zuorjetg Trce——. O, maatte vi alle 
sog alle vore trete finde Freden og 
sanften i Jesu Vunder og Saat, 
alene af Naade for hans uftyldige 

fLidelfeö og Dsds Skyld og faa faa 
Naade til at »vaage og bede«. at 

zvi ikte ital falde i Fristelse 

. Kære Jesus, vil du vcere 
L Husven i mit lille Hiern, 

l Ved dit milde Ord mig last-e 
Som Guds Born at vandke frem? 

I Du maa gerne for mig made, 
l Giv og tag, fom du det vil: 
; Alt er Kærlighed og Rande, 

L Naar kun dig jeg hører til. 

Glasdclig Paaskefest tiltnftes alle 
«Danskeren«5 Læsere -—- Redaktsren 

-ikke at forglemme fra den gamle 
E n e h o e r. 

New List-on, Wis. 
l 

F Vi havde Prcefteindfættelse her i 
St· Stcfans Menighed tilligemed 
vort Missionömsdc d. 15.——16. 
Marti. Vor nye Prceft P. P· Thi- 
sted, med Familie ankam hertil sidst 
i Febr. Maoned og holdt jin første 
Prcediken her d. 26. femme Maa- 
ned. Vi havde glcedet os til at faa 
Past. Bing, Kredsformanden herud 
at indicette vor Præft i Embedet 
her, men han blev forhindret paa 
Grund af Sygdom og sendte Past. 
N. P. J. Nielfen, Oft-wid- i sit 

«cOPENl-IAGEN SNUFF 
GÄRANTI FOR KVALITET 00 RENHED. 

cOPENHAGEN sNUFF er tilberedt af den bedste, gamle, rige, stækk sto- 

matiske Bladtobak, til bvilke kun saadanne Ingredienser er tilsat. som er naturlige 
Blandingstokfer til Bladtobak og absolut rene Aroma-Ekstral:ter. snusmaljngspro- 
cessen bibebolder Tobakkens gode Egenskaber, og alle de bitte stosfer og syrer, 
som Hndes i naturlig Bladtobalc dorttages 

cOPENHÄGEN sNUFF ER DEN BEDSTE BAÄDE TIL sKRAÄ Oc- 
sNUsNING. 

Facsjmile af Garanti i hver. 

Foklang copenhagen snukb W W 

Eted Past. on Mrs. Christenfen fra« 
Ehenninqton deltoq eafaa i nurts 
Møde Onsdag den 15. Marts op « 

randt meget kold og stokmfuldx ni 
bar daarliat Vejr ber, naar vi skal 
have en Prcest indsat. Da Past. 
Krogh blev indsat havde vi en fvær 
Zinsftarnt Denne Gang var det kun 
en Zandswrm tnen den var slem 
not. Af den Grund var der kun en 

lillcs Forsamlina i vor Kirke den 
Dag. Onsdag Formiddag indsatte 
Past. Nielsen altsaa vor Præft i Em- 
bedet her. Jndsættelsestalen holdtes 
nd fra AP. G. 20, 28. Jeq skal 
ika qengioe noget af Talen, da jeg 
saa er bange for, min Meddelelfe 
bliver for lang. Past· Thistid holdt 
derpaa sin Tiltrcedelsespræditen udi 
fra S. Hist s, 5-—7. Fællesspiss 
nina am Middagen i Prcefteboliaen 
Om Eftermiddagen talte Past. Chri- 
stensen ud fra 1 Kor. 9, 24.——27, 
oa Nielfen over Joh. 6. 28.—29.l 
Torsdaa havde vi ligeledes Møde 
hele Tagen med Altergang om For- 
middagen· Past. Thisted holdt Slrifs 
tetalen og Past. Nielfen prcedikede. 
Om Eftermiddagen havde vi saa 
Slutningsmøde Vi figer Tak til de 
fremmede Prcefter, sont kom og nd- 
saaede Guds Ord for as de Dage. 

Vi hat haft 2 Dødsfald her, si- 
den Past. Thisted er kommen. Peter« 
Jakobfem en ældre Mand, og gam- 
le Mrs. Sørensem som havde sitt 
Hjem hos Henris Peterfens, For-" 
manden’s. Hun blev 86 Aar og var 

kun fya et Par Dage, fsk hun døde 
To Par er bleven ægteviede iblandt 

os fornyliq, nemlig Søren Sørens 
sen til Elifabeth Hausen, og Willie 
Haner til Miss Anderer, en norfk 
Pige. Elisabeth og Willie, var 2 af 
vor Meniqheds unge. Lizzie, som 
hnn i Alrnindelighed kaldes, hat spils 
let Orglet i vor Kirke et Stykke Tib. 
Præstens Dotter Lydia er nu vor 

Organist Ungdommen her overrafkes 
de Past. Thisted Onsdag Aften d. 
22· Marts med et Bogskab. Og fid- 
stc Sendag efter Gudstieneften sam- 
ledes man i Præsteboligen, hvor« 
Formanden paa Meniahedens Beg- 
ne overrakte Præsten en Penaeaave, 
fom Bevis for vor Taknemmel!g- 
bed, fordi vi nn atter har saaet en 

Pkæft on Sjasleføraer iblandt os. 
Maa Herren nu rigtig velsigne hans 
Gernina iblandt os, Gndö Navn 
til Ære og mange Sjcele til Frelse 

Peter Hansens i New Lisbon bar- 
købt Niels Hanfens Enkes Farm 2 
Mil fra Kitken. Den hat længe vces 

ret til Sala. 
Det er Snevefr og koldt i disfe 

Dage, vl begynder at langes efter 
Sommerem 
Nu en venliq Gler til alle ,,Dsk«s 

Lcesere og Redaktsren 
Korr. 

Siduey, Montealm Co., Mich. 

Til »Danskeren«s Læsere. 
»Danskeren« er bleven en ny Gast 

i mit Hjem siden sidfte Nytaar, og 
jeg shar læst mange gode Stykket 
deri siden den Tib. Det glceder mig 
at modtage Meddelelser ved den fra 
andre Siedet i vort Samfund, og 
i Haab om, at det vil interesfere 
en og anden af »Danfkeren«s Læs 
fere at hsre om Forholdene ved Sid- 
ney, vil jeg meddele lidt hersta. VI 
bar en lille Menighed, iom betjenes 
af Past. J. P. Jensen fra McBri- 
de; han hat betjent Menigheden 
fiden Juli sidste Aar, og i denne kor- 
te Tid shmc han gjort megen Frem- 
gang for Guds Sag, og han er me- 

get afholdt for hans Arbejdes Frem- 
gang. 

Den 30. Dec. 1910 havde vi Me- 
nigheds-Aarötntde, lyvor der viste 

Tsig god Enigshed og tin-gen Interes-» 
se for Arbejdet· ; 

Tor lier subskriberet m Dcl mkke 

til Prassteløn end sidste Aar, og da 
vor Menighed og de luth. Wenig-» 
heder i McBride og Edmore, som 
Past. Jensen ogsaa betjener, modta- 
aer et Hundre og tresindsthe Dol- 
lars (8160) fra Jll.s-Kredsen oni 

Aaret til Hjcelp til Prcrsteløn, blev 
det bestemt at forsøge at klare os 
med 3100 for næste Aar, og hvis 
ncevnte Menigheder staat os bi, 
tror im, det vil lykkes. Vi er ellers 
Krebsen meget taknemmelig for dens 
Velvilliabed imod os og vil haabe, 
at den vil komme til at høste megen 
Gliede oa Velsignelfe af sin Opnfs 
relfe for os. 

Vor Kvindeforening har været 
vor Menighcd til megen Stotte For- 
nnlia bar den givet os Alterbillede 
og Tavle og to Alterlyseftager.. De 
tommer fra Denmark og er omends 
trent naaet hertil. Kvindeforeningen 
fordereder sig ogfaa paa at lade 
Miit-en tapetsere og male indvendig, 
og vi haaber faa i en ncek Frem- 
tid at faa det indviet. 

Den 4. Jan. -l)avde vi en god Tid 
ved Mr. og Mrs. Christian Jversens 
Gnldbryllup. Det aabnedes med 
Gubstjeneste i Kirkm Klokken II, 
hnor Past. Jensen fra Mc Bride og 
Past. Nielfen fra Greenville talede. 
Derefter Fællesspisning i »Gleaner- 
ball«. hvor Brudeparret overraktes 
en Gave fra Venner og Bekendte. 

Angaaende Forholdene paa disle 
Eaiie maa jeg sige, vi lider ingen 
Nød Her er not af baade Arbejde 
og Befvær,"men ogsaa heftet man 

Frugter af samme. Her er mange 
Karmen-, som beqyndte med faa godt 
som ingenting for en 15 Aar fide-n 
men alligevel siddek de i Dag med 
udbetalt Form og mange har endog 
nogle Center ude paa Arbejde lRens 
te), faa mine Læsere kan se, at Sid- 
nen er ei at lægge paa Hylden. 

Dermed en venlia Hiler til alle 
»Danlkeren«s Lesers 

EnFarmer. 

Dickfocy Alberti-, 

Marts 22., 1911. 

Or. Redaktørl 
Trodss dem-, at Redaktørlsn hat 

lfuldton af Jndbold for ,,Tanskcren« 

Lskal jeg tillade mig at send-.- en lille 
lFlorrcspondance herfra Vaarens 
Travlbed fører os jo nu Inn-d fig, 
saa der blivesr vol ikkc stort skrevet 
for en Tib. 

Vi ønsker Mr. Heinsens fra Ken- 
nard, Nebr» velkommen; gamleVens 

lner er særlig glade ved at møde 
leder. 
l Det gaar ellers sin jævne Gang 
IheroppH vi bereder os til Wir-wind- 

lvielsa glccder os til en fkøn Tib. 
lEn Familie i Menigheden, som de 
sidfte Par Maaneder har været 

Hhaardt prøvet, velmest aandelig, dcg 
;ogsaa timelig — var sidste Søndag 
Genitand for en Overraskelfe af de 

»flefte af Menighedens Medlemmer. 

Vpd Guds Ords Læsning, Sang, 
Bøm sympatiferende Udtalelser og 
en timelig Gave viste Guds Borni 
Gandling Agtelfe for dct Guds Ord: 
»Musi- hverandres Byrder«, ,,naar 
et Lem lider, lide de alle.« Jeg 
meddeler dette lille Træk her, fordi 
jeg trot, Gudö Falk hat Gavn af 
at praktier over for nævute Her-. 
rens Ord, og at dette befordrer Kærs 

»liahed og Ydmyghed. Vi kalte alle-· 
»Gut-S forunderlige Nærhed. Taute- 
Jblsdgjorde vore Hier-ter, og vi ntd 
Hnogle skønne Timer. 

Der indlsber stadig Forefpsrgs 
hel, om der er frit Land at faa her. 
Det er der illa Der ex store Stark- 
ninger af frugtbart, frit Land at 

faa her i Alta, og er der iaa man- 

ge, der nil Ver-re med, saa der et 

Sandsynligbrd for at kunne danne 

Wenigle vil jeg Ined Glæde hjæls 
pe til at skaffe paalidelig Underrets 
ning om Veliggenhed og Befkaffens 
heb. Der er meget godt, frit Land 
at fau, og Masfer sttømmer inb 
for at faa det. 

For dom, som ønsker at ksbe 
Land, vil jeg meddele, at der et 

fra en 6 til 10 Mil Nord og Øft 
herfor ca. 10 til 14 Mil fra den 
nye Jernbane, som bygges her, en 

Dei rigt, jævnt Prwieland og nos- 
lcs »improved« Fartne fra en 812 
per Acre og op. Jeg nærer ingeu 
Tvivl om, at der er en god Plads 
for flerp Dunste, som jo saa kun- 
de danne en Menighed. 

Jeg ser oftek Udtalelser imod at 
faa Folf til at flytte fra eet Stab 
til et andet, ikke mindst langt bott, 
til Verdens Udkanter, om faadanne 
findes. 

Jeg er ikke nagen Landagent os 
vil ilet ikke overtale nagen til C 
forlade deres Hjem oq Pladfer, so- 
de synes om, men Erfaring vifet, 
at mange flytter, og at mange Dan- 
ske kommer bort fta baade Kirke 
og Menighed, lever et Usseli, hieni- 
løft og eniomt Liv. Det er det, jas 
vil gøre, hvad jeg kan, for at fors- 
bygge. Naar jeg iaa er oderwa 
om, at her er baade godt og billis 
Land, et godt sundt Klima, san hau- 
ber jeg, at man undskylder mis, 
naar jeg giver diöse Oplysningst 
til Landsmænd. 

De, der nu bar deres Øjne pas 
dette Strøg i Alberich vil kmmi 

Lfaa paalidelig Oplysning af Mo 
nighedens Landkomite, der bestritt 
af H. Larsen, P. P. Adamien os 
undprtegnede P. O. Adresse: Diel- 
ion, Alta» Canada· 

Sau mange venlige Hilsener til 
»Danskeren«. 

S.P. Lonneberg. 

For at imødekommc de mang- 

Rnrrswmslor sm nuisikinteresserede 

Kunden-, har vi sat os i Forbindelss 
med lldgivernc as kristelig og klas- 

sisk Musik og tilbyder nu følgende 
Viiisikhwstcr (Sbcet Music) til Ded- 

soscdc Prism 

Den store, hvidc Flok vi sc. 
Af Viskop H. A. Brorson. Musik 
af E. Grieg. Dansk og engelsi 
Trist· Pris .25. 

Fahrt-vom 
Musik as A. Kleide Dansk og en- 

gelsk Tekst. Pris 25 Ets. » 

Margareics Vuggesang. 
Af ,,Kongsemnerne«. Henrik Jbs 
sen. Musik af E. Grieg. Dansk oq 
engelsk Tekst. Pris 25 Cis. 

Sitte-jenseits Stuf-ag. 
As Jørgen Mor. Musik as Oit 
Bull. Dansk og engelsk Tekst 
Pris 25 Cis. 

Klostllemt 
Af Jvar Kirkegaard. Musik of 
Jnl Osiier. Dansk Tekst. Pris 25 
Cents. 

»Jens Vejmaud«. 
As Jeppe Aakjær. Musik as catl 
Nielsen. Dansk Tekst. Pkis BOEU 

Saugt-as for stirbt-m 
Af John Dahlr. Jud-home 
firftemmige Sange (·fot Sud-tau- 
Alt., Tenor og Bas) til Btuq vci 
den offentlige Guddijeneste pq qu- 

dre kirkelige Leiligheder. 
Fsrste Del. 60 Oktavsider. 
Jndbunden i Papbind. Brit sor. 
Andcn Del. 47 Oktsvsideh 
Jndbunden i Papbind. Pri- We. 

Dan. Luth.Publ. Haust- 


