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Mike i Græftcd. 

J »Kr. ngl.« M 7. Os. lasse-TO 

Dusdag den 5. April Tamledes 
sit. 200 privat inddudte, lebende 

send fta 10«Sognc i Græsted i 

Rotdfjælland, dekiblandt alle Seg- 
Iekuud, Akten-, Prcefter ow. 

Overretsfagførcr Staat talte om 

im unatuklige Last, og bereitet 
havde flere ftedlige Mond Ordet. 

Under ftor Tilslutning udtalte 
Ia stedlig Mand, at hele Danmarks 
Landbostand vilde reife Tig for at 

faa denne forfmcedelige og Zarthe- 

Peft udryddet i Folket 
Der rat Mcend af alle Panier i 

Iorfamlingew 
Refolutionen fra Konkertpalæet— 
»Du-erfo: den om sig gribende 

anaturliae Last for-langer Forsams 
lingen en energisk Haandhævelfe of 

de bestaaende Los-e, og opfordrer 
Longivningstimgten til at 5upplere 
de nugældende Straffebeftemmelfer. 
Quer disse ikke e tilftrættelige«—— 

vedtoges med asle Stemmer mod 

een og med udttykkelig Betoning af- 
st man ikke vilde taale, at noget 
fvm helft Udslaa af Lasten bleo 

straff-vix 
Deltaqerne lovede at famle Un- 

dekfkrifter paa Masseadresfen over 

Oele Egnen. 
Herfra Hovedftaden wofern- 

mer allen-de mange Adres- 
set fuldt befatte med Underskriftek, 
workblandt man bemcerker en Reisk- 
h landskendte Farretninqsmasnd og 
Viere militæte og civile Gut-ehs- 
muds undeksikistek. 

« 

Lignende Mtder Tom i ««sk-a-sted 
Were-des vaa andre Egne 

Es kostbar Kris. 200,000 su» 
nett-etc Axå Million Kr. om Umn- 
«Kt. ngl.« hat paa de sanwirfcudc 

Fagforbmth Kontor søgt OWN- 
ninger am, huilke Omkostninger usn 

store- Llrbejdskamp vil Hugo Ter 
Ilev fvaret, at den forste llge maa 

Irdejderne klare sig selv, men den-f- 
,iet begynder Underftsttellen 

Tet bliver ca. 2 Kr. pr. Mund 
daglig. Med 15,000 lockoutede for 
Tiden bliver henimod 2()0,000 Kr. 
tm Ugen. 

Blwet del til Alvor mod Udsæts 

mgxxx gf de Imm- Mand zwec- 
ligetC kommer man ou Vaa benimod 
H Million Kr. om Ugen. 

Belobene ndredes dels af de sag- 
lige Organisationen dels af de sam- 
virkende Fagforbund og del-Z af Ar- 
hejderomanisationernc i de ovrige 
Europa-site Lande. 
; Las-mark Vil nu faaledes ned den- 
ae Leiliglled faa Erstatnin.1 for de 

fokboldvis stark Beloh, der fra Ar- 
bejdernes Kasser gik til Everrig un- 

der den fidfte store Arbejdskamp der. 

Der fnnes ikke at vaer Mangel 
paa Penge bos Vlrbeider11e, og man 

for-beredet sig viftnol vaa en lænqere 
Hamp. 

,Ratin«. Eu ministkriec Erset- 

rstg. J Anledning af forslellisge i 

Dagspkessen frwnkomme Artikler 
vedrofende de as Aktiesrlfkabet Bal- 

teriologisk Laboratorium »Natin« 

Mndlnavnn- anm ums-us 
set hurtlggsseade, Io, 000 sons aud- 

belt-sl(kue Osmpsklb 

akgaar fka New York 
uns-il 

Helqu lllav 
den l l Jluj 

Dem-Ha folge r: 
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set sorgte-e Mist-II benv entle- man 

fl- til sen-din- a Americas- Linie-s 

Ost-est does-de Ase-It elle- M 

jA E. JOHNSON sc co- 
sts-I West. Psa- Ase-tm 

II. .Ilszls IT. — clfchGClLL 

M. Ave. s» Usenespolimpliam 

fremjtillede Prasuamtek til Rotteuds 
kyddelse finder Jndemigsministeriet 
under Heufyn til, var der i Folge 
Loo af18. April 19100111 For- 
anstaltningcr til Rotters Udtyddelse 

»i)de-3 Ztatstilskud til Jud-kol- af Ra- 

ktin Præparater, Anledning til at 

,meddele, at Ministeriets Konfulent 

di de paagældende Sagen Forstander 
Ffor den kgl. Veterincer- og Landba- 
Ihøjftolesserum Laboratorium-Pro- 

sfesfor E. O. Jenfen, overfok Mini- 
!·teriet hat erklæret, at Ratinbacillen 
Inedblivende er levendc og i Vesiddels 
Hse af sine oprindelige Egenfkaber. og 
Tat »Nati» II« er et ovcrfor Retter 
»Werft virkende Strandløgs Purpu- 
Frat. 

J :larene 1907-—1() er der for 
Etatsjsmidlcr foketaget et omfattew 
de For-sog paa Ler og andre iso- 
lksrcde Lokaliteter ved den Zenit-ine- 
rede Anoendelse of Ratinbarillen og 
Of Giftprcwaratet »Natin ll·', ou 
Resultate-me bar gennemqaaende 
været titfrcdsftillende. 

Te Foreningek, der modtagek 
Statstilfkud til Anftaffelfe as Nat-n- 
Pmsparater, nma til Ministeriet ind- 
TEnde Meddelelse om Udfaldet af 
Bekwmpelfcn. Flertallet as For- 
eningerne hat indberettet et annftigt 
eltcr tilfredsstillende Resultat 

« 
Den dunste» Ssmaudsmisfion. 

Fabrikant H. Eteenicn i Beile, der 
er Mcdleni af Bestyrelien for Danik 
Zønmndszmisiion i frommt-bedankte 
bar ikasnket 5000 Kr. til Udsmykning 
of det indre ai den vaatasnktr Bog- 
ning i Hamburg, iom ital beddis »Te- 
Tanikcs Hns og Fiirke", hoortil den! 
ftkdligcs Komite i Hamborg bar er- 

bost-set Grundeii For iiogle Aal-» 
tilbage imv Gr. Strensen 4000 Kr. 
til Dogge-fanden 

Taqu Foreuiug for Bitt-eind- 
pcejr. liar med Ztotte im Tansk 
Tandlægcforenina arbejdet for at 
ovrette Lokalkomitcer rundt oni i 
Bande-t, og dct er lyfkedesz i en Rast- 
ke Bin-r. Endvidere er der udiat en 

Prisopgave for en Fort Vejledning 
i Tcrndernes Pleje. Prasmien et 

LW Ur. Der indkom 13 Besser-el- 
icstz iom er overgioet til Bett-mind- 
iesudoalget 

Amerika-ask Floadebchp J Da- 
genc LI. Mai til 1. Juni faar Fis- 

ixenhaon Beleg as en anterifanjk 
Flaadcdioiiion paa i itore Flag- 
ikibe m. m. under Kommundo af 
iiontreakiniral Brei-land. 

Tot exie ai Skibene er as Zikad- 
noughtizymsiu huomi hidtil ingen 
hat anwbet DQMUXJanL Amerika- 
nerms kan da heller ikke qiio ind 
paa Reden, ins-n man liggc ude i 
Zundet udcn for Fort-two 

En Tieneftepiges DIE ·1iingitcd, 
S. April. En lsiaarig Timestemge 
Im Zlfmminge hat-de i Sandags 
Nat must til Bal i Bjeverikou For- 
5amliiig5hus. Da man favnede heu- 
de den folgend-· Morgen, blev derL 
anstillet Efteriorskninaen cig man 

fandt hende da iom Lig i en Mer- 

gelgrav i Nærhedcn of den want-M 
hoor hun tjente. En Liaakig Tie- 
neftekatL der havde vcktet i Ful- 
ge med hende det fidfte Stofte Bis-j, 
og sont hat tilstaaet at have forført 
Pigem er efter et 6 Timers Forli-r 
i Eftermiddag bleven anholdt og 
fskt til Arresten i Roge. J 

25 Aut. »Te forencde Kirfefkolisrs 
:I.lkinde« kunde den 10. des. .fejre ssn 
LösAars Behagen Foreningen ck 

stiftet af »Er forenede Kirkefkoler«s 
tidligere Elever og hat nu en For- 
mue paa ca. 20,000 Kr. Den ad-. 
giver nu paa Tde Aar ,,Kirkeskole-l 
bladet«, yder Underststtelfer og" 
Laan til Medlemmer og Bespre- 
mier til nuværende Elevet as Kir- 
kefkolecne. I 
Es Yasillsu i Koröjk Lystsits.: 
Katz-r Byraad havde mdsbudt til en: 
Konkurrence om Opfsrelsen af en 

Padillon i den Byen tilhsrende 
Stoy. Der indkom 65 Projekter, af 
hvilkZ Bytaadets Udvalg for he 
telnifke Anliggender tillige med de 
af akademist Arkitektforening nd- 
nævnte Arkitekter: WHAT-et Holgct 
Nasmusien og Jus-sing bar tilkendt 
Optik-stetige Miso-IMMer 1·Præ- 

mie, Ove FunchiEsperfen 2. Pice- 
mie og Henning Haufen en Ets- 
traprastuia 

Fka Jyllauds Veftkyst. —- Bau-u 
mod Hasets August-. Ved Lskken 
hat Klittcrne en jævn Stracming 
ud mod Havet, og de er beplantel 

med Makehalm helt ned til Stran 
iden Det hat oift fig, at der i en 

Naskke af Aar paa denne Strækning 
«er indouudet betydclige Arealer fto 
Havet 

Anderledes forholder det sig et 

Stykke Nord for Furteby Kitte; der 
trædcr de migne Hat-hattet frem ud 
mod Hat-et, med de natutlige Lag 
af Ver og Sand o. s. v. Paa dette 
Sted skiftek Zorholdene om, og i 

Tilfælde af Paalandsstorm med 
Højmnde Lan Havct gaa saa hsji 
op, at oet nedcrfte of Havbakkekne 
bortskylles as Band-et, og sent-re 
styrter de overliggende Dele ned. 
Klitter findest- dcr tun ganske lidt 
af, men i Tilfælde af staer Paa- 
landssvind fsres det tørke Sand, der 

finch paa Etranden, op over Bak- 
kckamnwn. hvcrefter det fprcdes ud 
over de LICarken der liggek nærmeft 
ord Hader 

For at made Bod paa disse Odr- 
læggelfer er der gjort Fokføg Paa at 

faa Sandct til at lægge sig op mod 
Oasbakkerne, idet der i Rast-heben 
af disfe nede pack Ztmnden er neh- 

gravet en Tel Gram-r, der i Monds- 
højde rang on over Horden. Tct 
ForsøkL der tidligere er gjokt, her 
gioet et fortzoldsvis godt Resultat 
og dot er i Folge »Vends. Foltebl.« 

»Meinan at der paa dettcs Sted 
skal plantes Marehalm i Zauber 
naar der von denne Maade er frem- 
kommist en passende Skkaaning. 
Tekvod bliver det forhaabentlig mu- 

liqt at bekckmpe Sandflugten og 
famtidig ocrrne Landet mod Dankt-J 
Anat-eb. 

J Aar er der paa en Sttckknina 
of 250 Alm anbmgt 10 Læs Gra- 
ncsr: disfe er ligesom de fstfte leves 
rot gratis of Sognefoged Jciels P. 
Jsrgonfen af Kajholm i Rubjera. 
Tenne- Mand bar gjort et stort Ar- 
bcjde for Plantningssagen i disse- 
fkoofottige Egne, idet han i san 
denseende bar soregaaet andre mcsd 
et godt Ekscmpel ved at anlasgge en 

ftor Plantage paa fin Eies-wom. 

Dsdsfqld. Guardejet Julius Mik- 
kelsen Amme as Dalsgaakd er for- 
1eden afgaaet ved Djden efter nagen 
Tids Sygdom. Den afdsde, der i 

Januar Manne-d ved sit 25 Mars 

anilasum blev udnævnt til Tonne- 

brogsmand, Var i Fslge »Rand. 
Tagbl.« en afholdt og dyatig Mond, 
fom det ifce blinkt let at erstatte: 
ban hat vckret fin Kommt-ne cn god 
Finansminister og forftaaet at ftnre 
sten med Lkonomi. Mindest om 

den evnerige og activ bfwlpsomme 
Mond riil lcenge bliue bedeckt i 
Kommunem 

cldtidsfuud. J Lsgstrup ved Vi— 
borq bar man forleden ftmdet en 

Urm-, bvori laa to smnmenslynqede 
VronreSnmkkerinae i Sla.mefonn. 
Urmsn ftod vaa en Begraoekses— 
psadsks, der var omgivct as Kante- 

ften, og Pladsen var brolagt. Ved 
at optage Molægningem ststte man 

vaa nogle flade Sten, som dekkkede 
over flere Urner, og VII-org Muse- 
um shar nu i Fslge ,,Vib. Stift·«t 
anmodet om at faa Pladsen fre- 
det, til den kan blive omhyggeligt 
udgravet; der er nemliq aller-ed- 
knust 3 Urner. 

(7t markeligt Audkugeadr. Alber- 

domsrihjemmet i Hist-rings knn unben- 
bart altesde fig vcsd et qodt Renom- 
met i XII-krian Bmaads sidste MI- 
de oplæftc Fomanden for lukkede 
Tore ist Andraqende fra en qommel 
danfk Mund i Viborg i SydDakos 
to, om ban ier kunde faa en Pkads 
paa Hiemmeh han havde ingen Fa- 
milie og ingm Bennet, men han 
bavde hsrt, at der fkulde være godt 
at viere paa Hitrring Aderde 
hiern, og han kunde betale for sit 
VII-hold- 

Bymadet san sig dog i F-lge 
»Man-. Amtst « ille i Stand til at 
ins-bekomme det wrende Andra- 
gendr. 

Eisdyr Iorglemmkcsr. Det übli- 
gere Fattigudvalg i Middelfart, 
hvis Formand var Ovekketgsaaftket 
Jensem glemte i sin Tid at kræveRk 
fusion of AsperupsRoerflev Kommst 

for en i denne Kommune for-firqu-U 
sesberettiget Drum, der af Udvalget 
var anbragt Paa Gl. Bakkehus; det 
nuværende lldvalg opdagede hur- 
tigt chlcu, men da var det for sent, 

sog Jndenrigsministeriet bar nu fast- 
Jfat, at Zognekaadct ikke skal yde Re- 

fusion for dcn forløbne Tib. Mid- 
sdelfart diommune tober derved ca. 

1200 Odr. Antagclig vil Usmtnunen 
gøre Erfmtningskrav gældende mod 
det tidligeke Udvalg euer dettes For- 
mand; der er i Folge »Fyns Tid.« 
nedsat et Udvalg til at anders-ge 
Zagen nærmere. 

strifteligt StudentetmsIQ Vei1e. 
si. Aprii. Po Jnitiativ af Studen- 
tekhjennuct afholdes den 18.——24. 
Juli i Jellinge et kristeligt Stu- 
dentensme til hvilket der er Ad- 
gang for alle Stadt-met Mødet 
ledcss af Pastor E. Loch i Qdenfc. 
Af andre Talere nævnes Ooerbibli— 
otyekar H. O. Lange-, Provst Zeu- 

«then, Seminarieforstandcr Nordmn 
i sonstige Jødemissionær Petri og 

Ldentnorske Præst Ty. Wapesiess. 

« Pludfelig blind. Ta en tolvaarig 
«Trcng, an as Llrledsnmnd Hen- 
rif Nie-Um af Jselinge Zoo, fode- 
den LIIiddog gik paa Vokdingborg 
Adelgadc, ftandsede han paa Rand- 
buszstramwm da han oludselig var 

Lin-Den mind. Eiter at en Lasge hav- 
lde sauer Vom under Vehandling, 
soc-»du- Eynet efterhaanden saq 
Unmut tilbagc, og Trenqen blev dek- 
chtcr fort til sit Hiern. Tilfceldet 

sfnldtexs i Folge ,.:Icas5w. Tid.« Fau- 

cws"1)ge. 
Et fjcrldcnt Fund· J Mudderct i 

»Klassen« ved Lotsen-:- fandt en ung 
Mond forledcn den vorrste Tel af et 

"F-1:kchst«r.1nie, der nu af en lokal 
Zoolog er bestemt som Kranin as en 

Jllbatrossp Ia dcsnne Fng hører 
hjcmme pag den fydligc Halvkugle 

ist« M i Folge ,,·Gorf. Falte-Mk en 

Euldsmsndjq Gnade twordan Kranict 
for Lmtonet i Durst-»L- 

Smdentkrfangekuco Nordwinds 
Ton norlmstsiansko Jndedelsp til 

:EtudrittcrfmmfomtiWen om at 
Tgæsus Aarhns den l. og L. Juli 
behandledeci forleden paa en extra- 
ordinasr Generalforsamlitm i Stu- 
dente-rsatmforeuitmon. Lg dct vcds 
togch enstemmiat oq med Begri- 

Lftring at modtage Jndbydelsm 
» 

»Ihr black handiTyvrnr. Aar- 
kntsrs Politi lmr nu afslnttet For- 
tmrems over to Jndbrudstyve Pfg- 
go Rasmussen og Boye Christen- 
5en angaaende der-es Vedrifter i 

Ilerda-T oa de to Herrek blev der- 
eftek den fi. ds. fendt til Ksbens 
havm den ene over Kalundborg og 
den andm mcd Middagsexpresfcn 
over Land-. J Govedfkaden vil haa- 
de den-s Vedkifter der og Tom-i- 
etne i Aalborg oq Randeks blive 
»Er-merk wider-sama idet man der 
hat arkestefet en i- —5 Medic-mutet 
as ,.the dlakt hand«, sum den Ban- 
de, de tilhsren kaldek fig: og der 
Oft hele Sagen blive endelizjt paa- 
dsmt. 

dkiasmusfen hoc-oder, at han kun 
hat villet steck-arme Politibetjent 
Berg med Revolveren, hvis Haue 
efter duns- Pnastand var slaaet neb. 
Det er dog optyft, at den var lth 
med to ffarpe Patroner. 

Hin-meist BiblioteL 

Nong of de n·yere Bsger. 
Hittebarnet --—- Zortælling af 

Sufanne Gaguebin. Qversckttelse 
af Bektha Heibem 292 Sider. 
Jndb. 8125 

Denke --« Zigøjnerfoktælliug ai 
Elifabeth Franks-· Pan Dankt ved 
John Miskom 90 S. Jndb. 60c. 

Eiter — Fortælling fca Küsten- 
fokfslgelferne i Atmenien of »Vat- 
tenie«. Overfat af Past. N. P. 
Mader. 183 Sider. Jndb. Ne. 

Unge Dierter —- En Forml- 
ling af Laut-its Petersm 111 S. 
Jndb. 70c. 

Gan vilde noget — Foxtæls 
ling fra den nyere Tid i Dann-ais 
of Wilhelm Danke-u. 138 Sider. 

» Jndb 80 Ets. 

leertetne drives —- Rutidss 
fortællinq af Ellth Pedersen 295 

I Side- Judi- n so 

FMara —- Valdenferfortælling as 
’ B. Ulmcn. Pan Dunst ved Post 

I N. P. Radien 121 Sider. Jndb 
s 70 Ets. 
I 

Dan. Luth. Publ. Dense. 

Kristrlist Folkcbibliotheh 
,,Undektegnede forestaak Reduktionen of Kkiiteligt 

Foltebibliothet, hvoki forelsbig er udkommet folgende 
Bogen Augustin: Bekendelser. Vunyam En Pilgrims 
Vandri114. Aniiie Lukas: Lys i Mortet (Ei-. For- 
tælling fka den franfkstyite Krig). Hie. Meist: Pan 
Totoet og i Vingoakden. (1()() Fortckllinger fka det 
virtelige Lio). F. Mode-t: Bibrlstc Studier. Thomas 
a Fiempi5: Kristi Eiterfølgelse. Edw. Egglestom J 
Kampens Buldcr. (Cn Fortælling fra Ameritas Hel- 
tetid). 

Kristeligt Folkebibliothek oil efter Platten udfende 
dels Samlingek (indeholdende 3 BagekL dels enkelte 
Bind -— sanledes at det oil vcrre ovekkommeliat for en- 

hver at anstaffc fig samtlige Vogt-r s-— med det of For- 
laget en Gang satte Formaal: at udgive Hovedvasrter 
og andre anerkcndtc godc Vierter as den tkistelige Lit- 
temtuk i Folkendgaoer til den billigst mulige Pris, 
iaa de tan blioc hver Monds Eie. Jeg ital gøre mit 
Vedste for, at alt, hoad der bydes i Misteligt Falke- 
bibliothet, virtelig tun cr lødig og afgjort ten kristes 
lig Littekatur, som can bidragc til at uddybe og hter 
det aandelige Lio i vort Land. 

Efterhaanden som Foketagendet bliver kendt og 
ffattet i videke Medic vil Forlaget blive i Stand til 
at ofre et stadigt iolideke og smukkere Udftyt poa Bi- 
gerne Paa Grund af den gode Modtagelse, lite Sam- 
ling fik. fremkom fanledes qlletede Lden Samling i 
solidete Jndbinding og trykt paa fineke og bedke Pa- 
vir, ligefom ogsaa den sidfte Bog »J, Kampens Vul- 
det« er trykt paa fint, glat Papik og indbundet i Hel- 
fhittingsbind 

Jeg bede detfor om at maatte regne Dem blandt 
Misteligt Foltebibliotheks faste Bennet og at maatte 
ftple paa Deres fremtidige Interesse og Stitte for Sa- 
gen. De vil itke blot felv have Gliede og Udbytte at 
its-gerne men tillige den Gliede at væte med i Arbei- 
det for at udbkede Guds Nige gennem det trytte Okd.« 

G. M ii n s te t, 
Sognepræft v. St. Lukas Kitte. 

Jdet oi henvifer til ovenstaaende Meddelelie fta 
Ok. Paftor G. Münster, fom foreftaar Redattionen of 
Kristeligt Foltebibliothek, tilladek vi os at gute Dem 
bekendt med Jndholdet of de Begek som hidtil er nd- 
konme 

l. Small-s. 
Annie Lukas-: Lys i M ntket Fortvellins fks 

den franfkityske Kris. Jeq moatte takke Gud for 
den herlige Stildring as den unge Kode sont its- 
og fandt hom der It »L.1sct fta de! HIfe«. 

Comtesse H. Kn uth. 

John Bunyam En Pilgrstng Vandrins. 
Tenne Bog blivek aldrig gammel; thi alle de sont 

let-set den. findet just dekes Kompe, der-es Strid, detes 

Længsel og Maul afbildede i den« 
C. D o c n b e c k. 

Augustin: B e k e n d e l se k. Augustins Beken- 
delfet hskek til de BIgek sokn aldkig dst Dei et 

Beretningen om en af de ftstfte Aandetx der nagen Sin- 
de hat levet Den Jorden — nedsfteven of ham selv. 

G. M ii n sie k. 

Alle ovennævute 3 ftnnkt iudbuudne Bart-, Lilie-- 
Ine- 976 Sidek kostet ku- 81.50 —i- Porti 20 Tenn. 
Enkelte Vind 65 Cents frit tilfesdt 

2. Eamliug. 

Nic. MejeU «Paa Tokvet og i Vingaaks 
de n«, 100 lristelige Foktællinger fka det virlelige Liv. 
J Modfastning til de fleste lignende Samlinget er Pa- 
stok Nic. MeieriJ Udnalg af ltistelige Fortællingek i Be- 

siddelfe af den noperlige Egenstab, at deres Virtelighed 
er uimodiigeliq qodtqjokt Zortællingekne ask et dybt 
Jndtryk oed deretz gkidende Jndhold og behsvek ingen 
yderligere Anbefaling. 

F. Godet; Bibeljte Ztudiek l. Afd Profes- 
sor Godet i Neuchatel er en af de ædleste Stillelset 
dlandt den evangeliste Kirtes Teologek i vor Tid Hans 
lækde, dylstgaaende Vasrkek lasses af de teologisl stude- 
kende over hele Werden J »Vivelfle Studier» hat han 
ftugtbargjokt fin omfattende Viden og sine dyde Tanlek 
for Mcnigmand faa enhrek lan sokstaa og folge ham, 
og i Guds Ords Los giver han het, den Naadens Mand 
han var, fine Lasjere Klarhcd over Guds Rigeg stsrste 
»So-r mal og Probleme-L 

mas a Kempis; Krifti Eftekfslgelle 
Thomas a Kempis: Kristi lsskersplgelse tranqu hel- 
ler ikke til nagen Anbefalinq. Den fremltiller Livet i 
Gud faa rent og llart, den kasktek med sine dybe Tan- 
ker og riqe aandelige Erfaritmet den Dag i Dag lom 
t de foundne Aar-hundreds Tnsindet og attek Tusindet 
en saa magtig Hjælp til at lene et helligt Liv med 
Kristus, at intet Under er, at den i dette Ziel-til er en 

at de meft udbredte Bsqek i bete Verdett 
8150 f Poet-) 20 Ceuti for aIe Z isdiaadae O- 

ser. Eukelte Biud 65 Ceats ftit tilieadt 
Endvidete er udkommett 

Edm Eggleftom J K a m v e n S B nl d e t. For- 
tællinget fra Amerikag Vatielfetsi og celtetid 

Iris 66 Ents, elek samme- Ied ea as samsta- 
sme Ia- 50 Test- -—t-· Put- 6 Tats. 

Jeg twk at tunne love, at tnqen, iom latet denne 
Bog, vil komme til at cede fig, man vtl vift ilte læqse 
den til Side mer end htjst ntdocndigt, set den er solt 
ad, as jeg trat at tunne love, at man vil priie M, 
naar man hat læst am de farmidetltge Vettelfeydeus dens« 
histottft sandfcetdiqe Stildrtnsek Me- as. 

(Hiemland«spoften) 
Alle ovennævnte Btaet havez km paa Lager s 

Daaifh Luther-Ia Publ. desse, state, sei-. 


