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ger. Der læses for meaet for saa vidt 

; at man bliver for kluge til simpelt 
og enfoldigt at tro paa Guds Ord 

og Sakramente-: og for lidt til at 
man ikke tror at Livet hviler paa 
Tro. Den megen Avis og Magazin- 
læsning om al Verdens Ting staat 

«- ogsaa i Fare for at optage Sindene, 
saa at der ikke bliver hverken Tid til 
at grunde paa Herrens Lov eller 
Rum for Guds Rige. Rigdommcn 
er som bekcndt ogfaa ofte en Hin- 
dring. 

Hat Guds Rige vundet Frem- 
gang indadtil, vil det ogfaa vinde 
udadtil Tcttc gaslder i Menigheden 
udenfok donne, ja ud til Hedningers 
ne. Guds Rige fremmes paa sam- 
me Mande- udadtil som jndadtil tun 
mcd den Fökstel at udadtit ital der 
bnmes Penge. For Guds Rich 
Fremme maa der bcsdes i Tro og 
man maa ofrc af sine Penge for 
Sagen. 

Dct gaslder først og frommt-it om 

at vi faar Guds Aand iaa ikal 
Gnds Rige not udbrcdes, derfor er 

ogiaa alt Arbride vi udspre for 
Gudö Rige forgccves indtil vi kom- 
mer ind i Gut-s Rigc og faa Mut-s 
Anna Torsdag Aften vmsdikedcs 
Præftekne Chr. Krogh og A. Hof- 
qaakd. 

Frcdaq Formiddag talte Paftor 
N. C. Carlien ved Morgrnandags 
ten. En Jndberetning oplwftes oq 
blesv ovtsmivcst til den valqte Hinunter-. 

Einnet »Guds Niaes Frcmmc« 
drøftedos til Kl. 11,15. Formanden 
qnv noalcs Vink ou Fitmcrpeg hvors 
eftcsr Ordet var frit Nogle gaar til 
den Yderlighed at de vil ikke vide 
oni noaet Muds Niqc i dct FUer 
men kun i dat Imer andre modsat, 
nwn Miids Niae er baade noaet udi 
vorn-s og indvortes. Vi kan lkke 
boficmmcs Gile Nige vcsd ydrcs erns 
set, ved geogtafisk Besteminelscs og 
dog kan vi sc det. Gnds Nigc liar cIt 

holt Maikinrri. vi hat« Mafkiner 
not. men drt blier ikke udnyttet 
not sont det ilulde iaa at Hinlene i 
vort Kirkcmaikineri tan komme til 
tiatig at flirre. Tasnk paa vore Son- 
daasikolcsk oa Ilnqdomsfokcninger 
o.s.v. Lad os sc til at vi hat Aand 
og Kraft iamtidig mod at vi hat 
Organisation Jeg iaa en Mslle der 
gis for fuld Kraft, man Kraften 
blev taget dort, Hinlene snurtede en« 
Tid men saa tog det af og iaa til 
sidst standlede det bele. Jeg er 

bange for at det mange Siedet staat 
laadan til. 
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Om Vi holder es til Berdens 
Gods eller Muld, Helbred eller For- 
stand. iaa er det nødt til at hindre 
Guds Riges Fremme De gamle 
danite Setilere er blevne rige, de 

unge fkal vckre lckkde Jeg set en 

Stette omaivet af Vierge, Bjekge 
der naar op mod Styerne. Paa det 
hsiefte Vierg er en Stette med en 

stor Figur, anikring den ier jeg 
vort dont-te Falk at samle fig· 
Stotten og Figuren er Mammon 
den er ftok og herlig. Her er vort 

Falt, noale kttwleiide andre gra- 
vendis i Jurden i Sandet En rig 
Daniter afiagde ,.Dan7leren« og 
holdt ol) med at betale Præstelsn 
da« det tegnede til et daarligt Aar, 
han tilbad ielvfølqelig Mammon. 
Bart Folkmcsimlet dndnn meget i 
at ioritaa, at tro paa End-I Ord. 
,,(diver· Taa ital eder gives«. 

Eiter Salmen 280 indledte Pa- 
stor T. P. Beet Krediens Emne 
,,Omvende1sen«. Folgende er dels fra 
Jndledningen dels fra Saintalen 

Omvcndelfen er en gennemgris 
bende Sindsfokandking der fuldbyri 
des gennem Anqer over Zynden og 
tro paa Naaden Til Angel-en hsrer 
en lssoende Syndsertendelfe, den san- 
dc Anger er en hjektelig Sorg over 

Sondern i det man i Anqeten ven- 

der Fig fra Synden, vender man sin 
s Troen til Gut-. Den sande Omveni 
delse bestaar altiaa ikte i en blot 
udvortes Fokbedkitm, ilke i Allma- 
gelfe as entelte Sondevaner eller ved 
Ildøvelien of gode Gerninger og 
Andaatsøvelier. Den bestaar heller 
ilte i blot indvottes Islelier og Pri- 
velier eller Stanningek hvormed 
issanne liedrageT men en fuld Oder- 
qivelke med Synden til Gad. 

As Naturen et vi alle vendt bokt 

ira Gub. Omvendelien er et Vætk 
If End. slf Naturen tan et Men- 
neste intet gøre til jin Omvendelie, 
men i det Herren taldet og drager 
Lan det undlade at qsre Modftand. 
Det sont er ens for alle Omvendelfer 
er Unser es Trej men indenfor dis- 
Ic Mie- vll harrend-lieu formt 

siq paa forstellig Munde delö i For- 
bold til Gudö forfkellige Kaldelsess 
maader dels ester de forfkellige 
ilkennefkers indre og ydre Foruds 
5astningcsr og Eiendommeligheder. 
Det kommer ikke an paa Maoden for 
Omvendelsen mcn at den er sand. 
Omvensdelsen kan tun fke naar Ordet 

.om Synd og Naade bilver forkyndt 
for Mennestet. Vantro Slægtninge 
og Venner blivcr ofte en Hindring 
for Omvcndelspn ligeledes verdcss 
lige Omgivelser Ifacwelsom aamle 
Syndtsvaneh Sclvklogskab og Vil- 
licsns Slaphcd. Disse Hindringcr 
knn doq ovorvindos3. Et sturt Anfvar 
lwiler pna alle troende Mcnneskcsr 
ovekfor den«-I- uomvcndte Medium- 
no··-ker som Genitand for deres For- 

«bøn. 
I Frednq Eftermiddng fortsattes 

lDrøftelsen af Emnet fra Formidi 
,dngen efter at Pastor H. W. Bondo 
bnvde talt ved Andagten. Her nn- 

-f-res Uddrag af Samtalen. Hednins 
Jgerne ital otnvendcs, men det sknl 
kjo Mino en Tel af de der her hieni- 
Fme kaldes Kristne Det var ikke 
lalone Hedningerne, Difciplcne fkulde 
«pm-dike for, at de maatte nmvendes, 
knien oasan sodann Tet Damme kan 

«jo egentlig oasnn anvendes paa de 

kfankakdte Fdriftnch der lin Joderne 
"tra·nger til Omvendelse, fordi det Liv 
Tnn mange lever er et Liv borte fra 
Gub. Menncsket skal omvendes til 

sdes Daabs Rande Pagten er ikke 
brudt fra Guds Side men Mennes 
stets-, derfor er det at Menncfket skal 
tilbnqe til Mid. Det er eaentlig ikke 
nagen beftcmt Synd ni fkal anwen- 

sdes fra, men fra et Liv, der leves 
nden Gub. Omvcndclsen bsr ikke uds 
Instit-s. At III-deren blev omvendt i 
den elevte Time bewder ikke, at alle 
knn btive omvensdt i den sidfte Time-. 
Der er Mennesker, der taler om nt de 
er omvendte, men der er ikke nannt, 
der vidncr om et nyt Sind, man 

ikfe disje Mennesker hat omvetsdt sig 
selv dckfor duer det ikke. Der mna 

ske noget med de mange gode skiks 
kelige pæne Mennefker der vok7er op 
i vorn Menigheder, der ikke kendcr 
perfonlig Kristendom Men forud for 
Omvendelsen man der gaa en Vasks 
Mie, vi man bede Gud om Vnskkclic 
og Omvendelie iblnndt os. 

) P a n m a r h 
! ..-.,-Mso·i Its-,- Mws .-«.- 
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StormsEfterflct 

»Tremastet Stonnert »Hei-mitte« af 
Revol, der skulde have været i Aar- 
hus Mandag den 13. Nov. for ottc 

zDage siden var endnu ikte den 18. 
lNov. ankommen, og da man ikke hat 
’hørt noget fom helft til den, er man 

»begyndt at fkygte for dens Stæbnc 
Skibet afgik den 16. Oktober fra St. 

-Petersborg med Foderswsscr til 
Florns og Foderstoflompagniet i Aar- 
has. 

s —- J de iidste Dank-, fkrives der 
jdcn 18· Nov., er der paa sinften fra 
Hauvig til Viertegaard drevet 9 

Lig i Land. Lichte er ifølgcs,,Ninakj. 
.:)l. Av.« tin-get Inedtamtls, Taa det 
zfrlsmgaar del-af, at de hat ligget 
tlasnge i Bande-t. 

--En Lods meddcler »E—ijergp.« 
«at store Toll- af Stallinnen er ble- 
«vcn ødulaqt as Stormflodcn Det vij 
blive et tot stort og kostbart Arbei- 

chs alter at sier Stallingcn mod Ha- 
vcsts Ødelasgaclfet 

; — De langvarige og haade Ve- 

zftens .og Sondenstokme, fom ellcrs 

bar gjott saa mcgcsn Stude, hat fort 
JFisk i sim Mir-miser ind mod syr- 
jlands Veftlnft, san Fifkcriet i chn 

klide Tid lmr vasret nalmindelia 
jqodt. J Singen er Motorbaadene 
ssaalcdcs indkomne med Fangfter paa 
indtil 100 Snefe Nsdfpcetter. ja 
stundom endnu mere. J Skaqerak 
bar Udbyttet ifølge ,,Aalb. Amtst.« 
nochlia bisstaari as Torsl on udqjort 
2--— 500 Pnhd pr. Jolle om Dagm 

Etormflodsfkaden i Mbe By er 

Pstrr de- indkomm Anmelchet vurs 

derct til 62,157 Kr. mod 51,()19 
Kr. i 1909. Den Gans var der imidi 
lertid niedre-must cn Skadc paa 20,- 
000 Kr. for Idolcmaechs paa Ka- 
nalsdinet oq 1971 Kr. for Stade paa 
Forder, modlsns tilsvarende Beløb 
ikke er medregnet denne Gang· Ska- 
den i felve Nlbe By har altsaa i Is- 
« været mere end dobbelt laa ftor 
som i 1909· Og dog er der ifslge 
»Mit-e Stiftu« lkkt saa san, der hat 
undladt at anmelde litt Skadh idei 
beharrcklonnmtsom facht-ideal- 

ligevel ingen Eritatning faul-, yvorss 
for de heller ikke vil have Ulejlighed 
med at gøre Anmeldelse. 

Mund- og sllovsygem Mund- og 

Klovfygen paa Københavns Kvægs 
torv er ifølge »Natt·« konstateret i 
en Befætning, tilhørende Kreatur- 
kommissionccr N. P. Nil-lieu Befrei- 
ningcsm der talte 109 Flreaturer og 
havdc vasrcst opslaldet detude siden 
LT"or-:idug, skulde Tirsdag den 21.l. 
Nov. have afgcmct til Rostock og ble 
i den Anledning synkt Man konsta- 
terrde sna Mund- og Klovsyge hosT 
9 Kreatur-et Tor blev ftmks foretas 
Hist lsn mcqot omlmqqeliq Disinfeks 
tion, ika l1lot i Staldemy men ogfaai 
i de Gaben hvorigonnem Dyrene varl 
aaaet, ligefom « slreaturførere, der 
ljavde haft med Dyrene at Hart-, i 
Omnibuås blev kørt til Johannes-stif- 
telsen for at blive disinficerede. Be- 
icetningen vnr løbt af Nie-ler paa 
Torvet nævnte Torsdag. i 

Professor Bang yar til Bladet 
udtalt, at der nu foreløbig vil bli-; 
ve affpasrret for al Udføriel af lesl 
ncnde divasg fra Slaqtehufmc vgl 
zivcrgtowcst Egentlig but-de Torvetl 
holt ltlkkes, men da Vyen jo skal ha-; 
ve Mad, vil dct blive holdt aabcn 

for Tilføkfel i Tag (23· Nov.) men 

alle Tyr blivrr jlagtedo, inden de 
igen forlader Torvet 

Slaqtermestck Anders Jener hat 
til »Soc. Dem.« udtalt, at Kødpris 
form- vil stiae som Folge af Mund- 
og Fllovsygem og at det ikke er utkrns 

keiigt, at Prisstigningen vil blive 
im 33 pCt 

Landbruqsministeriet har den 22. 
Nov. indtil videre forbndt al Ub- 
førsel fra Kobenhavn og Frederits- 
bom Taa vel til den øvrige Del af 
Landot fom til Udlandet af levende 
Wim, Faun Gebet og Svin og af 
drwbte, men ikke slagtemæssigt be- 
bandlede Dyr samt af H- og Halm, 
bcsftemt til Kreatur-sahen —- Gen- 
msmførelfen med Jernbane udenOms 
ladnina berates ikke af Forbudet 

Juveltyvetier i KIlIenhavn. Ho- 
vrdmanden anhaldt i London. Ko- 

xbenhavm Li. Nov. Politiet har i 
London anholdt en af Deltagerne is 
Jndbrudsforføget has JuvelerRungs 
wald paa Ksbmagergade 

J den straks paagrebne Tyvs Lo- 
. gis — hans Navn er Hausen —» 

fandt man en Del Breve, under-stre-! 
vet NSamuc-1« Det lytkedes derefteri 
at finde dennes Logis, hvor manl 
iik Oplnsning am hans Efternavml der var Carftens. HasEarftens fand- 
tes flere Breve, nnderstrevet «Bern-l 
hard« og affendte fra London. Med 
start Befvcer tonstateredes det, at. 

Bernhard er Broder til Samuel, ogl 
at han paa det Tidspunkt, da Tyves 
riet has Juveler Mainichen i Kron- 
priniensgade blev begaaet, har boet 
i et Pensionat i Jstedgade, efter 
førft iocn»Plantaq(-efer« at have haft 
Bonn-l paa »Briftal«. Pensionatets 
Indehaver hat han forceret iit Jota- 
-1rafi, og dette hfalp Politiet til at 

a ham anholdt i London. 
z Bernhard Carftens er 28 Aar og 
lfødt i London af danske Zorwldre 
Han er af god Familie og anses for 
Hauchmanden ikke alcne for Inve- 

Irjet hag- Llcøinichem nten ogiaa for 
·ligncnde Juveltyvetier i Berlin. 
Wrodercn Samuel er født her i 
I»So-wet; han menes at vasre iet l 

szige efter Jndbrudsforføget has 
«)iungwald, misn er endnn ikie paa- 
Neben- 
«It lass-. Wiss-«- 
F Lappetnc i Vendfysfel For et Par 
sAar siden tom der en Lappetoloni 

ftil Vorwort og cftcr lange Van- 
dkinger flog den sig ned i Aabybro. 

Liefolkningen modtog den mkd 
nur livillie, og man androg Myn 
ldiglndeuns am at faa den udvtit Det 
"er ogfaa lytskedess nn for nylig at 

jircnsikaffe en llduisningksardre, men 

"i Tikiellenitiden har Lappcrne ifl. 
s»Vi-nds. Tid.« gjort fia iaa afholdt. 
kat Licfidllningcn anstat- at bcholde 
Nein Janitidig med, at der forlcden 
Iqik en Adresie rundt for at apiar- 
dre Pasior Gregcrfcsm der var kal- 
-det til et andet Embede, til at bli 

ihrs ikrsv man paa et andet Stntlr 
IPapii under til For-del fo: Lamms 
Ine. Da Lapperne fit liae laa inange 
Underfkriftcr som Preesten 

De fremmede har købt iig et Hus 
og fynes at ville slaa lig til No her 
for bestandig En Del as dem er sta- 

7dig paa Farten paa HandelensVegi 
ne. Bl. a· bar de nylig deuten en 

Itørre Hendjng Heite Ira Island. 
De mencs at vwre vislhavende. F. 

Ess. fkal en ældre Lappemutter have 
50,n()0 Kr. i Sparekassen. 

Social Studente-bevægelfe. En 
Interesse for sociale Opgavcsr, der i 
den sidste Tid bar givet sig Udslag 
i forskelliqe Mødek i Studenterfores 
nitmcm reinste-rede i Lørdaas i Dan- 
nelsen af ,,St11denterforettingens Io- 

ciale Samfund« som har til Op- 
qach blandt Ztudcsntorforeningens 
Medlemmer at vcvkke Interesse for 
on ndviflo tcorcstifk oq praktisk Kends 
shle til foriale SpørgsmaaL Beftys 
relfen boftaar af Cand. jur. Karl J. 
·Es"f(sltntd, Stud. polit. H. Brock, 
Stud. polit. L. Eftrup, Stud. med- 
P. Zvisfftrna Stud. fur. J. Christ-. 
nIasiMøllcsr, Stud. fur. H. HSchrib 
der og Stud. polit. Alf. Usfing. 

Dobbeltsporet Ringsted—Næstved. 
Trajitministcrict foretager for Tiden 
(21. Nov·) en Underføgelie angaas 
cndc eventuclt Anlæg af Dobbeltspor 
mollem Ringstcd og Næstved, og 
Ritmstcsd Jndustriforening, Handels- 
foreninq on Landboforening har i 
disn Anledning drøftkst Betimelighes 
den af en Henvendclse til Ministeriet. 
Man er dog ifle »Ning«gt. Falke- 
tid.« lilcvon mig om at afvente Un- 
derføaelsms Resultat, før man fores 
taacr noqet Stridt. 
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Mit Damvfkib Den førfte af bei tro nf Tot forcnede Dampfkibsselfkab 
tin-Z Helfingørs bestilte Fragt- og 
Pasiagerdampere blev Lordag Mid- 
daq den 18. Nov. sat i Vandct fra 
VasrftVt Skibct der blev døbt of 
Frølen HeninT Dotter af Konsul 
Henius, fik Navnet ,,T'ula«. Dct ers 
btmavt holt af Staal til Burmuz 
Vcsritas høiestcs KlosTe og er 253 

Fod langt i Hoveddækkeh 37 Fod 
brodt og 17734 Fod dybt i Nummcst; 
MaTkinen blive Triple-Expan"iion 
mtsd OverfladesKondensation paa 
1000 indiccrodc Heiles Kraft, og 
Kedlernc udruites med Wilh. 
Scbmidts -Ov(-rbcsdcsr. 

Sprungct af Tuget. Under Billet- 
teringen paa Halte Station Sondag 
Aften den Isi. Nov. truedcs en beru- 

sct Soldat Togførcrcn med sinKnivs 
bajonvt Togførercn Maiede derfor 
Kupedsrenlog tilkaldte Politi til 
Nordbanegaarden i København Sol- 
daten sprang imidlertid af Toget, da 
distte i rot itærk Fart passe-rede Jagts 
vrjen, og ved den paafølgende Ef- 
teisøgning lyktedes det iflg. »So- 
cialsdem.« ikke at finde ham, faa man 

maa gaa ud fra, at han er sluppet 
qodt frn det dristigo Spring. Sol- 
daten var fra Gelsingsr. 

tu Gange fka 

Sukkerfabrikkcn i Oftsiællandems 
missionen for Opkettelse af en Suts 
terfabrik i Øftfjælland har forleden 
holdt Mode i siebenhuan men der 
blev her kun aflagt Bereining om 

det hidtil gjorte Arsbejde, og eftet 
lmad »-Øjtsjæll· Folkebl.« erkoren 
forhandles der for Tiden ier med 
de danske Zukferfabrikter. Et Rygs 
te om et Tilbud am udenlandsk Sta- 

pital hat Bladet ikke faaet bekræfs 
tot 

»Ringst. Folketid.« meddeler, at 

der foreligger et udenlandsk Tilbnd, 
at der ftadig spres Forhandlinger. 
un at der er nagen Udsiat til, at en· 

Finansqruppc vil finansiere Fore- 
taaen det. 

Mcgct paa Samvittighkdcu. 

I 

Den» 
Stege Arrest undvegsT 

ne Sønkand Alfred Mattensen harT 
tilstaaet fig stnldig i henved 200 

Tstørre og mindre Tyverier Landetl 
umk, og man er nu i Gang med at 

tonftater-e, om Tilstaaelserne er i« 
Ouercnsftemmefe med Sandheden," 

Ehvad de hidtil hat vift fig at være. 

VIadene paa Møen meddeler, at der 
"spk Øjebcikket anstincs undcksøgktsek 
nnqaaende et større Penaetyveri i 
Ritte, som Mortensen bar meddelt, 
at han hat været med til. 

ElektticitctsiKnahm-euce- Klippet 
«Lkdningeu over. Odenfe, 15. Nov. 
J Tommernp Stoffenle finde-s der 

to konkumsrendxs Elektricitetsvwrken 
as bvilke det ene ejes as Proprietrer 
Sinkt af Baaqeaaard, det andet af 
ist Konsurtium 

Efter hvad »Fyns Tid « meddeler 
bar sinkt i Aftcs overklippet det 
konkurrerendchrrks Hovedledning oq 

Js; Stilledntngety saa at en stor Del 

Taf Forbruaerne pludtelia ftod uden 

i 
t 
Lns og Dritt-kraft 

Sagen er meldt ttl Potittet. 
MMMID 

Et varmt Badeværelse. 
kakccfloH Buch-ach- 

Bnhver Moder bar væro torsigtig 
moei sit Baru- Bad. værelset Mr være 
saa varmt, at Bat-net ikke blivor torkjlcy uaat dct kommst 
op at det var-me vand. 

lsln ,,l’eisl’(sctism« røgfri Oliebrænder vil bringe Tempera- 
turcsn op til rette Iløjde i pt Badevukrelse eller sovekammer i 
5 tZl 10 Miuuttmn Det- beliøves lnm at stryge en Tændstik. 

Deus Beholder nimmer Olie til 9 Timek arl Gang-en og den 
ek altid kasrdig til Brug. Den kan flyttes, hvorlien man vil. 
Der spildes iklce Brmndsel til at vamie ubeboede Værelseix 
varmen kaas, livor man vil, og naar man vil· 

»The- Perkectiou« et- udstyret med en automatisk klamme- 
spkeder, slek bindrer Vetsgen i at blive skruet kor liøjt op. 
Dei-me ek- let at f·jerne, naak man vil »mac- Vægetx 

lldstyket i blaa Emalje eller Staalkuljlk med Nickel For-» 
sikinger. Paas hos handlende alle Vegne, eller Skriv ekter Ka- 
talog til livilket som holst Ägentur for 

standakd Oil Company 
(1ncorpotate(ll 

W 

KIRKBÄÄRBT I IIJBMT. 
Bn Bømepostille at Henry Ussing. 

Un lml Aufgang l(()1-t(- Prnkdikener stilet saerlig til Bøm 
men som vel kan tjcne til Opbyggelse for alle i Hjemtaet 
store og sama- 

237 steten Kun 40 Conta· 
DANIsII LUTIL PUBL. PURIST Blsir. Naht-. 

---------------------------mm- 

MlsleNsLÆleNG. 
Islam, en Troons Prøvesteu 

Bn klar og grjbende skildring af Porholdene i den mu- 

hamedanske Ver-den og et alvorligt Opraab om 

thmgeliets Udbredelse blandt Islnms Millioner — 

of samuel Zwei-Jers. 0versat og korkortet af sog- 
nepkusst Anton Pedersen, Aalborg. 106 sicher-, i 

smagkuldt 0mslag.. .. .. .. .................. 

Den stgørendo Time i den kristuo Mission 

It John R. Mott, Generalsekretær for »Verdens Krista- 

lige studenterkorbund". Autorjseret Oversættelse 
med Pokord uf Provst II. Ussjng. Udgivet ak »Det 
Danske Missionsselskab«. 268 sider med statis- 
tisk Tillasg samt Navne- og sagregjster .......... 
Denne Bog, der ikke alene hak- vundet uhyre stor 

Udbredelse pas Engelsk, men som i næsten uttsolig kort 
Tid er gaaet jgelmem 4 Oplag i Danmark, vil ogssc 
blandt os kunne vstekke og vix-re Kærlighed til og Inter- 

esse koc- Hedningemjssionen. 

I.00 

David Livius-Mond En Devnedsskjldring ak Past. V. 
Mund-k- Med Livingstons Porthkt og 7 Trassnit og 
et Kot-t. Udgivet qk Udvalget for Polkeoplysnings 
Fromme. 375 sidek, indb. .................... 1.20 

Viti kjir og nu, eller Kristondom blundt Mannes-REAer 
of A. C. l«. Grove-Rasmussen. 152 sider med 41 Bil- 
ltsder og 1 Korr. Kartonneret .................. .40 

Bravo tro- General Col-doch Porkortet Oversættelse at 
Rat-en R.1 der 206 Sider pda godt Papir. .80, 
Smnkt indblmden .. .................... 1·20 

Georgo Wüljams Levned as 1.E Hodder Wilh-ins Au- 

toriscket 0versnsttelse. Tilegnet Kristelig Porening for 

unge- Masnd i hele Ver-den« Porord ak Past. Olkert 
Rioakc 232 sidms med mange Illustrationen Indb. 1.40 

Äms-Its Levnecl of liimberL 0veksat ak Past. P. Feu- 

kxer, med Oplyseude Noter ak Prok. kl. 011sik Samt 
Form-d at· Preustekne A. stricker og G. Münster- 
232 sidets i kønt shiktingsbind og med Tomøes be- 
kendte Billede: »An-Sigm- prmdikek" for den val- 
mindolig billige Pris at ........................ .65 

Tuns-to, Jakob Cbalmers’ l«jv og Bventyr som Missio- 
vnsk paa sydhavssiema 255 sjdek med mange Il- 
lustrationer. --I smukt udstyret thrtingsbind. 1.20 

Missionslæsnjng for Bis-rn- 

Dkougs og Drenge. Skildringor sra Missionsmarkev. 
153 sidcr muri mange Billedesk og smukt indb. .. .60 

Usean og Pigebxim. Purtusllingekr fra Mission-unsr- 
Iceu. .156 Häu- mssd läillodmn Smukt indb ......... .60 

selbst-n i et solrigt Land ak Mary N. Tonk. Pan Dansk 
ved A. li. leeguet et ljllc Bam, som for 5 Aar si- 
den var Rulsttsaalen i et indisk Iljem. 108 Adel-, 
indhuuden .. .. 

Ztsw M mlne Biim tta riet helllgs Land ak Henry A. 

Harpcts sii der og Rkikke i Østetsland. Form-d sc 
Posit. Joh. Vilectisrseu 80 store Sider med tcls 
nge lllustrationen Snmkt illustkeret Papbind». .40 

Lille Trillo. Iudblilc i Bøkuelivet i et indislk Hjonx Uti- 
giszet af Kirkelig· Poreniug kor ludre Mission i Dun- 
makk 59 sicher-, i Omslag ..................... .15 
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