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Des Moines, Ja. 
i 

Tsa der megct sjasldcn fes nogot 
i .,—T«nn5«keren«s Espalster fra Des 
Meine-IF Jen» twnktc jeg, at det 

imuligvid kundc vaer as Juterch 
ser Lasset-ne at here lidt deka- 
Sasrlig but-de drt interessere Joan 
Jakob-J, da Tes- MIoines er en af 
De Birkssonmoder, sosm ftmstes af 
medic-nd rvkissjonskadzsc Monighoden 
der or tun link-, mcn hat jin egcn 
rot lnmgeljge ujrkc og Prasstcvsolig. 
melor M. Gritl er Mcnighcdscns 
VIIka 

Zu cr nanntng used den ljlle 
:!n’cirig.hcd sher i Des Mvines Tom 
-mc-I de flestc af vorc imaa Mem-g- 
txw sasrlig i Byerne, at de hat be- 

mdisligc Uldgiftcr ved at hotde Guds 
Minos Its-beide oppo, og der er kun 
soa fna mn at detach dem. Zog 
vgl gerne herixited iopmuntre Jowa 
Inst-do til fremden-s at stattc Virt- 
simnlnsdcn i Des-J Mioinesis. Dg fosm 
Wand slworfok ital jeg færlig mws 

ne to Tiingz l. Der er en Tel 
ungc fra vore Mein-äle)eder, Dom fres- 
vcntere de Miete Skiolcr eller Uni- 
versitetet i Des Weines-. Og liges 
lett-es er der mange unge, sont so- 
gicr der-til for at fna III-beide For 
Idekes Stle bsr vi værc gladc ved 
a: shjasloe til at opholde Monm- 
ledLsnrbcfidet i Les Moines. 2. 
Tkr er Gandant hm jeq forsmaet 
det) ikkc sog faa af vore Lan-ds- 
nnrnd j Des Meine-Z, Tom jener udcn 

now-n Hktelig Forbinsdelse s-- og 
Enm spnms »den Hut-d im nskwn 

levs Qg aa for dcrcii Elle moa 

zlslisisioikpn i Des Moimssz fnrtiasts 
tcix Ich visdj jcg fundc je under 
mit tot-te Besng i TcJ Maine-J, 
gerec- Dcr et godi Arij paia fle- 
re Maadek baadc af Prwjicfmiiilieii 
og Memghcdcii for at Iaiiilc von 

Full om Herrcns Ord. zra Eli-— 
Zi. Mart-Z havde zllccnigljeden Mis- 

sioane. Llf freuuuode Prassin 
var Paku L. A. wurieih Eli 

Horn, og undertcgncde til Its-Ida 
sycg Itlal jaa ilke forføgc her at 

gcnkzwc smgel af det, der blev pras- 
dilkm iiicii rnii irge, at Vi havdc et 

got-: Mødcc Wange asf ios kan sit- 
tm mein-: .,Hetren talte til mit 
Hier-le vcd dct Ord, der lud under 

Missionsmødct i Les Moines«. Gud 

give-, m det ioa ogsasa inaa san vo- 

vig Bewdning for mange! 
Nackt jeg mger Heniyn til Neuig- 

lzedens Eli-treue jaa var alle MI- 
dckiie out Zondogcii got-I veiøgr. 
Te Wuc Lage var zorimnlingen 
mindre, limd ja er naturlig wi, 

da de, der udqsr den, jaa godt jom 
our er erbejdsfvlt 

Sau ital jeg vlot fortælle een 

Ting til, sog det ek, at leg jaa og 

ymc iisogez i Leid Aloines Wenig- 
M- m M aldng in tnk ict cl- 

ler htrt i nagen ai vore Wenig-he- 
dcr. iieiiilig, at Wenig-heben hat iit 
eget Lrlijicim Te: fpillodc flcre 
its-me Stylker for os. ssøwdag Af- 
ten spillcde de: en ycl Time ji«-r 
Moder liegyndte uirteklokke tror 

jcg itlc de hak, i hvert Feld iuindcs 

jeq Me, at jeg hin-te dcns Toner; 
mexx jao iuijogcr die at dtagc zolk 
iil ukiuds Huis ch Mufitteus Do- 

use-· cu goo Mauer at ursugc 

sine mufitnlste Evnck paa. Paswr 
Grill og de tke ældftc as yans 
Hm um« en lille Flor merk —- 

nwst as Menäghedens uuge Damm 

dem- L1·teitcr. Llf Instrument-er hlcv 

d« jumsdcn Acht Mut-: paa g 

Horn, 2 Zløjtcr, 1 dkslarjueh 2 Vio- 

.jn(sr og 1 Violoncello. Ligelødes 
dlev fterc af Tznsmunentcrne spit- 
Iet sammen med Orgelct til Sal- 

1uc«ang(-n. Ost-g er ikke san nieset 
of en Mufitfender, at jeg tør give 
mig as med ast bedømsmc hvor giodt 
ellec dygtigt de pilledc ianmteu; 
men jeg er en Musik«-Uter, iaa det 

var baasdcs opbyggeligt og opmuns 
tmmr fsor mig at Iyttk til· Im tun 

faa ogfaa bemækte, at jeg var da 
ikkcs den enesuh der blev sopmuntrct 
ved Musikkens Don-er; thi Past. 
Laurfm ijskode til mig: »Tet er 

i Sandhed ins«pirovende«. Sangens 
og Mussikkcsns Gavi- er en herlig 
Gove- fta Gub: maatte vi bedu- 

læke at indpve den og asre Brug 
of den til shans Ære. Sang og 

Mtsik sM vi fo befkasftiqe os mesd 

i Himmels-m Lad os da ogsaa bedre 

stu- os der-i shet i Najdcstiiden 
» 

Herren velsigne fwmdeles sin. 

Gewing fblandt vort Folt i Des 

W 

Moineö san vel fom andre Siedet 
i ldcttc svmsc Land. 

Til Zlut csn chrqu Hilken med 
M for Samværet til Prwftefwnkii 
lieu ou Zlfåenithdcn i Des Weines 

Fritz Anderfen, Noth Ja. 

Spruch Josua. 

To v: altjd Ulasdcc os Ved m lasse 
New-Helfer jm Landszsnuruix boij- 
MW i andre Egnc as Landct, vil 
vi ogsaa deidcie et Par Ting her- 
fm. Tot hoch 1msdffyldt, nt del 

mwsse Ifnlde verret itthcndt tidlis 
gere. 

Vi vil da mmnidc mva at for- 
tælle, at vor Lan-Mailand Mr. And. 
AnOcrkn for-jeden blw valgt til 
Medlem as Vymwdset 

En andcsn Losndsjsmansd, M. N. E. 
Bang, fmn jo er ten-di adfkillige 
Ztcder i vort Samde for Vyns 
nkng af Keil-der og Birkespir. er i 
Markt-d med en ny Opfinsdclse, en 

Motorflasde Ideen er not laant 
sm Flnvenmsfincsh Ved Pan-eh fom 
fortstoges med »den fort føt Sneen 

gik af, fortæller Bvens Avifer, at 
sdcsn nik 25 Mil i Time-n, oq at 
dens Hurtighed nok kcm fordobles. 

Den 7. Mart-Z var m Festdag 
For Mr. og Mrs. NitslHWestcrgaard 
Tot var lO Ihrs-dasqu «idc»n de 
iwdtmddckc i det hellige Ægtestsah 
Noahs Wonnen msrnmä Familie og 
Rai-very som i Viniterens M er 

W samtnen nusd dem en Gang 
om llgusn for at xmfriskc danff Lit- 
tewisuy var insdbudt til at mødesis 
syois «dc1n. Der blev last og junge-il 
opbyggelige Tätig, hvokefter der scr- 
msrech Forfriskninger. 

Mr on USE Weitergaard fsom til 
Amerika foi 21 Aar fide-n. Te hoc-- 
de it; klar ocd Muoi«l)cad, Jn» ug 

her de iidstc Z Anr. En Dotter lior 
E Mooriwd to Zeniiek og en Dat- 
tisr her. Tot var efter et behagelsigt 
Emiiviisiy Vi fsorlod disse xsenner 
med Liiike Vin, at ds- maatte san 
Von at Eis mmmc liilkeliqe Aussan 
for deres lelupåihøjtid 

EDen 7. April er der atter Fest, 
sstsmslwlx Jst-in tlii disk er «B«iii1sli-dsm«1, 
og det et Mr. N. M. Jenfcn ou 

Wtrus «S-lvbryllupsdag. Mk. Jen- 
fen sfortalcke os, at de havde gjsort fig 
llinagis for, at sdet ikke 7k1ildc blive 
lassen-du da de var saa nylig Vom- 
-m(-t »hei: Alligcvel var der en ellcr 
andern Tom for ist Aarstiid fide-n 
fik Rus- om den tilstundewde Gaj- 
tid iog bevarede det i Erindring. Tot 
spde san til Falsc, at ouiskriim 
50 asf Mr. og Mrs. Jenseits Ven- 
ner msødte fom iclvbudne Hin-stets i 

disk-es Sie-m Paaikcsldags Als-ten. Der 
var san Title og Janu. Post. SI- 
milim mirs til Zsølvbmdeparret og 

Mitlin ud fra 128. Davids 
Zaum-. Zmn et Minde, og fom ct 

lldckryk for Vcnnscrnes Ønike som 

Lyfkc for Mr. oq MrI Jeniem 
overraktes dem ist Pcir Læncsisoh nie-d 
folgen-de Nim: 

Til Zølvbmllupssparret 
Spottet-n Ja» 7. Apr. 1912. 

N. M. Jenseit og Oustrm 

JHlædclig vor-de dtsnne dobbelthth 
Tcst miitcsck af lyvsch der cr her iin 

»Ja-It 

Poa denne Aftenstund 
»Als .c-ju·tvns:s Uman 
Vi ønske »ti! Locke« med Solvbrnls 

Ums-vagen 
Dg m zjlklsdrlig Bocke —— det et 

staqcn 
For nzlc Nun-:- Vøm ma d-.n hole 

For-d 
As bole Fest for vor fu«-re Bro’1«., 
Jesui» Inn Imndt Zeit over Zutun 

og Des-den 
Oq ovssod om Pimfchm i Morgen- 

when· 
Zom han opfwd, skol enskwcr asf os 

Opstria og smnles i Simlm til 
trods 

For Satans Mam, Tom mt er stack- 
ket. 

Vi er as Jeku Forsoning daskkvt 

Wut-en fva Nord- 
Fra Minnefotas Jord- 
Fm MutthinTOM sdcr, hvor Gran- 

nerne um«-. 
Beldommen til Bethmtka Mensiahed, 
Tsl vanagolse ved Gubg Ovd i 

Wahr-d 

·Mr. Jenfen Wehe yaa Mr pa» 
Vin Mk Leg-ne i shkertelige Oa 
vgl vaqu Ord. 

En shel Del sen-an Kuwe og Pak- 

ket, som Kaiwderine imesdbragte, hav 
»de fuwdet Vej usd i Ksøkkemst Og der 
insvfteredees nu til Forfriskningen 
Teroftcr Nov jun-get firsteimnisgt af 
til-stodcvaswndc rllkedlvmmek af Me- 
ssigihvdens tßdligere Kor. 

Mr. sog Miss. Sen-TM blev regie- 
viet i Hutchinfiom Minn» Skcers 
vorweg 1887. De kmn hier-til for 
mission Z Aar fideik. Dercs LEgtes 
5M) hat vasret velsignkt »Im-d 5 
Bin-n, inwka von, m Dotter, er 

them-me hos Herr-rn. Vi ønfkcr 
dem misan Lykkir 

— Der gaar Nygter am, at der 
er de iblawdt os, som beredet sig 
til en Tansmarkstut 

O. Nasncnsfen 
-—- 

Hvotledks ieg blcv en Kristen. 
Et Foredrqg af Prof. Westergaard. 

Ton besondre Professor Weiter- 
gaord visd ziøbesukmvns Unsmersis 
tei, en af Landets mesft anfetc Vi- 

densfalssmcvnd, hold-: forledsen i 

»Studenterhjemsnust« et Forodrag, 
Tom her rissen-I cfter ,,«Østfja»llandts 
Folkcbladst Professoren udtalte 
følgewde: 

TM er ifke uocn on vis Bemerkte- 

lighed, jeg giver misg til at udrodc 
Billksoet af de Tildragoifcr, der fis 
en san gcnnemgrisbende Bewdning 
for hole mit ansndelige Liv. Det er 

Tildragelsetx der ligger e:1»:llccnne- 
sfmchsr og more «tilbage i Asden- 
og det can ikke væve awdet — Bil-( ledist man inne-J nogct aifbieget. 
Hvis en Ung vilde ftaa frem ag for- 
tasuc um sit aiundclige Gmnomi 
Drud, vilsde der utvmljomt blive et 

langt metu betydnsmgsfuld og til- 
trækkende thnesbyrd for Nutidenö 
Ungdom 

Paar im unsrer wisse Both-ate- 
ljgmsour or der ifte Frygxen for 
Krænkelsen af aandelig Blufcerdigs 
»in-o, M- jkaber disse, mier langt 
mun- Zky for Zelvbiogmfier. Naar 
im ermain er Mo, vil man ikkc i 
mine Stuffer finsde niogen Autobio- 
grnfi. 

De Opleveljer, der forte til mit 

wandeligcs Gennomsbruo er ikke scrrs 
lige for mig: de er almene. Mil- 
liomsr oq :!s«’illioner of Mennesker 
hat haft det samme. 

Jeg hufketz at jeg engang traij 
en tut-g Smedsvend, der var bleven 
m Ist-isten. Da jcq spurgth haim 
um, Wot- han var blevcn det, 
spare-de hatt kun: »Bei sblev mig 
for megct!« Dis-sc Ord mindosixs 
miq um Pnulch »Der blcv mig for 
shaardk at ftampe imsod Brodiden.« 

Mrn«tussftstic er jo i Virkrlighcss 
den onst-, non-r de afklwdes det ydre 
Mu. Jiiderft indc finsder smmi 

die somme Stranfet«, Her ital over- 

vindes, fsr sde naar from til Gut-»J- 
fvvhokdet Der er den samme .L»·rsco- 
rie, der Van skrives om dem s— Mon- 
ncsfwjaslvniz Lprør mod den leimt- 
de Gub, og hvordan den faar Froh 

Jst-g kan satte mig kiort om mit 
Liv. Min Bamdom og Ungdom 
Tilbmgto jcszx under lukkcsligcs For 
smld I -.t lnkfcjjgt Hieni, bvor jeszl 
fik Lscw at lcsvc mit egct asandolims 
Liv eftor Bchaw og kunde studm1 
og leere, M jeg følte mest Losi 
xii. Im mn i minc Dnsngeaar p- 

ge hen paa religiøs stagning ok- 
cu klar nyldsbevidstshcsd. J mjn 

unge Hjerne opftod en uklar Liviu- 
sus mer a: urbvido for Uriftcndom 
muncs Hohn-drisc, jcsg drømte om at 

islims JJkissstncle 
usl gern-ne ug onwoc 1 »Im us 

uklare Tat-riet og ubesvnkedespømss 
maul, da jeg naaedc Ksonfirmationcss 
nich-en For Ein-ste- Mang dnkktsms 
den Tnnss ou i mig: ,.-Lworfor trur 
dn?« 

Tot var Natiocmlismem der tm 

avndtts at hwvc sit Hoved Kri- 
stussskikkelsen bommsdte at blegne. 
Gndsbegrebet like-v mig al"t. Im 
tun-di- nt drinne Nurd en Don-M 
fis Vod alt-no at tro paa ham. san 
blev stømy mwgtigere, renere. Mcn 
jo more Krismsfkifkelsen blegnedis, 
desto innere gled Gud bott. Jeq spl- 
tcs Vegeiftring vod Dauben om de 

state amtdelige Fremskridt. Dar- 
winismen fyntcs mig at bringe sw- 
re Enbed, større Hunnen-i insd i 
Tilvcrrclsen ch ventcside at se al- 
le sde fbore Livsqacfder lsste vesd 
Monneskeaandens egen Kraft. Saa- 
dan drømte feg. 

Mit-n en Dag gik sdvt osp for mig, 
at Msdenkkaben ifke hin-de løfe alle 
Gan-day og at Mukskaben kkke 

»funde bringe mig den Syste, jeg 
ihjgede often Der var tomck osmkring 
kag og i mig- Hvor jcg fcm hsem 
opdcrgode jcg kun Nsøsd og Elendigs 
heb. an jeg ud over et fsmilcnde 
Landfkaly ntsaatte jeg grue vedTan- 
km om dsun euige zinmtp og Strisd 
«i sde lwewdes Lan-d. var var den 
Linan jcg shavdc stutet at finsch 
.ijI der vor en Gad, maatte ban 
veer et ondt Bessern 

Im søgte at komme Usd over det- 
ie ved at resignere. J mit Hierw- 
i mine Laufen der vilde jeg 7ielv 
her·ste, om jeg var kakelig ellcsr 
ej, Enkqu, tmerfen Gnd cller Men- 
ms M stuldis nasan dcrinid Jibscns 
Tim: »Hammorslag paa Hammer- 
flmL jndtil Liver- 5iidfte Dog .«, 
dem Efria of on skuffct Sjasls 
Elen»dighed, og Bywns Bærker, 
grisls mig dnbt. Tonne forwivlede 
Trodis mod Gud fmtdt Zangsbwd i 
smin ijL 

J min llngsdom var de anndeljge 
Forhold tut-get forskellige fm nu. 

De er lsykkeljge nu mion den Gang. 
J vors Tage har Ungdomimcn sna 
nmnge Zteder at ty ben, i For-e- 
njnqiilwet og andre Lieder, tyvor 
sdc kan søge Hjælsp under aandeligef 
Ansfægtclscr -o-g hørr Menuefker nie-d 
ssusms zllcusdouhcd og Autoritet uds 
tale fig om de sdybefte SpørgsmaaL 
Jk mm Ungdnm Nov der weg-et imp- 
pigt regnet for aawdclig Ublusfærs 
dizwd at tote um dköfe Tim. Im 
fandt bog flercn jcg runde tale med 
om min aansdelige Til·stansd, og dis- 
tutcrc religiøse Enmer med. 

» 

Men fesg havde ikkcs fior instet lwft 
sidrfksgaarsds ,,Øjcsblikke". Den hav- 
dc givet mig Vaaben i Hænde mcosd 
Kirken. Jeg kaldte den antikveret, 
m misfede blot, der nmattc blive 
most and-en Brung af Kirkerne. 
Im lwldt bestandij fast ded, at der- 
’·-m« der var csn Wid, manttc han 
nasse onx oq jclo om jcg maiatte 
nmmknsmcs, at jcg shavde Iidt nordde- 

ligt Skisbbrud, følte jng dog inqen 
Trang til at have nogeck at gørc 
mcsd Wird. 
Im var kørt fast, lebet træt. Men 

nu er det min Mcning, at san er 

or Mekmcssis ikkc langt frsa Gud· 
Der-for kan det gsodt i Sløvhed blive 
"kit«kekrde i Inmime men er Sau-d- 
hedsdriften wagen «i det, er det Gud 
mer. 

Mit tin-adde, luwinsodigc Sind 
Walde knuses, inden jeg fawdt til- 

bage til min Vorm-tm Osq det 
blev kniest 

En Dag faqde en Ven, for lwem 
jeg shelt havde unstet mit Hiertet 
,,·L51wrfor vil du ikkc vdmvge dig?« 
Iet flog ined i min Sjeel. Jn- 
hvorfor nilde jeg iske ydnmge mig. 
Oq saa skete der noqet i min Sirt-L 
ieg ikle iclv kan fsorklare — kun 
Hin-d kan det. Jeg følte mig san 
knuit, fnn ndmyg, og ieq formmede 
vludielig at bebe til Eind, og følie 
miq fnldlomsmen iikker mo, at den 
Tag mlde komme, dn im blev Kri- 
ften. Jeg følte en stei- Glcede ved 
ast kmve iundet Centrum i mit Liv, 
woget at bvgge Tilvcvrelsen paa —- 

Oki Ver-den lcm von en Nang for 

miq i et lielt myt Skastri 
Im fnretnq fort eiter en imme- 

!«e lldenlmidsreiie oq fis ean den 
mere No og Stilhed til at sysle mesd 
vix-sie Winken end ieq bcivde kunnet 
iaa liienmie Jea tmf mange al- 

norliqe nandeliat bevasaede Men- 
ne«i«er. oa iea beanndte at lasse 
Vibeleir Tro illa Vibelkrittilen 

er ny, den er lige scm gammel inm 
Visbelen ·elv. Min namwidenikaibei 
liqe Trckning aiorde min Kritik 
meqet wagen — insdtil del en Don 
ask sop im- mia, bmd Jesus lmvde 
niem, km lxm sande til fine Aposstlet 
»Bitte-Ums er sde Enkel-qu i Ann- 
den.« Gib-til hat-de iea streiten alre- 
dei mig, naar iea fandt Unverensi 
fromme-lieu Nu forstod jeg, at vi 
iorbbuwdne Menneiber ikke kundi- 
nna osp i de Arman Verdener. der 
licmer let-nat Miete ensd Videnskas 
bei-ne vom-, ack der, for at kitere 
«Mkelveasre: »et- lanat more mel- 
lem Himmel oq Jord, ensd vor Filoi 
Msi dran-mer am« Sait- fik iea 
Frei-. 

Sein-re bpxwwdcke min OffenvnnU 
Mmm TM var den Dem, mfn 
Sun«dswadsiBed Vende Aban Im 
fslte mia Tom fim I«tor en Sonder, 
i Slwack mcsd Knwa oa de vasrftcs 
Norbmdcre fonds fea havde M 
msfg Vv mod End 

Mkn mt hat-de fea doq lwrt at 
lasse s Vfbelen Orsd fom »ko-mmc·r 
M miq wlle J, Tom er befmredsa oa 

jka vil give Jer hsvile«, eller Bote-t- 

niugkn iom Sasdkmandcsh der sasasr 
nsg Tom-, og Eil-den vom-r og bl«iver 
lvøj hsan veed kka sei-v hxwrdan! 
— wede sin stille Jnsdflydetse paa 
min. Jeq føltch at jcg ikke kurde 
Icsnc et hislligt Liv ndisn vod Nuds 

.85jcrlp, jcg var afmcrgtig, osm ban 
ikke gav Vasksteth J fnldsftasndjg 
fri Zelt-heimwer gcw jeg mig ind 
unsder Gtrds Villic, og jeg er nu et 

lykkeligt Menneske. Jng hiar fund-et 
Midtptmttet i mit Liv, jeg har fun- 
dvt Guds Tempel i min indcrfte 

ijæL Og der-for gen-Lager jeg mtis 
Luni- Od, de Ord, der blov af im 
gennscmgribensde Betydwinig for mit-: 
Kære Ben, htvorfsor vil du ikke yds 
myge «di-g, nam· han staat uden for 
Dørcn og banker — selv et Billede 
pcm den dsnbefte YdmyghedTZ Hvoks 
for Ort-me pasn at stigc op til Him- 
lcsn nd disse spinle vaklende Tan- 
kostiqc-1,i Stedet for at gaa den 
liac sikrcs ch? Millioncr og Mil- 
lioner af MisnneI ker har fundet Lyk- 
ken i Kristensdommen —- hvorfok 
vil ogsan ikke dsu ydmryge dig? 
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TO NYB BØGBR FOR BØRN. 
Äk II. P. Hausen 

Redaktionsspkrotitsr ve(1 »Kristeljg I)agbls(1". 

1. Den gode IIde 
i Billedpr og Tcskst 22 Sider i smukt Omslag 

Pris 10 Gent-s. 
2. Evangelisten blandt Profetskns 

Port-M for stønsts Bksnx 32 Rjdssr med Billeder 
i illustrprtst Omslag 

Prjs 15 Gent-s- 

DANISII LUTIIBRAN PUBLISIIING Rossi-. 
III-Am NEM. 

H. C. Vedfted: 

Amerika-Skildringer. 
Dennc velskrivne Vog haves km paa Lager og sen-des porwfrit 

til enhvek Adresse for 80 Cents. 
Bogen hat tidligere været udfsklig anmeldt i Bladenr. Vi vil 

del-for kun gmtage og frennhæve: Zkildringerne er interessante- 
undekholdende og træffende Stilen let og livlig. Det er en for- 
mjglig ng at lasse· 

Dafuifh Luther-s Publ. Hase. 

BØRNBNBS BGNB KOCH-R 
I ZØGZR FOR Klls IS cslccks 

Ilver Bog et- indbundet i illustreret og ksrvetkykt Kik- 
ton mcd shirtingsryg. 

1 Vi n t e rs o l. — Portikslljnger og smaatmsk for Bøm vod 
P· Blomberg, Rejsesekretæk for søndagsskoleme i Donau-L 
64 si(ler. 23 Ponællingen 

2. Ud en H æn d e r. — Portaslling If A. Vollmsr. 62 si- 
(1er. 2 Billedetc 

3..1essicss Pørste Beil-. —- Portælljng sk Bosh- 
8trett011. 64 Sidets med 2 Eine-den 

sslses ka- umlet til set- ovestst sosivse Pfl- Is cost-. 

DANISII LUTEBRAN PUBLISEINC soll-I, 
sum, Ast-. 

FRU HELENE HEMPELS 

ØXONOMISK HUSKOLDNINGS KOCH- 
OG sYLTEBOG. 

lfølge Misdilthslkiti i ..lkn;.slmm"»rtklein«-« sm- 28. Mxtrts, 1912 er denne 

ypptsrligts Roxz ni«t«p n(lkmnn«sn i ist« Upluxz i lmnnmrk til est- l’er M 3 

Kunst-r uiIantunl(-n. 

VED ET HELDlGT PARTlKØB 
Mr vi m( iniiillcsrlitl i Stand til its-IN with-n- at ten-ri- Ungpn i dsn smulct 

udstyredCs Originaludgaw fra 1900 mdbundisn sur JM ulsssvydpsigs Sum as 

75 Fonds-. 
Purtusrit tilgt-mit l«·rjI«-ts1sksr much-ists 

DAlell LUTH. PUBL. HOUSE. 

Eil-m Nebr. 

NORDlsK KONVERSATlOsN - 

LEKSIKON 
ln(l(-h»l(1isn(l(e l(’msklin-jnkz »wi- rikxtige Nin-ne, Uenstande 

ug lieh-reden som i««r·-1c«mmisr midn- l«:t-sning og i Samt-Ile. 
IIdie 17(Igavc3, med suppletn(-11t. 

lesammeen over 6000 siclek in(1h. i 6 smulcko ox holdbus 
Kind mesd bunt lutsdprryg ng ll,j(h·n(«r. »g Titel i Guld. 

Nu kun 812.00. 

Dei-te fortrjnligts Vers-( hcsr jkk(- sinqu i nagen sumljng If 
dauske eilt-r untsske lkssgmz Mak- dtst lcan fass for en Sudsn 
Pris. Kartonnewt faas værket for 88.00. 

DANIsII LUTH. PUBL. IIOUSE, 
Bleir, Nebr. 


