
Vi bringt-r et Haandslag —- en Hil- 
llsen vorm 

Im Prasrtens thlhed, fm Stor- 
bnens Qer 

Tal alle de Hin-re hernjemme. l 
Vi helliger denne nntnrskønne Egn 
Txl evigt at sma Tom et efynljgt Teqn 
A: Ildtin nj Teman Lan alemmej 

Vj konnner med Vnd fm den hort-l 
dmgne Slasgh 

Fm dem, fern i Nækkerne keenvpede 
kwkt, i 

Ei Bud fra hver Festen llwer Bro-l M I 

l 
i 

Vj raskker Jer lGesunden Tom Moders 
Sen 

Og bedet med Eber den samme Ven: 
End signe Dän Danmark, vor Moder. 

C a r l H a n se n. 

s . . 

I 

Stisjssamtmand Brun, Aalbotg, 
hrldt en fort, biærtelig Velkomfttale 

Dr. Max Heniuss Tale. 

»Det er mjg Gltrde idag paa Vi-. 
dragydernes Vegne at indvie Rebild 
Baker txl Dankt-amerikaan Natio-. 
vol-Port og at bringe en Hiler tilI 
Tonnmrk og en Velkomsst til de 

mange, det er mdt backde fra Dan- 
mark og Amerika· 

Dame Paris Tilblivelse er mu- 

1iggjort ved Bidrag fra daniksameris 
sanfte Mænd og Kvinder fra alle 
Dele as de Formede Stater. Det! 
var tilstrcefkeligt at rette en enkelt. prordking. Saasnart Gaven var 

Eikkeh gjordc den Taufe fig sie-blic- 
kelth gehende at ville sbenytte Par- 
kens JndvielTe til at fejre en Fest- 
Ider paany, som ved AachussDagem 
kunde bringe Dunste hsjemme og 
DansksAmerikanere samtnen for yderi 
ligere at styrte den gode Forstaaelse 
mellem de to Folk. Da Forfmaelfeq 
et alt. hvad vi beder om og soweit- 
ter. 

Øchnok Laune l ulllcllllcl Illu- 

tagcr de den-se Vlmeritanere en Særs 

stjlljng. J statåibokqerlig Mann- 
de dar vi jagt Farvel til Antwort 
Mcn Mindckne og Taknentnceligshes4 Iden overfor vort Jodeland, iom vil solch vi skyldcr ’s«aa uendeligt nteget,i 
kan vj Mc og snstek vi ikke at un- 

«derttykke· Vj mindes kun det bed- 
sste, Dannmrk ejed og gav os, oq den 

lange Asstand tjenet tun til at sge 
Felckfernrsi umft og Jnsderlighed. 
Det er da tun wundng naar manl spart at give bis-se Følelscr et syn« 
Iigx udtkyk, og dct vkivek sauredesI 
Use den i sig fecv befiel-me GaveJ 
med de- Fslelser, der ligget bag den, 
som hat Vewdning. Derfor vil Dei 
ogiaa se her idag Neptæsentanten 
for alle Lejre og Samfundflaa ins« 
Genfor det datxsksamcrikan«7kc Falk» 

Oq naar nu de to Nationers Flog 
bestes Side am Side wer denne 
stedlnstc Met, et Tegn paa de to 
Bandes Wassers-, er det mit Haut-, 
at de oskfaa ftedse man fredc om 

voro fællcs Minder oa Følelfcr.« 

Tale m· den Dunste Regen-mi- Re- 

z)re"«(s::m:1:. 
Hvilke Pligms pqalasggct Gauen. 

Hmlle Miste-s Malasgger Gaven 
cis-L- Cller beste udnth Hvortil 
forplintesks vx derbjemnte ved ucwans 

Orede THUTkeS Hengivenhzd for Dan- 
mar» 

Vj Lan hefvare dexte Spørgsmaal 
med de faa Ord: Vi ital hevhjemme 
Emer de Vcrkdier, som afføde denne 
Hengivenchee Disse Værdier er na- 

turliq foerenge for de sorikelljge 
Personen men hvasd enten de har de- 
res Usdspring i jynlige eller ufynlige 
Ung, Ist-ad enten det hat været et 
Naturbillede. iom det, vi bar for os 

Mr, eller et perfonligt Billet-a et 
Digt et Strift, en wrlig Taufe-ret- 
ning. en Traditien eller en ielveples 
vet Erim-ing, eller en Samvirken 
of alle disse Faktoren der hat fkabt 
BckrdjeV som den bortdragende tog 
med fig. faa er der en Tim. som hat 
ermattet vcere fælles for dem alle, 
nanlig den-s Æ a the d, dekes Ly- 
diqbetx dekes Uangribelige, des-es 
Værdigbed 

Saadanne Vasrdier stets-es ikce 
med ert: — de er Frugtek af Aar- 
hunbredekö Sticsbem thi first gen- 
nem lange Tiber-s Prøve vifes de 
Wle Vævdiers Mmst til 
et vttke vwere i sde konnt-enth- 
Ied, til at Mode bei Abende, det 

Meiste-like W her sonnen 

fin 1000 aarige Efsistens aflagt 
denne Prwe, det staat nu i Stim- 
lied, i Harmoni og Ælde iom et 

sol.dt Produkt af et Falls Fiamp 
med iig selv og med de An«ikuelser 
og Meninger, soin Tidshjulets n- 

ftansdsselige Venarelie fremad mede- 
er. Danmark sbnder derifor paa Til- 
lid. Tet er denne, ved en lang og· 
liasderlia national Osbebane erhveri 
vede Tillid, vi freinfor alt itylil 
der at bevare for dem, der i det 

fjerne lhcenger ved os, fordi de stol- 
ler paa os, stoler paa vor Evne 
til at Wde vor Plads i Folkenes 
store Fami lie, stoler paa vor Kraft 
til at Vasme otn de nationale Stat- 
te, iTom Slcegt efter Slægt hat op- 

samlet i Vart Jndm ikte døde Stat- 
u-, inen Flotte der Tag for Dagf 
vikkek til Fremme as here det von-I 
ike Samfunds Trivsel og Vækstj 
Samfnndsdage sder fremmer imid-" 
lertid ikke nden Samfundsftøtter. 
og «blan«dt de nationale Statte, som 
Vi findet bekunden skulde jea nann- 

lia frenvhæve en højaatet Tommeri 
stand, der ndøver dem og en Ves« 

folkning, iom overholder dem i Ret- 
find, en Ein-bedsstand, der usdøver 
dem og en Befolkning, iom over- 

sholder dem i Netsind, ali· fosm Fragt 
ai Hiemmenes oa Stolernes har-l 
inoniike Veanndeliesarbeide tilFrems 
bringe-lieu af den retsindige Vor-· 
ger. ! 

Det er Danmarks retfindige na- 

tionale L1v, der fremsor alt ltyfer til 
vore vayaaere hin·ides. Tihi det 
er Grundlaaet til alt, hvad vi og de 
med os i øvriat fan glæde os over 

i vor Usdvitlina 
l 

Vi ikylder dem at bevare dette 
Grundlaa, ikke alene for, hvad vi 
ist i Tag, men vi skylder dem det» 
for, lyoad de giver os daglig der-; 
ovre, naak de ved deres Vandel ogi 
Fast-den holder det danske Navn i 

Ære over hele den store Union fta 
Hav til Hav. 

Vi itylder dem at respeltere de- 

risiz tme Borgerskab og at ind5e, at 
mmr de i Komm-n for at tkænge 
iqcsnnem nq qng sig gwldende i det- 

tv, dnq bar Tanker til overs for det 
Land, do lom fra, Taa fler dot fri- 
villigt, og vi bar intet Ktav ber- 
ma. 

Vi ital modmae disie Tanter med 
Taknemmelighed, og vi ital nfholde 
oäs fra at spekulere over, bvorledes 
de nu bedft tan udtmttes til vor 

For-del herlbiemme Bad os indir, 
at intct » mer fkwbnefvanaert for 
et Venikabsfovbold, end naar Ven- 
iskabsiSmilet fordrejes til qunnyts 
tens Grimm-e- 

Mcn ital vi bevor-e vort Sam- 
fuwds solide Ststter er derimod jlke 
laut, at vi ital staa stille. Vi skol 
fremaix men fremad i Netfind, det 
vil sige vi steil udvitle os p aa vort 

met oa med vort eget, og med 
denne Tonke vil vi sende en Hilsen 
til lhvad der høtet til Danmark i 
Dem ndenfor lelve Konserigets 
Grændiec Vi vil sende en Hilfe-i 
til vore fiel-ne Øetx baade modNord 
og mod Vett, baadc til Veitindien og 
det anmle Island. Fra beqae Ste- 
dek drog der ogiaa mange til den 
nv Vesde og blev avdeBomete der- 
oa til beime- Steder sen-des der man- 

qe trofaste Tanker tilbage tm dem. 

Og med Stolthed vil vi i Ding 
rundes den dmfle Erlwewsgrem 
ssom meke end noqu anan hat bi- 
dmaet til at lnntte oS samtnen san 
vel med den nve Verdens vavgaei 
re Tom med vore egne fjerne Vefisds 
besser-, og fom i de sidste Tider shar 
vundet en lau hæderfuld Anerken- 
delle bele Ver-den over. Jeg figter 
shermed til vor Stil-start vor Han- 
dels-Hunde oa ieg tænkek ma den 
Dan, da dens Flog Side om Side 
med vort Orlogsflag vil vaje det 
Danebrog i Møde, som vil udfols 
de lkn ved Stillebavets Knst fra en 

Brmnina reist i Troskab on Kærlias 
hed til den rede Tug, af Danlke 
poa dette fierne Sted 

Lad os foritaa, at vi iagttages 
a«f 200,000 danfkfødte kpredt over 

de 48 Statetz Tom udgsre den store 
Union. Lad os lholde fast ved alt 
det, clom gar, at de derude sholder 
deres gamle Land i Æke, og lckd 
os ikke t Dag glemme, hvad vi skyls 
der vort Kongehns. Lad os like 
glemme, at innen enkelt danfk Fak- 
tor that bidmget mere til at sprede 
Danmarks Ausleelfe vtdt oq bredt end 
det Kongchus, tom hat givet os 2 

ufotqlennnellge Wangen og W 
We Münc, vor unqe W, dont 

Majestwi Kong Christian den Tiens 
de skønt endnu sorgnedtynget ved dct 

Taly sont l)an og Landet led, i Tiag 
imar midt jsblandt es beijælet af den 
levende Interesse for alt, hvad der 
rører Ein blandt vort eget Falk og 
dort lldvansdretfolh som er ham 
egen. 

Maatte han og lmniks nnge Tron- 

njng shave ej Samliv med Vort Falk 
for dem, der basrer Vidnesbyrd am, 
at vi nlle forstosd, lwad denne Gabe- 
vi ntodtog i Dag, og alt hvad den 
tlymbolilerer fowliater os til over- 

for alle dem, ika ndefra rette BliksI 
ket hjem i Ticnrx i Hakin oq hast-l 
tinet Fortsentnina 

(Fort7ættei5.) 

Korrespondancer 
Coultny Iowa. 

Ved Vert Kvindonwde, afkwldt 
den ist« Stil-; Ilmvde vi ensdnn Pa- 
ftor Hausen og Familie Zblandst os. 

on Haner ledede saa den opbtmges 
liae Tel af Moder Lg da det saa 
var vort Rats-made tog vi fnt paa 
at vaslqe Bestyrelle, og Udfaldet 
blev, at Mrs. Jørgen Jacobsem 
Mrs. Whley Andre-wis- og Mrs. 
Weismann udgør vor Beftyrelfe, og 
Mrs. Ole Haufen, Mks. Eris Win- 
tthers og Mrs· A. F. Vrown blev 
qenvalast til Sygekomite. Vor 
Kvinsdeforening er altid i travl 
Virtsonehed og nn —- med sin egen 
Misssionasr paa lHedainqemarken ude 
iJasvan —- faar vj have kiatig Vind 
i Sejlcne: men vj stoler paa Guds 
ijlp og VelfignelTe og Folkenes 
Velvillie. Sagen er Herrens, og 
den lkal leite. 

Tot meste as ,,S-mallgrain« er 

nn Gastet on sat i Sfekke —- oq der 
er mange as dem ogsaa —- oa en 

god Top lovet jo et godt lldbnstte. 
Majsen — ja lwor den ftmskker 
fia oa sbreder Tig, det er ret en Fryd 
for Øjet 

Vor Tanlkiknch slutter paa Fre- 
daa mcsd en lldfluat til Peter Han- 
sons, !hvor Vorm-ne iaa lan llaa 
Nasklen rigtiq los oa mstis alt Sko- 
lestrv og alle Vesvasrligheder of sig 
i en munter Lea, oa lidt af Forfriiki 
ninger vanler der nok oasaa 

Pastor Prøvcscn med Familie af- 
læaer i denne Tid vor Mcniahod og 
Von-ver et lwngerc Beisa, det er vist 
ideres Ferk-. Paitor Prove7en blcv 
vcd Tclcgram hiesmlaldt til Cedar 
Falls oa fik jo saaledes sin Ferie 
asfbmdij, mcsn kom igen oa talte iaa 
i vor Kirke i Coultcr Søndag den 
LU. Juli Formisddag og Aften. Det 
er altid de gamlc og dog evig nye 
Sand-heben der forlyndes, om end 
mod fokikellige Risiken oa under det 
altsammen lkulde Jesu Hyrderøst jo 
vaer den. lwcr cnkelt Siæl horte, laa 
blw Mødernc i lllusds Hus istst rig- 
tia til Veliiqnclic baadc for Guds 
Vørn og for dem, der iøqek eiter at 
blive dat. 

Vejrct —- ja, det er goiw varmt 
Im Taacp mod køliae Nimm-, oa 
Man liar 111 Haft ilke iaa lidt af. 
doq illi- for nieset Naar vi lasset 
out Dverlwnmwlsu oa lllyller an- 

dre Eirdrsr im, Taa maa vi væke 

alade for den 5tille, mildc Regu, 
vi fif, osm den end varedc 2 Dage- 
Grassaangcsnc til Kreatur-eine flores 
m- kiatianol anderlcdes i Aar end 
lidste Aar ved denne Tids da var 

de nasitksn aPlvedne af Tørke og Var- 
me: nu er de saftige og grsnne, og 

;.Hvidkløveren bar itaact iaa frodig, 
«««aa det laa ud, som om »der laa et 
shelt lille Lag as Sne paa Marter-ne 

« Maatte Herrens Godhed lede os 
til Omvendrlle, at ikke de Dage stal 

Komme om hvilkc vi maa figex »De 
jbehaaer os Mist Venlig Hilf-n. 
« K- 

anilc Mille-, Nein-. 
«- 

31. Okt. 1912. 

.,Eom«a oq Morde di- vandre til- 
hol)e,«« —— sand-on smm vi i Mandags 
ude hos Albert Jensfms Past. Carl- 
fcn tillige med os var kaldt derwd, 
for de vitde have deres lille Dotter- 
fom var født Sønsdag Morgen dsbt 
Moden-n var død famme Dags Af- 
ten. 

Im vil med Redattørens Tillas 
delse fomndre Digterens Ovd og 
Ists-ve- ,,Gla-der og Sorger« oh 

Den 9. Juni feirede des Jenseit 
og th der-es Stlvbwlltw, og det 
var bestemt til at blive san stot en 

Mid,fomkkkeharvcktetkmdtk 

von :Isk1bolax1. Mm Gud vjlde det 
ondcsrlcdcgs. Himan var betrukket 
med marke Ekycsr den helc Tag, og" 
»det regnede lidt, san de flotte Reste-· 
tøjer ikke kunsde komme ad, ng dct 
Simde til Folgt-, at dct blev et al-! 
mindelnt Zølvbrylltm 

Ton ungo Rom-, der 5om nævnt 
døde Søndaq den Es. Juli, var M. 
Jensens Søns Konk. Ved vshendes 
Veamvelscs boldt Past. Carler enk 
fort Tale- i Hjemmet ud fra Ell 
55,('- fla» og dvælede sasrlig ved 8.s 
og 9. Vers, og i Kikken talte han« 
ud fra Luk. 7, 11—17 (Enkens Søn 
asf Nain). Sanakoret 7mm baade fyr 
og eftcr Talen. 

Im vil for øvrigt tun "fige, at jeg 
ikko bar set Nun manqe vaade Oer 
pcm cscsn lGang som den Dag. 

Ja, Rennen det var Sorg, en 

ftor Sorg for Akbert Jenfen at 
miste Ein Konc og Moderen til den 
lillc Vixæ Det er shaardt for Ægtes 
fællen og Faderen og for den afdødes 
Fortseter men ogfaa for Meniglhes 
den var det en Sorg. Vi er jo kun 
fan. Mon, som vi ·børte: »Herr-eng 
Tanker ere ikke vore Tanker, og vore 

Ver ikke bans Vefe«. Men saa hørte 
vi oasaa on: det Ligfølge, den an- 

den Tesft omtaler, til TMst for os, 
ltsan mange Tom tror Guds Ord og 
hans Forfættelset 

Da der er mange, fom hat kendt 
den nfdøde, vil feq nævne hendes 
Pigenavn —- Kristine Anderer el- 
ler, som vk Tiger, Markus AndererO 
Kristine. Gud troste hendes esters 
lodtc! P. Nygaard 

Bekendtgørelfet 
Missionsmjdr. 

sOm Herren vil, bliver der af- 
holdt Missionsmøde i Iludubom Ja» 
i Tag-me M, H. og 15. Sept. 

. Kom og nnd Guds Niges Goder 
kommen mod os E disse Dazu-« 

Von Meniqhedens Beane 
J P. Christinnketr 

medss og Ungdomsmsdr. 
Ton minntjsfe Krebs afholder, 

om Mud vil, f:t Aarsmøde i Brooks 
kun, N. ;’1., i Time-ne sra RU. Aug 
til 1. Sept. 

Alle Kredscnsz Menig«l)oder bedes 
sendc Dclrxmtct Aasbningsgudstjes 
neste Frcbaa Form« Kl. 10. 

Emnen 
l. Luk. 13,24. 
2 viwftcslTe oq Vækst i Troen, 

Col. 2, 6—7. 
Lewis Lotsen, KredksL 

. . . 

l Ungdomsforbundet for den atlans 
tiskc Krebs afboldcm vil Gub, sit 

«Aarsmødc i Forbjndelse mod Krebs- 
mødet i Brooklyn den 2 Sept. For- 
enjnqerne bedes Tende Tale-guten 

E m n e r: 

l. Te bollims Orman i Ver- 
dm, Matth. 5, III-Hi 

L. -Aab. Z, 20 
Chr-. C—hristcn«"on, Form. 

Zalems Menxqbcd Brot«-lonle 
Prospekt Arn-J sendet bvrved en hier- 
tcslig JndbvdclTe til nasvntcs Krebs- 
misch Man bedcsr indmcsldcs iiq for 
den 25. Aug. til Mr. C. Rasmnss 
sen. 121 Fofter Ave-» Vrooklnn, N 
Y» eller til Mr, Otto Madfen, 130 

Prospekt Ave» Vrooklyn, N, Y. 
Pan Menighedens Beque. 

N. H. Nyrop. 
573-——-«ft St» Brooklym NY 

Krebs-nisten 
Om Gud, vi’l, afsholder Jsowa 

Fett-ds, sit aarlige deligerede Krebs- 
møde i EkkHorn d. ev.-luth. Me- 
nigi)ed, den 6., T. og 8. Sept. 
Prasftemøde asiholdes Torsdag Af- 
ten den 5. Sept. Menjgshederne i 
Kredsen anmodes bewed om at lade 
fig reprassentere ved Delegater. 

Følgende Emner foreliqger til 
Drsftelsc 

Krediens Emne: »de Mtaas 
ved dette at blive i Guds Ord?« 
2 Tim. s, 14 fla. 
Menschedens Emne: »Den kristelis 
ge Bsmekkole og Ungidmnsst-ole«. 

Pm Kredfens Begne 
H. Nielfem Kredsformand 

J Henbobd til wenistaaende Be- 
sensdtgjrelfe smdbydek hervod M 
Horn b, w. XII-. MenW paa det 

Wie W M oq Wo 

guter samt ansdre Vennet fsom kun- 
ne og ville deltage j Krebs-meidet 

Tilrejsende bedeö om at melde 
deres Komme til en af underwegnei 
de inden 8(I. August 

Paa Menigshcdens Vegnc. 
Paul Peter-sen, Mgh.s For-m. 
Th. N. Jersild, Mgh.s Ptæsst 

Fasllcs Missiousmsdr. 
afleoldes i Grecnville og TrufaM 
Præstckald fra Sondag den 18 til 
21. Aug. Søndag Gudstjeniesste haa- 
de i Trufant og Greenville Kirker. 
Mandag fællesssfovmøde iNærheden 
of Greenville. 

Tirsdag fwlles Skovmøde i Næv 
Theben as Trufant. 

mefternie A. Z. Nie-Mem Kenos 
sha sog L. Jensem Ruft-in vil del- 
tage i ncevnte Mødetr 

Venlig Jnsdbvdelse til alle. 
Pan Menigsbedens Veqne 

W. C. Njelfem 
Chr-. Petersen. 

Missionsmjdr. 
Vil Wid, afboldes Missionsmøde i 

Vetbnnia Meniahpd ved Kimballton, 
Iowa i Togcnc fm Ich August til 

1fte September 
Venncr indbvdes venliqst til at 

komme og dclc Guds Riges Goder 
mod os Z de nwvntk Tags-. 

Pan Meniwbedens Vegne. 
»s. L. Jensem Papst 

Missiousmsdr. 
Om Gud vi1, blivcr der afkyoldt 

est Missionsmøde i St. Pauli Me- 

nigbed, Pottm Co» Iowa, »den 9., 
10. og 11. August, 1912. Menins 
gen med denne Oplysning er, at 

sigc til dig, du er chjerielig del- 
kommen til at des-ge os i de ncwns 

Ite Dage. 
Pan Men«igbedens Vegm 

H. Nielsen. 

Titektionömsdr. 
Om Ovid ij afholder Direktionen 

for Danisssh Luth. Publ. Honse Mis- 
de i Blaity den 13« og H. Aug- 
Fsvis nogen shak Sagen angaaensde 
Publ. Hienie, fivm de Insker behand- 
let as Direktickmem da bedes fand-an- 
nc værc mig i Hænst senest »den 
10. Aw. 

J broderlig Ævbckdigshed 
A. C. Weismann. 

Kredsmsdr. 
Wisconsin Krebs af Den fere- 

nede dem-M Kirke asiholdetx vil End, 
sit delmkrede Aatsmøde i Vor Frels 
scer du«-ff eV.-luth, Kirke i Wasus 
pack-, Wis» i Dagene fm den 19—— 
22 September Mødet acrbnes 
Torsidag Aften mied Gusdstjeneste i 
Vor Frelsers Kirke. 

Eaner Mcnighed i Kredsen sbst 
can-se sdcst Tom sin Pligt at sende en 

Tclcgm og Prcgsterne maa ·ikke usdes 
sblive. Kredsmøderne er Livsnewen 
i svort kirfelige Avbejde —- lad os 
dcrfnr samles trindt og fcet om vors 
Kredsmxdej 

Krediens Emne Markus 2, 17. 
Menighedens Enme 1. Joh. Z, 4. 

Racine, Wis. i Juli 1912. 
N. J. V i ng, 

Formand i Wis. Krebs. 
Vor Frelfers Menighed, Watrpas 

ca, Wis. indbyder herved Venner i 
Kredit-n til at komme og dele Guds 
Niges Moder med os i ovcnmwnte 
Dage. 

Vesogende bedes melde deres kom- 
me indm 12. Sept. 

Pan Menschedens Vegne 
Rob. Peter-few Sekretæt, 

J. P. NaaruP, Priest. 

Kredsmjdr. 
Om Gwd vil, holder Illinois 

Qrcsdsks as »Den forenede danWe ev- 

lvttx Kirke i Amerika« sit Krebs- 
anrsmøde i Ehenezer Kirsc, Ghioas 
»o, Jn. d· 5. ti1 8. September. 

Forusden Kredssens Fællesanligs 
acsndpr villc følaende Emner blwe 
dir-sich 

Tot nopretteliqe Tab. Mt. 16,26. 
Den bellige Midkærhed. Rom. 

12, 11. 
Krcdsfens Menikfheder bedes erin- 

dre at fende Delegater til Msdet. 
L. Pedersen, 

Kredsfortnawd. 
»Ehe-ner «Menigihed« indbyder 

berved alle Venner til at deltage i 
MsdeL Tilrejsende bedes i bettmes 
lig Tid at melsde deres Komme til 

Paftor L. Pedersen 
1651 N. Rockwell St 

Ghioago, Jll. 

Danmakks qup for SUW 
« 

AfJohn Heinse. 
En ny udførlig Skildring af Kri- 

gen 1848——49 og 50 og de muss 
delbart forudgaaende Began 
erevet af en DanfksAmerikaner. 191 

ji«-Tiber i Omslag. Pris 50 M 

Danish Luth. Publ. Deus-, 

FORSKELUCE 

BOGSAMLINGER 
M sPEcchLE PRlsER. 

scimks Emaika ...... seen 
bis-i et Its-naht- ......... i.00 
stiibeci og stykico ...... 200 

Tiisnmmen Bö.00 
ii. 

Bibel-ice studiet l og il ((’-0- 
Akti. .. ....si.30 

Kristi Bitskssigeiso .. ...... .65 
Los os Nutie .. .. .......... Cis 

Tiissmmen UN. 
iil. 

Augustini Beicmcieiser. .8 65 
« (-mis Nude .. ...... 60 
Lys pas ijen ............ i.00 

Sirnitz-Liegt sich Atti-on ..... .50 
Tiiumsusa Is.50 
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