
Zönderigugnd 
De Ungeö Udflagt. Manchg 

den 14. Juli vcndte ifølge »Joh- 
bslsPosten·« Deltagerne fra Als-i 

Madam-Sturme til Korsar og Illin- 

Ie hjem igen, eftcr at have tilbragt 
et Par dcjlige Tage binsidcs Gras-i- 

len. 
Tuken til Ringe handl-, eiter hvad 

der meddeles, et sitaalcnde Farløb 
fta fskit til sidst. Ved Ankomsteu 
Lsrdag Eftermiddag blev der budt 
Beisammen til Gæfterne i Øvelfess 
hulet samt spist til Middag med 
Vierter-ne Deteftet gik man ud til 
Land-jage hvor der ble» fremvift 
hyperlig Gymnastik af et Monds- 

hold og et Kvindehold, der var ble- 
ven udtaget ved en Konkurrcnce tids 

liqere paa Tagen, og cndvidcrc 

boldt Foredtag. Sendag Farmidi 
dag var der Gudstjeneste i Balg· 
menighedskirken i hvilken mange 

Sinderjyder deltog. Om Eiter- 
middagen var der Mode i det frie 
med Taler af forskellige samt Kor- 

ea Solofang. J Mødet deltog ca. 

8000 Mennesker. Paa Hjemturcn 
blev der til Jemfondet fammenskudt 
74 Mark· 

Deltagetne iKorsIrturen ankam 
til Beftemmelsesstedet ved Femtiden 
Lttdag Eftermiddag. En storMens 
ueikemængde havde givet Mode ved 
den flagllædte Halm for at tage 
tmod Gcesterne. Om Aftenen var 

der arrangetet en selskabelig Sam- 
menkomst paa »Hotel Korsar-sc hvor 
det fremvistes nationale Tableauer 
med Korscmg i Baggrunden. Bra- 

sende Klapsalver hilste den fmulke 
Udfjrelfr. Senere var der Kasse- 
bon med Taler og Sange. Sen- 
dazq Formiddag var de fleste til 
Südgtjenefte i Byens smukke Kitte- 
oq am Estermiddagen var der MI- 
de»i en Lyststov uden for Byen, 
Ma der er en heutivende Uds 

over Bandet. Bagefter var 

des Mit-Gibt TirBdag Mor- 

ien feilede Deltageme hiern, pg 
Landsætelsen fandt Sted i Aal-en- 
taa igen Paa Hjemtureu b der 

solft for 15 Mark Jernf 
set de llev tevel hart i et Øjeblit 
J alt indkom der til Jetnfandet 56 
stack 44 Mantua Bque Ture 
hat fault-des overotdentlig vellykede 
hell igeauem. 

De danfke Gmnnastet ti1 Fest il 
Leipzig. Toske Blade indehaldet 
nu lange Beskrivelfer af Gymnastiki 
festen, der i disse Tage findet ZusdJ 
i Leipzig, skriver »Mm.« af 14.« 
Juli. Tet viser fig, at der er mødt 
Deltagete fra alle tyske Egne, fra« 
de tyfke Kolonier i Udlandet og fra 
tyste Landsdele i Rusland, Ofttig 
sg Svejts. De ikke-tyske Nationer 
hat deritnod sendt grumme faa Del- 
tagete· J »New Hamburger Zei- 
tung« skildres de enkelte Fort-nim- 
qets Ankomft. J denne Stildrinch 
hedder det blandt ander »Toget’ 
fra SlesvigsHolften var særlig tret 

hldt Gymnaftcrne bat Stran- 
Iatte med Baand i de fleitsojgskev 
Farvert tadtchvidtiblaat VedAn- 
samsten spillede de den gamleKamps 
fang »Schleswig-Holftein meerum- 

schlungen«. De fik en særlig stor- 
mende Modtagelse.« 

— Dei maa have vætet vol-sten- 
de for de danfke Deltagete at vcere 

wed til en faadan Modtagelse, be- 
merker nævnte Blad. 

Jndre Mission paa Als es den« 
Instit-den« J »Dybb-l-Posten« 
dplyser Jndre Missionær Hans 
Mfen i Auquftenborg bl. a. fil- 
sende- 

-Som bekendt blev Bladet »Bei 
Iamle Budstab« stattet med den Be- 

stmdelse, at de 12 Ptæster ttænqte 
til et And, fordi »Gehst-mer« var 

W for Bekendtqsrelfer am de- 
re- Msder. Denne Paastand blev 

Mbenwetet on hat sidmviitsis 
It M- uhpldbay idet de 12 Pre- 
strti Wider jcevnlig bekendtgsres 
i «Csedetomet«. Derimod hat det 
In bist sig i Irr-MS at »Da gam- 
Ii W« ikke blot er lasset for 
Maler- fra »Richtig Forming for 
M Mission i Rotdslesviq«, men 

It Redaktjrw Pasm Betteler- 
iden videre ever Censut paa An- 
nonm, indiendte as en neuttal 
West- da steuer Name, sum 
W« M W sm. 

Ovet JetidaL Tot-km (Fl. 
Urh) Den sidste Tids Tsrke og 

kenne begyndet nu (18. Juli) 
It site lidt Skade paa Sommer- 
korn oq Græsmarkerx dog tegner 
alt endnu temmelig got-t. Bande 

M oq Sammet-kam staat de fle- 
Ist siedet her paa Egnen rigtig 

·IIU, oq den stdste Tids Varme hat 
W W O qod Birkning for 

TM ndeflestrmi M- 

Uwaitswbjersetim 

lidt addt H-, baade Sigm ca Eng- 
b-. 

J det hele man det start, at der 
kun er faa Egne, hvor Landbruget 
i dct sidste Par Aar et gaaet saa 
betndelig fresmad sam her paa Eg- 
nen, takkct vcrre nogle faa dygtige 
Forogangsmcknd, fom hat vist de 
avrige Veboere, hvad magett Land 
kon bringe-, naat det kun faar den 
ntdvendige Behandlinq. Hvor man 

her paa Egnen for faa Aar fiden 
kun saa daarligt og lidet lsnnende 
Kornland og uopdyrket Hedejord- 
set man nu gode bslgende Korn- og 
Grcksmatker, som næsten can kap- 
ves i Godbed med Markeme paa de 
bedre Egne. 

Daler. Eu Bett-tau. (Fl. Av.) 
Veteran fra 1864, Akbejdsmand 
Nis C. Smidt fta Øfterby fejrede 
forleden fin firsaarige Fødfelsdag. 
Til en lille Festlighed i Krer hav- 
de der samlet fig henved 30 Naboer 
og Bemer- En gammel Ven as 
hom, Vetekan Kaksten Mathiesen 
fra Taler var ogsaa til Stede; han 
tog med Liv og Lyst Del i Sausen 

Nis C. Smidt er fsdt i Kongss 
bjerg i Abild Sogn. Hatt hat tjent 
for sit Brod, siden han var 10 
Aar gammel. Han kom her til 
Østerby 1853. Aaret eftet lom han 
i Tjenefte has J. L. Lotsen, hvor 
han for det meste arbejdede til 
1890. Saa overtog Sonnen J 
Lytsen Guid-den- og Nis Smidt 
sortfatte videte mcd Akkorden-beij 
saa lasnge Krwfterne flog til. 

Da han blev indkaldt 1864, kom 
han til SIC. Detom fottællet han 
endnu weget livligt. Den gamle 
Veteran er endnu saa rast, at han 
flog Gtæs om Formiddagen paa 
sin Fsdfelsdag. 

Gras-by. Afdtd Beter-tu Rentier 
Thomas Schmidt her af Byen, Ve- 
teran fra 1848, et den 18. Juli 
afgaaet ved Dsdm Schmidt, der 
havde ftaaet ved Aktilleriet, kunde 
entmu, nam- Smntoleu heuledtss 
paa Krigsgatem melzsvet fort-el- 
le am Begivenhederne fra den 

Gang, strives til »Man-barg Apis« 

Eis-de- Lmatk fyldte fidfte April Maoned 
i89 Aut. 

List Dei selben Gurt-J Vintets 
kotnet tegner til at ikulle folde godt 
i Aar. Nagen et i Fcerd med at 
modnes og staat med lange, tunqe 
Ass. Pan Ellenbjetg ved szt blcv 
der forleden plukket et As, som 
var 19 Centimeter langt og havde 
92 Idee-net Det var en as den ny 
Rugsort med firkantede Ass. Ellen- 
bjerg et nieget sandet Jord. 

Bedsted. Fund sen Oldtideu. Paa 
en Mark, tilhstende Gaardejct 
Chr. Jessen i Weib-L er man ved 
Plsjning paa en stor naturligGrusk 
banke kaldet »Svinegold«, stde 
paa ftote Stenfcetninger Da Plsjes 
manden vilde fjerne Stenene ved 
Hjassp as en Hatte-, viste det fig, 
at 2 fmukke Ukner var bleven gen- 

nctnhuggede. 

) Martin Gram fra Hoptrup blev 

Hunderrettet am Fundet og fotetog 
en Undetspgelfe af Siedet Han 
sandt paa den sstlige Side af Ban- 
ken en stor krukkefotmet Urne, som! 
var otnsat med 4 Lag forstelligew Flugs Potteskaat. Urnen var fyldt 
til Nanden med thekul og tildækket 
med en sprukken Der-staat Undet 
Kullene laa Refterne af et brændt 
Lig, og paa Banden af Urnen laa 
Gravgodset, en stor og smuk Btjles 
naal (Fibula) af Brauch belast; 
imed prægtige Silvforsiringer. og 
en med stot Kunst forarbejdet Grav- 
naal, 5 Tonnner lang, og en Jerns 
Inn-. 

Endvideke iandtes en stot Bpjles 
naal mete, men den hat-de vist ver- 

tet med paa Gravbaalet, da den et 

mntrmt Jammer-inneha- 
Da der innen Baaben fandtes, 

er det vistnok en Mindeataw og 
denne Formodning ftadfcestei sed- 
at der ogfaa fandtes 6 Bestande- 
iont viftnok hat bitt med til Dran- 
ten. 

Som en Mætkelighed san aufs-I 
res, at der ogfaa i Urnen sandte-s 
flete imaa Kugler af btckndt Ler 

og en forstenet Ssstjerne, en saakaldt 
Tordenstenz disk hat maaste været 

den afdødes Amuletter til Værn 

mod Sygdom og Trolddom 

Pan den vestlige Side af Bauten 

var Unten fuldstændig knustz men 

det bmde fes, at den havde vætet 

stor og staalfornæh og fornden de 

brændte Den faudtes Reiter qf en 

Wir- 
cete det samcede Fund et as 

Gier-u, Cr. W- Wstll It. 
W Wer for norbist OW- 

ins-. 

List om kirkelige Fothold 
paa Fætsekur. ! 

Af Provst Fr. Petri-few M. L. H 

Aaret 1913 tegncr til at blive et 
Llcasrkcaar for Faswcrne i kirkclig 
chfcendc Tet lmr allercdo bkagt 
Lerne- csn Forøgclse as Pkæslccmi 
bedenes AntaL idct Zudem Prcrstcs 
gasld, efter at Lovgivningsmagtcn 
velvjlligt hat-de bcvilget de dortil 
nødvcndige Pcngetnidlcr ved kon- 
gelig Resolution af U. Januar d. 
A. er blevet dclt i 2 selvstasndigc 
Sognckald, og det Vil forhaabents 
lig senere give Mcnigbedcrne vaa 

Færserne Lcjligbed til at bilse vaa 
detes Biskop. Sjcrllands Bifkov 
bar nemliq i Sind-: i Sommer at 
holde Visitats i dennc san affidrs 
licmende Dcl af sit Stift.’) 

At Talen her et om alt andet end 
Hverdagsbegivenbeder. maa sikkcskt 
indrsmmes, noar det erindreåh at 

der paa Fætserne ikke bar været 
Bispevisitats siden Aar-et 1551. da 
Øernes fsrfte og fidste evangeliske 
Pistol-, ellet som ban kaldtes, Su- 
verintendent Jens Gregerfcn Nil-er 
af Frygt fot de voldsomt huferende 
Sstøveke forlod dct sta den katolsse 
Tid bekendte færøiske Bisvefæde i 
Kitkebj for aldriq more at vcndc til- 
bage, idet ban valate at bo i Ver- 
gen indtil 1557, da ban blev nd- 
nævnt til Vilkov i«Stavanget, og 

Bispestolen i Kirkebs famtidig blev 
nedlagt. Fta den Tid hat de fast- 
siske Meniabeder bskt fstft under 
Bissoppen i Bergen oq siden 1607 
under Bisioppen i Sfællcmdg Stift 
og bar fom lokole Tillnnsmand 
hast Brot-steh as hvilke den, som 
striver disfe Linjet et den 30. i 
Rækken 

Summe Vistov Riber snnes at ba- 
ve vcetet i Vesiddelfe al en ssælden 
LivskraftI tbi ban var minde 80 
Aar sammel, da ban ombnttede den 
færsisle Bilveftol med Bifvestolen l 
Stavanaen bvillen ban dog beklasdte 
’i godt 14 Aar. Om bang Vikt- 
lombed som Fett-Biss- sindes der 
imidlettid kun sparsomme Mcddes 

jleller ud over dem-, at han doch- 
lagelig paa Grundng af den ska 
den katolste Tid bestaaende Ordning 
inddelte Fast-erste i 39 Kirkcfoane 
oq 7 Prcestegceld, og at ban Oel- 
lig Olavs Tag s29. Juli) 1541 
indviede de 7 Sogneptwiter ttl de- 
res Geming. 

Tet et denne Priestegckldsinddc- 
ling, fom hat bestaaet ufotandret 
indtil i Aar-. Kirlemes Antal er 

vokset lidt, navnlig i de fidfte Aar: 
de er nu 44 i Tallet beliggcnde paa 
16 forstellige Øcr. Befolkningen er 

taget streckt til: den er to Gange 
fordoblet, idet den i Neforinations- 
tiden var omtrent 4500 oq den l. 

Februar 1911 nsjacxtig 18,000. Men 

Zognepræsternes Antal bar igens 
ncm dette lange Tidsrum boldt siq 
usw-andrer stadig 7, indtil der nu 

fofes en til —- lom den ene Svale, 
der «ikle ask nogen Sontmet,« 
men doq bebuder, at Zomtneten 
nætmer fig. 

Det vil af det ansprte let indfes, 
at de fætsisle Præstevi vigse Net- 

ninger atbejder under langt hauste- 
ligete Fokhold end deres Embedsi 
brsdre i den Ivrige Del as Myrt- 
Ved den nævnte Delinq a«f Sudets 

;er fremkommet to Præftegæld, det 
Ums med 3, det audet mkd 4 seine-, 
hvett as de svrige Prkkftegoeld hat 
5——8 Kirler med faa stot indbyrdes 
Asstand, at Ptæsten lun undtagelses- 

;vis can prcedike i 2 Kirkct paa een 

Dag, idet han hvis Neier gam- 
til Land5, er henvist til at benytte 
»Apoftlenes Hefte«, og skal han ad 
Smjen, hvad Præsterne l de af 
flete Øek bestanende Præstegæld jo 
er njdte til, man han i Reglen gste 
Taten i nahen Baad, hvlllet under 
mindre qunstige Bejrforhold langt 
staaltidkanstepaaenforudbb 
stemt Dag. Wen bot end-da hast 
Eksmwlet paa at Priester i flete 
Uset bot liegst weinest-« pas 
Udjer med dmlkge Londingsplad 
ler. 

J Hovedkitkem i hvis umiddel-’ 
bare Næthed Præsiegaarden altid 
ljgger, holder Præfien Gudstjeneste 
hver Helligdag, naar han er hieni- 
nxe, detintod er det Antal Gange, 
ban bei-get sine Annekskirkcr paa 
Grund as de nckvnto Forhold stættt 
hegt-miser thlge en gammel Ne- 
gel skal han komme til hveti af 
Annetserne mindit 6 Gange om 

Aaret, til nogle af de vanskeligst til- 
gæugelige Øet bog ikke cngang san 
ofte nemlig til to faadanne kun 4 

Gange, til een 3 Gange og til eeu 

endog kun 2 Gange 
Men naar saa Ptæsten kommen 

iaar han ogsaa not at bestille med 
at besorge de Virginia-get- der hat 

·) M Bei-g hat alletede fun- 
holst-d BimeddelteiNt. so, at 
Bistoppes vilbe afrejfe dertil den Id. 
M Ied. 

ventet paa hom. Han indleder Kir- 
kegangskonet, dsber Born, holder 
Brudersielser og Ligtalcr med Jord- 
vaakastelse —- Begravclfcn kan have 
sundct Steh Uge ellcr Mnonrder i 
Forvcjcu —- og first og freunnest 

Jan ban glasde sig vrd i Forbindcls 
Yscs mcd Prwdikencn at samlc omNads 
Ivcrbordet i de fmaa Kirker et An- 
tal Altcrgckster, der langt Verfli- 
qek bvad man i Alnxindclighed set 
vcd Alter-Sang i de ftoke kobenimvni 
ske Kittel-, idet Altergwsternes anr- 

lige Antal i enkelte Præftcgæld 
mdogfaa er lige saa stort som Fol- 
krtallet. Prcesten maa dessuden be- 
føge Stolen, holde Mode i Skale- 
kommission og Meniahisdsraad oft-. 
Hvad der er at g·tte, moa ban se 
at faa fra Haandem ban kommct 
fo ikke igen sie om to Maancdet 
rllesr endnu lasngete Tid. 

Tet Zvørgsmaal ligger nu unreg- 
telia neu-, bvorledes den fast-alle Ve- 
iallningö Kristendom bar lunnet 
bevares oa dens Trosliv udvilles 
under en saa mangelsnld lirkelig 
aa prasstelig Betjeniiig. Og Svaret 
maa fiklert blive, at bvis eringers 
nes Kristentro og Kriftenliv skulde 
liere vaa eller havedfagelig basres 

Im neeres af de enlelte Priesters 
«1!msdilen og svtige Vielfambed, da 
wilde det se galt nd for ftekfte Delen 

zaf dein. Men heldigvis er der pras- 
Idiket for dein oglaa as andre end de 
ffliftende Prasster. Te ftorflaaede 
rllaturforlwld bvorunder de leder- 

lierit oa fremmeft Hain-L snart fini- 
Ilende og gavmild, snart glubende 
lag graadigt, prædiler for dem am 

deka eqen Svaghed ea Ninglied 
og Mxtds Godbed og Alniagt Ter- 
iar lyder Laviangen saa bjerteligt 
og fuldttonende fra Baade, vendeni 
de hjem med rig Ladning fra Fiskeri 
ellet Grindefangft, og derfor llang 
Zalmeverlet: »Na flnr ieg til din 
Naade og giver mig i din Haand« 
igennem Staunen-s- og Brand-in- 
geng Larm en merk Uvejrsnat for 
nogle Aar fiden, da en nokfk Dam- 
per var lige ved at forlise ved Nord- 
knsten as Free-erne· Sangerne var 

unae fast-sie Fiskete der fom Pas- 
faaeter om Bord var paa Hieni- 
rejle fra Sommerfisteri ved Island. 

Og laa maa man ikke tro, at 
Kirledsren vaa Ssns og Helligdai 
ge staar lukket, fatdi Præften ikke 
msdek i Kirkm J alle de Kiefer, 
hvor Prassten me lan ver-re til Sie-H 
de, holdes der — tfslae en fra; 
Reformationgtiden stammende OrdsJ 
ning — Messesqrdstjeneste, spm ke-’ 
deg af den ved Kirken ansatte Degn; 
eller Kirkelæfen undertiden er bet 
Sognetg Laster-, undertiden en an- 

ven deren stinkt Nasid as Wenig- 
lieden Der fnngeg Salmet — ind- 
til for faa Aar siden af Kingos 
Salmebog nu nassten overalt af 
Salmeboa for Kirke vg Mem eller 
Naskilde Konvents Salmebog —- 

og Daaens Evangelium tillige med 
de feedvanlige Kirkebjnner og en» 
Vrcediken af en eller anden udvalgtj 
Postil bliver oplaest J lange Tiderx 
var det ganile Vislov Jespek Brach- 
man, der paa denne Maade —- liges 
som ogsaa ved Husandagt rundt em- 

tring i Hienimene —- kotn til at for- 
tynde Evangeliet for Færingernez 
men han er nu fotlængft bceven af- 
ltft af mange andre gode Mænd, 
af hvilke jeg etsempelvis skal new- 
ne Viflopperne Manard, Matten- 
sen as Skat Nsrdany og Prassterne 
Mau, Andreas P. Leth, Blædel 
Birkedal, Frimodt, Peter Ntrdmn 
og Vilhelm Beck. Disfe Messefaldss 
tjenefter bliver paa nogle Steder 
rigtig gebt, paa andre Steder tnete 

sparsomt bei-ate; men de format-r 
aldrig at fylde Mrkerne faaledes 
fein de Gudstjenester, ved hville 
en Prasst prædiler. 

Allekede Nat-neue paa de anfete 
og bekendte Max-nd fta fokfsellige 
Lejre inden for den danske Falke- 
kirke gennem hvis Prædicener de 
færjske Menighcder. fom anftrt,fot 
en vcesentlig Del Wer der-es Opbygs 
gelie, indeholder en Antydning af. 
at den færsste Befolkning i des 
hele og state ikke er fcerlig prcegeh 

iaf nogen enkelt as de kirkelige Ret- 
ninger. Saaledes forholdet det fig- 
ogsam Færingcn holder ikce af at 
kendetegne sit aandelige Stabe med 
noget Partinavn eller noget Montie- 
Ws Navn —- Lutbcrs alt-ne undtai 
get. 

Endnu mindre fynes der paa Fast- 
øcrnc at væte noqu gunftig Jord- 
bund for de sta Falle-litten afvii 
gcnde Trossamfund eller for festest- 
ste chæqelfer. Katolikketne gjorde 
i Mit-ten of sorkige Aarhundtede 
Forssg paa at vinbe Tilhasngere der 
appe; be lob bygge en Mike oq 
holdt en Ptceft i that-horn, men 

de vandt tun en Familie m nogle 
faa Personen Præstrn forlod Cer- 
ne, Mitten med tilhsreode Præstchos 
lig blev folgt, og nu findet ingen 
Katon paa For-erste 

Bittre Tilflutninq hat en fra 
England inbftrt Wst Bedo-el- 

ie faaet. Ved Folketællingen i 1911 
opfsres under Betcgnelfen »Pap- 
tifter« og »Btsdkc« —- vcdkommens 
de Familiers udøbtc Born medrcgs 
ncde — i alt 182 Personen men 

ligcfom Vaptifwrncä Fremgang i 
Dannmrk i de senkte Aar ck standset, 
lgalcsdcss inne-I denncs Veso-Wolfe on- 
faa paa Fawerms at lmvk naacst sit 
Højdcpunkt 

Det er blcvet sagt, nmafle med 
nogcsn Net, at Uimodtagcliglwd for 
nandclige Bevasgcslser cllcr Mangel 
vaa Vencrgclighed hat Værct de 
fast-er Menigbedcts svage Side: 
mcn mon ikke ogfaa til en vis Grad 
dcrcs Stnkkc2 J Rationalismens 
Tid var der sclvsalgelig ogfaa en- 

kelte rationalistsske Prwfter paa 
erocrna men Mcniglzcderne lod 
sig ikkc anfasgtc bete-L og man ban- 
dc adskilligc Ekscmplcr paa, at Sei-g- 
masnd alvorligt traadte op mod 
Prwfter for uevangelifke Pkædikes 
net-. Og laa maa man heller ikke 
glomme, at donne Fastbolden ved det 
fra Fædtene nedorvede et et Uds 
tryk for det bcdste i Befolkningens 
Kakakteh dens udvrwgedc Trofasb 
bed. Det gælder paa mange Om- 
raadcr og fikkekt oafaa til Dcls paa 
det religiøse, at det arvede bundet 
dnbere og fiddct fasten-, og derfor 
oglaa natutligt for mange bat me- 

te Pan-di end dct selvctbvervede. 
Tet Falk, som bot paa de fast-· 

ske Klippe-er, san med Tat fortge- 
-.Guds Ord bet er vort Arvegods«. 
Maatte det med redelig og fast 
Villie knnne synge vidctc: »Bist 
sial vort Afkoms væte.« 

(»Natt.«) 

Eu Rettellr. 
J »Faulbrut« Nr. 31 of 30. 

Juli i Artillen mrd Ovcrslrift: 
»N. Dak. Kreds’ Ungdomsforbund« 
staat-, at Forbundet indlamlede 
815800 til Los-tolle af en Kirlc 
i Hida, Japan. Det lkulde ver-re 

Ungdomsfokbundets ottende Pakt 
til Asbetaling af Gcklden, der hvis 

ilet paa Kirlen i Kumme, Japan. 
J. J. Kildfig 

Weste til Hjette. 
De Artikler. fom jea nenne-In 

Aarene under ovenstaaende Titel 
bat sktcvet i »Evangeliftcn«, nd- 
kommer om kort Tid i BogfoknL 
og Bestillinger kan indfcndcs nu- 

Dct blivet en Bog, pcm mindst 250 
Eidor. smukt indbundet. Pkis 8100 

Alle Ordke fendcs til lldgiverisn 

Jngvatd Anderscm 
123 Saft Arkansas Ave» 

Denver. Colo. 

Dunste Voget et ikkc dyre. 
l. Raps-leis Bouapaktr. If E. 

Marco De Saintshilaire med Jl- 
lusttationet af famtidige Kunst- 
nere· To fmukke Bind Ined til- 
fammen 639 Sider. Kjbenbavn 
1912. Vor Pris for Pan-set tun 
LIM. 

2. Lsudsbybttneur. If B· S. Jn- 
gemaun 716 Sidet i solidt 
Shiktingsbind. Nu tun 80 cis. 

s. Just-unt- Iiktirifke Not-um 
Walde-nat Sejr«, »Mit Men- 
veds Batndom«, Rang crit og 
de stedltfe', vs »Ich- Otto«. 
Fite smutte Bind: Komponetet 
Shiktins med Gan-tw- — tit- 

» 

fantmen nu tun JACO. 
t. Olivet Zwist. Samfundskoman T 

as chale Dicke-s- Paa Das-ist » 

ved Prof. Bild. Willen 849 
Sidet. Solidt ShirtinqshinL 
Brig 80 cis. 

s. Udtalste Bettler sf chskcei Dick- 
en. Jndehocden »Bist-! Hausk- 
..Vor Falles Ben« oq »Bitte-me 
Ade-". Fern M i Only-Spiri- 
ing used Mund Titin 

1988 Sider. Vor Pri- fok hele 
»Ja-riet NOT 
iC. »Es stifeiC Wstildrins 

fes London of M W. Ut- 
kommen m Dunst i 1912 480 
M i small og M WI- 
bind Ernst i lwidt Iris Jl.00. 

Daifi Luth. Publ. dufr. 

III Missiouslkiuiss. 
Jilams Svtkkd og Kækliss 

yet-eng Kotstoq as Ugo- 
dote R. W. Lunt. Zum-Heut 
Oberst-treffe ved Fru F. Brin- 
stod. 200 Sider Med Wort 
M Navms og Sagliste. Jndb 
i smutt Shiriinqsbjnd Pri- 
sl.10. C 

China vaagnerl If Dr That-l 
Akt-but H. Smitly Untat-Heut 
Masche for Mark og Not- 

qe vad M· Wolfs. 200 M 
mod name bewe- Illustratio- 
ner M Mkori i Jan-et 
M i sinnst illustketvt M 
81.00. 

tolv Mission-viehis- 
ner. quivet of NUMB- 

WVCL M W Of M- 
IsMI M. m km- Eos-. 
NIWCOTEQ 

Dan. Luth. publ. cease 

Mitte-instr. 

Japanmisllouea. 
th wittetet se Kbl Nr 32 ...................... SZTUZ 
Neola, Jowa Mto. Melin Dlsen .................. 2.00 

North Dakota Krebs, Ungdomsforbimdet til Kitlcgældcn 158·00 

Fra en Prwft i den dnnskc Kitte- til et Orgel for Mis- 

sionen i Hide, Japan .......................... 35.00 

Cufhing, Wis» Den daqu Sandagsslole ............ USE 

Weswer Me» de unge Pister Eijsorcning til en Bibel- 
lvinde ........................................ 5.00 

Tilfammen 8775.70 
Indianermislionew 

Fsr lvitteret se Mil. Nr. 32 ...................... 8209.57 
Neola, Jowa, Mts. Nicls Olsen .................. 2·00 

—- 

Tillammen 8211.57 
Jndremisiioneit 

For kvitteret, le Köl. Nr. 81 ...................... 8553.92 
Neola Jan-m Mrs. Nicls Llscn .................. 2.00 

Tilfatmnen 8555.92 
Motmonmissionem 

Fsk lvittetet se Köl. Nr. 32 .......................... 89222 
Moos-head, Iowa, Vethcsda Mindf· .................. 5.00 

Bibotg, S. Dak» sftke Krebs-' Mindef ................ 5.00 
Ille Lea, Minn., Mts. S. P. Svcndfen .............. 2.00 

Tiliammen 810422 
Tit Miura i Japan- 

Fst kvittetet sc Kbl Nr. 32 ........................ 87.00 
Albcrt Lea, Minn., Jcns P. Jenseit ................ 3.00 

Tilfammen 810.00 
Plan-, Nebr» d. 7. Aug. 1913. 

O t t o c a n l e n- 
Kas. f. d. sm. hauste ev.-lutl;. Kikle l sm. 

»1 VII IZIMDZ« 
smockst kn- uaks Dmltu Zeiss M M hellt-o Lust 

As ANDBRS JORGBNSIZN 
183 sales-. Trykt pu sodt Pspik og heftet i Inn-Miit 

tmetrykt can-Its Pri- 80 cost-. 

Nole kam Uddns It Preuss-s lldtslolsot o- Von-: 
...... Det ot- sn ans Staatskasse-C set ade- sit-Mk 

III-S non vix-kollis es weit-send- olskvskdiky tot- 
toller os- sins Oplsvslssk i et Pu- VIUM ....... 

Oxford-INCLUD- 
...... Usako stodok i Bose-s et dei- os such- M 

M i W It tm- Ivilknrllst bstrst hist It 
kckhmms stauen-; tsu m do Its-, lu- sUldtssIs, soc 
is- Øju, m oplsvsk do simtiomh hu stoss- ik hu op- 
Istk It kle W used si- ....... 

(MII stiWoJ 
...... Des meist holt icon-s- ss ins-als Tu, Uti- Of 

Mk M ok Mk- iil stritt-on ...... 
Otto-i Bis-ed i »Kr. Dsh1.") 

Vom Lord-müs- It 

DW LWM Pllsblssllcc Kollis, 
Miit-, seht-. 

l- 

s. 

4. 

Gode Boger billigt. 
Bsqpakte Nummer 9. 

8220 plus Pett- 80 e. 

Seit jede Vtset sf foksielligqrtet Jndhold —- Ille i Dianas 
« 

Den Rette. En Landsbyhiftorir. Pan Dust yet Haft. K. 
P. Mal-Im 654 Sider. Brit 81.30. 
Entragte Lenker. M G. Rat-mond. Mut ei M. I. I· 
Mien. 502 Give-. Pkis Quo. 
Betragtniuget over Krisis Liv. If Themas I. Mit M 
Sider. Uedfat Pris 40e. 
Vanmarts Kamp for Studeejyllaud As Johu Wie. III 
Sider. Pri- We. 
Arme Lohe. If Jamet Allen Laue. Ovetfat If J. cit- 
Osy. 215 Sider. Ptis soc- 
Ktiiteu Blit- Uuqdomsstteget. Fortælliuq of O. s. Zuse- 
Mu. 141 Cider. Pri- We. 

Mit-atmen 1980 Sider. Smulet Beil-desti- sus. 
Un Iltfammen for 

ORW Ils- snto soe. 

Visqute Nummer 10. 

NO plus sitt-M 
Ists fide Bjiet If fikstelliqattet Jndhsld —- Ille Judsmüue 

s« 

In nunmehan Piqr. If Louile N. fleitt M Ober 
Chiassis-sind 
cud er min Falle· If «De Uns-I OWNER M Sider. 
Most-tut 
steh-Mist oq Inn-solt If Catit Alar. 190 M- 
Ciittinq and W- 
slobert Mist-li- Fottcelliuw fta Meist ded Post chr. 
Muts-L 144 Sideb Shittins. 
sit-ten i Jordtær. Distotift W sks state-wand 
If parall- Mrup. 156 Sider. Kommt-set sind. 
Israefirtællinqet l. Miteliqe Fette-Mater iu- Vtm If 
first-inq- spksqtteke. us give-. W. 

M 1261 Biber sod, fund Wiss i Miste-the Zion — 

M fmulede Boqladepris 3825 —- nu also-muss for km 

NR plus Int- We. 

Mc 
tilde-w WMWVIÆOOMVOIWMJUUJU 

via-atmet qustisssiWWsw 
auswskpswsudessz III-sum 

MMMMSMM 


