
»- 

»Tai Bin-WI- — ldm Biin 
« 

«IorM her Miit —- gov is« 
W Itan Of veligisie Ve- 

J Kirken 
er der en Leere saa fordømt og 

Drang, 
at ej en Aloorspanse gør den hel- 

lig 
og hjemler den nied Ztrifs 

tens Ord on gennner 
den grove Dnn Ver under jagt-et 

Entom-. 
Den jannne Laute iorelonnner i 

»He-ins Richard U1«, hour den onde 
Gloster toter onr jit Form-den og 
de onde zdrbr1)d-e1jer, ljan dar be- 
qaaet, og itte blot stjult, ncen til- 
laqt andre, sont netop sont Feige 
af de sannne Zorbrydelser, han selv 
havde bogaaet, mishagedc han« 

Men da jeg futter og med et 
Striftens Ord fortwller dem, at 
Gud byder og at gsre godt for 
ondt: Og da jeg tlcvder tnin neg- 
ne Ondstab tned umage Stum- 
per, stjaalne fra den «l)ellige -S"itrift, 
og synes en Helgen, naar Ineft 
jeg spiller chwel 
Nackt det hedder: 
Djasvelen citerer Striften for sit 

eget For-maul- 
iaa er dette ogfaa en Henstilling til 
Veretningen ont Jer Zristelses 

Fra sin egen Lcksning af Bibe- 
len ved Sinnes-warm at der skal 
mere end erlesløfe Grnblerier til 
for at finde Hakmoni melletn Uds 
lagst, der tilsnnelndende er hinanden 
tnodsfigende 

Da Kong Ricard den Anden fad 
indeflnttet i Slotsfængslet i Pom- 
fret, morer lmn siq med at sam- 
menliane sit Fængfel med Ver-den og 
indbilde liq, at hans Tanter er denk- 
Jndbyggere 
Og disse sannne Tanter er, iiger han, 
i Hain-r lig denne Verdens Men- 

nefferz 
thi ingen Tanter er tilfreds. Den 

vedre Art — 

iocn Tanler om guddonnnelige Ding 
—- er blendet 

med Stmpler og tastter Ordet selv 
mod Order —- 

Som dette — Vom-net hid J fmaa 
—- og atter — 

det er faa haardt at tonnne fom 
for en Gmel 

at træde gennem Maule-jet- Stol- 
Ub 

For speist er der tre Veje, ad 
heilte man can ftlge Shateöpeares 
Kendskab til og Brug as den hel- 
lige Sktift i sine Vetter, first hqns 
lisefremme Omtale af bibelite Be- 
givenheder oq Personen dernkesq 
den Tone og Farer iom gennems 

treenger hans Moral og religisfcn 
Peinen-new og endelig de poetiike 
Junker oq Villeder, jom ban mer 

eller mindre direkte lmr deutet im 
Vibelm 

Jeg skal her tun holde mig til 
den firste Del af Etsempley der 
for svrigt ogfoa afgiver de mest 
ntvetydiae Beviser for Digterens Bi- 
belkendfkab, strwklende W lige fra 
Vibelens fskste til dens sidste Mad. 

J The Tempest bestriver Cali- 
bon, hvorledes Prospero frq hans 
ferne Komme til Øen havde be- 
bandlet denn venligt og i Beitr-ce- 
belle for at opdrage lnnn softe leert 
ham 
at nwvne det ftore Uns-, og jda det 

mindre- 
iinn brcender ved Dag og Nat- 

Raak Poeten i King Henn) Vlll 

szkjer om »Mennejlet fein jin Sta- 
beer Billed«, tan vi ilte were 1 

Spiel mu, at yan hat tasntt paa 
Æftens Ord: Gud itadte Meinte- 

iiet i sit Wurde 
W M VU site for vidt endog 

Ilei at fremder-ge et Udvalg af dis- 
it Mleh der streitet fis over 

hole Bibel-as jeg W not usw-se 
wel- ai han« Minim- tu 
stbelenietmsellat«th; 
Ist« stemlle Werd-unt of Man 
DIE W het: i 
IV Mk dpev tin Morden Lqii 

W Foae —- 

den Jakob var fva vor-es bellige 
Abram — 

for ban- lleqe Moder vlrker hqm 
M bedste —- 

Desnden tales der om »Das-II 
Ijtom«, Jakobs Stad«, »Wie-en 
Daniel, »den tobt-e Sen«, »M, 
hu de taldte deres Broder«, M. 
s, N, »den Vollk, Nortnceeren ma- 

nede Dimlen ind l,« M. s, 

Mitterlig Wie er det at se, 

Inder site i Form af Meisterin at 

M Mr ever hele W Aa- 

W i Gad- Væsen on Egert- 

—--f.———1-— 

Visloppen af Winchefter otn den af- 
døde Konge i folgende Vendinger: 

Han var en Konse, velfignet of 
Kotigernes Kotige, 

»Zum kannoede i Hasrskarernes Her- 
rers Krige 

J Kinn Henry den Zjette taler 
taler Kotigen sin Plan at gøre et 

Korstog til det lyellige Land: 

Derfor til »Um Ost-no lungt bortc 
Vennerl 

nu sont hans Stridisncand, bag hvis 
Iignede Kors 

nort Ord og wire bnder os at 
tasnwe —- lkine heilige Max-tier, 

»in-r not-:- Elllnld de dyre Fødder 
vansdred, 

der nu fior fjorten Hundred Aar 
tilbage 

for os blev naglet tisl det bitte 
Kors. 

Den ovennævnte Forfatter stri- 
ver om disie Bibelsteder, vi findet 
bog Shakespeare og den hele Raskte 
af engelfk ·Litteratur, læg dem sam- 
men, dele vore bedfte Forfottere, 
iom bar fkrwet om Einver, der ikke 
er specielt religi-se, og vi vil, tror 
jeg, ikke i dem alle tilsammen finde 
faa mange Spor af, at Vibelen er 

bleven lasft og brugt, sont vi hat 
fnndet bos Shakespeare alene. 

Der san heller næppe dære Tvivl 
onn, at af alle de Vogel-, Shakesi 
spoare bar last i sit eget Moder-s- 
mcmL ist der ingen, han bar vasret 
more fortrolig med en den enge-like 
Bibel Dog tror jeg Forfatteren 
slyder over Maalet, nnar han tæns 
ler pan den ftore Poet fom en, 
der bar bevaret Qrdet og baaret 

JFrugt deraf; Taalsmodighed, udades 

ilig Fragt til Guds Ære og Mennes 
skeslasgtens Mlsiqnelse. 

Thi dct forekommer i det mindfte 
mia at Shakespcare ikke kan frikensT 
des for undertiden ogsaa at have 
drugt Striftesns Ord paa en mindre 
baldig for itke at sige anstedelig 
Monde, og de For-spa, der er gjort 
paa at bortforklare dette, falder itke 
lige vellykket ud- Men dette udeluks 
kcr ikke, at man indrjmmetz at den 
store engelske Poet hvis Winde i 
Aar er bleven fest-et ier blot sont 
paa var fortrolig med den hellige 
Skrift, men oqsaa gjorde rig An- 
vendelse af denne i five Vcerker og 
oel ogfaa til en vis Grad feste sin 
portifte Inspiration fra samme 
Eil-de 

Og alt-ne af den Grund vil der 
Vasrc Grund til ogsaa fra vor Si- 
de at mindes den storr rngelfke 
Digter. 

W—»- 

De to Vananmænd 
tfsn læterig Historie oni steig. 

llde paa det oberste Nørrebro 
boede to oindfkibeligc .Oactdlendc, 
Haus og Peter. Amme hade de i 
en tidljg Illder kostet sig over Zin- 
diet as Enden-T- Frembringelser og 
Jncporter as disk-sc- til nordligcsre 
Himncclstrøg, med andre Ord: de 
time lienge med Vonanvogn Og da 
de var fedt i sammc Kvarter og 
derfor havde et vist Personalbekmdt- 
fknb paa Siedet, travlede de det 
famme Distrikt igennem, findende 
Vefordrikmsmidlet fotan sig og for- 
knndende med Indelig Nost, til hvils 
km Prisi Insfoncsns forhaadenværens 
de Freisibritmelfer knnde levercs de 
iorlviqneende Venetnrianere 

Un kunde d. jo ikkc godt nnd- 
,1n-.1—I, at Hans- oq Peter passerede 
hinnndisn used deress rullende Bntiki 
ker, im san var fekvsølgelig Blickene 

og Talemaaderne hverken milde el- 
ler slcbne sner as dem mente at 

have den jøkstc Rot til at drive Han- 
del paa de Egncs, og kmn anscm dek- 

for Konkurrenten for at here ind 
under Forbryderkategokien Og nam- 

de blev for heimste-de faaKvarterctss 
Beboeee fette sig generede af Stei- 
eth M der nu sog da en stilfasrdin 
Opkadkkng M den patrouillerendeJ 
GOWW vm at san de stridendei 
Partei forliqt ellee i bveet Fau- M 
at vckee lidt tangere men W- 
ien, der var en Mond med Wer 
i, erllærede gerne, at efter He. Maj. 
Kot-sent Prollmäon af August 
1914 vilde det vceve urigtiqt as ham 
et taqe Parti for den ene elle- den 
enden as ide stridende Mr: dem 
forholdt Fig neuteal Die-Hans oq 
Peter kasnwede »Ist-due om M- 
get paa Handelsmarqadet inden for 
munterer Og de, der overvterede 
Striidiahederne, iagdet En stenne 
Don mager de i Totteme paa shlns 
andeni Eller andre mensc, at dette 
var umuliqt, da de to Werkede 
Handelsmcend trodö alt var i Ve- 

siddelfe af for wegen Kultur eg 
For-stand M at indlade sig paa M- 
ge Dumäeder. Og de Nste trat lde 
paa Skuldrene af de fivste der kun- 

deværesaa miveattrovaaSlagss 
umqu mellem de to Vernimmst-d 

Ins U Edelst- W Wh- 

nne Gadety og havde Hans saaet 
Fasrten af, at der Var slyttet Falk 
ind, toa lzan Waden i Vesiddelse som 
sit lovlige Gebet Men Peter var li- 
xiesaa istitiatinria, on stete det, at 
det blen dani, der kein sidst blev 
Fortmldet ntellent de to natnrligniss 
Exte ncnlJzXere Og det snnnne stete 
i«slniel,nslj.,1, dersom det var Hans, 
.i.-r fein iidn ksl de nne Finaswhd 
IHI 

Zaa stete det et Fsoraae at et Hielt 
Hin Mieter blen taaet i Arna, oa 
Dank-, der nein-de stin« Handel i det- 
te Insn Følqe as, at lian iiavde ab- 
Turoeret Tilsledevwrelsen at stere 
Verneilotte spaa Trapperne on i 
Vindnerne, sik saa den geniale Ide, 
at anlceaqe et swrskilt Depot i dette 
Marter Alt oprette en Filial af 
Vananvoanen i den nye Kolonis 
Oa da Peter naste Dag stillede i 
Gaden med sit KøreteL hvor de paa- 
tlnenaende store stive Bananaskilte i 
Daaens Anlednina var malede op 

»oq de »in-re Molker« nnderstreqede 
»med redt Mask, fandt ban til sin 
Essai-me at Konkurrenten allerede 

spat vaa Pletten oa netov stod og 

sinsormerede en yngre Bruder om 

;Priserne, der sknlde afkrceves et ke- 
lbelostent Publikum, saa ban selv 
knnde fortscette med den andenVocm 
i de amnle Gaderz Broderen ssnlde 
altsaa sorestaa Filialen 

» At fsorstaa alt er at tilqive alt. 
Men den Filosofi knnde Peter gan- 
ske natnrliqt ikte lwlde —- tvrertimad 
da ban sotstod det bele, røa han i 
Flint og svar at ville edelasgge 
Konkurrentens Foretaaende Oa sra 
den Tag var der Kria Paa Kniven 
mellem de to Købtnrend 

Det beqnndte Daaen eitek med 
et Stnb til Filialem saa tre Klaser 
lonende Bauer on t Bat-dekorativ- 
ner git i Labet. Nceste Dag var det 
Hotsediorretninaem det qit nd over, 

den ene Voanstasna tttwkkede ved 
Reden —- og Tredjedagen derpaa 
laa Hans i Rendestenen med et blaat 
Die, en forstuvet Haand, en revnet 
Fratke oq en fortvnnden Sirt-eure 
Saa snart den saaledes misbandlere 
var blveen nogenlnnde restmireret, 
git han selv anarebsvis til Vierks,j 
og en skønne Daa nisdte Peter ved 
Hjemkomsten sin Stiel-ne i Gades 
deren i Form as Konkurrenten-Z tmt 
knnttede Nawer oa ene Træsto. Da 
nn var det bang an at lappe ag! 
tltstre over de slaane Vunder. 

Og saa var Striden standende. 
Saa snart den ene var kampdnatia 
efter et Nederlag, tog han esebliktes 
lia Offensiven overfor den anden »- 

og omvendt. Og de ajarde i Lsøbet as 
et Var Maaneder bekme et neget 
desett Jndtrntt Hans hande, da han 
en Dag qjorde Stadt-n op, mistet 3 
Teender Og Farligtyeden i det ven- 

stre Ben; en Flcekke i Baghooedet, 
tke knnste Knoer og et konstant blaat 
Øje snldendte hans ydre Ztønhed 
Og Peter var tilberedt paa en noget 
tilsvarende Vis. 

Under die-se vedholdende Kanipe 
tnnde det selvfelgelig ikte nndgaacy 
at de respektive FrugtVirksonilieder 
kom til at lide fuldt saa meget som 
Jndehaverne Koberne blev fast-re 
— smaa Piger turde slet itke 
handle lsos de nhyggeligt udsfeende 
Vanannmsnd —- og hertil tun-, at 
en nentral Tilstuer en stønne Dag 
iandt paa at starte et Konkurren- 
ceforetaaende ttl Bett-is og Ha116'. 
De saaledes distancerede Handels- 
masnd betragtede natnrligois dette 
sont en Forbkydelse, for twilten 
jagen Tilqisvelse fandtes, og hver 
for sig rassonnerede de over Sagen 
med det Resultat, at de stod nsors 
staaende oversor lGrunden til, at den 
sraskte Konturrent itte ogsaa gtt 
rundt med et blaat Øje Hvorsor 
stnlde kun de to tasmpende eje den- 
ne Prydelse? Det var so ganske me- 

ningsløst; han butde ikke gaa sti- 
Og saa gav de sig til som en lille 
Afvetsling at chikanere og derefteri 
peygle løs paa den fredelige Haus« 
delsmand — than var halvt vern- 

ssr i Forvejen oa lille as Vækst — 

as da han as disse ncerliggende 
Grunde stkke slog igen, nien bare 
M Wdet under Ehikaneriers 
M VI Magens var dGekrer itte 
Mist km et bringe Oenkurrenten 
dort tm WW sog Marte- 
M tm en tmdan M, at de var 
ausdetebe mod han- We 

Wen estephaauden W der 
flere kmhikretende M op. De 
gtdrde spde Fonetntmer —- bb q. 
MU Gm- vs M oft-e wette 

an hart var den It can- anlegte 
Music for-wundert- soq da d- sp» 

iden for at ersare, oin han kunde 
tasnke sig en Art Forsoning med 
paafølgcnde Deling of Markedet. 

Altsaa begasv lmn sig en Aften 
lieu til ,,3et grønne Trw«, hvor 
Fjenden søgtm og frenllagde sine 
Tanspr ienlav me. Uhu Hnnä 

Jder ogsaa sorniodedo noget fordæg- 
Ttizit ou laut ved SIenHJten, qerandcde 
i Vesasrfermseri, og sinnt lmn i 

sJHrNHiJoeden gnirike dette Qsriers 
»AirikneUcr, ais hati dog Urats les 
Hikia dein1e, ilntkonsniende de tidli 
satte I;aaben-Udeld og sont Følge as 
en kort Diskussion med Peter onl, 
hueni of den1 der var Glarsageu tJ 
den jrygtelige Situation, de begge 
led under, under hvilken Drøstelse 
,,Træet«5 Bært, der som Følge af 
bemeldte Situation havde et ststre 
Bei-b til Gode hos Hans, pustede 
til Jlden med giftige og haanende 
Tilmad 

En Time efter fandt den patron- 
illerende slsladebetjent de to Kæmper 
i Vejgrøften udenfor, bevidstlsse og 
blsdende Sau kom de paa Hospii 
talet og senere paa Straffeanstalt 
— alt til Lege-ins og Sjæls For- 
bedring. Og spkft 4 Maaneder ef- 
ter san de atter Solen stisnne over 
det yderste sinkeebro og onmügi 
gendc Villaveje — —- 

Men de saa oasaa til deres Gar- 
ine og EZorg, at der var dukket 
fire m)e Bannnmwnd op i Marteveh 
og at »Bei-neue flokkedes om de« 
ncene lwidkitlede Handelsmasnd Og 
de fokstod, at de nu maatte be- 
gynde forfm paa at skabe en blot 
taalelig Tilveerelse, og de fortrsd 
bittert deres Dunshed og Stridigs 
liederne, som de nyopdukkede Kon- 
kurrenter nii spkofüerede af. Ldg 
saa begyndte de sorsra — Hans 
ude i Valbn og Peter i Sundbys 

;erne. — —- — Saaledes er Hi- 
lstorlen om de to dumme, sortsynede 
og stridbare Bananmcend fra det 
yderste Nørrebm Og maaske den 
kan tkne en og anden til Advav 
sel og Forklaring af Mets Fer- 
nomener i Almlndeliglhed og de for 
Tiden raadende i Scerdeleshed 

Edward Spore- 

Et Par Ord fra 
Ellendale- Kalten 

Da Prcrstefantilien hat maattet 
flytte tre Gaum-, sidon de for godt 
trcs Aar fide-n flvttcde hcrtil, bar 
Kaldet taaet Stridt til at købe et 
Ins i Ellendale som Prasstvbolig 
for Fremtidca Handolen er for 
faa vidt sluttet, man trasder eaentligk 
forst i Kraft til førfte Mart-I 1l)17.i 
Kølwfummem as kwjlkcsn vGalvdelcsnl 
skal betales nod den Tib, er 82,000. 
Prasstefamilien jlnttcdc ud paa Bir- 
bnsEanen vaa on Farm for i Vin- 
ter, da de blev forboldsvis plule- 
liat opsagt paa Trods af Lsfte om 

at kunne lefe Haset for mindft et 
Aar fra Marts, fidstledne, og ikke 
var i Stand til at faa et andet Hns 
i Vvon der, nu Vinteren stundede 
til. Paftor H. kaldcr det: Jndbens 
telfe af det forsømte oa kun for saa 
Vidt et Fremfkridt —- vilde doa nok 
lalda Date-rollen af en Kirkebvas 
nina i Geneva oa en i Ellendale 
for et Virkeliat Fremlkridt 

En af Mrsu Earric Rufens 
Banner-. Wink-, bar i Sommer lot 
fia i Spikrlen for en Jndfamlina til 
Ofaslp til en Automobil til Pa- 
stor Haufe-as Der blev kun ca. 

8150 for dem solv at bistala 
Med den ask de Fremlkridt, baade 
raste og lange 

Som man vil se andet Steds her 
i Vladet døde Mrs. Nleltz Ismen- 
len fra Summit d. 80. Juli. Det 
mcrrkes stasrkt for lwer, fom afgaar. 
tthi St. Angaar Meniabed er kun 
lille, stsnt der er adstilliae danske 
Familler i Qmeanew 

Don lidlte Daa i det qmnle Aar 
(i1915) blov Peter S. Mellen lSlceli 
braver-Peter MeUeM bearcwet Oa- 
saa han var en af Herrens helllge. 
Gan tllhsrte Brorlon Menlahed. 

Montag Peterer oa Johanne 
Johnlon boldt Bryllnp d. JO. Nov. 
Til kakel 

Vi bat-de en Nackte Missionss 
sit-der i Brorfon oq St Ansam- 
fra 27. til 8 Der De var aodt be- 
Wate Baade i Geneva og Ellen- 
’dale var der oqlaa eet Msde Iwert 
Stad, aodt bei-at Prekftserne Hass- 
aaard oa P. M. Peter-sen samt Læas 
mwndene Claulen oa Adolpb Mel- 
ken førte Ordet. Det var aode MI- 
dep K A l- 
W 

Den semier Ema-ring. 
»Jnllands Posten. 

Nasst efter »den feldaraa Sol- 
dat« er inaen saa po«pulær i Inst- 
land fom den Mike Komiker. Mens 
den fsrfte vil erobre den beke Ber- 

dem vil den anden hiælpe Tvsks 
lands Fall wer de Vanskeliqhedeh 
M Wi Btosade hat bragt 

se man am ni- 

dere endnu i Tyskland, man ser als 
lerede,l1vorlede8 man ester Krisen 
Ded Hsielp as de Opfindelser, sont 
Flmni sei-rn, lnn ninrt, vil knnne nnd- 
msre en Masnade as de Vater, man 

im· lnsntede im lldlandet, ag er- 

M t-« dein med de »Erlat;« klllidleh 
snn Cl .i: Eksmi m- aliinndet 

» 

klllan las-w sur Iseblitset i THE-» 
Und slniis as Hans-te AND 71 

ffialan as drasndte :lkeddeskaller. Man ; 
lauer The af Vlade af Jardbanxf 
Gindlmr oq Mnrbarplannm -nkj 
ker as Zacharin da Nin on Mal ! 

oq P sikiløde as Tlcaaelwide sag sue l 

stig Vanille Jonning laneI a l 
Eitronsnre, tørrede og malede Roer 
og slere vellnatende keiniske Pras- 
parater, og knnstlge Æggeblommers 
vasentligste Bestanddel er sarvet 
MajsmeL Det, det stadig kniber 
mest med, er som bekendt Fedtstos- 
ferne. Mangelen er bleven scerlig 
stor ester at man sor at spare spaa 
Kartoslerne, bar givet sig til at 

llaate Svinene ester en Maalestok, 
som man nu i bøs Grad fortryder. 
Man er nunaaet til at nddraae 
Fedt as Oldenborrer og vel at 

man-ke: rigtigt Fedt til at spise, 
mens man til industriel Bang nd- 
draaer Fedt as Kloakkernes Band. 
Som Salatolie anvender Inan en 

Vlandina as 96 pCt. Band, 2 pCt. 
Fedt oq 2 pCt. Gelatine J. Ste- 
det for Smør bruaer man en Del 
K1mstprodnkter, sont Avilserne er 

snldte med Nellamer sor. Der er 

.,Vnttetal«, lavet as Kartoffelmel 
og ntineralske Salte, uddraaet as 
Tirere oa Fedt Det er et Lnkssuss 
produkt, der koster 8 Mark pr. Kilo- 
Et billigere ,,Bntter-Erzatz« bestaar 
as M pCt Rand, 13 pCt. Kartof- 
selmel oa 17 pCt Fedt on Salt. 
Dette »Smør« kostet knn 2 Mark 
80 Pfa. pr. Kilo. Man er nn oasaa 
beanndt at lave Smør as Svisne 
on Okseblod 

Sasberationen er sat lanat ned 
nn. Den er vaa 100 Gram pr. 
Hovede oa pr. Maaned. Denne Na- 

ztion skal strwkke til sbaasde til Tei- 
lettebrug oa til TøjvasL oa den er 

saa rinne, at Kemikerne straks bar 
saaet Hænderne fulde med at sa- 
brikere manae Slags »Seise-Er- 
satz«. Ved Analyser har det vist sta, 
at noale as digse Produkte-r kun in- 
deholder 6 pCt. Fedtstos, mens der 
i andre Mnbovedet slet ikke sindes 
Fedt De tyske Aniser indebolder 
i denne Tid en Mænade Retlanier 
sor et nnt VaskemiddeL som bedder 
«Seife ohne Sieife«, »Sei-be nden 
wae««. Man den-ver blot at blan- 
de det med Vand aa saa lade Tøiet 
kan i det. Man faar det nden Sas- 
bekort Som anasoder anvendes 
nn meaet en Melmasse der er frem- 
stillet——as tnnste og malede Ben, 
Muslinaeskaller. Lnna oa Slaateris 
af—sald, ja, endog as KødmeL lavet 
as selvdøde Dur. 

Skønt alle disse Suerogater ikke 
synes saa saerlig genialt opfundne 
og paa ingen Maade kan siaes at 
Vasre aode Ersta.tninaer, sylder de- 
res Opsindelse dog Tyskerne med 
Stall-bed, og det er ikke siældent i 
den tnske Presse at lasse Udbrnd 
som: »Den enaelste Blokade har 
ikke hast andet Resultat end at vi- 
se, hvor dyatig den tyske Kemiker 
er, og den har saaet tysk Videnskab 
til at blomstre i højere Grad end 
nogen Ssisnde fett« 

Alligevel er det dag, som otn der 
dar indsneget sig en Mistanke onl, 
at alle disse kemiscke Ernæringsmidi 
ler ikke er as det Gede, oa at det 
snarere konimer an paa at spise lidt 
af de rigtige Produkter end meaet 
as de kemifte Der er i Tyskland sor 
Øjeblikket snldt as Hindhedey der 
alle prasdiker, at inan.skal spise saa 
lidt loin muligt. Det hat Tyskerne 
ikke vcmskeligt ved at esterkomme· 
Og sor at man kan «leve as et Mini- 

Emum as IM, anbesales det især 
at wage Maden godt. En tysk Dok- 
tor Kersttirig bar netop i den sidste 
Tid ofsentliggfokt en Række Artikler 
i tnfke Blade under Fællesstitelem 
,.Byaninaen er oasaa et Kann-mid- 
del«, og Ihvovi ihan beviser, at sdet 

Her sorbavsende ltdt, et Mensneske be- 
hsver sor at leve, naar blot han 
tygaer Maden godt. Paa de berlins 
sske Nestanrattoner kan man se Raas 
det blive fulgt i vtsd Udstrækning. 

Ttyskerne trotz at Blokaden vil 
medssre et stort Opsving i Hjemmei 
peodnkttonen as de Vater, man sør 
forskrev fra Usdlandet. Den vtl dog 
vistnok ogsaa bringe et Resultat i 
Form as kronlsske Tarml«isdel"ser bog 
noale Millioner Mennesker. 
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Luther - Medaljer 
prtrgcdc i Anlkdning nf 

Neformatiousfcftcn. 

Billederne viscsr Modaljcns to Sider i fuld Størrelfe. Hver 
Medalje i en net lille Æskc. 

Prier 
J Kobbcr 25 Cents. J Bronze 50 Cents. 

En størrc Modalje i Bronccy LTX Tommer i Diameter faas 
for 82.50. Fortkjnlig egnct til Fødfelsdagsgave i Feftaaret. 

Danifh Lutherau Publifhiag Haufe, 
Blair, Nebr- 
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This book containing as 

it does 9 separate jllustmtk 
«,--«ed true stories from the 

«time of the Reform-NOT 
sp slmnld be found especially 

"suited as a gikt book in 
slmthemn Sundny schools 

s« ln view of the approaohing 
quadrjcentennial gelehnt- 
tion, 64 large Pages. 253 
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Other Tit-les in the same 

--.-. ":«« -««l-.--.;««»-.-. :-,,2s«kååj Sories as follows- 
«-«:-;;z;k «- F Lito of Luther-, Likc of 

Witzes-IT:-.:I.Mmämi-EM«IMHB Christ scsves ttom the 
Holy Land, Pius-blos of Our Lord, The Vjotory ot the stoss, 
Paul the Anmut-, snd Live- ot the Äpostles. 

spooisl quantity pkicos (Usokted Title-) upon appliostion 
DANISII LUTE PUBL. sollst-, 

Kind-, Naht-. 

Etk Hm Højskote. 
« 

Mk Horn lløjskole akholdek sit antek-Kursns 
ktsa 1. Dec. til l. Mai-te skkiv ekter Katalog· 

Adresse: C C. Kloth, Forstander, 
Elk Horn, Iowa. 

MTOBY OF THE KEPODUÄTION. 

A new edition of this excellent book has just come 
from the press of Luther-an Book Concekn, Columbus, Ohio. 
It is a book that should be found in every Lutheran homc 
and that should be earekully read by every young Luther- 
an man and woman. such reading will contribute lakgely to 
a proper appreciation of what our Lutheran chureh is and 
stand-; kor. 

The book contains 208 pages and is substantially bound 
in cloth. The ptsice has been reduced to the insignikieant 
sum ok 35 cents to place it easily within the reach ok all. 

We carry the book in stock and can fill order-s promptly. 
Dan. Luth. Publ. Evas-. 

Blei-r, Nebr- 

vlDanä college, 
Blair, Nebraska. 

Begyndte den 26. september. Dot- tilbydes Undomäains 
i kjllgsado ABC-linker- 

l. Prosomivariet ellek totberodevde til Præstosltolea, 
ils-e Ast-. 

II. Not-mal Akdoliagon kot- vordomlo ,,tosolscks". 
Ill. Alt-Kleinigk, Akeurigt Kann-, det- givek Adgsog til 

Univemätetok og Sollte-os- 
lV. collostz do to køksto Ast-s Arm-ice 
V. Esadelsslcoltz tosusigt Kann-· 

VI. Unsilksltole, tosuusigt Kann-. 

M. lløjslcolea,.hvok Bläven liaa take do Pag, Elst- til- 
tkænges most, udea oogot smkligt Esatyo til Blut- 
amx l deuno Akdeling besse- smsliig West pu 
Basel-h kot- inclvsmlwelo Ilsadscqæael 

skolon st- tnorlksndt at stston Nebraska os lut- Ret til 
It Wo Diplomssok og ,.cektithstes« til ,,tosohs1ss". 

Als Porespjrgslsr bosvskss used Glis-da 

Isltkiv sktor Ist-los 
I-. A. UND-II 


