
Skriftlæsninm Am. G. 17, 24——- 
28x Mietsh. n, 28—30; 1 Peter 
2, 21—25; 1 Joh. 2, 3—(3; 1 

West 5. 22. 

Titsdag 1. January 
Den almindelckge Kirse — sdet ense 

Liegende, Ihwis Howd er Kristus· 
Migelfc For de krrstne Vbds 

vors Sankfuwd gennem We At 
den sum-me ngave, med ide för 
ssellige Esvner, dmger sde adfsilte 
Smäfuwd fnærmere til hvevatrdre 
For Ojeriemnsogsning i Kirben an- 

gaamde dens MangTeL 
Beteiwebsez Ack mar Kirken hat 

feile-D saa var Aar-sagen ikke Her- 
rens, men Idens egen. For Mr 
kens Mangel spaa at række de un- 

ge Mænd -og Wirt-der i Ver-dem 
Ban: Ast 1918 mqa oplgve mer-e 

Fremgang ifor Kisckens Ewhod. At 
sved Aaudens Helligclsa Sandhes 
dons Kærslinged sog nye Gaver af 
Visdom og Energsi. Kirkens Vidness 
lmrd maa Glive et Banner for 
Vordem At Kirkens førstc Plkgt, at 

evangeli«sere Ver-dem maa sblive gi- 
sin rette Plads. 

Skriftkæsning: Ef. 2, 13—22: 
Hebt-— 11, 33——-12, 2; Ef. 4, 10—— 

m: Mat. B, 10; Ordfpr. 23, 22— 
M; 2 Thesf· 2, 13—15; Makkh. 
28, 18-——20. 

Ouödag 2. Januar. 
.kationemie og deves Herskcve. 
Bism: At Guds Guds Honsiqter 

s Kristus maa blive spgt sog kensdt 
blandst Nationerne. A-t i Wu- 
gen af« Monernes Jdealcr, Na- 
tionerne msaa finde Muts. At 

Bostræbelifeme «f-or at befæste evarig 
Fer mellem Natbonerne maa blive 
guddommelig lebet At Genole- 
sen maa blsbve betrog-tat og smwvir- 
ket af skylddg Henfyn Vil Gtrds 
Ord og de Ding, sum etc ewige 

« At de Vyvder, fom Ewiler paa de 

styreude og dem, som skccber sog 

paavirke den usssentiige Mening, man 

blivcs jagit spaa alle Kristneä Hier- 
ter. For intaa Natiioner,-«saqve 
beim-rede og lddewde under Krigens 
For alle dem, der tjener og bei-M 
i SamfundeL 

Efriftlæstring: Ordsp. H, 34; 
21, 1: 1. Peter 4, M; 2 Peter 

9: Jst-Er 12, 20-—-32; Efajas L- 
2---—1: 1 Kor· 4, 1—·5. 

Totsdag Z. Januar-· 

T- 

Familie-nun Skolctz Collegeszs, Jg 
de unge. 

Tatsiqelsez For Velsignelsen knyts 
tot ttl Fanijlitslivot For Troste-n og 

Foraissningcn 0111 sulig lldødeligknsd 
under Sorg-et 

Ums-: Ilt Provilegrcmc og Anspa- 
ret ocd Rotasldrosknbot qlndclig maa 

bljvis detnqet ’Ilt Familiscandagd 
og ,,.Icmrisn-.usn ved sperrend Tilbes 

delik« man have en førftts Pladsis 
i Wem-now Alt de nnge man viel- 

gc den-CI Lasanin Underholdning, 
Kannnomtskab, sna de maa bovares 
Ubeimijtksde as Ver-den« For Rel- 

signclsc over alle Lasten-. Alt i alle 

Lastdomginstitntiomsr Oerrens Frygt 
maa blive Visdoms Begyndelse. 

erlæiznitw Zul. 127; 2 Hort 

L, L 1 Kot 15, 5-1——57; Matth. 

18, 1-— -«; Ordsp. l, T; FI, 10 -12. 

Ftedag 4. Januar. 

Hjctnsmenesz Mission 
Bønx At Krcwcne i enhver Klasse- 

i Samfuudet maa fisnde Forstaaclfis 
has Rittern M kriftcslig Sympathi, 
wrlig Behandling og qcnsidig For- 

staaelsc mellem Arbejdsherver og 

Akbejdere maa bringe Menneskene 
sammen til gensidig Velfignelfe. 

Sktiftlæsning: Mattsh 22, l— 

m; Ordsp 22, 1——2: Jak. 2, 1—— 

9; Mal. 2, 10; 2 Kot-. s, 12——ls. 

Lstdag b. Januar. 
Mission sblawdt Mahoms-dankt og 

Weh 
Daksigelset At felv en Verdensoms 

spændende Krig jkke san ftawdse 
Djulene paa hans Bogen At Kir- 

kerne ude spaa Mission-W 
frtmodig Lager op deres Nufvar. M 

Elsas-s W sbegvndet ct blkve 

almWig. 
« 

M: For M og Monst- 
som til-et ander Men. It Mr- 
kens M man W W vsd 
tvo ca nve W »fre- de ume 
W. It W under de 

Me W cf W so 

Moden Herren- W man 

Mbe Mt ved de wisse Sand- 

W. 
W: Dan. s, 84. sb- 

4s; 4, 1«-—c: Mo 4, l-S;M. 
I, 1—11; If. 4, H. 

- 

Brev fra Frn Agathe Berg, Indien. 

62 Thanastreet, Vepery, 
Madras. East Jndsia 

16. Nov» 1917. 

Dil alle mine dansske Venner i 

Amerika 
Kceve Vennserl 

Jeg dein-ver ikke ast spørge insig 
sehn, Wd J inion twaner iosm mig. 
Jeg bar Sbaret spaa rede Hausw- 
Eders miisldeste Dom maa være, at 

J ikke kan sfovstacy J aldrig "hører 
Fra mig, og det ligger nær at tw, 
at jeg er et meget utakneinsnveligt 
Mennerske 

Jeg vil dog nu iforsøge, om mu- 

ligt, at gøre nrin Forsømmelse gsod, 
og i al Falsd ibede oder tro, paa 
Trods af alt, at jeg er eder alle Ediybt 
taknemmelsig lfosr al vden Gsosd«l)ed, 
Gasstfrihed ja Kærligl)sed, der blev 

mist mig i eders Hiern- — Hiertelia 
gern-e vilde jeg baue skreoet pri- 
vate Breve til eder hver isasr, der- 
for tøvede jeg mod at skrive et 

Zlaas Fællesbrev sont idettez men, 

det Ihar ikke vierest niig innligt at 
wert-online det, ou jeg sindser hel- 
ler ikte, lworledesz -de.t skulde loki 
kes mig, i ivogenlnnde nwr Frem- 
ti«d, at skaffe Tid der-til; sdet er iso, 
l)el.digvis, mange Vreve det drejer 
sig oni. Dersor bryder jeg nn the-l- 
lere over Tvmrt og skrioer dette 
Vreo til alle mine gode Venner 

hinsides det store ch og beder 
eder tilgioe inin llange Tcwshed og 
sdog tro, at jeg lhverken Ilyar glemt 
eder eller er utakneminelig, Esel-v 
om det kunde synses «saa. 

Allerførst inaa jeg nu sisge l)ver 
enkelt en iirderlig Tak for alt, 
shwd J saa ckærligt var isor mig, 
den ·frenrmelde, der saa pludselig 
skom duinpende paa edel-. Mange og 
ri-ge, svelfignede Minder bievares i 

»"Hjertet om OM-ol«det niellein de 

Tanske i Amerika 
Qg saa nu lidt o-in, hvorledes jeg 

har haft det siiden oore Veje stilte5. 
Reisen tisl Indien var laan og 

meaet interessant Det nar sørgelige 
Verdensfochopd, der gjorde, at vi 
inaatte rejse en saadan Onwej, som 
det i Zandhed var; nien vi kan knn 
taktk Wind for idele Reisen. Han« 
lagde alt saa kjsoMil Rette for os,« 

oa oi fik Leu at pleve nieset on« 
at sfne saa nieget as den store Ver 

den og dens riiang«foldige Ztønheder ( 

Vi Stande en dejliq Reise fra Ianl 

Francisco tsil Honolnln, denne nnzl 
deritønne Met i det flsire Werden-J- 

ltian derfra tisl Japtn git det ligi»F 
ledes qodt, o1 Turen qennein Ja 
mn or. Jernbnne er aldeleiz usw«-s 
qlennnelia Videre ziik det nied 

sannne Zkili fra Kappe via ManilU 
la til .Lsoiii«1-.K«onq. ,,Per5ia Morn«,« 
som saaledests bar oss im den ene« 

Verdenssdel til den anden, vor eqent- : 

liq en lille SlinqrekasseI inen da 

di ikke led as Jofuku-, nød vi allj- 
geoel Ovilen spaa det bei-lich ftore,« 
rene Sav, for en Tid fjwriiet ira 

liele den faste Fords Jammer oq 

Møje J Sonn-Kling oentede Di 

leis Daae paa Ekibsleiliqlied, oq da 

oi saa tom oni Bord i ».K»itano 
Marit", et ganske ndniærket Zkil1, 
san vi, at Gnd Llmvde laat alt iaa 

nidnnderlmt til Rette, at Frn Mir- 

sionclsr Enrilie JEielsen med sin lille 

Flsaby var om Bord nao sannne 
Ztib fra Silmngbat »Gut var koni- 

men over Rusland on lsavde ople- 
net Revolutionen i Petrograd Til 

Manchnriet havde han haft Folge- 
siab med en af vore Kinainissionass 
ker; nien nn sknlde bnn have reift 
aanstle ene Reste-n as Vejen bernd til 

sin Man-d, om ikke vi var kommen 
til og kunde slaa Folge Vi knnde 
ikke Mc være at se Guds Ledelse 
i dette og macht-te attei- og atter tak- 
ke hanc Sidste Del as Reisen var 

meget var-m, men vi befandt os 

albeveltildenDag,vil-b1ndi 
Calombos M, iden 80. April; da 

sovetkastedes leg Cf et heftigt Febsts 
ansald mod mkdig Mavessorswvelse, 
der lsod Esormode sen Slags For-gift- 
ning. Jeg man-hie derive bringes 
direkte Ulerlet, hvor jeg var 

i 17 Dage. Man Mde Tit-fus- 
nven det bbw Gewing We M no- 

get. 
Det var mänrldgvid Use batny 

W ast se mine M Refsesællet 
ihn-ge af til Modus- nvodens fes 
maatte ils-e i OW, man Guid 
var msd mis iog vmoov wie M 

sin sonnt-dortige Fred Smerter 
M its Me, og sstst 14 M 
ist-ans M var ioa Oder pas vet 

M W WW ty- 
M M s M M »vor W- 

.- 
——s 

dige danfke Confulfantilsie i Goldm- 
—b-o osg endeliig »den 22. Aug. ankom 
jeg til Matdvaå Hier Lhwvide de trete 
Bisttnianniis svenitet pasa nisig og and- 
net alt fer eis, saa tvsi i ILsøbet af 2 

Dinge tun-de reife slsige til Katager 
Vierge, lnmr alle de andre danfkse 
Illlissionnsrer lnssansdt tfisg (i Sommer- 

-ferie) sog disfe gav os et sosoermawde 
shjertselsiait Velbommen Det giorde 
Viert-et gosdt artter at være mellem 
sei-ne anne; thsi lhin-er state Forsllelle 
der end paa mange Mander kan 
dere, Osaa er svi ldog est i lden sstiove 
sfælles Gerning, der er os sbetws 
et: sden soa saa inseaet andet binder 
es iasmmen 

Det var doa ier slntter Maler at 
komm-e nd til, Tornense sinlgte med. 
Zorn Msedlemmer af F. U. Essai-et- 
ningswdvalgev maatte ivi straks ta- 

sae sfat paa en thel Del Engel-, der 

Ivar henlagt til es, og die var ikke 

lslige glcedelige allesammsen Hele 
inort Vierganbald blev dettfor -i Eis-i 
Grad optaget af For-handlin om og 
Veltandlsina af dissfe Sager, ligefsom 
sei i det Obele beugte megen Tid til 
Zanitaler ined de senkelte Missio- 
ncerer for ret paany at Tom-me iwd 
i alle Rat-hold lpaa de forskelslige 
Missionsstatisoner Saaledses «fvanldt 
Vieratisden i en rFakt, og Jikli 
Maaned sfaa os ytter si fuldt Ar- 

»«l)eide, Llwer paa lsin Post- 
Ovad jeg derefter har haft at ta- 

ge Bari-, Gen-der vskun Gud si Enkelts 
lieder. Aa, slwor var edet andekledes 
i de gsotde gamlse Dage, da svi svar 

to om alt, nu naar jeg er ene, paa- 
sliviler alle Ting mig aslene, og naar 

jseg unsdtager en meget lillie Tini-es 
Heil stnidt naa Tagen, er ieg fuldt 
optaget fra 61-2 Morgen tiil 8 Af- 
ten. Hvad der yderligeve forsgedc 
illrbejsdeh var den store Flytnjng fra 
mit ganrle Hjem paa Nandells Rd 
til dette nne Steh. Den Bungeloiv, 
iea lier bis-been i Amnaftreet til- 
liørte i iin Tild Leipziger Missio- 
nen, nien Vase-de nu, siden Tyskerne 
blev send-r 'bsjem fosr over 2 Aar 

siden, ftaaet tmns Alt Leipzigeritiiss 
sinnens Arbeij er sanergivet til den 

fvenfle Ksirles Missiioih men det er 

jo aisoet, at den ikke kan befrei-te 
alle die-se illiisfsionsftwtionser med 

inenife Ilsiisrifionceren gderfor havde 
man beimensdt fig til D. M. S. need 
Lsiiske ein, at jeg ved ftnin Tilliages 
konift fkulde -flytte ind hier og over- 

tage Ledelsen asi Pigeltoftskolen lher 
paa Caniponnden, for det- iiaer fia 
sein at en saadan Institution isiccr 
Insaatte lide under Mangel paa Til- 

syn. Helft havde den suensle Ksirke 

overtaqet niia Welt, nien det tun-de 
ie.1 ilke tienfe niia, delsz er vi je 
felv alt For iaa am alt dort eget 
Arbejde, da desnden uilde ieg itfe 

los-ne sllaandet der binder inig til 
mit kierie T. M. Z. Felsen er der 

for, at jeg nn passe-r alt mit gnnile 
Arbeide ag tilliae alt det l)ernde, 
iaa gadt jea kan. Tertil komnier 

Eekisetcerqerninaen insed Komiteniøs 
der on Isorretninasrsejien saa dset 

vil let iorftaaes, bvor fnldt enta- 

get insin Tid er on nd fra den 

qainle Zandlised: ,,Alt forstaaet, alt 

tilainet«, liaaslier fea exlfaa vaa Ini 

ne Venneriz Furftaaelse da Tilais 
iseliih dels iardi det trak san lcens 

ge nd, inden iseg iik streitet oxi 

dels fordi, jea niaa nøjes med n! 

sen-de et Vren faslles til eder alle. 

Jen er lssnd usendelia taslneminelia 
for Jede Firwfter liidindtiL nien 

ieqxer uverbenist oin, at jeg paa 

en eller anden Maade niaa rette 

Seil-ene, for et san sinke-ernst Arbei- 
Ide holder man nmppe til i L(I-ngde11, 
inindst her i den glødende Trope 

»bede. Hvasd Vder nu ogiaa bar sinnt 

sen Masse Tid, Gar Vævet Zwe- 
«be.føg, og ikke fsor intet kaldess 
Madras «an med de store Af- 
-stan-de«. Lange er Veisene mellein 
Ide siovfkellige Hospitaler, og det 

Esynes fom om denne Sommer med 

gfin vstasrke Hede og ualsmsindelsig 
wegen Vcede shar vævet scerlig usw-ed 
Jkse alene mine indifke Venner msen 

sogfaa mange of vore Missionærer 
hat kæmtpet med Smldom og fle- 
re er endnu alvorsligt lidendes 

Wd Oder meget fhat- Muskel-ig- 
gjert Aldnrinitstmtionen og sinkt-get 
Mpondance og Skriveriser Ihar 
bævet dort Belvær med at Xomme 
i Wlie af Midler Ilyjemmefm 
Til twds for M Bilder si--Dem- 
mack bar Gud gemvem Isine Ven- 
ner lhildtisl likænset D. M. S. «det 

Wisse WO, men site TM 
maattet deute Menge paa Vol-bene, 
W der M Mit-Schwer med 

Transaktionerne Medens jeg nu 

er Oed det jkononeiske maa jeg 
ntaaske her i sdette Bew, sinnst 
idet sikte viedöommer aslle, tilføje, at 
om ringen, sanledes sum ldeit blsev 
tisllmsdh mens jeg var iblandt 
eder, ifuslide ønfske at sen-die Miidler, 
enten tisl Berns llddannelfe, Un- 
derhoslxd af Bibelkviirder, eller ligs 
neu-de, lyvad Osislide vcere lhsicerteligt 
velkommen, ikke mindst si disse Ti- 
-der, san beder jeg, a·t Isaubansne 
Penge maatte «blsiive ientdt pr. Post- 
anvisniing direkte til mig, og ikke 
pr. C:1)eque, oder uwdertiiden hat 
Vaniteslighed ved at blisve Von-ove- 
ret. Bin-us eg Unges Udsdannselssse 
sbeløber Ifig sfm 25 til 35 Dollars 
sont »Am-et, sog en Bibelwinde løns 
nests Ined lfro 75 Dollars om Aa- 
ret dg opefter i Følgse Kvalifickw 
ti«oner. 

llden Ehe-r i Vrevet at nmvine 

Nonne, vsilsde iseg gern-e føjie min 
Tal til Fru B«ittmmin; jeg ded, hun 
slnir skvevet til Bedi» sfosr Midlser 
til at antage 2 veluidldmmede Vi- 
bselksnindet Vi lmasber, Gud i fin 
egen Time Vil sende os- saadanne 
til Hiaslp i de Hiern, l)-vor de saa 
haandt tiltrcengses. Ligeledes svilde 
jseg gerne sende en stor Tal til de 

.«ka»re Venner, sont forceresde ogifaa 
mig en Klasse med bibelsie Bille- 
Ider paa Nuller;n1i bar sanledes 
IFru Bittmann og jeg ikwer sfin, osg 
sde Billeder gør altid ftor ILykke, 
lwor de bliver vist frem Diet har 
været en stor Gliede at kiomme til- 
bage til Arbejdet i Skoler og Hiiem 
Inseln-, og dejligt er sdet at meet-ke, 
III-: velkommen man er igen. Dog 
xslmr —og«saa lher vceret det, »der var 

"«s-v(1-rt. Maasske en og anden hu 

iker at jeg onttalste en velftaasewde 
:Hindufannilie, der stosd mig megot 
ncer og sont jeg glædede mig til at 

liess-ge Jeg blev osgsaa medic-get 
med imbne Arme for vort gamle 
V«e11fkasbs-St1)lsd; men a«k, i mit Fna 
vier lnwde sde ssluttet sig tisl The-asso- 
phien Bette give-de Inig «forfændelig 
ondt, til-i det ivar et saf de Hieni. 

)nmn lmvde lsaa gsodt Haab om. Vi 

Horiifrede not shinianden um Ven- 

sfkab i Fremtiden ogfaa, men nn 

svil det nok blive svært, om sikte 

Liuuuligh at vinde idem til-baue 
De lmr lnmget sig et storst ilot Hslcss 
lnde i selve Theosoitlyikvarteret sog 
siyues is Øjoblikket suasrt Inkkselige 
Ak, lmnsde jeg dog llmft en Veludi 
dannet Kivinde stil at underviie i det 

steml Nu gik de saa nnderliqt eig» 
utaatte passe fig «selv, mens ieg var! 
horte, ou »Ul.ven lhatt ikke ladet 
Funkefoslden i Fred«. Det er i det 

liele saa smert at «se, lisvorledies 

Ilieosopliien faar Tag i de liøjere 
Lag hernde Mange liøjtftasaende 
Winduer er trcette nf deres euet 
Haku-le, og Neligionem sank-des sum 
de nieder den i Theosopsbiem til: 
mlser dem, fnrdi de der kan medtaqe 
alt, lwad sde vil ni deres egets 
iom de find-er det ivasrt at give: 
Ilip paa. Maatte doq Sind del-· 
iixme aslle iine Vørns Anftrensqeb 
fer i Knitwene nie-d den onde »ber- 

»ide, oiq mantte nmnqe flere dnati 
qe KTasfter ilutte sia til o-J, son- 
nel bieinme im Europa oq Ameri- 
ln sfom im Indiens egne Vørn 

Sau beder jeg eder nn alle um 

at shilsfe i de Kredse og Menigs 
«s-eder, ieg beføgte: gern-e sendte 
qu dette Vtev til laimt flere ensk 
selte, men ieg lmsker ier Navneg 
M Adkcslcc 

Maatte Gud i Naade ogiaa vel l 
»Halte alle de Danske i Amerika, oai 
inmatte Kirken der volle sig stor on 
Jle med kraftiat Menighedsliv, 
virkfomt paa gode Gerninger ind 

Endtil og udadtil, alt til hans Namns 
Ære on Mennefkeliæle til Frelsel 

! Jdet jeg nu slwtter, vilde jseg 
bede oder alle, osm blot ved eck 

Kett, kaa tdosg lasde mig viide, om 

dette va naar eder i M- 
Med kcerlige Hilfe-net iogiiaa fw 

lstittmanns sog shjwrtelig M for 
fidft —fra est-ers is Kristug forenede 

Agatlhe Berg. 

Fin- t-: n tcAN 
Dngkcljnstk 

ItDeres skalilmbejcle til-tilgen- oletterc ask b ils-e lang Amekiean 
anle CI has-ein Giver ei lwc stytik 
If 400 «cmi-llc pm er Kriti-x der tu’ v e l ten ten TM c« zun e-. 

hie-Jedes Cel? .m ciuoHne.1l-«es 
got sn ikt km »in-; iet til et moc- let-J sta- alle-Die s« Je Ists-J- Vinei ok; 
stmm i« l- 

J IesV-.- IL um Aufs-cas- 
D, -« Cis ils-ü- c,-«c-i;· «er MI- 
te« k-· t- « 

«' 

Aas-i Neu «.«s Mqoblvsom 
77'«·. ...« « g-- us- Amut du« dünn- 

Vl HAR BESLUTTET: at udhycie m sstg pas texts vom-, 2280 
Ackes at udvalgt Fakmlaad, beliggeade i Marshall og Pcauiaston 
Couutitm 

Dem- Lankl nir kølpt uf mig personliP oft-et- ea tue-get hie-fluch- de Undesrwgelse us -lor(ll)undslcvclitet,en, okdundeklaget, VII-tut- jb as 
liesliggesnlitsch 

l Akealet ist ils-r 2 "improved" Kvakt Sections-U som hver tilbyckos 
til s40. pf. Acre og l ins-get «impw70cl" 240 Ackes Ehr-I tllbyåos til 
852. pr. Acke. Eli-re Mart sectionek til M. pr. Acke, og Z list-Ist sec- 
tidnet beliggende ved elektrisk Linie til 833. pr. Acke. 0 san 2 goti- 
Kvskt sectiouek, dei- ek 9 Mil km Minkech som tilbydes tl IILM pr. 
Acke. Meget lette Vilkaak given med lille Uckbetaling og 6 pct. Konto. 

Skriv eitet nckrmete Oplysvingek til 

JOHN BRATRUD, Thief Rivers Falls, Minn. 

KØK DBM EN PÄKM NÆB PBBCUS PALLT MU- 
Vor udmækkede og vel opdyrkede Parm, 8 Mil kka Fergus Fall-, 

Mjnn., og 6 Mil km en mindre By, er til salgs whyre billigt. Karmen 
er paa 200 Äeres — er vel bebygget med godt Beboelseshus, Bat-n; 
Hoghouse, Chsicken coop, Granery, udmækket Bkønsd og Vintdmølla 

Denne dejljge Form er nu til salgs for den oher billige Pris at 
Els65.00 pr. Acke. Kun s4000.0() kontant. Besten pas Imago-re Tids 
Akbetcling om ønskes — skriv med det. samme til Eiern-z- 

sTOIDALL TOFTOY cOUPm, Istlisoth Wis. 

P UT 
F 

Dana College 
Og 

Trinitatis seminarium, 
Bleir- Nebraska. 

Skoleaarct l9l7—18 begyndte den 2. Oktober-. 

sktiv after Katalog og nsprmere 0p1ysningck. 

L. A. LAURSEN, 
Bestyren 

Es --ZJ) 

11e nye Bogkszr 
til korlIoltlsvis lave Priseln 

Dim- zmmle Pay-is Illst«-«2·se, af P. C. Davidsen, 1. 

og 2. Del i11(ll). tilsammen .................. .60 

PUJCZWI z« l-'il«xslmz, at« Anders Christensen, l. og 2. 
Dol inle. tilsammen ........................ .60 

Præsi »J- Mwileuwh al« G. Koch, — Ordinær Bogla- 
dem-is 81.4() lmsftct —- nu indbundet ........ 1.50 

Alle disse Bksger er indbumlot i vom egne elegante 
»g- solide Hulsljirtingsldinkl Inutl (lul(lt1-)"k. 

«-l.Vl-S’« 7-!.-«!"!««-’«.1X PUJILJSUJÄYJ ll()U-SE, 
Weis-z Nebr. 

Missionslæsning. 
To udnurrkcdc Bøgck til ncdfnt Pris. 

I u u g t r u g c r M u l In. Virkclighodsbillcdcr fm Judictt As 
Amy Wilfon:Carmicl)m-l. Form-d of Missioncvr Bitmann. 
817 Sidcr. Originalprisz 81.60. Nu si.20. 

M o r g e n st j is r n e r. Fulgcdog til uvctistnmsndu Summe Forfat- 
ter. Zwer as Agathe Vorg. ZLU Zidctr For 81.60. Nu sl.20. 
chgc Vogt-r m- forsnnot mod nmnge Hclsichillustrationer. 
N.V. —- Nuar beuge Vogt-r lJcsxillcI satntidjg, faas de — san- 

lasngc nasrvusmide ForsUninq Don-r — for 3225 
Disso Bogisr er indbnndnc i solidt Shirtingsbiud. 

Tauish Lntlscran Publishing Haufe, 
Blair, Nebr. 

V 

For ciberty anscg Right. 
THE SONG OF THE U. S. ARE-IX 

By- Cmsz Nimmqu 

Ovenetaaende betegner Intet mere eller mindre end 
en aldelee glimrende Oversættelse ak den bekendte dau- 
ske Brig-sang »Den Aas-F jeg dreg ej Stad« læmpet ek- 
tet amerikanische Pol-hold. 

Tot heuimocl W,000 Dksemplatek ak sangen et al- 
» 

lekede selgtz og den vil ntvivlsomt blive eolgt i Hauch-ed- 
tasinchfh Pet- elle Danelke i Amerika man den have 
gen-he wegen lutes-esse. 

Psie — used »weil« —- 10 Gie. per Eli-F. 
Partipris epsives pag Perle-Wende 

DANISE LUW PUBLISEINC EOU8D, 
VIII-, Nebr. 


