
IT 
en 15,000 Honfirmerede Medlemi 
UN· Og sderfom Skolekasfen sbes 
W en 7 a 8000 Dekl. om Agapet- 
Werdetsjoskllevanwatuds 
reque, hvor magst sdet err tisl 
hverck konfirmeret Medlem at betale 
Men nu er »der den skedelige Wtæns 
W der am en nein soc-r i 
MICHAEL at der er ,,krisstne Men- 
nsfker«, som wen-er, at sdet End-. 
Immer M »dem at sbidvage til 
kriftne Swlerö sOUhold Dei-for bli- 
ver det aslith de mest iMrM 
oa billige -i Mckh., der Hammer til at 

yde Vrodeoparten 
J Aar sindkom der i denne Malt 

« Volls, og der var vist i For- 
vcsfen smdt 5 Doll., ialt 49 Doll., 
men der er ikke altid indkommen 
san umget. 

Forli-dont Aar blov der herfm 
Ipukgl ibos Jndsanrlisngskomiteen for 
Stole-lassen om, est-er hvilken Re- 
gel den lagde Rimsingen Der iblev 
givot et «bcmde og« Ssvar. sonrtrent 

fault-des: Man lag-de Ligningen nosi 
got after Anml as konfirmseredsej 
Medlemmer, noget — tror jeg ——’ 

efter Ydeovne og endelig noget oft-er 
Præstens Stilling til Sagen iog 
Billighed til at tale den. J jin Fo- 
rospørgsel ihavde man i Erindving,( 
at der femme Aar ved Samrfundets 
Aarsmøde Oblsev Adlny lyvilke Me- 
nighsedct der Ehcwde betalt, lyvad de 
var pmliignet, og lhville der ikIe 

hande. sog vod We, om hier kunde 
væke en lille Name Men i hvert 
Fald: en faadan Iffentlisg Still-en i 
Gabestok, skiulde man tsynes foruds 
fast-der en Ligning ens for 
alsle Menigsheder. Og htvad 
kan her retfcrvdisgst anvendes andet 
end Antal as konsfsirmevede Msdl.? 

Men dette Stykke af Svaret: 
»Prmstens Villigshsed« kam jeg saa tisl 
-— saadan seftor Tfattig Evne —- at 

siddc og tcenke lidt over. «Villigl)cd«, 
handesiomiteen endda ncwnt, at der 

var But-steh sum sfattedes Eone ttsl 

at tale Zkolefagem men »Villisg- 
hed« —— det maa vel fomdscette, at 

man mangler Forstaaclse, af Sagen 
samt Interesse og Kcerlighed til krist- 
ne Zkoler —- det tut-de være 

andres Zslyld, og der-for bør man 

ikke blive bitter og tasnke jtygt om 

saadanne Mennesken 
Men derfom deck er rigtisgt, hmad 

erfarne Ziolemasnd hat ladet sig 
fortde med, saa er kaolemisskonen 
afdenArt, at del er iucrrt for mange 

Mcnnesker at nomine den. Mcn sag 
blwer det vel ogsaa san meget mere 

nødvendigt Gang paa Gang at tale 

foritaaeligt og vel om den kristne 
Stole-J nderegncligc og velsignedc 
Bctydning. 

Ec, at Der skal hsswe staaet trogetl 
at lasse um« at »Den forenede Mir- 

ke« befad i le Grad Evne til at 

kunne samle Benge. —- Mon den 

kan t.1ale den Ros? — Det var Im 

i Reformationsaaret, at den Ros, 
stulde veere gioet Men det var dogg 
vift ikte sørst nn, at »Den forenede 
Kitte« fit Eonen til at funne famle 
Penqe Quem det, der ital bliuei 
naturligt, tilegnesJ bebst i Garn-I 
dolus-» og Ungdontstiiden Menl 
»Den forenede st«irke«-Z Barudomssj 
ou llngdontgtid var —- da nassentis 
lig -· »Bist dankt-e ev. lutl). Ksirss 
kefmnfund i Amerika«. i 

qurledes det uu fordoldek list 
med denne Eone, man bar dog vifts 
aldrig furttmaet at holde Balaneel 

i Ziolekaszsenl Flere sorstellige Jud-J 
samljngismetoder bar verket entwende- 
twilket dog i det Veefentlige vär deni 
samme, derfor mcrrkedes der heller 
ingen starre Forandriing i Wssekh 
bestandig Underbalanee 

Der blev rigtig bemasrket fdr no- 

gen Tid sidem at det var ikke Keil 
ttk, Publ, House trængte til Wen-« 
des vel dermod site, .at det var bee- 
vet over Kritill Saale-des er det 

uden Tvivl äheller ikke Kritik, den- 

krtftne Skole trcenger til. Komi-» 
teen, der indfamler til Scolekasfeml 
g-: sikkert ogsqa, ihvad den kaml 
san langt dens Mast rækker. Den 

hat Frilhed til aksirive ligefaa mes« 

get, den bil, for Skolekasfen og 

udfende ligesaa mange Jndsantlingss 
listed-, ckom den vil. Men nwn der 

Use lyder for list as det muwdlige 
Ord for Syst-Wiens Der stal en- 

gmværesaqtnoset om,atdet 
wandter Ord, var si Samnvensligs 
ning med des sit-me Ord, det Mc 
Ord, llemgt det soc-Wie -J somtalste. 

Sag turde bei i M M W 

rigtdgt Det bar des-for stundom 
sit-get for mkg Wem et Sie-tonmal- 

Ie W CI W M- 
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de ast insdfanile paa. Hvodledes vsilde 
M væve at lægge Jndsamslingetn 
disl Stolekasssen i een Monds HaandI 
stenc Man-d ibsurde sibke bIot shave 
Isidt Evne og gsod Vilje til ast kunne 

skrisve sfor Stollen. (Et4faring leerer, 
act det Mder Ifor lidt -i Kassen), 
men shcm Oskubde jsær rekse omkving 
si Smntmtdet, dale Sage-n og faa 
Pan-am degneck. Men da Mg«l). er 

Isspredt Tod over det store Amerika, 
Hvibde det werte usosverkommelisgt at 
komme omkring til dem allesamsmen 
hveri Aar, men tfaa knnde nævnte 
Mond overdrage Jndfmnslsingen M 
f. Rö. Mformandem lpan Ste- 
det, der da Piulde ssørge for at fac- 
Beløbet tegnet. Sknldc der saa svceee 

noget i derbe med ,,-Prceftens Vil- 
licht-NO (-det slsigger her ·f-aa nær at 
trenke Pan en stcvdig Heft, den staat 
der, den kan nok trcekke, men den 
vil ikke; men det Ihjæliper Vist iskke 
at spiske den, bedre at spmttde den 

fra) saa Bunde than jo sprendeess fra, 
niedens det Stykle Arbejde gøres. 

s.caa, man vil jo ikle gerne an- 

ses for at Oasre en »in-Wildle tyks 
bowdet, baslivtosset Dnmrsiam selv om ; 
nmn er det. Als Frygt der-for havss 
de jeg nasppe wvet at ckale om eni anden Maade ack vindlcnnle paa, der-« 
sont ikke Erfaebngen for lcvuge si-( den havde godtgjort, at den ncwntels 
Mawde er den sbedste. Hvorledes lyks 
skedes det at faa Reformackiosnsgai 
ven tegnetP slworledes slykdedes det 
at faq regnet den f«orl)ol-dsvis store! 
Sum ttl en Kirke i Kamme? Ogi 
spong de Præfter, som det lykkedes« 
at famIse stsrre Summer til a-: byggel 
Kirker for· » 

Osg lad mig med det sfamme figel 
— ldet løber si femme Linde, det« 
acwnier mnkafke ikke, Skade set jeg» 
Ihekler iikde det ckan gøre — at« 
sknsl dest ltjkkes at sum-le die 75 eller« 
100,0()0 Dollars til Pensionsfon-det, 
sont der nn lyeldigivis er Tal-e out-· 

faa lyskkes dest næppe i detteSslasgti 
led ved at skrwe derom. 

Men medens man synes, det bnrdel 
være sauledes, ast sing-en kinnde sbedre, 
og ingen vilde heller-: end Præ-" 
sten talie den kristne Ziolefag, san 
lan hwnde det var beldigst, unt det 

blev overdraget en Leegnmnd at ind- 

samsle de 810,000 til Pensions-fon- 
det. Han «sk-u«lde vsift ogfaa nok finde 

fig nogle dygtige og villige Ofaslpere 
Ell-er er sdet vigtsigt, at Prassterne 
drager otnkrinq som Tiggermnnke 
for at indsmnle det daglige Brød2 
»Er det da iskke litt-herle Det Ved 

jeg ikke rig«tig, men er det ikke lns 

tskksrsh faa er det heller ille bixbelft 
H o m o 

l 
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Fm New York. 

Vi har haft nahnmdisliq koldt 

chr her i den souere Did. Zsycrmoi 
meterot gik ned faul langt sum USE 
Gr. under Nul. Det er dct widest 
dct har Dcvrot shcr sdpfidfte 323 Aar.i 
Denne stærke Kulde foraarfagede en( 
Mcongde Elendighed, da man paa( 

disse Egka ikke isr forbcredt paa den 

Slags Bein Og da Byen saa sam- 
tidig var nassten nden Incl, og das 
Enc- og JsJ til Oel-«- l)indrede Bibl 
wristmh vleu Ztillitxuvn forsærdclng 
Paa ncange Ztedrr i den stsore Ztad.i 
Dcsrtil kom, at Vandct i VandrøsI 
rcrne frøs, Rørcrnse Esjmug i Stuf-i 
ker ou gjordc Bodoelfeslcgljghcdurnc» 
nasftcn ntaalelige. Was frøcs i Piij 
herne, oq nmnac Lcjlighcdcr var» 

uden LUS. Masnd, Knindcr ogBøru 
ftod og staar endnu i lange Musiker 

med en Sask for at købe 50 Pund 
Kul, der san, naar det er slasbt 
Thjenh skal afbjælpe den størsto Nod 
i Familien, hvad anganr Kuldutt 

Flere Falk er frassen ibjæL En 

Konduktør frøs dhjasl paa fin Spor- 

vogn. J de fidstc Dage bar Politik-i 
W fis asf Kulsagen og Wer nu 

saa vidt muligst at afhjælpe den 

værste Nsd iblandt de fattigste. Be- 

tjentense gaar sfm Hus til Guts og 

ftp-mer om, shvor meget Kul Falk 
har. De, der hat mere end nødvens 

ddgh maa afstaa for Betalina til 

dem, der intet bar. J Gaar faa jeg- 
sda ieg ais forbi vor ncermefte Po- 

litistation, vflcre ftore Kullcos køre 

op formt Statt-unen, shvor lange 
Rassker of Minder og Bsrn stod 
med hver sitt Sask oq en lille Sloede. 
Mange asf Skoterne er lukkt paa« 
Grund of Mmancklem Auitorites 

iGerne Tiger wa alle tmiligse Maader 

OsorWMdnwdcktfaa Kul 
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iltmtv J Owg et Veivet III-Wede- sog 
vi lhsaaiber paa Gedre Tider msidt un- 

der Angestcn for en ansden Kusldes 
Wisse 
II. Jm m ig ra n«tm isiiso nen- 

J Jsirlengen kom der Wo Skoiibe fra 
Skandinaviem neinng »Ein-Rimsin- 
-fj-twd« of den worsiie iLiine sog S. S. 
»Gellig «Olasv« of ,,Scairdinwvian 
Amerimn Linie«. Jeg var chebe Da- 
Oen den 28. Dec. ovve Paa Knien 
ti Hosboden for at »in-de Falk, der an- 

ikom paa 1. dg 2. Whyh Senere 
maatte jseg gaa til Wis Island «for 
at faa en Mige «usd. sDer bar jeg 
knigen Asdgsang, bbev sogsiaa mindet 

Tom det den-Um men Pigen kom ud, 
Hm det var jo alt, jeg ønskode Dct 

lsiivceveste i Jmmigranckmisssidnen er 

iModtagelim as Falk «fra Beiden, da 
de enden iskde sopgiiiver Anlomstfiiedetl 
1iøjaqtigt, eller de ifke naar dertiL 
Sommetider er Togene indtil 6 Ti- 
mer iorsinksede J Afties skulsde jseg 
møde en Mand fra Michigan soc-d 
42 Sckreet Ferm, New York, som 
Delegrammet nssjasgttig opgav, men 

shan bliev ciiddende spaa Depot’et i- 
Wechawken, N. J· Flere ankom- 
mer uden at lhave de lovbefalede 
Fotografier til dset Pas, Konfulen 
fkal irdftede Af sden Grund knsiber 
det ofcke fvært med at «faa diste Sa- 
gser ordnet i Tit-e Denne Gang bli- 
ver der imidbervid isngen Haitværk, 
da sZkibet kiommer til at .afgaa ie- 
nere end beftenkt. 

En Desl Soldater 
sfra Mmigohiedeme i Samfuwdet, fom 
er stationeret i de onikringliggende 
Leim hatt besiegt os Ei vor Kirke og 
i vort Gjem De indbydes hewed 
fremd-des Stett-, hvis Advessse er 

bliesven mig dilsendtz bar jeg ssskreveck 
til uden at have faaet Smr M 
Trods for, at jeg havde indlagt 
ifrankevet Konvolut; men de Var mau- 

fke sved denne Tid afrejst til Frank- 
vog» 

Paa Grund af et sidcert Anfald of 
Gigt thar jeg i Efteraaret sog i Vin- 
ter iskbe vcevet i Stand til at bei-- 
ne de fovikcsllige Leide (Eannps). 
En Masngde Skisbe ligger si Hat-non 
her-, og mange danske Smnwird ·l)ar 
bespgt os. Jkke faa trosende Søiolk 
har besøgt vore Gudstienefter og 
vorc Qpbyggelsesmøden Et Par 
Zwkkcr var der shver Aften i Ben- 
neugen 

Pisæsteinanglen j Atlantic Kreds 
synes at tiltage i en forurosligende 
Grad. Bakanke er Menighedeme i 
Philadelphia, Wart-en, Woorcester og 
MontkeasL oig nu til April sflytter 
Kredssformaiiden fra Voston. En ny 
Menighed er organiferet i Kolonien 
Ved Hartwich N. ., sum ogiaa skal 
bei-ges af en Prceft en Gang intel- 
leni. Hvad ital der Paa den Maade 
bline af Missiionen i Øften, naar 

omtrent det halve Antal as Mcnigs 
liederne ital staa Minute Er der 

ingen wf de dygtigere Ksræfter i 

Besten, der Vil komme over at lijasls 
pe os? 

Diansk Mission-s Hieni. 130 

Brodkwm New York City, bar i 
LøbcIt af Eftcruaret og Vinteren 
været not iaa godt bei-st. Det besl 

ftyres af Frøkcn Juliane Bergen- 
fsen. Mod vonng Dissens ( 

zau. 12—-1918. J. J. KildsiH 
P. S. Jeg shar lich haft »Ur-cui 

im Dr. N. Nie-lieu i Kan og DU( 
librcnholdt i Afrika, som besagt-; 
;-m· muiiodct niig oin at bringei 
Vennerne deres hjerteligsle Hilirn 

J. J. K. 

Deo Meintes, Ja. 

Tist er Im lasngcs sidem at der var 

nsget i Kaufleer fra Tscs MuincM 
im ofte tanst at sirive lidt, ogsaa 
for at nieddch noget jra Camp! 
Lobge, hvor saa inangc HorældrH 
rundt omkring »sta, der Thørcr tili 
ourt Zatu«fund, ihnr den-s Solaner 
Eftcsrsom Camsp Dodge liggcr uasrj 
Des Moincs, og der er Sport-um« 
og Automobils Befordrimg, som! 

sovbindor de to Ztedctz saa fer vi jo 
daglig Soldaterne fcerdes ipaa vore 

Gadm vi set da ogsaa en Del af 
dem om Sondagene i vor Kirsc- 

Fyoad vi er gis-de ved; nogle kom- 
mer vegelmcesfigt lwer Sandag. Ef- 
ier Gudstjenesten indbyder faa shver 
Familie Soldaivr med Objem til Mid- 

dag, lau de ogfaa kan Lfaa Lele- 
hcd til at nhde nogset wf Hjemmets 
Hygqe i Siedet for det ensformige 
List- i Lejren. De, Tom kan faa 
Pas, der titllader at blive sinde ester 
Kl. 10 ·om Aftenem kan sovewære 

ikse dem MAX-Wien vg 
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Ungsdmnsthødet Kl. 5 Gftermiddaw 
nien ogfaa AsftseniGudstjenieften De 
allerflsesde er fra vort Samfuwd, fra 
de fovfkselbige Mwngthsedeu "fr«a Au- 

sdubon le Horn, Omaha, Wan- 

ipaccy Racine Cedar Falls og North 
stat og Minnefota Kredse o.1·.v. 
Dei er dog kun en ille Oel asf vore 

unge Mænd, lfom komm-er; der er 

Mit mange, fom siskke en Gang wed, 
patsdererenckfDenf «d. Urth- 
JAXirker i Des Moines. Der-for Valgte 
Meniglyeden ved sit Aarsmøde en 
Obwkon niere, for at Diakonerne 
sundsc skisftes tisl at cbesøgie Camp 
Dodgsc for at fwa Soldaterne si 
Tale-, nddelse more Vsllaidc til dem 
iog indbsyde sdem til vore Gudstjei 
nestser. Im shar lag-: Mærke til, at 
Ohvert Zanrfund sasvligt tager sig 
af ssinc ogwe sog ikke overlasder til 
thvem sum fhelft at øve Markt-leie- 
sDet var vist godst, Um vosre Præs 
ster vilde gsisve de unge Mænd, som 
ssendes til Cancp Dong Oplyss 
ning oIn, at ivi hsar en Kiste i Des 
Moines, og hvor den er; det ier nu 

sikkel sasa let i en fremmed By, der 
phar ZU Ksisrkieh at finde Rede der- 
Paa nden Adresse Kirken ligger 
paa Hjørnet af Pennsylvania 
Avcnuc og Buchanan Str» 
sun 5 Block-J fra Kapitaliet De, 
»der kommer med Stpowogn sit-a 
Canup Dodgie til Des Moinses, kan 
dage Easft Ci. nnd 9., Gar spaa anden 
Gadc og Grand Ame-me og spaa ckf 
ved Buchanan Gabe; Tau er Kivken 
der to Block Vesi. » 

« 

Forledcn Dag var det mig en 

Glædse at thislfe spaa Præsten «fra 
Hat-lan, Ja» Postor J. C. Peter- 
fen, der nsu er antaget ssom Felt- 
præst i san amerikanske Hatt Læns 
ge hat jseg ventet spaa, at oen eller 
fleve af dort Sankfunds Prwster, 
sont vr bjemme i det Anzeika 
Zprog, vildse melde sig til Time-ftp 
i vor Herr; Ohii er der noget ·Steds, 
der trængcs til en nidkcmr Herren-J 
Diener- saa nma dot vel viere mel-· 
lseni Soldat-erw, der issendcs sud paa 
Sagttkm«kcrne. 

Zaa nogle Ord om Isnle- og 
Nylaarsllden Herren gav oss en 

ska Og Velsignet Jnlefeftx mange 
hørle del dejliae Julebudfkaln »Ele 
er en Frelfer sfødl«, ogsaa en Tel 
as Soldaten-ne fulgle trolig alle vore 

Møder og var med ved vart Falle-! 
træ oa Ellvtaarstsasslem da vi bar-de 

Vennemede i Kirkem vi slnttede det- 

te vort «Møde, iførst da Wolfe-klan- 
gen fra Kirkielaarnene lød nd over 

den store By. llngdoxnsforeningen 
ittdbød os derefter ned i Kirkens 
Was-erneut til Kasse og Kaae da del 

nne Aar var am«nn«dej. 
Den sidste Dag i del gamle Aar 

kmlc Dødslmdfksabet til en af de 
asldre Medlennner i Meniasdeden om 

at aaa ind til den Eiabbatslela 
der er beredl for GndsfolL nemliia 
Aue Knlllrine Nielfen li sit 80. 

:’larl, Peter Chr. Illielsens Huftrm 
Moder til N. J. Nielsen oa Mrs. 

Tom Haufen Peter Ebr. Nielsen 
H Huftrn sont til Des Meine-Z i 

Jlaret 1882 oa bolalle sigsl1«ns. Det 

earede lrenacy før den nnvcerende 
Allotria-lud vlen stiftet, men nu og da 

lexn der adfki.llige af vom Priester 
til Byen Tor at lamle den danfke 
Befolknina unt Wild-:- Qrd Peter 
Mr. Nielsensz Hiem stod aaben for 
pllløderne der lwldles, saa erj P. 
le".-Jlielfe11 spart-de ing en Møje for 
at berede Mødested oa Herberge 
sur Herrenzz Tjenere." De sidfte Aar, 
nun levede, Var lnm leaemlia svag 
Ha led nteaet, titen«!lendes Ilandssevs 
ner var ikke sen-liede, oa i sit 
lllndsforlbold var lmn klar. Hvor 
par lnm alad, da fea Jnledag be- 

Male hende oa fang Jnlefalmer og 
talte iom den store Jnleglæde Da 

fea hilsle af med dende, fagde hun: 
»Im fik vi oasaa en Jnleguds- 
lienefle.« Trods Srna-lerne hun led, 
var hendes Bevidstbed klar til del 
fidflse Da man fidsle Gana veltede 
hendes Hovedpude, saade bun: »Na 
bar jeg del godt, Jefsus dar belalt 
al mkn Sand, ja, all er Mal,« 
det var smed den lfvlmodiae Be 

kendelsfe, eflercrt lhcwe lagst Ajsssked 
med line leere, at hun lov sind Den 
B. Jan. sblev hun begravel3 at sham 
var kendt oa afholdl dewm Qidnede 
de smange Falk, der var Mlet i 

vor Kirke en »Dan Ygglso Läg-M 
Mod af Blomster, lfiom thewdes 
Wenn-er ihr-state del-e Malt-get ebe- 

slod iaf Anklamolbllen der all nd lil 
den store Kirleaaard lwor nu Sti- 
vet lwiler lsll Opstansdelfens Mot- 

aen. N. L. J. Sehiolnh 

EI- IS 
Dana College 

Og 

Trinitatis seminarium, 
Blei-s Nebraska 

skoleaaret l9l7——18 begyndte den 2. Oktober-. 

Skriv efter Katalog og nstsrmere 0p1ysningcr. 

L. A. LAURSEN, 
Bestyreix L 

,,The Dragoon«. 
En engolsk Udgave ak Past. N. P. Madsens 

bekendte Fortælljng »An-Mc 0versat ai· II. P. 

Trykt med store nye Typer paa godt Papir og 
hæktet i smukt og stærkt 0mslag. 

Pris 25 Geists 
6 Diesem-laws fos Etw. 

1 Kommission hos 

DAleII LUTH. PUBL. HOUSB, 
Blair, Nebr. 

salige Dødslejer. « 

Pem I«’ortællingek fra det virkelige Liv. sam- 
1et, ovotssat og uclgivet af Pastor C. C. Kloth, Blk 
IIorn, 10wa. samt en Betragtnjng Over anet 
»salige er de (lø(1e, som dø i IIerren". 

Fortællingerne er af passendo Længde til Op- 
læsning wd Kvindemgsder og andre Lejljgheder. 

Pris —- imlh — 50 Gewiss-. 

Faas hos Udgivoren eller i 

DANISH METIL PUBL. II()USB. 
Blair, Nebr. 

Bilsen im Danmark 
50 Brevkort med Profpekter og Villeder fra de forskellige Egne 

i Danmark, deraf adfkillige fra den jyfke Hede Dels smaka Fak- 
vetryk og dels fine Fotogmvurer i Sepia Et særdeles godt 
Udvalg 

Hvert Sæt i en net Papcefke finykket Ined det danske Flog og 

Vaaben 
Ptis 81.00 — pottoftit. 

Disse Kort scelges ogsaa Dusinvis iorteret a Löc. per Dusin. 

Dunifli Luth. Publ. Haufe, 
Blaity Nebr. 

Luthers Liv 
fortnlt for Ungdommen 

af N. P. Lang. 

Paa en livlig og fcengslende Munde er Hovedtrcekkene i den 
store Reformator-J Lin og Vieh-, samt de denned nwnnest for-bund- 
ne Personer og Begivenheder, fremstillet under folgende Kapitel-. 
overskrifter: 

1. Barndomszbjennnet. 2. Omgivelsernes Magt. J. J Verne- 
skolen 4. Paa egne Ben. 5. J gode Hiendee 6. Pan Universi- 
tetet. 7. Klostergiven s. Jud i Præstestanden O. Reisen til Rom. 
10. Teologisk Professor. il. Aflad 12. Udfordringen. 13. RU- 
sten fra Folket· 14. Papismens Genfvar. 15. De to Vennetn 
16. Luther og Eck. 17. Det store Brud. 18. Luther i Worms. 

J Skjul paa Wartburg. 20. Fra Luthers Virkefeldt. 21. Lu- 
ther indtrceder i Ægteftanden 22. Striden om den hellige Nod-, 
ver. 23. Den store Bekendelse. 24. Trwk fra Luther-Z Liv og oms 

gaiigskreds. 25. Paa det sidfte 
Bogen er poa 152 Sider, trykt paa godt Papir og foriynet 

med mange Billeder Swlges i sinukt udstyret Papbind til den 
forholdsvis meget billige Pris af 50 Cetits. 

Bogen e ner fig» fortrmligt som Gavehog i Søndagsfkoler LgW 
Konfi rmandklasfer 

« 

Ved Partikøb opnaas betydelig Robert 

Danifh Luther-an Publishiug Hause, 
Blank, Nebr. 


