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fslmeriha 
Toldkklgcn. 

Washington, Juli 9. En ny, via-i 
tig Noteudvetsling angaaende Toldcn" 
hat fundet Sted mellem Russland »J« 
de Fotenede States. 

Den tugsiste Finansminister De 
Witte hat foreslaaet, at Russland vil 

ophave Tolden paa alle de amerikan- 

ste Aktikler, som nu fottolch sidcn 
Sutlertvldens Begyndelse. Som BZJ 
tingelse sotlanger Russland, at de For-— 
enede Statet i Sukkersspøkgsniuulet 
stal vende tilbage til den gamle Tas- 
tisstatus. 

Seteetakt Gage hat imidlertid muckt- 
tet svare Ausland, at han intet tunde 

gpke, da Suttekspstggmaalet alt Ewi- 
lek paa Raadet, og saaledes itte tani 
andres af den udsvende Magt. 

Den tussiste Minister-H Fotstag er 

et direkte Resultat as Setketckr Hans 
Note for 2 Uget siden. 

J den Note efteeviste Hatt at Lan-i 
dets Stilling ovetfot Petroleum Sa 

gen itte dar ny, ej heller havde nog: n: 
Fotbindelse med Sutlerfpskgsma:-« 
let. 

J de Wittes Note astes der da hel-· 
Zet ingen Hentydninger til Petrolei 
umspstggmaalet. 

Den fremholder tun Lasset om, 
vende tilbage til den Stitus quo derl 
herstede inden de Fotenele States fo-· 
Tetog si « 

Ausland I 
De Vater, lotn vilde have faaet let-« 

tet Tolden fra Ruslands Side, v.::- 

Jam- og Staalvater, Motoren Dy- 
namcgey Symaflinet o. a. lign. 

Eftet det afgivne Svat vil Rusland 
selvfslgelig itte indlade sig paa nie 
Iothandlinget om Toldspstgsmaalet 
forelsbig. 

Dtn det M diente paa en vielel g 
Toldkrig, faae Itemtiden vise. 

-CO.——- 

Mord. 

En Tanstet udsver kn nrnfnld 
handlinq. 

Lenden Colo. ---- Den St. Juli bis-v 
Eulen Mtg. Bullig, 052 Aar gar-mel, 
Inyrbet paa en noget ensom Vej, ner 

ved Bngtænsem Hun var stuttet me) 

et slakvt Banden, der var gaaet gen- 
nem Werten Hendes Tjenesielatl, 
Kristian Jensen, dct i flere Aar bar 

arbejbet for Mrg. Bulli5, tilftaat fin 
styldig i Morden han fortlatek, m lzan 
msdte hende og tkoede, at hun hat-de 
en Besse, hvorfot han slnnvte sig at 

dtckbe henbe, men hans Tale er ufant 
menhængende og fokltymt, og num 

tnener, han et sindsme 
Tyveri var anbenbart ille Ll31saq 

til Motdet, da han ilte havbc rmt bin 

Inyrdebes Pengr. 
Samtidig skete et Ovetfald pag cn 

ung Pige, Its-sie Kinpert En 

Mandgperson havde stasset sig Adganx 
gennem et Vindue til Pigens Kam- 
met. Han havde mishcmdlet hende 
pna det frygteliglte og siden slæbt heu- 
de nd i Gan-den, hvor man siven 
fanvt hende paa en Alter-Unge, tilsy«- 
neladende livlps. Hun vil dog vift 
komme sig. Mistanten rettedes pcm 
Ktiftian Jensen, den gamle Koneö 
Motdet; men det oplystcs sitzen, at han 
alleteve var aktestmt for Mord, da 
den sidftnævnte Fotbrydelse blev be- 
gaaet. 

En Foltehob samlede sig udenfot 
Fængslet og tkuede med at lynche 
Jensen, lau man hat anfet det for 
nsdvendigt at flytte hatn fra Denver 
til Colotado Spring. 

PATDUT ATTORNZYT 
Atem Bos iklt, Suesöz Eli-, VII-sha- 

Nebt. Jngen Guts-Oh tagen Oetqling. 
Qkkiotllek teletomt No· 1623 tsc ici Vei- 
entna. 

Sktlv til Danifh Luth. Publ. heule, 
Blatt-, Nebr» eftek en eller stete Bsgee, 
som Instes tilsendt. Summe Dag, 
sont Btevet og Pengene et modtaget, 
stal Bogerne blive affendt til Dete- 
Adressr. Reel Behandltng og huc- 
tls Gtipebttlon gesamten-. 

Rate-los over vote stack frit til- 
Iendt. » 

Bannen 
over hclc Vordern 

Dagen i Gaar den 9. Juli er forei 
lpbig Sommerens varmeste, og for-: ; 
haabenlig faar vi ille ret mange as denne Varmeitnrie J 

J Lincoln, Neb» vifte Termometret 
Ists-Z; men paa Gadetne gil det helt 
op til 107. 

Her i Blair naaede vi faa hsjt somi 
til 103 om Eftermiddagen; forsvrigt 
var Varmen frygielig jævn hele Da-. 
gen og Afienen med. i J Tores-tm Kansas Eity dog tun 
108,4. 

Fra Burlington. Ja» maldes, at 
Qmegnen har haft fra 102——108 Gra- . 

der ——— og Korner kider under VarmenJ 
J Dubuque fieg Termometret 34I 

Grader fra om Morgenen, det visie 
101. 

J Nebraska begnnder Kornmarlep 
ne at se medtagne ud. Enkelte Sie- 
der et Foraakshveden og Havren fuh- 
itændig ruineret af de hede Binde, men 

en fnarlig Rean vil redde det meste. 
Majien holder sig ualmindelig got-L 

En Rugmarl i Nærheden af Huld-« 
redge blev sat i Brand af en Music-- 
maskine og fuldstændig opbrcendt. 

Omaha viste i Gaar 102 i Sing- 
gen, den hsjeste Varmegrad siden IRR. 

Dakota City, Nebr» staat dog Re-i 
iorden for saa vidt; den mødte op med- 
109 i Sivggen. 

Fra alle Beane ilaaes over den hebe, 
sdselakggende SIndenvind. 

II !- If 

London, England, Juli 9. — Der 
hersier stark Var-ne over hele Vesicer- 
pa, fra Spanien til Siandinavien. ! Der hat varet talrige Solstiistil 
sælde i Paris og i Kobenhavn for-s-» 
faldt der i Gaar 20 Dpdsfald paa. 
Grund af Bannen. 

Bankwvetiet opklatct. 
Minten, Nebr. Juli 9. —- Alkal 

Norlim Lasset-er for Banlen i Fleck-! 
ney Co» hat tilst«1oet, at han selv er! 
Geminggmanden for bei for 10 Pages 
siden anmcrldte Tyveri. Han fotlla 

» 

rer Historien saaledegs: For omttent» 
et Aar siden befandt han sig i Penge- 
fotlegenhed af en saa alvorlig Art, at! 
hun gut- efler for ijrislelsen at bruch( 
Baiilens Penge. Han haabede at tun-i 
ne llake det beugte Beløb henveb EIN 
000 inden del aatlige Regnslab fluldes 
finde Sied; del biste sig bog snart at! 
væte umuligt, oq Norlin begyndte all 
btygqe paci en Plan, der stulbe redde 
bang aode Norm 

Han begtavede i den Hensigt fol- 
flelliae Sommer af Banleng Verme, i: 

en ncrrliggende MajsmatL i alt SU, ( 
EIN-« 

Om Aftenen gil han san ned mal 
Kontoreh satte Jld paa Regnslang 
bonum-, oq tilspjede sig selv ei Slng 
i Hovkdet. Ternæst styrtede ban no! 
med Blodet firsmmenbe n-:d over An- 
siglet on forialle den lemmelig fonds 
synliqe Historie, at han var bleven 
staaet ned af Revere, der havde lag-l 
Pengene, og efterladt ham bevidstlps’ 
i Kontorei. 

Det viste sig ved Undersøgelsen, al 
der var 81(),000 borte. 

histokien blcv troet, og en Belønsl 
ning af 81000 udlovedes for Paag!«:-« 
helfen as Tyvene. ( 

Bruden er imidlertid bleven ham» 
for sung, at beere, og han angav sigi 
selv. Pengene blev gravet op og over--I 
givet til CountysAutotiteterne. H 

I historien hat valt en uhyre Op-; 
Ing da Norlin et en almindeliq af« 
:holdt Mand. Hans Sindstilstanml 
siden Tilstaaelsen af Iorbtydelsen hat 

»der-et fast-am at man ftygtek for hans 
For-stand » 

) 

Holz unge Dame-: fynes, at Saat, 
Filipenfer og tsde Naser tager Fig 
godt ud til et Brut-eilst og Myrte- 
krans; niegei vell menRocly Mountain 
Tea vilde dtive alt saadant bott. szö 
Cenw Gan til Apoteterm, 
»- Prsvenumre af ,,Dcknskeren« 
sendes frit. 

« « 

De tusindk Trug. I 
! 

Der gror ikke Gras onus 
-—. Kingman, Kan» Juli 8. —- tin 
Mond ved Navn Jiak Hiakk korn il 

Ringman County. fra Kentucky scr; 
nogle Aar siden; men det lykkedes horizk 
ikke ni sninle sig Benner her; han hat«-Ex» 
et iraitødende Versen og var hidsig : 
opfnrende. J Prait Couniy, hvorhcir 
hnn nyliq flink-ede, gik det ligednn. 
For nogle Dage siden blev han sys, o: 
da Lægerne lod ham vide, at han iitc 
iunde lede, blev han forfærdet og aflnj 
de fnld Besmdelse om sine mange- 
Forbrndelser, hvoriblandi io Mord o,: 
mange RIVerier. Hirn tilsiod ogian J! 

have tnnrdej fin Kom. Da Foli iT 
Prnkt Conntn fik deiie at vide, besin: 
kedes det, at Ligei ikke sortjenke ««i1 

iriftelig Begravelsr. Dei blev fort 
dort om Nakien og kostet ned i en us 
sideg liggende Hulr. 

Om Monden angrede forlyder rers 
intet o1n. Men Folk havde del ver-T 
lige ubarmhjærtigr. 

Orkan over Vesiindie-1. 
Port an Prince, Juli s. —-— En vol: 
foin Orkan hnr i tre Dage raset lang-H 
den sydlige Kyft af San Domingo cz 
Haiti. 5 Mennefter drei-dies ved Jur- 
tnel og 9 i Leg Cayes. Floderne .: 

gaaede over dereg Bredder, og der er 

anrettet stor Stade af Oversvsm111c1-. 
ser. l 

( 

M r s. M c K i n le y, ledsagei af( 
Prcesidenien antom den 6. Juli iils 
Canton, Ohio. Mes. McKinlen de-! 
fandt fig scerdeles vel efter Reisen. 

« 

Moderne Kundfiabsfoe 
øgelsr. W. H. Lynch i Mountain 
Geom, Mo» er Abonneni paa 58 ame- 

rikanste Aviier. Naar han, der er 

Professor ved Mountain Gtove Aka: 
verni, hat last de 58, faar hans e- 

ledrenge dem. Hver Fredag er viei tii 

Avislceöningz thi, siger Prof. Lk)nch, 
as vore Aviser leerer Drengene niere ai 
Rutidens Historie og Geograsi, as dein 

faar de stsrre Jndsigi i Politik og fo. 
ciale Forholde end kan bibringeg dem 
ved Bogen Muligt dog, at den regel- 
mcessige Geografiundervisninq er no- 

aek siirere· Der er endnu Journali: 
ster, der trot, at Kobenhavn ligger i 
Tini-li- 

Spændendle Tjelslilke 
Meng Jerome Wadbell og hatt-J Huftru 
var taget over til en syg Nahm nogle 
Mil fra deres Hjem i Madifon, Wiss-» 
eftetlod de deres 12saarige Tatter og 
Z aakige Søn alene hjemme. Den 
lille Pige blev vludselig vættet ved at 

nogen opbrød Vinduerne. Hun sprang 
ud as Sengen, greb sin Faden shang 
besse, satte sig paa Hug i et Hishi-J» 
inItil Jndbrudgttjven var tomsncz 

halvveig ind gennem Vinbuct, scHI 
tryllede hun los og traf Maul-m i He 
veb og Stiller Da Forældrenc lsm« 
bjem en Time feneke, sad den lille Pf ; 

qe endnu med Gevckret i Haandem osJ 
bendes lille Bruder llyngede säq old kli. 
hendr. Udenfot Vinduet lna Wolf-m 
Morri5. en ArbejVer i Tøtntncrlejren, 
dødelig somet. Han tilstod, at det 

havbe været hans Hensigt at Plyxicrc 
Hasel- 

E n By i Aste. Greenoille, O» 
Juli s. Byen Versailleg Nev um- 

trent sdelagt i Lordags Effekmiddag. 
hele Forretninggstksget og Ist-«- Bedo-: 
elseshufe blev lagt i Aste. Tabet an- 

staan til 8750,0()0. Byeng Burgw- 
ster og Pastor Baker bar udfledt Ov- 
taab vm Hjcelp for dem, fom blev 
hjemlpse og lom til Stabe ved Bron- 
den. 

—- 

W. E. F i t z g e r a l d, Prcesidem 
for Milwaukee Dty Doct Co· i Mil- 
waulee, blev dkæbt ved en Gasolins 
elsplosion paa hans Landsted ved Na- 
gawicka Lake. Gasolinbeholderen i 
Keldeken var fptunget læk, oa sprang, 
da han stulde gaa ned for sit fe, hvad 
der fejlede Gassen. 

Rola Bat-kaum Dotter af en 

velstaaende Former mer Worten, er 

Hut-, fom man tret af Sovesygr. Don 
Hunde fove fra 12 til 24 Timee ad 

Gange-i og saa da ud, som oni html 
var dad. Flere Gange dlev hun op-I 
givet sont dsd i Lobet Jt det fttsste7 
Aar. Forleden Sondag besonnene 
hun og laa saaledes i 17 Time-r uden 
at vise Tegn til Liv. Du Um Bad-J- 
kampen, sont tun vareoc en tmt 
Stund, da alt var fordä Hut: tnnde 
udfsre sit Akbejde ind imellem de An-« 
solt-, hun hande, sont ou ititet feilede 
hendr. 

Nester-Bankier» ital holde 
en Nationaltcnvenksm i thisle JCL 
—28. September. Tsrkje blivcr dct 
fskste Mode i sit Shgs »et- i Landetl 
Der et 8 Banker i ne Former-«- Sta-· 
ter, som ejes og besitzt-is af Rente. 

——-· 

Kuhanerne Vil leere. Nenn 
York, Juli 8. Tsst Duttitsilibet 
»Olinda«, som antom i Lag fra 
Mantunzas og andre tnbunsfe Sonne, 
antom 77 Kahntzpagsacgkrer, Wurf- 
blandt 34 tubansie Sti)lckcrrcc-, som 
agtek at ftudete ved Hat-vom Univer- 
sitet. 

F i l i p p i n e r n e. Manila, Ju- 
li 8. — J de forftellige Dele nf Pilip: 
pinerne hat i Lebst af de to sidstc Jgsxr 
overgivet sig 506 Filipinoanfurgens 
ter, nemlig 42 Ofiicerer, 264 beneb- 
nede med Rifler og 200 bevæbnedc med 
Bolos. Ovetgivelferne findet i sær 
Sted i det sydlige Luzon. 

En Dotter beftjceler fin 
Moder og flygter. Celia Fern-« 
sten, der forleden forsvandt fra sltl 
Hjem i Omaha er bleven funden i 
Denver Colo. Celin, der tun er 15 Aar 
gammel havde samtnen med en jckvni 
aldrende Veninde lagt den Plan, zit 
de hver for stg stulde se at faa fat paa 
saa mange Penge sont muligt; for 
dem dilde de sag teile til et helt frem- 
med Sieb og rigtig nyde Livet. 

Veninden sit dog Betænteligheder, 
da det kom til Stytts3t, og blev hjems 
me; men Celia stjal 825(), som hendes 
Moder møjsotnmelig havde stimmen- 
sparet, lebte sig derfor en Garderosz, 
som den finefte Dame tunde migunde 
hende, rejfte saa med hele Herligbeden 
til Denver, hvor hun tog Ophold paa 
et af de finefte Hoteller, under Navnet 
Man Turnu. Politiet fit hende imidii 
lertid opfporet, og ftrats da hun saa 
Betjenten tabte hun Modet og tilstod 
grcedende fm Rette Opføtsel FJun blen» 
artesteret i Denvek og stal føres til 
Omaha. 

Lin Frelseng Heer. Sige» 
hvad man vil om De noget støjenke 
Gadeprasditanter, i Gerninaeng « er-: 

Den aør be manae Gange fine erst-- 
bestier Airkefanifunb til Stamme. 

J Omaba er Der saaledesz i Fand 
med at betet-e sen Sommerudfluat fssri Enkerne Da deres Bern· Dei er des 

Enker, der maa vaste Da sy oa flrubbeji 
for anbrxl Folk for at uiiderholde de- 
res ofte state Familie, oa be Bor::, 
der hele den varme Sommer jam- 
nem maa lege paa den gloende bro- 
lagte Gader i tætbebngaede Tenci 
menttvarterer· Dem taaer Frielseng 
Hast ud til gamle Fort Qinaha, hvor 
be fial tilbringe 10 Dage i absolut 
Hvile, stal have frisi Luft oa grønne 
Troer, hvorimellem er indrettet Slyn-s 
get og Hasngekøjen og lange Vorde, 
hvor god oa rigeliq Mad fervetes. 

Om Natterne fove de i hvide rene 

Telte. Der er Plads til 30 ad Gan- 
gen. Saasnart det ene Held er feier- 
dig, stiftes det for et nyt, og faaledesj 
hele Sommeren igennent. Hidtil har 
det været hvide Mødre og Born, en 

Gang i Sommer-eng Lob vil Negreie 
ogfaa faa en Jndbydelfe. 

» Robert Rasmussem 'en 68 Aar 
Igammel Danster i Angels Camp, Cul., 

Ibegit fotleden Selvmord. Afdøde var 
en af den lille Bys velstillede og meft 
ansete Borgere og havde i lang Tid 
vceret Agent for Wells, Fargo’s Ex- 
press Co. 

hvis De Inster et »lige saa gedi« 
»Jeg laver det felv« — Middel, pwv 
saa en Eftetligning af Rocky Monu- 
tain Te. Det vil give Dem».»syg rg 
holde Dem syg. Spstg Apotekeren. 

Udlandet 
Nugl nd teuer. 

Mofloio, Juli 9. Den rugfifte 
General Stobeleff har udgivet en 

Pamflet, betitlet ,,«.Utuligheden af et» 
rngsist Felttog i Indien« 

Generalen mener, at Rusland er 

nødt til at angribe Indien, hvig Eng- 
land ilte vil opgive sin aggressive Po- 
litil i Evropa. Rusland lan snart 
vcere Herre lige til Hindu Rufh Bier- 
nene, oa da England ikle synes at vil:« 
le opgioe sin Modstander Ruslandsi 
Planer overfor Baltanhalvøen In 
Manfchuriet, inaa det komme til 
Summen-find i Indien« 

Oa nu, viser Generalen i fin Pami 
flet, er der ilte lcengere nogen Wanst-e- 
lighed for Rugland med Hensyn til et 
indist Felttoa. 

Den selositre General mener, at i 
mindre end l« Aar vil der blive op- 
rettet et rugfift indift Kejserdømme, 
der brinaer 450 Million-er Mennesler 
ind under Czareng Herstersiav. 

Verdens cht 
Frantrig og Kina Paris, 

Juli ft. Dei figes fra officielt Hold, 
at Franlrig hos private Stibgbygge- 
re, har beftilt 6 fladbundede Kanon- 
has-de til Brua vaa de tinesiste Floder. 
Baadene vil blive ftcerlt vcebnede thedi hurtigstydende Kanonen De fiel Zun- 
geg snarest; derfor hat man aier Be- 
Iiillingen til private Slibgbyagerie r. 

Kong Edward oq de libe-: 
r a l e. London, Juli 9. —— lltoiebertx 
de liberales gamle Leder, modtoges i 
Audieng af Rong Edward i Geier, og 
inan gisner natiseligvis give-« l)rra:) det» 
sial betyde. Dei maa bog erindre5, at 

Kongen og Rosebery leean har vckret 
personlig-: Venner, og at Befogei der- 
for tan have været aldelcsss privat. 
Nogle mener, at Kongen oil se at fia 
Enighed i Stand i det liberale Parti.l 
Andre er villige not til at tro paa Mii-» 
ligheden af et liberalt Ministeriuth 
Der fynes at verre et Ønsie oin at feu? 
Rosebery tilbage paa den politifkel 
stampplad5. 

J hvert Fald ulmer Migfornojelsen 
ined Ferigeng slette Ledere ooeralh og 
det lan en Dag slaa nd i lyg Lin-. Saa 
er det oel for Kongen at have nne 
Mcend paa rede Haand. 

U. S. Konlul hjem. Kap- 
stnden, Juli U. -—--— U. S. Hinter-allon- 
sul Stowe her hat tagct Afsked og 
forlader Bnen den 25 Juli. 

Hang Reiseg- Maal er FcrdrelandeL 

Vderneg slriggførclfxn 
London, Juli l). J llndi.rl)11sc: 
heuledede Løjtnant Col. Arthur Lee 
Lpnmsrlsomheden paa, at «Daily 
Mail«g Korrespondent i Syd Afrika 
hat gentaqet Historien om, at engelsle 
älanonerey som var taqet til Junge-, 
fkulde være blevcn drwbte af Boerne, 
fordi de ilte vilde lære Boerne at bru- 
ge de af digse ved Blakfontein tagne 
enqelfke Kanonen Lord Stanley sv-1- 
rede paa Krigzministeriets Vegne, ut 
Regeringen allerede een Gang havdc 
stemplet Historie-n fom usand. Hvis 
Korrespondenten dirlelig hadde gen- 
taget Historien, vilde han blive be- 
handlet med største Strenghed. 

Fyrst Hohenlohe død. Bis-—- 
marcls Eftersplger fom Storkansler, 
Fyrft Hohenlohe, døde Aftenen den 4. 
Juli i Nagel-« Svejts gammel og mcrt 

af Dage. Fnrften havde følt en stadig 
Aftagsen af Kræfter, og var rejst t’l 
Svejts for at genvinde dem, men døde 
pludselig uden nogen scerlig sprud- 

«gaaende Sygdom. 
« 

Den tysle Fyrste har altid haft m 

venlig Interesse for de Forenede Stu- 
irr, og dct er i høj Grad gennem hauf- 
Jndflydelfe, at det hersiende gensidige 
Høflighedsforhold mellem Amerika og 
Tysdland er opholdsk Ogsaa i sit 
Fædreland var Stotlansleren hpjt stat- 
tet, og Tysiland erlender med Sorg. 
at det har mistet en af sme hæderligste, 
mest uegennyttige Statimcend 

Europa og Toldkrigen. 
London, Juli 9. — Hvis den russifke 
Militærforfatter Jean de Bloch hat 
Ret, har Amerika ingen Grund til at 
fryaie en kommende evropæisi Tob- 
kria. Jean de Bloch udtalte i hvert 
Fald her, at de Forenede Stater kunde, 
om de vilde, udhungre Europa; de 
Forenede Siaier lan aldrig sæties fra 
sin Bestillina fom den store Forsorger 
af Evropas Livgfornødenheden 

J Kriggtilfcrlde vilde amerikansle 
Krndsere snart lunne bringe Evropa 
til Funqu da en Angriber hurtig 
vilde forfiaa, at han aldrig kunne an- 

gribe de Forenede Siaier direkte. 

Indiens Kran. London, Ju- 
li Sz. Indiens Vicekonge, Lord Cur- 
zon af Fiedlesiom ielearaferer, at der 
er falden iilfircellelig Regn i Bombayi 
Distrikiet, Buemah og Assam Os- 
faa oed Gujerat hat der fundet rigelig 
Nedslag Sied. 

Der er nu 585,000 Mennefler be- 
siaefliaet ved Reaeringens Arbejde for 
de himgerlidende. 

Kinn og Amerika. Washing- 
ton, Juli 9. —-- Kan kommer sig af 
fin Foruedrelfe Dei hat just nu stil- 
let Krav til de Forenede Siater om en 

Z· Million Dollars Erstatning. Kra- 
vet fremlommser poa Grund af, at i 
1886 odelaades der i Butte Moni ved 
ei Oplob en Del VErdier for linesiste 
Arbejdere; nogle af disfe sidfte drech- 
tes ogfaa — og Øvrigheden paa Ste- 
dei boldi sin Haand over Opløbets 
Anstifier. 

Til fede Damen Sov ilke for me- 

aet, tag Motion; spis ilke fede Vg spde 
Sagen For hurtig at blive sin Fed- 
me kvit fkal man iage Rocky Mouniain 
Tea. Virler firaks paa Fedtstoffernc. 
35 Cenis. Hos Apoiekeren. 

Niels, Pier aa Wolle. 
Denne lille Bog er streben paa 

jydsf, og kan ikke lceses af alle, men J, 
som tun, køb ben. 

Nie-IS cr vantro og hat mange Bro- 
dre iblondt os. Pier er vakt og Wolle 
en af De l)elli«ae. J, fom nu gerne vil 
vide, hvordan J som hellige Mennc- 
ster skal nmgcmes de andre, J kan leere 
noser of Wolle, og naar der bliver 
manqe of hanc- Lige blandt os, saa 
faar vi noget af det, der gøt Indu- 
Misfion stcrrk i Danmark. 

Bogen faaes i Blait for 10 Cis. 
A. Kirkegaard. 

Er dct Nyts 
En ny Von paa R Oktavsider af 

den nu snart velkenbte Forfattek, 
Past. N. P. Madfen Denne lille 
Bog er et Sinne Polemik, rettet imod 
den We Helliggørelsegretning fra Lon- 
ganggftmsdet i Københavm indført 
fra England-. Men stønnere og kast- 
liqere Polemik hat jeg aldrig lcest. 
Man masrker, at Forfatteten virtelig 
elster dem, hcm ffriver imod, og agter 
dem for kckre Guds Born. Det er et 
godt Bidmg til at give Klarhed i 
Helligqørclseglceren Særlig eet Af- 
snit, »Den anden Side«, viser traf- 
fende, baade hvorledes Bibelen kan 
tun-ges, og hvorledes den bør bru- 
ges. »Der staat strevet, men der 
ftaar o gsa a strevet«. 

Olc 
»e: en anden lille ny Bog (36 Sider) 
;af famme Forfatter. Dei er en For- 
; toelling om en gammel Sømands Om- 
xvendelse Den egner sig rigtig godt 
Hil Oplæsning baade blandt gamle og 
i unge. 

s Ttl dc Unge. 
« 

Læsnings Betydning i et kristent 
Ungdomsliv. Et Foredtag af Past. 
C. Skdvgaakd-Peterfen. 45 Oktav- 
sider. Ogsaa dette Strift egner sig 
godt til Oplcesning, særlig i Ung- 
domgmøder, og det er vel vætd at eje 
fom en Vejledning til rigtigt Valg af 
Lcesning. Dei san gsre god Tjenesie 
ved Valg af Boger til Bogfamlinget. 

Danish Luth. Publ. Hause-, 
Mal-, Neb. 


