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Amerika 
Fka Washington, D. E. 
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Washington, Aug. H. Man hats 
szjo under Tiden hort Tale om, at de 
Ymeritansie Solvarek trat-S dekcs 

-;I;,Kttltut« itte Var Fauste fti for at 
Hire sig ssyldige i Rot-eri, la Befes- 
fingen i Peting opbæoedez. 

Mcn man siger jo saa ins-get Jmirs 
kMid et der i Minnearxslis hie-im 
itdstillet en hsel Mengde »ti!-es?f!e Sa- 

« fta Puls-biet i Peting. Man hat 
z-, ashington grundet en Inmi-: WI, 

Hab det egeniig er for Sage-, og m 

fmmelige Pokiti fra Slajlammeks 
Hpaktememet stal km unter Here-sc 
gs Chef Wiltie undetspge de ncecntk 

Genstanrkh 
Men vil have fgsssiqoeh om Samt-« 

Ae virkelig er fta Peting, hvokledcg de 
et ftassede til Befe, brem der hat inds 
fort dem her, og om Toldvcrfnet hat 
saaet sit Tilgodelxavendie for dem. 

I O I 

Der hnr san smaat været Tale om, 
at itke all-: Republstaneme var til 
fredse med. at Henderfon er Lamm-ts- 
Speaket. Lm det et sokdi de not selv 
Lande snfte den Ast-» bemckrtes sites 
men ved een Monds Fald er der jo 
oltid Chancek for over 1W, hviiket 
cltid er politisl opmuntrende. 

Forleden blstv Sherman fra New 

York ofasstet fm Mening i Sagen- 
«UI sagt-e tent ubt Jeg nor Me, at 

G et ringeste Grund for den Tale 
zs «) en Opposition mod Henretsong 
ÄYmvalF Tier vil ikke blive noget 

endet Norm nævnt til den Post; Gci 
netal Hendetson er Repuvlikanernes 
enstemmig vatgte KandidaL Hvillev 
Betoligelsr. 

« 

L — 

Ten daglige Stattammermeddelelfe 
riste i de sibstr TIge af fertige Ma-: 
neb, at sncsthten overft eq Udgisten 1 

Juli meb PLJ J'4«. 
Lnitrinz EJcidtcn scf Mnancden var 

Der et Understud paa ncrsten disk-Imm- 
(«)«, men bette lslev merk end dækLt 
ved de ovekordenlig store Jndtikgtxi 

Flut-gingen af Mnnedcn J Tcllt 
indkom .ZL1,2·L·;,S«;.-:, i Stat 82 ,- 

Est:.m,1kj«,og blank-De Jndtcrgter IS'-, 
718,185) 

Den 1. Juli var be Forenede Sta- 
Tiet i lsje as det stsrste Guidfonjz sont 
nogen Nation i Werden ejer, nemlig 
for Psnsgzxnnkwsk Tet er den fimste 
Mænqve Guld, sorn nogen Regeringis 
liste hat indeboldt. J sinste Mocnkd 
votfede bei med 810,c)s'm,mi«, for the 
·.’latet undtagixr Time-then BTHLZL 

III If M 

Den stote Staat-Flydevot, som lmj 
fes for de Fotenede Stateks Negering 
sil samtnen med T; Tokpedobnadg 

delæggere lobe af Stadien ved Spur 
owg Point, Maryland, den 15. Ang. 

II II III 

J Folge Yckeddelelset, man hat mod- 
get her, er den Stabe, som Sc- en 

r lin under Heden og Tsrken i 
essen, ikte nær san betydelig fom fm 
tst af antaget. 

Assisiekende Setketær Taylor ved 
f.intkcmnnerdepcxriemeniet er nylig 

endt tilboge fra en Reise gennem 
E-- Zellemstatekne, og han paastaar, at 
H æden staat ubmærket godt. 

«Foruden selvstændige Undersøgels 
; et hat jeg«, figer han, »talt med Ven- 
net, detiblandt en stor Del paalideliz,e 

·g.s etfarne Jærnbanemænd angaaendc 
Sagen. Jæknbanemcknd got sig Unm- 
-«e for at faa et ret Sksn over Sok- 

ns Tilftcmtz og der-es Vidnesbyrd 
"« 

aa den-for have nogen Bergt. De 
saustaar, at Beketningetne fra Kan- 
ch og Nebraska angaaende den alle- 

ede lidte Stadt paa Komet, er over- 
redne. Der er al Udsigt til used- 
snlig tig Avl over hele Besten, til 
rods for de ugunstige Beitfothold. 

J Minnesota staat Hveden nimmt- 
t. Dante, Byg« Nag, Kurtesie- og 
.· staat ligeleoes gebt, og vil give 
zngt ststre Udbytte, baave hvad 
valltgt og Kwntim angaar.« 

..,- Saavidi, Dr. Taylor. 
F same-ne ßal siden afgste Spttgsi 

Jet. der de ovetvrevet Studen; 
« 

har Hi. Taylor sittert undervurdeket 
den· 

.-..—-.·- M-— —- 

Ten store Streij 
Pittjbnrg, Pa» Ang. 6. Sein 

man maatte frygte efter Meddelelser- 
ne fidste Lordag ee der kommen enl 

saa a lvorlig Karte paa Traaden mel l lem Arbejderforeninger og Staalvcer- z 
lerne, at den vældige Streite nceppe» 
tan undgaas. 

Der fandt Forhandlinger Sted i 
Lordags i New York mellem Fagfor- 
eningernes Styrelsesmedlemmer, cg 
de har alle det bestemte Syn paa Sa- 
gen, at nu maa den store Krig voveg, 
da Staaltompagniets Ledere er inde 
paa at ville tvinge deres Villie igexi 
nein. 

Allerede i Sondags forlod det, at 
der oilde komme til at staa en Kamp 
paa Liv og Dod ---- og i Dag hat Faa 
foreningenis Formand Mr SchasseH 
udstedt det forelodtge Ultimatum, 
saalydende: i 

Brsdkel Einbedgmændene indes-- 
for de fisrenede Staters Staalrinzz 
hat afflaaet at anertende dein for 
Faaforeninggmcend, som nu tæmpe: 
for Organisation-Treuen Den magi-« 
udsvende Bestnrelse hat derfor paa- 
lagt mia at udstsxde et Opraab til alle 
der er Foreningsmænd af Navn ««g 
Vierte, oin at flutte fig samtnen til 
Stamp for Arbejdets Rettigheder. Vi 
maa tæinpe eller for bestandig opgive 
vor personlige Frihed Der vil blive 
sagt, atJ bar Underftrevet Kontral 
ter men J bar a-; kig befluttet at over- 

,gike de Konttatter til de forenede 
Staters Staalring. Dens EmbediL 
mænd mener, at J er bleer folgt til 
dem akkurat sam Mollerne, Kann-at- 
terne og alt and:t. 

Korn i Hu, at fsrend J git ind paa 
nogsen Kontrast sorpligtede J ederl 
paaA «the Amalgamated Association«. 
Den paatalber nu edel-g Hjælp i Na- 
deng Stund. 

Hois Sagen itte er ordnet paa eller 
inden Lordag den ist. August 19(-1, 
vil Mollerne lnttiecy faafnatt Biferne 
l)ar gjort den fsdste Runde den Dag. 

Brodre, dette er et Raab til edcrL 
ocn at opre holde vor Organisation l 

Vi stoler paa eder og ttcenger til eder. l 
ttom oa hjcelp os, faa at Rettcn tan 
faa Sejr 

Broderligt, edetz 
T. J. Schaffen 

Paa Lørdag vil det stote Slag alt- 
saa beaynde, og da Lampen alleteke 
rclvis hat staaet paa i lænaere Tit-, 
og mange as Arbejdernes Midlet alle- 
rede er opbrugt. vil der uden Tviols 
bllve mean Nod. Der reques, at 
1(»),0(,0 Mond vil blive ledlge under 
denne Kasmpestrejte og Antallet vil 
Inuliavisz gaa bojere op, hvis Jagd-:- 
tningen findet det nodvendtgt cgfaa at 
aalme Stamp mod Catnegie-Staal- 
tompagni. 

Detværre frygter man ogsaa for, at 
Streiten stal faa Uroligheder, mus- 

ligvis endog Blodsudaydelse til Fel- 
ge· 

J hvert Fald vil Tnsindee af Fa- 
miliet lide Nod, og Millioner af Dol- 
lars mistes. 

Beggse Partier er fast bestemte paa 
en afgprende Kann-, en paa Liv og 
Dad. Dog er der endnu nogle Dage 
til. Man hat Lov at haabe. J 

Ftihcd og Lmuhing. 
Makinette, Wis» Aug. 4. « « Sena- 

tok Tillman holdt i Dag Tat-e for 
en Fotsamling paa 4000 Mennester 
her. Han gjorde da bl. a. gceldende, 
at man tnaatte have Lov til at lmiche 
Negerfotbtydetr. Ta!en, der hob-ed- 
fagelig drejede sig om Racespørgs- 
maalet, fandt hurtig Genklang hof- 
det store Publikum. Hatt begyndtei 
med at erklæke, at Norden ikke lesen 
geee mente, at Negeren var den hvide 
Monds Ligemanv. ,,J Wisconsin 
hat man 5,»0() sorte Mand, hvotfor 
forspgee man da ikte Blandingspro- 
cessen her for at faa dem udsiettede 
ved Hjælp of Mellemgiftr. Forbi, 
den Taufe oprpeer edet. J Syd Ca- 
rolina hat vi 750,000 sorte og tun 
500,000 hvide. Alle Mænd er ilke 
Mal-te ens, og Negtene er i hvert Fald 

1 

———s 

ille egnede til fri Afftemning. Lod 
der komme, hvad der vil, faa vil Sy- 
deus lwive Befoltning felv ftnre derei- 

eget Land.« 
Her tom han san ind paci Sol-III- 

maalet Um Lynchning. »Sydenks 
hvide Kvinber lan da virlelig ilke 
spreg inb i en Retgsal og der osscnts 
lig bevidne deres Standsel og Nek- 
vækdigelse for Nævningeretten for at 
denne tan faa et Dyr vierbevift og 
vpmt." Lg verfor er Syden twdr 
til for sän rene Kvindes Skyld at bi- 
beholde Negrenes Lynching. 

Sydeus hvide Befoltning vil be- 
vore sit Supremati ,,til Trods for 
Dickvelen«, og ftulde det blive notwen- 
digt var han og hans Brødke rede tsl 
attet at tage deres chærer ned fra. 
Knagem 

——-—- Co- -—— 

Gamlc Venner trkcfies ich. 
»For mange Aar fiden bnvde jeq 

Anledning til at bruge Dr. Peters 
«5luriko", fttiver Mr. F. Hildebrand 
fra Ellimvoov, Kans» ,,mkn pcm et 
rller endet Vik- git den mig as Minde. 
J den senkte Tid hat jeg lidt af Ma- 
vesygdom, hvilken jeg itke var i Stand 
til at helbrede tiltrodg for, at jeg har 
ladet mig behandle af mange forth-l- 
lige Læger. Jeg tom da til at hufte 
paa min gamle Ven »Autiko« og for- 
slaffede mig noget beruf. Refulmtct 
var lige faa tilfrcdsftillende nu sou 
tivligere, hviltet beviser, at bette Mid- 
del er altid liqe.« 

Der er ingen Forandring i »Gut-I 
ko«. Den er i Dag akkurat, som den 
var for mange Aar fiden. Summe 
Urter og famme Omhygqelighed an- 

vean ved Tilbekedelfcn beruf. Den 
sælgeg blot af specielle Agenter ellkr 
direkte fra Fabrikanten. Man hens 
vender sig til Dr. Peter Fahrnetk 
112s—-114 So. Hoyne Ave» Chicago, 
Jll. 

Te tusmdc Ting. 
Usikterbed i Lawton. 

Lcrwwm Lil» Aug. si. Den im 
freiristaaende By i Oklahoiim er just 
itte noch siedelig By. Roderier he 
rrr til Tagens felf-cri, og i Tag lslcv 
2 Mcend drcebte og 1 saurer, irren-Z 

Moder-ne nappede 581 ,W« i rede Wage-, 
samt 9 Ute- 

LH Reifeselstab blev oversalden of 
It Revere om Aste-nen; det var tun en 

Mil Erd for Byscrdet. Den ene blev 
drasbt af Moderne, da han alene bleo 
staaende og Noveme dersor antoa ci. 
han vilde indlade sig i Fiamp med: dem s 

9 forsielliae »Prckric Stibe« lieb! 
plyndrede, og der blev en Doitcrspni 
drei-ht- 

Spilleriet i Byen aaar over alle 
Gut-user og Borgerne vil nu sclv takie 
Fotholdgregler iniod dette Urwesen- 

F a der m o r d. Mnrlim Texas, 
Aug. fi ---- Den 18 aarige Port. r- 
Sawyer stød og drcebie iin Inder-, oij 
ander Flugtforssget fit han selv He -: 

desiag og døde deraf. Drengen vari 
bleven vred paa Faderen, forbi dennej 
havde pistei en Heft; han fis-d ham saas 
bag fra. De blev begravede i femme 
Grav. 

Guvernsrizzalgri i Jow-1·, 
Cedar Rapid5, Ja., Aug. S. —- J 
Morgen tager Jotva Stats Konven 
tion for Republitanismen sin Begna- 
delse her. De sieste Deltagere er alle 
rede ankomm, og der er megen Spcrn 
ding over alle. Kainpen staat mellem 
Cunirnins, Herriott, Conger (Ministrr 
i Rina), Trewin og harriman. 

Cummins Navn er paa alles Las- 
ber, til for eller imod. Men det reg- 
nes, at af de 1600 Delegater er ra. 
1500 klare over veres Stemmegiv-! ning; deraf ra. Halvdeien for Cum-. 
mins; og Halvdelen Restemr imod 
hom; men tjagen af de andre Fonds-; 
dater hat noget egentllgt Fiertal Der 
vil maaste blive stemt for eller imod 
Cummins. 

Ei dkiftigt Guldtyveri. 
Sau Frei-nich Aug S. — »Ehe Sel- 
by Smelting and- Leav Company«. 

,—— 

hat sidfte Nat miftet for 8280,s)()0 
purt Guld. 

Man opdagede ikke Tnveriet for i 
Mcrae5, og findet nu, at det« et et af 
De frwkteste, Historien tan mælde om. 

Invene hat arbejdet paa Sagen i 
strre Maaneder. De havde gravet m 

hel Gang ind under Smelteriet, og i 
Los-set af den sidste Tid faaset boret 
Hullsr i det Usædvanlig surrte Guld. 

Er: af Natvagternc hørte nok Sth 
hennc fra Smeltetiet den krank-melden- 
de Nat, men da han sagt-se til de an- 

dre, at det spsged3, lo de; og Der blev 
ingen Underspgelse gjo:t. J en Baad 
hat Tyvene føkt deres kostbare Bytke 
bott, ca Polifiet lanng hele Kosten hat 
inte: Epor tunnet opdage af dem. 

F 

sin norsk amerikanst 
V i e lfe. Fokhenværcnde Counttk 
tommissæt Niels J. Nesg fta Minn-.-- 
apolisjs et i Flg. »Skand.« wateviet 
M Misg Annie Hoban. Vieksem der 

fpnettedes af Fredgdommer C. S. 
Höff, fanbt Sted under en Ekscursion 
opad Flor-en med Dampbaaden »Ein 
of Hiszon« og netov som Baaden pas-: 
ferede under Smith Ave. Brer. 

Unge Forbrydere. Wash- 
ingmh Ind» Aug. 4. Ren Ging-— 
stian. 15 Aar gammel, Harrv Pucha 
nan, 17 Aar, begge af Alkemplziikz 
Tenn» samt Harry Colvins af So. 
Ltzuig blev i Gaar Formiddagg paa- 
grEdne, meng de var i Find meo at 
sprænae Pengefkabet i Byens Postwa- 
tor. 

Pastor Fall Gertsenss 
Saa. Den norste Giertsensaa 
hat i den sidste Tid sat Sindenc i 
stærl Bevægelse baade i Dg udenscr 
gkesoldigheds Meniahed i Minnen- 
piflis De as Professor Soekdrup 
ska Notar modtagne Dolumenler i 
Sagen, som siges bl. a. at indeholde 
del meaet omtnlte Brev til en Missi- 
sionarg Hustrn, Esther Panlsen oa en 

Eljlasngde andre Beviser, sigez at være 

læst as sotslelliae i Sagen interesse 
rede Mænd. Forleden Asten asholdi 
leg IJ’-ex1iabedstnnde i Tresoldigl)eds.i- 
litten. oa Giertsen Zagen var Iet 
eneste Forhandlinagcnme, Inen dran 
les ille til den imødesetc Asslutning. 
Paku Giertsen sit med lle Stennner 
mod 52 vedtaaet en Resolution, lsvori 
Professor Soerdknp dadleg for at 
have udfoldet sor stor Jvet i at klingt 
LPlygnina i Assasren Menighedenz 
Diakoner og Trusteeg blev beordrede 
til nærmere at nndcrsøae Dolnmeni 
lerne da rapportere til Ajlenigheden i 
deng Mode i August· Tet blev»·s0r-:- 
sl.1aet at Rapporten slulde nflckaas 
ist et lslstkamøde naste OnEdaxL ins-n 

Zelle blscv sorlnslet, da Pasxor Gjert 
sen antndede, al l)an mnlia vilde 
flasse Vidnestnrd i Sagen sra Morge, 
inden den blev endelig bel)nndlct. 

l 

Betaler sia ille. Den nne 
fransatlantisle Linie »Chicngo-—(f:.i 
mpa« betaler sig ikke. Allen-de da 
del ssrste Stib havde asott sin Rund- 
tnr, sil man det Jndttnl, at Linizn 
itle vilde lasle noget af sig. Det« er 

den ledeliae, lange Sejlads med Js- 
sorhindringerne i Lasvrenceslodem soc 
man naaer aaben So, der sluger Fol- 
tjenesten Jlle deslomindre vil de tce 
Elibe »Rortbman«, »Northeastern« 
oa »Nokll)weslern« sortsatte Farten 
Da fotsøae paa at gøre Turen hark- 
Jere end hidtiL 

Jndebrændt. Mrs. Rnders 
Zmaabprm 2 oa 4 Aar gatnle, wend- 
te ihjel paa en Faan 6 Mil fra 
Woodland, Wis. Bornene var gaart 
nd i Laden, som var suld as Ha, for 
It lege. Uheldigvis havde de faaet 
sat i Svovlstilker. Moderen syslede. 
med Arbejde i Kalten-et, da hun platt-I 
selig horte deres Strig. Hun lob« 
til Daten og saa at Laden stod i lysk 
Eue. Uagtet Børnene raabte paa 
Hjceln var det nmnliat at komme til ; 
rem. Raben-, som havde set Bran- 
Den, slyndte slg derhen, men fandt 
lun Laden btændl sammen med de smaa — og Mrs Nyder aldeles udex as sig selv as Sorg. Hun ligger nu 
i en meaet betcnlelig Tilstand. Heu-« des Mand dsde sot to Maanedset siden, 
og hun havde tun diöse to Born. s 

Udlandet 
Vocrkrigcu. 

Kroonftad, -Orans1e-Friitaten, Aug. 
J. s— To Bocke iom i Gaar under 

Parlamentcerflag ind iil den brittifte 
Lejr rncd et Vrcv fra Prcefidcnt Stej;i. 

si- -1· si- 

London, Ang. 4. -— sie-geringen fkal 
nu have besluttet at drage 4»,UO0 
Mund Trupp-er bcrt fm den fydafri 
kaufte Krigzskueplads, men paa sam- 
me Tid indrømmeg det, at det hat 
nldrig sei værre ud mcd Qprør i Kap- 
tnlonien selv. Sagen er imidlertid, 
at de »Amt« Mand man sendeå til 

Indien, lzvis bei fkulde bliire jruende 
oed Afhngnifkanijs Granse. 

s- ag s- 

En Fætjer til Prcksidenj Steijn 
fakdt i Ramp mod Englænderne den 

1. Aug. 
—-....-——-—-— 

Krisen i Vcnczucla. 

Caracus, Venez., Aug. EI. Den 
Venezuelanste Regering Ineddeler, at 
en Stthte Oprørere under General 
Garbisug tilligemed 22 Batallioner 
nf den Columbiansle Hon, blev slaact 
af Regeringitkovpeme eftcr 28 Ti- 
merö sianm den ZEI. og 29. Juli. 
Fjenden Inisstede UW Mand, Venezues 
lanerne s;()(). 

Der er fendt Ferstærkninget Eil 

Hirtenkn- 

Den tyskc Enkekcjsckindc disk-. 

Cronbem, August Z. —- Ente- 
lejserinde Friedrich den i 1888 asdøde» 
tyske Keiser ,,Zf-rsedrich den cedles«s Gemalinde, en Tatter ci Dronningl 
Viktoria af England, døde i Eiter- 
middags Kl. G,]:"). 

Kejser Wilhelm og Kronvrinsen 
var tilftcde her; tun fass viditse, at 
Die-den var saa met-, stønt man i lern- 
gere Tid bar været sorberedt paa, at 
det led Inod Enden. 

Den afdøde, der levede ensomt paa» 
sit Friedrichzlmf, havde tnere og merk 

overtaget sin Manns Mottm »Lær at 
lide udcn Filage«. Bladensk bar tun 
Rosi om den afdøde, hxics staratter 
stildres som natmindclig fin og ædel. 

Hendeg Broder, Kcing Edward T. 
as England Vil sammen med Drons 
ning Alerandra overvcrrse BegraveL 
sen, der vil finde Sted i Potgdam ved 
Berlin forsttommende Tirszdna 

Alle-rede paa Torgdaq holdes Bi- 
sættelse paa Tødsstcdet, bvorestrr 
Liget for-gis til Postdann Este-r den 
asdødeiJ Zuste vil Begravelsen blide 
sna stille som vel muligt, et Ønste, 
over-for hdig Opfyldetse steifer Wil- 
l;-elm, der holder san nieget as Festen 
vistnot har hast sine Bansteligheder. 

Hian til Boc1·ne. 

London, Aug. ti· —-- J linderhip 
set distuterede man i Aftes et For- 
slag om 6,:300,U.00 Pund Sterling 
til Hjcelp for Transvaal og Orange- 
Nivers-».8’tolonierne«. 

Chamberlain erllcerede, at en bein- 
delig Sum deraf stulde anvendeg til 
Boerne, for at de tunde saa deres 
Form-: i Stand igenx en anden Del 
stulde anvendes til at tøbe Regerings- 
land, saa at Englændere tunde faa 
Land i de to Stater, helft saadanne, 
som frivilligt havde deltaget i Krigm 

—— «O--———— 

Ruslands Hævn. Berlin, 
Aug. 6. --— Preussiste Entbedsmcend 
Intaget, at det russiske Forbud till 
Arbejderne om ilke at tage Hostarbej- 
r-: i Tyslland, er Ruslands Hævn so: 
den tyste Toldlov. 

————s — ——0.- -- —- 

LuftigRetord. Berlin.Aug. 
l. —- Under en Ballonopstigning i 
Gast Eftermiddags kom Dr. Suring 
op til en Hsjde as 10,300 Meter, att- 
saa hsjere end nogen tidligere Luft- 
opsttger. Den gamle Relotd var 

9,150 Meter. 

Nyc Bogen 
— 

Billi. Bock: 

Erindringcr fm mit Liv. 
Omtrent famtidig med, at der him- 

me fra meddeles, at »Juki«-Mis- 
sicng Formand, Pastor Vilh. Beet er 

meqet syg, er samme Monds »Erin- 
dringet« udtommen fuldftckndig. 

Ter er jo ingen Tvivl om, at Pa- 
stor Bett er den betydeligsie Kur-after 
innen for dansk Kirieliv i vore Dage, 
on overa!t, hvor levende Kristendom 
bliver hersiende blandt dunste, oil 
han; Norm blive æret, hans Strifier 
blive læste og hans Betydning som 
den kristelige Bcvæqelses Leder i Dan- 
mark blive forstaaet. 

Han har fom ingen anden i 
Danmarks Historie-, formaaet baade 
at Votkke Folk cg at lebe det vakte Liv, 
og derspr vil enhver forstandig Mond 
have Interesse af at spge nøjsere Kend- 
fkab om denne mærlelige Skikkelses 
Liv og Karakter. 

Der har ikke foreliggset meget histo- 
risk Stuf til en Bedømmelse heraf; 
Des gladerse maa man vcere over nu fra 
hans egen Haand at modtage »Erin- 
dringer«. 

Denne Bog er streven ligse faa jævnt 
og folkeligt som Forfatterens tibligc- 
re send-tsc, er bestemt for Hvermand, 
vil statteg af Venner cg Modstandere, 
fordi den giver fund og fand Oply3- 
ning om saavel »Jndre Mission« som 
Fors» den-J gamle Formand. 

Qq deriil kommer, at Bogen er me- 

equ billig. Den faags for 851 .00 indb. 
bog Danish. Luth. PubL 
H o u s e, Blair, Neb. 

C. Asche feldt Hansem 
Fra Gall-g- aben-, en Bibelforllaking. 

Nu er Fortlaringen til hele det 
gainle Testament-e afsluttet, 
og vi griber del-for Anledningen til at 
benlede vore Lasset-es Opmcertsomhed 
pau deit Basel. Dei er en af ,,Jndre- 
inissidns« mesi kendie Mand, Paitor 
Vlsschenfeldt Hansen, sdm hat paai·a- 
get sig den sicempeopgade, ai fltive e·i" 
jrvn, opbyggelig iikke videnslabelig) 
Fortlariug til hele vor Bibelbog. En 
saadan jævn oq opbyggelig Forklw 
ring trængte man til Pan Dansk, rg 
Forfutieren Var uividlsomt den rette« 
Mund til nsetop al give et Vccrk f:r 
det brede Lag af Bibellcesssre 

Han har flilt sig udmarkei fra den 
Del af Opgaven, sorn nu et løstz d:t 
gamle Testamenteg Forilaring --— on 
absolut enhver lceg Bibeilcefer blandt 
og burde anslasse sig de 5 Bind, sont 
foreliqnen Dset var jo nok en lille 
Kapital, men der lan virkelig grade-i 
Guld i den, bedre Reuter end det 
mindeline Livs Verlst tan man da ille 
forlange. 

Priferne for de enlelle Bind ere: 

i. Bind 723 Side: 82.2«. 
2. Bind 657 Eider — IRS-»Ja 
.··:. Vind CIM Sidek — .«-) «)(), 
4. Bind RLO Sider — Sz. W. 
,- Bind SITZ Sider s-- 589 W. 

Striv til Danisb Luth. Publ. 
H o u i e Bleir, Neb. Nu u Tiden 
just, da Fortlarinqen til der guxi l: 
Testamente er afslnitcL 
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Rost af cn lialvficrdeaakig. 
Mr. Louis Schmidt, New Cast!e, 

Jnd., er meget enthusiatisl angaaende 
det vellendte LægemiddeL Dr. Peters- 
».Kurilo«. »Der er ingen Tvivl om, 
at den er en udmcerlet Medicin,« siger 
han, ,,fordi den hat helbredet Inig for 
Astma og Vatierfoi, hvoraf jeg led 
forfcerdelig i mange Aar. Til Trods 
for niine femoghalvfjers Aar lan jeg 
nu arbejde paa Matten- Min Appe- 
tit er udmeekket, mine Lemmer not- 
male og ille opfvulmede fom før. Jeg 
lan sove godt og behøver ilke længere 
at spadsete op og ned ad Gulvet hele 
Natien.« Dr. Peiers ,,Kuriko« er 

ingen Apotelertnedicin. Den scelgec 
as specielle Lolalagenter eller Fabri- 
kanten, Dr. Peter Fahrney, 112———114 
So. Hoyne Ave» Chicago, Jll. 

»Is- Provenumre af »Danskereu« 
sendeö frit. 


