
..Daj»fkeren.«« 
Laus den Z. Msi 1902. 

Bleir, Nebr. 

händels »Korsfaterne« stal gema-» 
ges ved en ny Konten, fom sial afhol- 
des i Methodisttirten Tiksdag Aften 
Mai S. Et Kot af 48 Stemmer sial 
swge den. Teschn er ver tilfsjet 
en hel Del ekstra Numre. Prisen et 

sat ned til 25 Eig. for numererede 
Blut-set 

—- Mt. og Mts. John Mehrens S- 

catige Datter Alta dpde sidste Son- 
dag af Skatlagensfeber. To andre 

Virn er meget angrebne af sammt 
Sygbom 

— Forleden Dag udftedte Postw- 
strt Weed en Postanvisning paa 8100 
lydende paa Theodore Roofevelt, Pre- 
stdent af de For. Stater. Pengene stal 
sent-es til Boekne. 

Caleuder, Ja. 
Mrs. P. Peteksen var i Dayton i 

fertige Uge. 
—- Mr. og Mes. Miclelfen et kom- 

men tilbage fra Nebr. og rejser nu til 
Danmarl for at lage Ophold. De 
stal gaa fra New York d. 14. Maj. 
De vil ogsaa med det samme tage en 

Jur til Racine for at des-ge Mes. 
Mickelsens Ssstende. 

—- Sidste Uge havde vi igen flere 
Dages Stpvsiorm og en lille Cyclone 
blev set at gaa over Mrs. Chtendels 
Land. Flere Vindmsller og smaa 
Hase et blæst om. 

—- Mk3. Bettha Brandt er i Dah- 
ton og bessger Familie. 

— J. J. Haufen, Hans Peterer og 
L. P. Meler er valgt af Øvtigheden 
jil at vurdere afdøde Peter Johnsons 
Ejendele, saa det kan blive opgjort. 

— Peter Mickelfen sit Brev fta 
Johs. Munck, Reis-, Damm-L hvor 
han spprget, om nogen tan give ham 
Oplysning om hans Broder Andreas 
Espersen Munck, fom flal opholde sig 
her i Amerika. For ca. 5 Aar siden 
par han her i Callender, men sidft der 
htrtes fra hom, var han i Rantone, 
Jll» dette var i Aaret 1899. Om nos- 

gen kan give Oplysning vil be være 

saa god at adtessere samme til 
James Hansom 

Box 45. Callender, Jowa. 

Ttykfejl. 
J Stytket om »Præstemangelen« i 

.,Dansteren« Nr. 81 er kommet til at 
staa »i en moderne Aldet« i Sieben 
for »i en modnere Alder«. L. P. 

Inn-set Hofm- os uddrivee 
Institutes 

Lsxstiveskomoouininp Piller tatest-! est-For 
Islelie met Dag. Jucken Heldeevesikn tagen Bist-Hing 

Hotel til Salg. 
Pan Grund af Bortflytning til en Form 

nistet vi at lælge vort Hom, en ny Pyg- 
ning, beliggende tcet ved danik Kiste og 
Hsjfkole. Alt Tilbehør met-folgen 

»Dansketen«s Konto-: anviier. 

Om Bogen ,,Udvidct 
Konfirmntions Uudcrvisning«. 

Jeg ser, at ,,vaidei Konsirmajions- 
Undervisning«, of Alter-eh nu kan er- 

holdes i Blair. Tenne Bog burde sin:" 
des i hvert enefte sanft lutherfk HjemI 
ogi scerlig saadanne, som virke i Stdn-« 
dagöstolen og Kitken. Jeg mener, at; 

dens Lige ikke findes i hele vor banste 
Litteratur —- en kokt men fyldig Ovet 
sigt af Verdenshiftorie, Kirtehistorie, ! Luthers Leere og Dogmaiik i tiltalende 
Form, klar og fund, let msdtageligj 
for hukommelfen —- ovetfor alles 
Sturme-riet og vilde Fremtoninger i 
M Tid staat man — med Blædels 
Underviöning —- sirats klar og beneb- 
piz overfot alle Spsrgsmaah der Lan 
opwmme baade udefta og indefra, 
freut mit Spat, Beiledning og Bested 
i en fanden Form, at det et let til- 

gængelig for saadanne Lasere, hvis 
-T Tit ellers et knap. Jeg har haft denne 

sog i ey Del Aar og betalt meget mere 

for den end den nu sælges for i Blair; 
wen bei er den sidste Bog —- nceft »Bo- 
getmz Bog« ——« jeg stiller mig ved i 
min Bogfamling — der iiie er lille 

Qeonciy Wis» Martg 23. 1902. 

J.hemmingsen. 

« » 
Spiu og Korn et Penge.· 

Oft-i Im- M Fooel vil fes-hindre 

P Sviuene pg sparSe 75 e u Meiji« 
ist« ssex det imet Sælgei paq so 

« Mut-l Dozeszktikäew opsrde1 lass-r « 

Ists-O set-It MS noYi kooo co. 
H Wiss-d cmcnmass.ta 

Danmarh. 

Kongen sendet Hilsen 
til en gammel Kriger. — 

Aftcegtstnand Niels Strensen, Spur- 
ting, som den 8. April fyldte 80 Aar, 
sit i Dagens Anledning en Strivelfe 
fra Kongen, hvori denne sendet den 
gamle Vaabenbtoder en hjektelig Hil- 
sen og Lylpnstning. Niels Sprener 
er i Fslge »Auch. Stiftst.« Vetetan 
fra 48—50 Krigen og var med i Sta- 
gene ved Ftedeticia og Jsted, og han 
hat modtaget faavel Erindringsmeda- 
illen fom Betetangaven. 

Til Tkods for sin høje Alder er 

thr- endnu rast og rsrig. 

En Familie fotgiftet ved 
G e de m æ l l. —- Et slemt Mitgift- 
ningstilfælde indtraf forleden has en 

Gaardmandsfamilie i AlbæL En Ged 
havde eftek Fsdslen af et Kid faaet 
en indvendig Betændelse. For· at lin- 
dre Smettetne malkedes Geden. En 
Time fenere dsde Geden, og siønt Fa- 
milien faul-des maatte vcere bekendt 
med, at Melken ille egnede sig til at 
nydes, anvendteö den dog i Siedet for! 
Flede, da Familien stulde dritte Koffe. 

EKort Tid eftet indfandt der sig hef- 
tige Symptomer paa Forgiftning hos 
alle Familiens Medlemmer undtagen 
Monden, der var i Matten, da der blev 
drulket Kasse. Lege Madsen fta Hat-. 
ritslev tog energist fat paa Behandlin- 
gen af den angtebne Familie, af holl- 
ten navnlig et lille Plejebarn var 

haatdt medtaget. Der vil bengaa 
lang Tid, inden Patientetne lommet 
oven Senge. 

Meerkværdige Folketæl- 
lingsresultater.—J Statens 
ftatiftisse Bureau er man ftærkt ov- 

taget af at revidere Listetne fra den 
store Foltetcrlling forrige Aar. En 
og anden Meerkværdighed i det uhvre 
Materiale, som Listerne udgør, er man 

fikkert truffet paa. Saaledes er der 
i Fl. »Hm-s. Av-.« nylig til Horsens. 
Borgmesterkontor fra Bureauet kom-» 
men ForespørgseL om det forbolder sigz 
rigtigt, faaledes som angivet i en LierI 
fra en Ejendokn i Strandgade, at S 
derboende Familier bar henboldsvis—x 
30, 23 og 28 levende on S, 9 og 5 dode 

;Vørn. 

Tiamantbrnllup. —- For- 
henvcerende Husmand Hans Hausen 
og Huftru i Store Ladager tan den 
31. Maj fejre derez Tiamantbrullnp· 
Brudgommen, der er Veteran fra 18- 
48, er, endnu i sin hoje Alderdom saa 
rast, at han sidfte Binter har kunnet 
tcersie sin Sonå Scelx Den gamle 
Brud kan ogsaa glæde sig ved et godt 
Helbred 

Mordforsog og Belo- 
m o r d. -— J Ejendommen Prinsesje 
Charlottesgade 25 i Kobenhavn hat 
der forleden Morgen fundet en uhygge- 
lig Begivenhed Steh. Paa Z. Sol 
boede en Former Chr. Olsen, der var 

gift og havde 6 Born. Olfen, var for 
nogle Dage siden bleven afstediget fra 
den Fabrik, hvor han arbejdede. Han 
iog sig dette meget ncer og blev helt 
tungsindig. Lordag Morgen ved 5- 
Tiden vaagnede Konen ved, at Man- 
den forsøgte at kvcele hende. Paa 
hendes Strig vaagnede den ældfte 
Dreng og styrtede los Paa Faderen. 
Konen reo sig los og vilde spge Hjcelv 
hos en Tsmrer Rasmussen paa 4. 
Sal. men Olsen indhentede hende og 
bibragte hende med en Kniv flere Saat 
i Hovedet og Halsen. Juden tililende 
Falk kunde hindre det, star han dernæst 
Halsen over paa sig. Politi og Am- 
bulancevogn blev straks tillaldt, men 

Olsen var ded, inden Vognen ankom. 
Konens Saat var derimod ikke farlige.» 
Efter en Fotbinding paa hospitaletJ 
blev hun bragt hjem. Allerede for 
flete Aar siden gjorde O. et mislykket 
Forssg paa at myrde Konen og sig 
selv. 

Dreht ped en OverksrseL 
Gn Datter af Grosserer O. H. Ar- 
boe, KIbenhavm blev fotleden over- 

kstt as en Arbejdsvogn paa Histnet 
af Bernstorsssgade og Besterbrogadr. 
hun blev reven om, og fsr Kasten 
kunde standfe, gis Hjulene over heu- 
deö Brny som knuftez. Hun hing-» 
tes til Kommunehospitalei, men afgils 

Istraks efter Anlomsten deriil ved DI- 

fM 
; Plantagebrand. BRUN- 
ktlpril 20. —- En Plantage i Beisei- 
kbjerw kalter »Am Duwa et i 
chtemtiddqs afbkmtdt pas ei Ateal 
as 7—-8 Tdr. Land »Sieh og H- 
-.Tde Lasd M Stettin var plan- 
jeden-M, osfleteafhemhavdenu 
Als W Wiede- ved 
bis-pp M M M- Meinst er 

»h-— 

Mejeri - Undetslcb. Im 
Landsbyen Rtgen meddeles »Deine- 
ttaten«, at en Proprietæt, der var 
Formand for det detværende Dudels- 
mejeri, hat bedraget Andelshavetne for 
8—-90(1) Kr. Bedragetiet er fere- 
gaaet paa den Monde, at han i en 
Aattcekte hat udbetalt Andelshavekne 
mindre Belsb, end de havde til Gede. 

Der afholdtes en stotmende Gene- 
ralforfamling i Mejetiei, og det ded- 
toges at lade- otmanden siippe for 
Tiltalr. Da Jgormanden formenies 
ude af Stand til at lunne stasse Del- 
ning, vedtog Generalforsamlingen at 
lade de bedragne Jnteressentet ser 
bære Tabel, og de Interessenten som 
ikke vilde gaa ind paa dette, vilde Be- 
styrelsen og Formandens Bennet be- 

itale detes Tilgodehavende. 

; D p d sfa l d. Fhkn Tobalskabti- 
fkant J. M. Thuesen i Nybotg er d-d, 
83 Aar gammel. Afdpde var Grund- 
lcegget af »Thuefeng Tobalsfabrii« i 

INybotg 
« 

—- Paftok emer. J. F. B. Langhoss 
er afgaaet ved Dpden ,paa Inder-ils- 
berg i en Alder af 88 Aar. Afdsde 
et fpdt 1814 i Odense, hvot han 1834 
blev Student. Han blev ieologist 
Kandidat 1840 og blev eftet at have 
været personel Kapellan og Vielm- 
prceft forslellige Siedet paa Fyn, i 
1861 Sogneprcest for Hpjbjetg og 
Elsbotg Menighedet, fta hvillet Em- 
bede han for nogle Aar siden tog sin 
Afsied. 

E n d r sj T u r. Hjsrtikig, April 
17. — Titsdag Eftermiddag Kl. "7 

git Spmand Bettel Dom Andexfen 
fra sit Hjem i Ditetbtx Las-, alene ud 
vaa Havet for at regte Fistegakm man 

horte i lang Tid iile noget til ham, 
hvotfor det antoges, at hatt var dras- 
net. 

Jmidlettib blev han fundet" af en 

fkederikshavnfl Fistelutter, drivende i 
en Band 4 Mil fta Notgr. Han var 

felvfplgelig stærlt fotlommen, men 

befindet sig nu godt. Han hat drevet 
om i 10 Dsgn uden Proviant og 
Band. 

Nationalforeningen til 
Tuhertulofens Betæmpeli 
se. Zom et uomæriet Etzempel paa, 
bvad en omtmggelig planlagt og vel 

gennemført Agitation san udrette, tie- 
ner det Arbejde, der i de sioste Uger er 

udført af Nationalfoteningens Lokal- 
besmrelfe i Vejle By. Denne Besin- 
relfe, bvis Formand er HI. Læge Lud- 
vig Msller, bar dels ved egne Arn-sieh 
delg med Hjcelp af en stot Stare del- 

villigt assistetenbe hvetvet itke mindre 
end 1006 nye Medlemmer i felve Beile 
Bn med et Aarsbidtag af henved 
halvtredie Tusind Kr» et Resultat, der 
et saa meget mere paasiønnelfesvæt- 
digt, fom Vejle By allerede i Forvejen 
havde et ket betydeligt Mehlemsantal 
blandt den Del af Befolkningen, der 
interesferer sig scetlig for Lampen 
mod Tubertulosen, og fom altsaa itte 
paanv kunde vcere Genstand for Paa- 
virkning. 

( 
Hammel—AarhusBanen 

aabnedes for Drift den 25. April. 
Der vil forelsbig afgaaZ Tog daglig 
i hver Retning samt Fredag 1 Tog 
Aarhus—Hammel og Lordag 1 Tog 
Hammel—Aathus. 

Kikkeindvielsr. J St. Ste- 
fans Sogn, der nu i Flg. tgl. Refo- 
lution er delt i 2 Sognediftrikter, ind- 
viedes forleden Spndag en ny Kirke 
ved Navn Simon-sinken Den hefti- 
delige Jndviekfe foketoges af SICH 
lands Bissen-, Dr. Stat Nordam, detj 
samtidig indsatte Kirkens 2 Priester« 
ref. Kapellan ved St. Stefans Ritte, 
Frandfen som Isrsteptæft og Pastot 
Schiøtking som Andenpmst. 

Den engelske Dronning 
k I b e r K vie r. Dronning Alexan- 
dta har ksbt to Knier af erv H. 
Bille-Brahe-Selby, Stank-Saum Kni- 
erne stat, It de sendes til England, 
presentete for Hds. Majestæt i KI- 
benhavn. Dronning Alexandra drivet 
paa Sandringhakn en Gaard med 
Mejeri efter dansl Msnsier. 

Koietne er 12 Aar og sial koste 800 
»Ar. pr. Stk. 

Branden i Wirte-Brach 
Lærer hänghst Husiru fra Natte- 
Vraa Stole er fotleden dsd af de 
Brandsaar, hun sit veb Stolens Brand 
foeleden. 
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Sösidkrjyltan8. 
Kaptajn Fischet’s Uhr-is- 

ning for Retten. Forleden 
forhanledcs ved Bisivdertetten i Aa- 
benraa Sagen mod Kaptajn C. C. Fi- 
scher, der var antlaget for at være 

vendt tilbage til Trods for Umris- 
ningsordten. 

Kaptajn Fischer, der er fsdt 1844, 
gjorde i 1864 Tjenefte paa Krigssiibet 
,,Gejser,« men var hjemme den 16. 
November, da Fteden tatisiceredes. 
Senete var han i flere Anat paa stim- 
kyften. Hans Fader ftal have af- 
givet en Optionserklæring for hom, 
men i 1870 blev han anerkendt som 
prsjsiste Lægdstulle. 

Den offentlige Antlagek, Borgme- 
ster Rickmers mente, at Fischer maatte 
anses for danst Undetsaat og i 1870, 
da han andtog om at faa sit Unver- 
saatsforhold faftslaaet, felv havde an- 

fet sig for en saavan. Han androg 
paa 4 Dages Arrest. 

Kaptajn Fischer hævdede. at hvis 
han havde optetet, saa var Optionen 
aldtig bleven gyldig, da han itte var 

flyttet til Kongeriget. 
Retten vedtog i Folge »Flensbotg 

Apis« at udscette Sagen, for at der 
fra Landraadstontoret henholdsvis 

tha Regeringen tun indhentes Oplys- 
"ninget om, hvotdaar den anklageve 
hat foretaget Optimum 

Transpokterede over 
G r æ n se n. Commis Tinglef fra 
Vojens, der for et godt Aats Tiv si- 
den blev idsmt 2 Dages Arrest for at 
vcere vendt tilbage til sin Hjetnstavn 
efter at vcere bleven udvist af vet proj- 
sifte Politi, har siden opholdt scg i 
Tondet Amt uden at vcere bleven til- 
talt. Nu havde han faaet Plads som 
Commis i Gestgivet Junkers For- 
retning; men forleven blev han trans- 
potteret over Gransen, et Var Timer 
efter at han havde tiltraadt sin Plavg. 

Ligeledes et den danfte Undetsaai 
Martin Lund, der havde afsonet 2 
Maunedets Arrest, bleven sendt over 

Grwnsen. 

Llstov Bys Fotslønnelsr. 
Tet hat i de sidfte 15 Aar den-et en 

Konnte, det hat taget sig af Llftov 
Byg Forftønnelse, og den bat i Lobet 
af disse Aat gjott et stott og ttofait 
Arbejde, der til Delg helt hat spran- 
dtet Byens Udseende. Gadetætet, det! 
for laa hen i Uotden, et blevet til en 

pyntelig Datn med Evaner. Lg Platt- 
set og Gtusgtave, der for blev btugte 
som Losfepladset, et bleven fotvand- 
let til venlige Lustanlaeg med Mom- 
sttende Buske, Tretet-, Spasetestiet og 
Sladtebanle. J det sidste Aar et det 
anlagt en Gangfti fta Byen og et lan- 
gete Stytte nedad, et Atbeide saa 
smult og godt, faa en Røbftad itte 
belwvede at stumme stg ved det. 

Dygtighed —- Et tvft Land- 
btugsblad, der udsendeg i ca. 12,0«)U 
Etscmplatet,indholdt for nylig Epid- 
sen en fætdeles oplyfende Artikel om 

»Danmatls Æghandel«. Denne At- 
tikel sluttet med folgende anerkennende 
Qtd otn danst Fotetagsomhed og DIE-f 

l 

En tvst Ros af danftz 
l 
( 

I 

tighed: 
,,Hvem nu end Danmatl hat at 

kalte for sine Fremstridt paa Æg- 
produktionens og Ægetspottens Om- 
taade, det staat i ethvett Fald fast 
at det [Danmatl] viset os, hoot vidts 
man naat ved Udholdenbed, og at det« 
ogfaa paa dette Omtaade kan tjene 
os som Monstetland « I 

l 

Guldbtyllup. —- Fotleden 
fejtedes en sjcelden Familiefest i Son- 
detbotg. Det var tidligete Snedtet- 
mestet H. P. Leftrup og Huftru, fpdt 
Thielsen, sont havde Guldbtyllupsfest. 
Det gamle Ægtepat hat vundet al- 

»mindelig Agtelse ved en haederlig Van- 
del, og mange gode Ønstet et silletltg 
Meden dem ti l Del paa detes Osjttdsi 
;dag. Lefttup hat tjent med Hædet 
i den danfle Herr dg hat aldtig folg- 
tet ved Valgutnen. 

Lotalet egnede sig iste. 
Ei Andtagende fta Fasted og Hjottvad 
Husflldöfoeening til Amtsforstandeten 
i deding otn Ttlladelfe til at af 
holde en husfltdsudftilling i Hatteby 
Kro et sendt tilbage med den Bestedæ 
at Udstillingen ilte maatte afholdei. 
itte fotdi man havde noget mod has- 
flidfagen, men der var noget at nd- 
scette paa Lokalet. hvad det er i 
Beier staat der itte noget um. 

Hedebrand —- En stets Rtg 
saas fotleden imelletn Standes og 
Brind. Heldtgvis vtste det itg at 
veete Lyng, det bereut-te J den stætte 
Stoem var den antcendt fta et Loko- 
motiv. Bedoetne detude i heben be- 
ftygtede felngeltg det berste t den 
steile Stotm og ppgav ttleSlukntngs- 
atbejdet fttend Futen var vonstatten 

l. 

Ei Born med 6 Fingres 
paayoerHaand spdtes koste-! 
den Tag i en Arbejderfamilie paa4 
Brøndlund Zlot ved Aabenkaa. 

Fnrretuve Aar i samme 
E m v e d e. J Folge »Dbpft.« agter 
Stolen-tret Holft i Stelle i en Im 

Frenttid at lade sig pensionere. eratk 
efter sin Afgangzetsamen i 1862 tom 

Helft sum Andenlærer til Stelle. Ef« 
tcr Forfxelkrrereng Tod sit han hanc- 
Lsnxvcch sokn Inn bar beholdt inbtil 
nu, san at ban i fulbe4021ar hat ow- 

kex Laster paa et og samme Stern Zaa 
oiJs wide-Z, et Helft Den sidfte Lærer i 
isxxweoe i Nordflesnig, Der hat besøgt 
Immer Ecminarium i den Vanske Tib- 

Raar De ital reife til Gaukle- 
landet eller feude estcr 

Sccgtntnger og Beiwer- 
kiov da altip Billet mev 

tdvonmson LINE 
hviö Danwfkibe a qaqk kegelmæssig 

shver Likdag fta nebenmevnte damit-- 
Nester-, Mann-rat og Port- 
jlanv. Modekne Betvemmelighedec 
Hi alle Klassen 
; Mk sum cslmckskn its-us Ida M im Li- 

estek ellek M 
vom-sum umso-s Hemmt-wem 

se vom-ok- ssk cui-w tu» 

Unter-Malerin ! 
og andre Maiwurm-, fass-us somit-steh sie-site « 

same Laavstabos o- qusesskeaer o. I. I. Ist-ists 
sum sg Why sehne » wiev- iawmekese zum ; Pfade Coloks) oi prepsted est-ins des-tust I 

Vesiillchk met-meet pas Zegainget M Arm-mutet j 
s.s— I- H·JENSENI l 18 North Hain dt.. com-cis Pius-. II 

—- 

— 

M E RIW 
LUL 

w Stomrth 
storaaw og 
Midfonnncr- 
Ekskursioncr 

afgaak fra Neu-York folgende Dage: 
TamjwnsnPhillldcsphm b. 7. IUZAj llJFlIL 

» Es Mal » H. » 10 

» Et. Louiis » el. » I» 

» Philcdelvhm » W. » l» ,- 

Dcu förstc ftorc Midian-mer- 
Ekokursion nicd Dnmpskibct 

St. Paul 
afgaar fra New York 

cl. «. Juni sil. Io« Form. 
Vestil Plads san lmniqt sont Initqut mcd 

en as die-sc Etgkursionrs, tin Te Lan vcrre 
fiktcr paa qodt Eriiknt nq tscnng Behand- 
lin·q, ont Te reist-r mod American-Line. 

For Prielistc og andre Lplugnmgcr til- 
sknv cllrr lmwcnd Tcm M kunnan Lo- 
kalagcnt cllcr til 

lnternational Nav. Co» 
cor. of Dezrbom ö- Washington Sh« 

cchco. iu·. 

BELLE clTY BREWING co.s 
fortrinligc og cneftaqendc Malt Produkten 

Hvidtøl. Taffet-It 
Dobbcltol. Malt Alc. 

Hat u.tc-.t og nttm windet e: Naon for sig few t allt- standmavtfte 
Eritis-meinen t Amerika Jmtlem Lands ænd pas dennc Sude Hauch 
vmder de bestand-g t Bonn-unten Tere- paa ecn Gang schrie-not næs 

) 
« 

risndx ssq orittft udc Egeuftntser qoc dem mer og um« ut en n soet oq tærs 
« 

komm-n I ttednL Te est- allc absolut nunsxntuxtcsitmg. sitt· bekujetth 
deut er of Vtsst ten-esse Matt o,1 Damit-, og vt tut-her og ttc-r, at den Ttd 
utt kommt-. Da de ou ji«-des voa Vorder 1 cthutkt ftanvumvtft Hin-L for- 
tmsn-:cnde de uitmde Te vg Rasse 

Vor Malt Tonik tTobbclth 
er achwatet af Uægcr og P ttcntetp iom et abiolut ene .aacnchIdoct intoo 
Net« eintrrtexsc og for Moder Vcd at trusc og stmte Blovet og ved at bctnge 
Fordtssenesocqaneme1 erctt, gcnqiver den i Dokbuvfettde tort Ttd hele Le- 
gemet sm ;tptr11ictgt;cd« g matt Tuiintser as tatnemmenge Mtkud og Unin- d 

kkr bis-ket- thnc n. cum-. og v. must-Jahr den dmm vaa det homte ttl alte nigr, wage, 
mittmc oq - c. tirudtc Fott 

sprebe isg Zwkco Haar )I·-«a»d i Haants. I drum- vor T dsaldcr take-Um- 
ret soc-i den ir of den staw u « nunmean as hv lett-s Vutjomch os; Forstagfonthed. — 

u m oc Frmtgang c Links. b rot dtkettc va- smsrte Nenn-L vekfctt Fordoselic og trifft 
putvcumzc Btod Text ttætte Mund euer Wunde-. sum me« nebbtudtc Nenn-r flache For- 
fo c! reonmncr W sing-mel- Vlodomlob, Immer sig muttgt ir- mal-, hat næppe en plump-»- 

ttäo Ull kl. 
:rdc. kannte ug Vttltettaft gam as med seiten Te frage og traittoie maa ltqge 

Londesurasnd og Lotto6·111-.rndtndck ftulde vaagnc ou til bunte Zaubka. 
Ekktv efms vor Brig-une- t Tag. Oft-Z 

BELLE clTY BREWINC C0.. 1507 state st. Mcmh W. 
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OgL r. Ernst Ebers Z 
hin-sah ch triftelige Fok«ttrtlingcr. Judb. ...................... Stuf-H O 
KlostekMth Otrisnstxgc Futtcrllingcn Mcd Forokd as Past. Pult Verl. V 

201 Eidctp Zntukt ittdb. ...................... .. 1,»» O 

Vksd Gudz Tront. Forttrllingcr tit dct heilige Fsydcrvoxu Mrd Forord g as Post. Billi. Beck. 235 Stdn-. Emukt indb. ............... Um O Livet Nah Firc Fortcrllingetx Med orfatterens Portrwt. Enmkt indb. Au o 
Unter tät-quer oa Palme-. uristcttge Fortceltingen Zumkt iudb. ...... Ho O Guldtorm striftcligc Form-tlingcr om Trviknb og Trofasthtsd ........ 1.()» O 
cliegtkne og Intnktoifte. tusiftctigis Form-Magen Zmutt indb. ..... .7» P 
Ochs-entsinnen J Omilag .................... ·. ................ .4» Z 
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DANtsH LUTH. PUBL. HOUsE, BLAIR. NEZR· 
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HasarbeideY 
eller remer sagt formeget heimf- Ide- 

lckgger swmbcns Nerven Lg den 
sta ige cmsorg soc Bann-ne, baade 
Tag og Nat, er ofte soc sites-freud- 

glv for en stark Kot-Ide. Et afmagret 
nsigt vidner om Husmodcrens Ener- 

anstkcngelfr. Uregelmædsig Mcnfnui 
cito-L Ovidflod og Livmodekend Nev- 

Pldcn et Folgen as Lockuusuenkzccsr. 
nhvcr Husmodek bchovcr et Mut-del 

til at re alt-re den maanedliqe Peri- 
ode og olde de vmfintlige Kmnsors 
sauer I fund Zustand. 

Ilscoscsspul 
udtctter dem for Tufindcr of ameri- 
kansse Kvmder. Ton Euren-de Mts. 

ones, og det er Grunden til, at hun 
river dcttc aabcnhxcmge Brei-: 

Glendeane,sv.,10, ebe.1M. 
kg er qlod over, »Du-ei « lne of Car- 

du « Malt-er mig. .- eg Mek mt nu bist-, 
end qu hat im pas m» Aar, e abspre- 
pmeqnuc me aden chlp o va ehe-klas- 
dek fort-at- Uae »den atblive tm. In pl- 
us, at «Wme of Carl-up bar giokt miq sovi- 
eq begsndek et blive sehe-e, end its hat 

dem m, cg sooft o spiskk som· Ist-es 
beqyadu as bkuge »L- ne of card-il« nun-im 

ieq goa mer e fein eklekfe Gange om Da- 
m, men au sa der set ntig it e md at sag Ill- fenqo bete Dasein 

s MU. Richard Zenti. 
UND ho- spat-ein« 

spannende Noah og Ost-mer Mit-. met 

stlveksde of Symptomen til »Sei-fes Id- 
m or Kontinent-« Thomas-on Most-las 
Is» besinne-Achtun- 

« 
W--——-—.—.———— 

Hyrden og Sammet 
En lille Bog for Born. 

» ! 

Lstet c. S. Stint-http 
i q owns-s n m 

1 « Jx :;tnnt gu-! Numm? Im 

DO- uuumpwssz Ists-I w um«-k- :.I 

muuiog us Ho aqojcucg 
unganleinus 

muan oaa Unka tu Jasummm 
L Nimm-Es »Um 

; Evig Ftclfe og Evig Fortabelsr. 
j Mut Skat Nordam, 

Stellend— Lifkop 
128 Biber J Omflag 65c. 

Dr. Martin cuihers 
iuldstændige 

Kitkes og Huspostillr. 
Forquking over alle 

Ssns og Iestdages Evangeliek og Epistler. 
In Urian ve- 

Paftor Vilh. Beet 
web 

lachen tevaei cg tz Festes-wasserre- 
samt Lacher- pokkmt. 

—- M os M Kote Ade-. —- 

s staut Jclstbiud » ..... Um 

lumisb Luth. Publ. Bomo. 
Binn, Ieb. 


