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»Das-steten« 
Unser jeavt til Substribenter, jndtil umchl- 
Ielig Ousigelie movtages as udgwrue og al 
Held er bei-m, i Ovekengltemmelie wes De 
Fokenede Steuers Postlovr. 

Nac- Læsemr heut-endet sig til Folc, der 
come-er III-weh raten for at lobe hoc dem 
Isek soc at san Optyssluget om vet avekte-" 
Ide, bedes de slnd munte, at de iaq Aver- 
tsiementet i dem Blas. Dei vil vers tll 

sensidis Nym. 

Gode Rand. 

Man Tiger, at gnde Raad er dnre. 
Det er vel saa: men alligevel fil di 

forleden en Del gode Raad fra en Pra- 
tebroder. Maasse de var dyre. Der 

har nok vcrret en Del Kerlighed der 

bar drevet dem frem. Mcn hvad gik 
disse gode Raad saa ud paa? Jo, 
det var da angaaende, hdordan »Dan- 
sieren« kunde blive et godt og afboldt 
Blad og vinde stor Udbredelse. Der 
var saa særlig eet Punkt, di her stal 
drage frem og drøfte lidt. 

Det gjaldt da om, at mange vilde 

strive i ,,Tsft«, og det stulde Redaltøren 
.jo saa faa dem til. Men han stulde 

ikke alene i almindelighed anmode okn 

Jndsenoelser, heller ilke nsjes med at 

bede den enlelte: Skriv en Artikel og 
send os til ,,Dsi.«; men han stulde sige 
ti.l dem, han snstede Bidrag fra: Skriv 
mig en Artikel, en Afhandling over 

dette Emne, et vist opgivet Emnr. Det 

stulde not hjcelpe. At Raadet var 

vel ment, fsle vi vs forvissede om, og 
derfor taklede vi for det. Maaste det 

ogsaa var godt; men vi hat vore Be- 
tænkeligheder og flal sige, hvorfor. 

For det sprste: hvorfor stulde Re- 
daktionen viere saa meget rigere Paa 
Emner end andre? Staat et Emne 
fsrst rigtig lebende for hom, saa faar 
han maasie not Tid at behandle det. 

Det er vel ikle sjældent, at den, der 

stiller et Emne, er bedst i Stand til at 

behandle det. Og dermed er saa ind- 
ledet, hvad vi vilde sige for det andet, 
nemlig at det er netop Emner, friste, 
praktifke, lisiraftige Emner, det helft- 
tomrner til at storte paa. Og saa kan« 
vi lige saa godt sige for det tredie, at 

den, der itte selv tan finde Emner, han 
locnmer ikle langt nied at siri.ve Det; 
er n«top Emnee tom Livet fremtaldeki 
i den enteltes SjæL vi snsier drsftedr. 
Naar der er noget, der tilsmiler dig, 
san du lsftes og bliver glad og frist 
til Mode, naar du faar Lys over en 

af Livets mange Gaader, eller naar du 

faar Syn paa Livets Alvor og set Vej 
gennem dybe Bande, kort sagt, naar 

du fsler, der er noget, der brander paa, 
naar du hat et godt Ord at meddele i 
en eller anden Retning, faa siriv og 

send os det. Det er Einver, som Livet 

giver, v«i Inster behandlede fortrinövis, 
og dem kan vi iskke give den entelte. 

Zauber, vi er bleven forstaaede, pg 
at nagen tager vor heustilling til 

Ftlge 
« s- i 

Sca til Glutning en lille Rettelse. 
Dei par t Styllet »Stil« vore Lesere« i 
Mach at vi sites-: »Bi tager gerne 
ist«-O Indseudelfer, bat-de Korrespon- 
meetogAfhandlingeraflsdigerel 

m Dei m vev m Feittageisel 
X blasen til: «Vt lager gerne inwd Jud- 
Mm basde Wpondancer og 
Wule Cl »New-JUNGE 

. I I 

Es Use Jus-drin 
isqu ha- vi met at 

ZW, fis M vi »Meine Mute 
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m- e himm- Me at me 

g 

Bladet udgaa Tirsdag og Fre- 
d a g i Siedet for som mi Onsdag og 
Lordag. Dei vil da udtomme med 4 
Sider om Titsdagen og med 8 Sidet 
om Fredagen. Og faa ville vi sorge 
for, at Fredagsudgaven saa vidt mu- 

lig kan naa frem til Lesetne fsr Son- 
dag. 

J Fotbindelse detmed tamker vi faa 
vidcrc paa at give en tort Bibelforila- 
ring eller noget i den Retning i hvert 
Fredagsnummer. 

Der er indløben en Del Klager over, 
sit Bladet i nogen Tid tun et til-kom- 
men med 4 Sider hver Gang. Disse 
Klager glæder os for saa vidt, som 
de vidner om, at »Dansieten« er en 

velset Gest. Vi- beklaget felv meget. 
fotetage Jndstrcenkning. Men som al- 
lerede fortlatet, vi var nødt dertil paa 
Gund af, at vi manglede Arbejdeke. 
Dei er vort Haab, at vi i saa Henseende 
gaa lyfere Tiber i Msde, saa vi kunne 
mode vore Fokvligtelfer. 

Den muhammcdanfkc 
Beiden i Viel-litten 

Llf Samuel M. Zwemer. 

suddrag as en Artikel i «Missienarn 
Reniew of the Vorld«. 

fEfter »Kr. og Hj.«,) 

Jslam regnet fm Lprindelfe fra 

622, men den forste Muhammedanee- 
Missionær dar Raimund Lullus, 
som blev slæbt ud af Bnen Bugia og 
stenet til dode den 30. Juni 1315. 

Han var ilte blot den forste Madam- 
medanet-Missionar, men ogsaa den 

føeste og enefte af sin Tit-S Kriftne, 
der splte det stoke og indteængende 
Kald: at evangelisere den muhamme- 
dansie Verden. —- Han var en Mar- 

tne fom Stefanus og en faa ftor Sag 
værdi.g. Hvig Raimund Lullug’ 
Aand havde opfyldt Kieten, faa hadde 
vi ikke nutildags behpvei at tale om 

ncesten 200 Millionet Muhammeda- 
neee, for hvem Evangeliet endnu ille 
er Prcedilet. Som Jslam selv lom 

fom Guds Svsbe over den vanhellige 
Yog afguderiste Kitte, faaledeå blev 

Jslam ogsaa statt og udbredte sig i- 
mod Ost til Kan og imod Veft til 
Siena Leone, foedi Kirlen itke gjorde 
det tingeste Foespg paa at tomme i 

Beweing med de store Stank Mu- 
hanimedaneee for at bringe dem Evan- 

geliet. Streiten foe Saracenetne og 
Tyrteene kvalte iethveet Hierte endog 
Ønstet detom. Da Missionsbevagel- 
sen opstod med Caeey, tcenlte man 

tun paa at praedile for Hedningetnr. 
Den fstfte af de nyete Missionæter, 
fom pradilede for Muhammedanerne, 
var Henty Martyn; han opspgte dem 
i Indien, Arabien og Persien. Hans 
Stridssteiftee danne Begyndelsen af 
Lampen med Jslams Lende. Den 

»lille Beet, sotn flsd nasten ubemarlet, 
Her taget til i Kraft og Fylde med Mis- 
sionsbesttcebelsernes Vælft, til deni 
voee Dage et bleven en Strom af Tan- 
ter og alvoeligt Atbejde, som flydet 
til de mange Lande og Falk. Aldrig 
er der bleven sieevet saa mange Boger 
om Muhammedanismen fom i Nati- 
den, aldeig et det orientalste Spøtgg- 
maal blevet faa paattcengende, aldeig 
var hele Stillingen san tig paa Be- 
kymringet og alligevel fuld af For- 
haabningee. —- 

En anden Kendsgerning er, at Js- 
lam hat slaaet Rod gennem Aarhun- 
dredee i ethvcrt Land, for Nutidens 
Missioncerer begyndte at besieeftige sig 
med dette SparggmaaL Riesen kam 

Aathundeedee for sent, og mistede den 
bedste Lejlighed. Til Persien lom den 
Leistelige Mission, da Jslam allerede 
havde haft Heeredsmmet i ca. 1000 
Aar. J Arabien og Notd-Africa laa 
der 12 Aaehundeedet imellem J 
Kina havde Muhammedaneene elleve 

hundrede Aaes Fotspting, og fstst 
i 1899 et ver bleven gjoet en Begna- 
delse til at evangeliseee Muhatnme- 
danetne i det kinesiste Tutlesian. Paa 
Java hengik der lun site Hundeede 
Aar, fse Arbejdet toges op blandt de 
hakyhedenste Muhammedanere, og det 
ee itke underligt, at vi her sinde mange 
Omvendelser. — henienod en Tut-ie- 
del as de Hausfa Speoget talende 

Noth-Afrikanen eee Muhammedanei 
feska Undeelaftelsen af Fulah, i Be- 
gyabelsen af det 19. Aaehnndeeve,- 
vaee de alle dedningey Islam ans 
esse-a un stemdeles Eeodeingee vefi 
fee Man. Og i Vieleltgheden et 

heie Jpenua Maek, — sont alleeede i 
W Meeivkduet til haften —- end- 

ns user-et Cf Wiss-day 
seIxaste vi Sagen paa en anden 

thaade, saa se di, at tun 4(.), «)s0(-0· 
J, Muhamrnedanere staa under niubani- 

« 

medanfte Herstere, neinlig i antiet 
Periieu, Teleaf Aradieiy Manni- 
stan on Marotto, niedeng omirent 100 
Millioner staa under trifteliae Her- 
stere. De tre Fjerdedele af dette store 
Antal ere Enalands og Hollandö Un- 

detfaatter Abdnl Damid den An- 
ecN Mcm Dem sin VchNVc Tkknc Vcl 
vcere betmnret, naar indtil nu to»van- 
tro Kvinder« holdt Maatens Ligevergti 
i. den mubannnedanste Werden Dettei 
er Guds Finaer ! 

Den inuhacnmedansie Troes 5 Pil-j 
ler ere efter Aarhundrederg ErfaringJ 
— og det er en alvorlig Prodeften —i 
allesammen spnderbrudte Rørlceppe; 
fordi denS Tro tun er en bald Sand 

» 
bed, da dens rene Meinoteisme ilte 

tilfredsstiller Sioelenes Leenafel efterl 
en Midler oa Forsoninq for Zynden i 
Denk Bønner ere Former oa tornme 

Gentaaelser uden at trckoe Hellighed 
af de bedenke Da nden at fremdringe 
den. Dens Faite aoler overalt, hvor 
den iagttages, to beiternte Onder; den 

frembringer et ubegrcrnset Antal Hyti 
lere, som foregive at de iaattage Fa- 
sten, og dog itte gøre dei, oa — for 
det andet —- fører den Reaktion, som 
indtrceder ved Solnedganq hver Aften 
paa Raknadan, til Fraadseri og Pp- 
vighed af den taveite Art. Dens Al- 

rnisfer rern«.er Ledigganqcn og dar 
frembragt Derwifchen og Fatiren, den- i 
ne hsjefte Blomftring af Zamfundets 
Snyltednn Tilsidft: Dens Pilegrims- 
tog kic Mena, Medina og gethan-l 
ere en offentlig Foraraelie, felo for 
den muharnmedanste Scedelighed, 
saa at de hellige Byer ere blevne Ar- 
neiteder for Laster og Pestbnlder paa 
ZtatslegemeL 

For 15 Aar siden havde man med 

fuld aandelig Ret tunnet sige orn den 

muharnmedanfte Verden, at den dar 

»sde oa kom, og ’at der var Mitte 
over Afgrundene«. Nutildags tun- 
ne vi tilfsjet »Guds Aand svcever 
over Vandene.« Hvad betyder det el- 

lers, naar der fra hver Missionsfta- 
tion i de muharnmedanste Lande bli- 
ver bereitet om en stadig votsende 
Lcengsel efter Guds Ord? Hvad be- 

tyder det ellers, naar to lærde indiste 
Muhainmedanere hellige deres Tid til 
at forfatte en Bibelfortlaring fra et 

muhammedanft StandpnnttZ Hvad 
betyder det ellers, naat der ielv fra de 

haablsfeste Arbejdsrnarter blandt Mu- 
hammedanerne blivet indbragt For- 
stegrsdens modnede Neg? 

Jordbunden bliver itte blot beredt 

for Ordets Udsekd, men Bibelordet —- 

Guds gode Seed —- er blleven trytt 
ncsten paa ethvert muhammedanst 
Sprog. Den arabiste Bibel vil i den- 
ne hellige Krig vife sig som et ster- 
tere Baaben, end nogensinde en Da- 
mascerner Klinge var i de gamle Sa- 
raceneres Heender. For Perserne, Af- 
ghanerne, Kineserne, Malayerne, 
Hausiafoltene og de russiste Mitbenu- 
tnedanere er Ordet trytt paa deres eget 
Sprog. — Den arabiste Koran er dein 
en tilluttet Bog, da den itte maa over- 

fættes; men Bibelen taler i deres eget 
Sprog i Barnetamrneret og paa Tor- 
vet. Heri tunne vi ertende Guds vib- 
underlige Forsyn, forn giver Kirten 
en saa fordelagtig Stilling i den fere- 
staaende Kamp, saa at selve dens- Men- 
der maa indrømnie, at Sejren er den 
vis. 

Vi føje til ovekstaaende en lille 
orienterende Qverfigt. 

Muhammedanerne udgor i alt ea. 

196 Millionen af disse staa ca. 18 
Millioner under tyttist Herredsmrne, 
ca. 22 Millioner under andre muharns 
medanfte Herstere, 56 Millioner un- 

der tinesisie og afritansie Herstere og 
100 MiMoner under triftent Herre- 
dsmmr. J Europa bot ca. 6 Milli- 
oner Muhammedanere, i Asien ca. 

134 Millionen i Afrita ca. 56 Milli- 
oner, i Rumæniem Butgarien og Set- 
bien bor der ca. 1,200,000, i det ento- 

pciste Tyrti 2 Millioner, i europcift 
iRusland omttent 22 Millioner, i 
Gratenland ca. 25,000 Murme- 

danne- 
» Miisivndvittfomheden hindres isetve 
Hde muhammedanste Lande i hjj Grad 
’ved Fort-nd fra Regeringens 
Sie-, i ve Land-, spm um« 
under tristelig Overhjjlyed Indes 
denne Zindring del ·t.tte, dog vol- 
det f. Ets. den hollandfte Regering 
Mist-Irren adftisige sanftetighedetz 
og i de ruisifte Lande et det tun den 
wegen Sie-Mike- Hemde-r at http-« 
Mission« W er der f. Ett. 
i W need es. 37 Million-r Mu- 
bammedsirere Inkdtonmen Toten-sich 
Wer der joqsau er et ltvtigt Mii- 

s- 

swnsatbddc Bedst et Tsiissionen 
lykkdcs paa Jana, hvor den ogsaa er 

æwstxdn sinwsca.13xlv Konmt- 
Mc 

J det asiatiste Tytki hat Missions- 
bevægelsen vel lidt meget under de 
atmeniske Forfslgelfer, men det er 

aabenbatf, at disse blodige Tät-tagel- 
fer hat lebet en ny Strom af evangelist 
Mission og ltisteligt Atbejde ind over 

Okienten, og der er al Udsigt til, at 
denne vil voksr. ,,J tcenkte ondt imod 
mig, men Gab tcenkte at vende det 
til bet Gove, for at holde meget Folk 
iLwr.« 

H. Lüyhsft 
W 

Kvad Kottcipil lau føte til. 

J April 1872 lørte ieg med Toget 
fra Oscaloosa til Madifon i Nordame- 
rita. Foran mig sad fire Jurister 
ivkig beftjæstigede med at fpille Flott. 
Lied siden af de fpillende sad en tar- 

Velig llædt Kone og betragtede dem 
uafbrudt, medens dog Udtrylket i heu- 
eds Ansigt vifte, at det ilte var Jn- 
tetesse for selve Spillet, der fckngslede 
bende. 

Der blev en Pause i Spillet, og den- 
ne benyttede Zonen til at henvende sig 
til en of de spillende Herren »,Kendet 
De mig ille, Or. Dsommet?« sputgte 
hun med fiælvende Stemme. »Jeg 
erindrer Dem ilte i Tiebliltet,« svarede 
han venligt; «hvor have vi ttusset hin- 
anden f-t?« »Mit Navn er Smith,« 
svatede hun, »jeg var i Retslolalet i 

Oscaloosa for tre Aar siden, da min 
Sen blev dømt til 10 Aar-s Strassear- 
beide; han dsde sidste Efteroar i 
Fængslet.« 

Alle de medtejsendes Opmærlfomhed 
oae vættet, de lyttede alle til; selv de 

spillende lod Spil vckte Spil og saa 
medlidende daa den ialende. 

,,Han var en god Dteng«, vedblev 

hun, »og hjalp mig meget paa vor 

Gaard ude paa Landet, da bang Fa- 
der var ded, og jeg tun has-de bem. 
Jeg opdrog min Dkeng iBøn til Gud 
og lærte hatn tidlig at have Afsiy for 
det onde og dende sit Hjette til Gud, 
og alt tegnede faa godt; men han mente 
at Landakbejdet itte rigtig laa for 
hom. Jeg solgte saa vott lille Sted og 
flyttede til Byen, hvor De not huftet, 
HI. Dommey est hcm i Begyndelsen 
tom i Tjenefte has Dem som Karl. 
Fra nu af git det ned ad Balle for os- 

ch sit Lylt til KortspiL og med Spil- 
let fulgte Lyst til Drit, Tab af Penge 
og Tid og lidt eftee lidt ogsaa Tabet 
as Sjcelefteden; thi flet Omgang for- 
dcetvct gode Sarden Og, leere He. 
Dommer, De maa ille blive vted, men 

naat jeg foeeholdt ham det weiterde- 
lige i hans Spillelyft og dens Folger, 
svatede han altid: »Men, Moder, det 
er der intet ondt i, det et saamcend en 

uslyldig Fotnøielsq Dommeeen spit- 
ler Kort hvet Aften, og ham vil Du 
dog vel regne for en hcederlig Mand, 
der ved, hvad han gst.« De ved jo, 
hvordan det gil ham. De ded, dei gil 
ned ad Balle, indtil han tilsidst del- 

tog i Banlrsveriet og i- det dertned 

fslgende Rovmord. De ved ogsaa, at 

lzcn havde tilbragt den fstste Del af 
hin Forbrydelfesnat ved Svillebotdet i 

de Sturtes Lag, der forledte ham til 

at deltage, og at han havde druttet sig 
tildels fra Sans- og Samling first. 
Ja, He. Domina, da jeg blev taldei til 
ini.n ulykkelige Ssn og høtte Sam- 
menhcengen paa hans sprgelige Histo- 
rie, da lovede jeg, aldtig at se nogen 
spille Kort uden at advate dem mod 
at give sig af med en saadan Syssel- 
sattelse, dee lan have saa stabnesvang- 
ee,F-lger, vg bliv itte veed over, at jeg « 

ogsaa i Dag gsr det, He. Dommetz 
jeg tør ilte andet, thi« det et et hel- 
ligt Lsfte, jeg hat aflagi for min 
Gut-F 

hun tavz men Kotiene bleve ille 
mete beugte paa den Reise, og det er 

at inste og hande, at Sich-reine have 
besinttet aldrig mete at ,;fordkive Ti- 
den«, som det hedder, med denne far- 
lige BestEftigelfr. 

»S. M.« 

Mqlkning med rauhe Hemden 

Skal der maltes med vaade eller med 
tme heut-er? 

Det Spsrgszmaal diskuteres ofte 
mellem dem, der stal Molke. 

Falk af den gamle Stole holder paa » 

Msktning med vaude senden fordi 
— stget de —- den et leitest. 
tFoll as den m) Stole holder paa 

Maltning med tstte hunder, fotdi den 
et unligfL 

P
 

i— 

J den for ncevnte Bog: »Den He- 
gelundske Mallemetode", behandles 
denne Sag tet ndfsrligt. 

Det er gjort gceldende, at Mallning 
stal træde iPatningens Sted. Og de, 
der holder paa Mallning med made 

Hunden siger derfor til Stelle for 
detes Standpunkt, at da alle Patie- 
dyts llnger patter med vaad Mund, 
faa bot man ogsaa malke med vaade 

beenden 
Men del er fuldstændig fotlett. 
Al Fsde bliver jo i Munden dlandet 

med Saftet fta Spytlittlekne, detfor 
et det tigtigt og naturligt, at Kalven 
patter »med vaad Mund«; men naat 

Mennesier maltet Kanne, er det ikle 
Meningen, at Mællen flal blandes 
med andre Stosser, hvetlen fra Spen- 
li.ttler ellet fra det Fedtlag, fom sin- 
des paa Patterne, hvillet uvcegerlig 
malles ned i Spanden, naat man 

mallek med vaade Handel-, og faa 
svommet det oven paa Mcellen som et 

brunligt Fluidum, omtrent som To- 
balssovs. 

At man siulde forvolde Ksekne no- 

gen ubehagelig Foknemmelfe ved Malt- 
ning med tstre Handa, er udelulletz 
thi Koch hvis Yvet og Patiet et nor- 

male og i Orden, staat al Ti.d roligt 
og synes at besinde sig vel under Moll- 
ningen, naae man da ille tkckllet i 
Pattetne ellet begaat andre Ungel- 
mcessigheder. 

Dog —- det et ubestrideligt, at ster, 
der er meget haatde at malle, malles 

hurtigst og lettest med Vaade spenden 
liaefom det ille fjældent stet, at sau- 
danne Kset Immer sig ved time Han- 
dets Behandling. 

Forfatteren siget dekfot: 
Malt lun de Koch fom er haarde 

at malte — men ogsaa kun dem — med 
vaadc Hakndey hvis de befindet sig 
bedst detved og et meget strenge al 
malle med tsrre Handa, for man sial 
Use drive Principtyttetiet saa vidt, at 
det blivet til baade Mennesle- og Den- 
plageti. 

»A. C.« 

En Vifit paa Bernftotss. 

Forsatleken Karl Muugman fleivet 
til »Von Land« fta Betnllokss den 

10. September bl. andet: 
Saa begynder da atiek Gæslerne saa 

smaat at befolle dei lille hvide Slot, 
der liaget saa idnllisi og ubevogtei 
mellem de gamle, efleraaksmprke Troe- 
er lun med en enlelt sitævende Gar- 
dilt paa Landevejen foean Jndgangs- 
potlen. 

Der et tun tinge Plads inden DI- 
re, og Pladfen blivet endnu mindre 

dekved, at man ikke hat inddraget 
Dtonning Louises Vatelser, men la- 
dei dem staa naslen som en Art Mu- 
fæuni. 

Alt staat, hvor det sind, da Mak- 
staelen endnu levede. Paa Væggen 
banger fladig de næslen falmede Bam- 
domspotitcetlet af alle de tongelige 
Born fra dekes Ungdoms Usiylds- og 
Ubewmmellesdage: Dronning Alex- 
andta i Keinoline, Kejsetinde Dag- 
mar i tort Kjole og Kong Georg i 

Kadeiunifotm 
Selv i Toilelværellet, hvot alt er 

beteulkei med todt Sirts under hvidt 
Bodinelte, staat selv den mindste af 
Kryslalglasgenstandene paa sin Pladsi 
fom ventede de paa, at en stulde itcedel 
ind for at tage dem i Brug. 

Og paa straa i Dronningens lille 
Salom den simple Lojbcenl, paa hvil-l 
len hun saa ofte sad og passiatede 
med Keiset Alexander den Ttedie, 
Elle sjceldeni um Europas Slotpolilil, 
laaledes som det nn fortcelles af de 
Mute, der tidligete hvetken havde Øre 
kller Mund. 

For at Gesteine, blandt hville Kei- 
7erinde Dagmar og Kong Georg nu et 

de strstr ian faa bedte Bindi-, et der 
Iede i Haven bleven indtetlei en hel 
lille Lejt af Dockerste Filttelte, der 
er stillede til Raadighed af Mississi- 
iisteriet. 

Paa Slottet er der meget stille. her- 
Taberne spadseter iRegelen hele For- 
niddagen nede i haben, ivtigt op- 
tagne af de Sammet-, som et Aarö 
Idsiillelfe og et Aatö mange Begivens 
sHeda-, stetng i England, givet eige- 
Tig Sie-s til. End ille Visittet hat 
nan vatet besoaeet af, naae undtaget," 
it den eusiste Gesandt, Gtev Beraten- 
coess, der snaet, sont alle sine For- 
zængete i Danmatts hohedftad, vil 
iige til en meget betydelig Post-—- —·oen- 
ie Gang som. Gesandt i Washington 
—- dlev fst Taflei modtaget as Kei- 
winden. 

Man levee isvrigfganste «en falnils 
e«. nden at der hat vcket tilsagt en. 

enefte Gæfi. Man staat tidlig op, 
tilbringer Dagen regelmcessig den ene, 
som den andeu, spiller om Aftenen en 

lille Whist med alttd blanke Splvpengc 
og gaar til Ro i god Tit-. Motten 
10 et akt siukket og lulkei paa Scot- 
tei. 

I Kyittering for Gavcr til 

i Pastor N Laugs Mindesten. 

Fra Venncr i va Simon, Wis- 
sAndets Jst-gener ................. 50 

Frei-. Peterer ................... 50 

l Mrs. Frei-. Peterer .............. 50 

Hans Andetsen .................. 1.00 

christAnderien.«...»............ 50 

Peter Henrikfen .................... 50 
Lars Willumien .................. 50 
Mrs Carl Christenfen ........ ..... 25 
Mks. c. P. Haufen ............. 50 

Jan ........ su- 

bjertelig Tal for Gavcrnc! 
H. P. Jenseit 

l 

l To hatte Numre 
« 

sshetlllasttetehe ne interessante til-h «Un desc- 
Iseus Int« tle Halle. Sen« N vn Jq oreelr. 

l muss-unnen- Um- 
» Ich-soc sehn Its-» starke-vone, Inn-. 

criniiatis 
Zollege SE- 

Seminarium 
Blatt-, Nebr» 

sum-Todte Sit ssmlcimrl ()ktl)r. ltl)2. 
Skolesn hin- ntte site-h- 1«:e«r(sn-. Den 

tisbyder l"n(le-rx«is..ing i fcslgesnde 
Afdelingsekt 
Gottes-: they-mumi- 

Itokmal Depart-neun 
Izu-laut Depart-und 

« 

liessen-le des-Wink 
Music verarmte-w 

Fordere-enge teoloqiist Jst-selten 
ceolosislt Metell-Im 

For Undervisning Kost og Loqi slä om 

Maunedcn. 8119 for hele Ekolcaarct ssc 

llger)· 
En Tcl as Reiseomkostniugerne betales 

sor bem, der kommer langvejs sta. 
God Heilighed sor Nykommete til at la- 

re at tate, lcrse og strive engelsk. 

i 
— Etriv estcr Katalog. — 

i Nest-more cplyöning saas ved at hea- 
veude sig til en as undcrtegnehe 
P. s. vtc, KR. ANKEK 

BI«Ä1R, XEUR. 

Skal De reife —- 

’— til Siedet Ist 
.eller syd sok Chicago, saa bed Dei-es lokale 
Agent give Dem Billet sra Omaha til 
Chicago meh 

chscsgo. Milwaukee öi 

zst. Paul Seinem 
den tottest mellem disse to Byer. Tog pas 
denne populære Baue sorladek Union 
Demn, Omaha, hver Tag og har For- 
bindelse meh Tug, som komme ind pas 
Union Parislc Bauen, Burlington, F. 
O M. V. o.s.v. 

Vrcegtigt uhstyret Tog med Paladsi 
Sovevogne, »Bufset« og Biblioteksvogne, 
og Prisen er ikke hvjere end andre Bauers. 

Angaaende acermere Oplysninger meh 
Hensyn til Bauer-, Priser, o.s.v. striv til 

F. A. NAsssl, 
General U estetn Ase-It 

1504 Papa-m sit-, Omshsp Nob. 

En Julegave 
sm Ammch 

As Past. N. P. Gravcngaard. 2 sor- 
øgede Lplag. 175 Siher. Mecht smukt 
Pkagtbind. — As Pressens lldtalelscr skal 
vi ans-re sslgenhe: 

Bi better-Les estkte pas at mehqtve have Von en 

qoh Anbetaltuq. Vastor Graun-gaqu Entragt- 
alnqet et priseltq tot-te klare l Uhvttling, Ist-net Form 
sc Uhtkhthmoahe. sthtecs en ahpkteget Urlstentto es 
Itehae uh as Weh-« Bast. Ih. Listiqbqt«ssaklau- 
Stiftstsdende«. 

»Te! et Staustishtlngek vq Smasbetksgtmnsek ttht 
lieu eieshommeltq ktge pas Poesl og cplanelle, alle 
haame es tahetlis stimmte-« kast. Th. Elmquift l 
Mittel-lauft 

»reine neune-sonst Stegs. Wange vll lese 
hen flece Gange-« Sestos P. Mensche t »Aha-vo- 
Posten-. 

»Der slnhes l henue Jaleqcve flete ualkniahells 
malte Flug-« J- Chr. san l »Nokhlylet«. 

Den er en seerheles smuk og passe-the 
Gave at sende til Forclbte eller Esstende 
iDanmark. Den bnkhe skte savneh pag 
htt Julebord. Ugentet Inskes i alle 
Menigheher sra nu til Jul. Sendeh vorw- 
stit sor Um srq DAleH 1.UTK. 
PUBL. IIOl7sl-;. Blatt, Nebr. 

llil tlu nettes-angel- 
ihoo coehea let Ueslewooh t tstlltaqbyetne alle- 

eehe — m Dem-h st he- stoee salstteitr. — dvtlte 
sen-e Ist her su ttte me t sticht tuhesso 070 
Utl hatt-'- st fast sclse hls 40 seees Ileh Leiste- 
— tu weil M cerh seh set-then sehen-seh —- 

ss es hu er the fu«-t. su sur hu heu so- 810 0 Ol- 
pr. Im. sehse serwlmlsah, estee at stehen er Ist 
sagst, es del steht hvsh It tust-used la Imme- 
ctstesen hoc dein twtup cr su- dem pup. 
et anhalqu Ist Ilhere seskeh shsts I· c. Iebte- 
sps ch» 10 sasbluskps III-, O-, Ameisen-, Ist-tu 

he 
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