
Gode og billige Bogen 
Man horrr saa ofte Klage over, at 

danste Boger er faa dyre her i Ame- 
rika, ogfda nat-Alig, naar de stal ind- 
fsres tra Danmarl. Og man ptejer 
saa gerne- som Modfætning hertil, at 

vife hen til, hvor billigt man tan lobe 
engelkte Bogen 

Angaaende dette sidste vil jeg tun 

sige, at det er forholdsvis faa Stags 
af e.1gelsle Bogen man lan faa bil- 
ligt, f. Els. Romaner, crldre BIger 
o. s. d. Ellers er de engelsie Boger fom 
Regel ineget dyre; det vil sige: Boger 
der er noget vcerd. 

Men angaaende danstie Boger er 

der, for Tiden i alt Fald, indtraadt 
en glædelig Forandring, som jeg gerne 
med nogle Ler vilde henlede Vogel- 
slerrs ca Vogt-berei? Opmcertsomhed 
paa. J de senere Aar er der gaaet 
Hul paa de storre dansle B-oghandle- 
res oa Forlægaeres hoje Prifer, idet 
flere asf dein har foretaget en nieget 
betydelig Prisnedsættelsr. Vort For- 
laashus her i Blair har i meget stor 
lldftrcrtning benyttet sig af denne An- 
ledning til at indfore en Masse gode 
Bogen sont scelges til saa inoderate 
Priser, at selv den, der tun har faa 
Penae, lan faa Anledning til at for- 
sge sit Bibliotel med got-e oa nhttige 
Bogen —— »Dansleren« indeholder jo 
gerne en Liste over saadanne Boger, 
vg, saa vidt jeg ved, er denne Liste 
bleven flittiat lceit af Bladets Holdere, 
at domme efter den itore Omsætning, 
Forlagshuset har haft. 

Tet maa her være mig tilladt at 
hexslede Opincrrlsomheden paa noale 
rntelte Bogen som inaen Prcest eller 

laielysten Krislen vil fortrhde at gore 
Belendtslab med. 
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lfn at de Forfattere i Danniarl i 
nnerc Tid, som jea for min Del saetter 
heit, er mi afrode Paster Hans Knab- 
sen, som i sin Tid var Missionsprwft 
i Trailelior iandien, og seiiere Preest 
i Jhlland on Sjælland, hvor Wilh. 
Beet omialer hani som sin Raben-mit 
ai lwis Lingang han haode meaet Ur- 

bytir. Knixtsem der paa Grund af 
karltci Helbred tidlig niaatte nerlcrai 
ge sit Prakfieetnbede, levede i manae 
Aar i Kobrnhadn, hvor han var belade 
tendt og agiet af inange troende Men- 
nester. Han brnate sin Tid til at ar- 

bejde i Mennestelirrlighedens Tjeneste, 
og til flittigt Studium Frugien af 
bang Studium har han nedlagt i flere 
vardifulde Strifter, der est-er min rin- 

ge Mening horer til de bedste af sit 
Slags, soiu er udtornne i Danmarl i 

nyere Tib, baade hvad fund Late, 
Fromhed og Grundighed angaan Llf 
bis-se hans Strifter stal jeg her ncrvne 

folgende, sotn er til Salgs i vor Bog- 
handel: 

,,Oin Jeiu Kristi Person 
o g L i v« —- en Rælle Studier. Det- 
te smutle Verri, som omfatter ca. 

1600 Sider, og ndtoin i 1881——86, 
da sdet blev afbrudt ved Forfatierns 
Dad, soelges nu her i Blair for l Dol- 
lar og 60 Gent-M 

Jeg anbefaler det navnlig til alle 

Præfter, nien tillige til alle, fom hat 
Interesse for grundig og brlaerende 

Læsning. 
»Jesu Flrifti Lianelser, 

Bibellcrsninqer«, —- e.i Bog 
paa Sizii Sioer, indbundrn i. sint og 
stcerlt Bind, faaeg for 1 Dollar og 80 

Cents. 
»Vor Herres og Frelsers 

Jesu Kriiti tre Bei-g i 

V e t h a n i e n« Bibellcegninger. 408 

Sider, 50 Cents. 
Singen behover at ocere bange for at 

mode falste eller giftige Anstuelser i. 

disie Beste-, men sand, bibelst Leere. 

Jeg vil derfor raade mange til at be- 

nytte Anledningen til at faa dem, og 

enhver Kober vil finde, at han har faact 
inere end tidobbelt Vederlag for Pen- 
gene, som Bogerne nu koste. 

Il- 

Jdei jeg henviser til Listerne over 

Boger til nedsatte Prifer, som stadig 
sindes i »Dansleren«, stal jeg tun need- 

ne gansle enlelte Bogen som burde ha- 
ve Interesse for dem, der bryde sig 
om Kirtens Historie i vort Fadreland, 
og det er mit staat-, at der maa sindes 
mange af den Slags iArnerita.. 

Dr. J. P. Mynsler: »M e d d ele l- 

fer om mit Lvnet«, 2dei 

ovtag 1884. — Denn- Mian 
Livshisiortr. der tillige vnifatter en 

stor Del af hans Tids Historie, bpe 

W« Interesse for enhvet dont-l M- 

«sten. » 

Ft« Nygaard: »Er iste n l i v i- 
Danmart genncm 100 Aar 

(1740——1840),«, gider en meget til- 
talende Stildring af den hernhutiste og 
fenm pietitisie Beklelse paa Fyen. 
Forsatteren, der dode soin grundwigi- 
aiist Valgmenighedcpræst paa Fyen 
for niogle Aar siden, beiad en udlncertet 
Evne til at strive. Detom vidner ogsaa 
hans Bogen »Luth«ers, Veiinet. Kir- 
tehistoriste Nutids--Stri7te«: sra Vesi- 
Tystland og Elsas-« — samt »Mellem 
Peotestanter og Katolitter, Skitser sra 
Kirlelivet i Tystland og Elsas-'s som 
begge ndlom i 1893. Denne Bog haves 

»itle endnu, men venies snart. 
i John Hausen: ,,Hans Adolf 
inorson og hans Brødre« 

!Odense 1894. 390 Sider er en Bog, 
sont vil interessere enhvet, som elsker 
Brorsons Salrner 
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Grove Rasmus sens Lins- 
billeder sra Kirlen behøve inaen An- 
besaling for den, sorn har last noget 
as ham. Ester min Mening bør saa- 
danne Stildringer as trtstne Person- 
liaheder laxigt soretrætles for opdig- 
tede lristelige Fortcelliuger, der ofte 
ere usanoe i mer end en Henseende, og 
derfor usunde. -— Dermeo stal itle va- 

re sagt, at lristelige Fortællinger itte 
.lunne verre baade gode og nottigr. 

sit st- st- 

Dette maa vcere not for denne Gang. 
Maasse saa jeg Tid og Lejlighed til 

siden at gøre opmcerlsom paa nogle sie- 
re dansle Bogen 

P. S. V i a. 
Blai.r, den 15de Jan. WOR- 

Olcander, California. 

Jea bar jo lcrnae lovet at strive ne- 

.a,et hersra anaaaende Landet ved 
lUioltnt CampdelL som jo har været 
omtalt i »Dansteren« for en Tid siden; 
tnen jeq har itte villet, sørend jea hav- 
de vcrret der og seid set La:.det, og 

oersor er T den hengaaet, da jea bar 
hast andre Eing, som har ajort Krav 

pia min Tit-. -—-- Men da der ded- 
bliver at komme Stridelser fra Ven- 

zticr i Osten, saa laade jea alle Hindrini 
iaer til Side og ail Torgdaaen den 15. 

Jan. til Selmax der fil jea en af d: 
aeldre Farmere, Mk. N. Titotnson, nieo 

mia, sor at vi. tu.1de viere to til at be- 

donnne Lanoet. Den nccste Morgen 
begav vi og til Reedley og opspgte ror 

Landstnano Mk. Anton Meisen, i 

hviH Hjem di blev meget venligt og 
gæstsrit modtaaet, hdiltet synes at vie- 

re megct almindeligt hos vort danste 
Zoll- 

Efter at di var vedertvæget paa Le- 
gemet, lod Mr. Nielsen os hab-: sit 
Koreth til at tage ud paa Landet 
nied. — Mount Eatnpbell ligger 7 

Mil nord for Reedley, men vi agteoe 
og nd til vor Landsmand Mr. Chr· 
Petersen, sotn bot siMil fraMt.Camps- 
bell. Vejen derud rar saa jævn og 

Ihaard som et Stuegulv, saa det git i 
en Fart at tomme no over Sletten, og 
det var romantisl at stue ud over det 
ilade Terrain omaioet as de vældiae 
Bierge rnod Øst med de hoide Sue- 
tcppe. Vi lom til Mr. Petersen; men 

han var ille hjemme; bang Hast ru talte 
di med ei Stund;h1m tilbød at lade 

Middagsinad til oc, men di afslog Til- 
bnddet; thi vor Verti-nde, Mrs. Nielsen 
i Reodly, haode forslznet os del, saa 
vi trcenate itle til noaet. Mr. Peter- 
sen havde en Bruder paa samtne Sec- 
tion, som oi gerne ville have besagt, 
men hans Plads var lidt assides fra 
Vejen, og vi stulde jo videre omlring, 
saa vi. sit ille Tid at hilse paa ham 
denne Gan-J. Der var tre Dunste og 
to svensle Settlere der oed et Stole- 
hns, som hedder: Man-todte School 
Haus-ex det ligger to Mit sra Wart-to- 
te Creel, som danner en »Reservoir« 
sor Jrrigation. Syd for Mt. Camp. 
Sec. 16 ligger Calis. Vineyard, en hel 
Section plantet mcd Vin, og norsdvest 
for Bierget ligger »the gkeat Westhern 
Vincyard« paa 1800 Acres Land- —- 

Men foruden alt dette er der Lasde not 
rundt i. risse Egne til slere bund-rede 
Familier. Landet hat i flere Aar 
været i beendet-ne paa store Land- 

tompagnier og veret dyrtet med Live- 
de. En Del as det er nu for Sala as 

.et Vandtompagni. som bar istandbragt 
Kanaler, saa at Lan-bei tan oben-is- 
les med Band, oa i Siedet for Hvede 
tan der bestes Oranger, Bin, andre 
ist«-»H- va Noli-en Landet omtales 

jo i Blasdene sotn »Mi. Camvbell 
Okangee Tract«. Men det er aantte 
sitlert, at det tloaeite er at plante lidt 

as hvert, sorn enhver vtl finde nd 
nagt dan immer des-« «- vor Mening 
one Landet er denne: Der sindez me- 

get godt Lan-d omtring Mi. Campbell, 
men der finde-Z ogsaa nieget daakligt, 
og enhver Lands-get inaa vcere sor- 
sigtig i sit Balg. Lansdet sælges nn 

fqr 840 pr. Acke, det Onde med dei« 
Gove. Taget man mete end 20 Ac- 
tes, et Prisen mindre, 20 a 80 Doll. 
pr. Akte spt stored Styttee. —- J Kart- 
hed: det. sindes meget godt Land em- 

keingReedley — sundt Klima, godt 
Vsansd vg godt med Arbejde det nieste as 
Aatet. Neste Gang vil jeg steive om 

Reedley og Omegn. 
Lands-gen sra Østen vil jeg anbe- 

sale at raadssre sig med vore Lands- 
mæ.i«d i. Reedleg, naar de tomrner der, 
netnlig: 

Anton Nielsen, soni bar i Byen og 
drivee Faeming og Vingaatd, er vel 
kendt. Jesse Jansen indtager en 

højt betroet Plads i Reedley som Su- 
perintendent sor et stort Varehus, er 

sra Sonderjyllansd og er vel tendt i 

Reedtey cg Omegn og hat i sin Tid 
været Superintendent over alt Landet 
rundt Mi. Canipbell. Han lovede 
at staa sine Landsmænd bi med Raad 
oa Daad, om de tom der. Christian 
Petersen boee 3 Mit sra Mt. Camp- 
bell og vil vcere en god Anviser as 
Landet der omkring. 

Angaaende W. N. Nahm-, Feesno, 
Calis., som er Agent sor Landet og 
hat strevet i ,,Dansteten« og andre 

Blade, han ek, saa vidt ieg hat lunnet 

finde nd, en nogenlunde vaalidelig 
Mand: man tan jo sirive til ham og 

saa Map og Bestrivelse as Lai:det, 
inen helft raadsøte sig tned Falt, som 
levek ved Landet, see-nd man laben 

Er der nagen, som nistet at tøbe 
Land til tiefere Priser end her nannt, 
faa findes der ogsaa Land til 2 a 800 

Doll. Pr- Acke. Men hvad det acelder 
om, er bog dette at samles paa Pladser, 
hsnor Guds Ord oa hans Sattamenter 
tan være til Siebe iblandt os. Dette 
lan ste ber, om Herren vil det; der er 

allerede en Del Datiste der; tommer der 

lige saa mange til, saa tan der jo snart 
begyndes en Viktsonihed. 

Næste Gang stal jeg strive om Rud- 
ley og Sittequ Er der noaen, som 
ønster ncermere Oplygning om Enkeli- 

hederne, vil jeg med Glcede b-:svare, 
naar der vedlceaaeg Konvolut med 

Stanws og Adresse. 
Hermedxen Frevens Hilsen til alle 

»Dansteeen«5 Læsere. 
S. J o h n s o n. 
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,,Pcrlcr«. 
En af de liebste Smaabøger, sont 

findes paa vokt Modersmaal i Ame-« 

rila, er sittert »Pe:ler«, opsamlede fra 
de stille Bande med de dybe Grunde af 
Signrd Anker. Det cr Den beofte 
Samling, jeg nogensindc hat haft i 

Haand af Aandens Stormcendg bedfte 
Tanler, af det, fotn aldrig forfvitider 
selv i de fjernefte Tiberg Pcrspeltio. 
Zamlingen er foretagen meb en Qnihu, 
der i liqe Grad vidnek ein fin ethift og 

wstethifl Sang, oq for enlwer, fom en 

Gang faar den i Hasnde, vil cil Aribefa 
lim vcrre overflødiq. Den tan faaeiz 
i Danish Luth. Publ. Sonst-, Blair, 
Nebr» meqet similt ubftyret med Guld- 

trnk Da Guldsnit for 40 Muts-. H« 

Sitzen 

sjælclenfllogäkah 
cusinclek kan hiælpes oeck 

anstre- Essig-sing 

Det er en llog Mand, iom ladet sig hjælvc 
ved Vcnneig og Naboirs Erfatiiiq. Her er 

en L iiighed til dem-, og cishvek Mand, 
Kvinde eller Bam, iom kenvcr til utaalklige 
lltqgimetier og den Nerosiitet og Heil-los- 
hed. fsm foraakfages af Nykefyydvmeller 
llvkdcn i Blei-m vil viie en iiælden Mog- 
stab ved at lade iig hjaslpc af splgciide Er- 
tat-ing: 

Mr. C. C. Jenion. 923 Marion St» St. 
Paul, Mitm» som scheidet l Great North 
ern Jecnbaiievækkfted, figm »Jeg vil af: 
lægge idlvoren Eifaking om, at »Da-ins 
Mdney Pills», som ieg tsbtc i F. M. Pariere 
Apothek, helbredcde mig for Angsnieitm 
der havve plaget mig periodeviö i fletc Aar. 
Detspkfte og andet Angab. lod jeg gaa 
upaaagtei heu, men eftethaandcn blev de 
vasrke vg gjowe mig til Tiber ieitgcligqende. 
Im kuiide da tnapt gaa eller rette mig op 
efter at have dukkkt mig ach. iutfmr med 

Nykeatloudmig lom ogsaa til. og da 

»Amt«-z Oliv-ten Wille-« helbkedede mig. er 

kcg lmi alt for glad ved at lade mine Med- 
menneilck vive at Mtblet er til at ftole paa 
og ivarrr til Bestctvelien.« 

Cn lrl Braue ai denne upmasklede Nyrcs 
mediclm der helbtede M:«. Zeitlan, vit blive 
sum vortofkit eftcr Nunman til holllcn 
sont helft Tel af de Fotenede States-. Adr : 

FolteksMiiburu CI» Busialo. N. Y. 
Tit Salad hob alle Apotctc.e; Pris 50 

Orts pr. Æskr. 
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New York Dairymen’s Ass’n Mode, 
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J. I« HYDB .«·s sr)N. Ejamz MASS!—:NA, N. Y. .»" 
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Ies- Furt-sinnig- fest-n cis-suc- H sonst-Unr» »- mupzx , Umsoskmln ok Ostens-. 
Adresse-« Ille Usevc ul Netto-s PURPO- 

shslv Mit jomälatmäe Ists-las 
VEMONT FAKM MAcHlNE c0., Bellows Falls, Vt. 
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Sammet-. Lin-ge kur- 
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rusningslmg Häc- Hi 
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Des Moines lach. com-sah 

Dust. ML Des M uns-. law-, 
us l-(·(11.b4l.Hucfslu, N.Y. 

Dct KgLDanfkc 
Konsulat 

lkonm 407-—4(8 Real! Istato Mäg. 
Ox. af Dem-bunt og kadolpli Et» Chiassis Js. 

Bøger« 
nedscittel Priser. 
Vi hat modtaget mange gode billige 

Bogen fom ikke er opsørt i vort Kata- 
loq. Samme sælgeg til nedsat Pris, 
saalasnge Oplaget vater. Priserne er 

netw, og Vogt-me sendes Portofri«i, til 
Opiaget er udsolgt, i den Orden, fom 
Bestillingerne indløber. Striv med 
det samme, inden det er for sent. 
L. Luthers Rennen KirlehiftoristeI 

Nutidsftitser fra Vesttystland ag; 
Elsass, af Th. Nyganrd. Udgavel 
af 18f.)3« Trykt i Roman-Typer. 
487 Sider i Omflag. Nedssat fra 
smo tix 40c. 

Isl. Vefteriidr. Fottællinger og Erit- 
fer fra Amerika af Kristian Oster- 
Anord. 121 Sider i Omslag. Neb- 

sat fra 60c. til 20c. 

4. Mellem Proicftanter og Kntoliker. 

Slitsek fra KirielivetiT1)skland« 
og Elsass, af Fr. Nygaard med 12·1 Billeder. 216 Biber i -Omflag.z 
Udgave af 1893. Nedsat frsa sLUOj 
til 40c. I 

S. Om og fra Missionen. Af A. 
C. L. Grove Rasmussen med flere 
Jllustrationer. Ubgave af 1895. 
220 Sider i Omslag. chsat fra 
sLOO til 25c. 

Indien af Edward Løventljai. 
For og nu. Udgave 1895, med ca. 

40 store, sine Billeder, fint trykt, 
stort Format, 365 Sider i iOmslag. 
Nedsat fra 82.40 til 75c. 

En Samling Vers af Christian 
Winthcr, 242 Sider i Omslag. 
Nedsat fra 8100 til 25c. 

8. Til Minde om Psovl Dons, 
Grundtng og Jngemanns Ung- 
domsven. Udgivet af Ludvig«Schr-- 
der. 154 Siber i Omslag. Nev- 

fat fra 75c. til 40c. 
9. Lidet paa Landen Siildringer 

af Anton Nielfen. 186 Sider i Om- 
slag. Nedsat fra 80c. til 40c. 

10. Roinerfl-katolsk Angreb paa Lu- 

thers Person belyft af Dr. Frederik 
Nielsen, Prof. ved Københavns Uni- 
versitet. lldgave af 1893, 96 Sider, 
stort Format, i Omslag. Nedsat 
fra Mc. til Boc. 

11. Thomas Kingo og hans Samtid, 
af RichaZd Peicrfen nied Portræt 
Udgcve as 1887, 464 Sider i Om- 
slag. Nedsat fra 8100 til 80c. 

12. Meddelelser om mit Levned, af 
Dr. J. P. Mynstcr. Udgave 1884. 

290 Sider i Omslag. chfat fta 
81.80 til 40c. 

18. Hans Adolph Brorson og hans 
Brom. Dei rate Kløverblad fra 
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FRA AMERIKA, 
et Værk j Horte-n Kapitler 

? 
vcd CARL lTlSClllZRillANSEN U« B. ? 

M 

Umhnndlemlc Rausch Vuskst »k- l.’(1vi1(1inkk uf Ut-: l·’(«u·;kc1·:m«: STATIHK Als AMEszA imltil Dato, 

clercs national-: Repcring »F Statt-regeti11H01-11(-, den-s Is;1-(1;iz;()g·i:-l(c milimsrc uginnlre Institutionen 

legale og andre Stillingcr, Bank- (1gl’engc.sxstctn, Jurihprud011s. Low og Literatur-. 

: 
Z 
? 
? 
: 

? 
Z 
. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Randrup Livsftilbringer og Bi- 
drag til et Tidsbillede ved John 
Hausen, Sognepræst i Gislev og 
Eileiter-, med Billede. Udgave af 
1894. Et stort og værsdsifuth Værk. 
Nedsat til 50c. 

14. Ludvig Hertel: Hans Wilhelm 
HekteL Bidrag til den fønderjydste 
Folkevæktelses Historie, smed Por- 
træt. 394 Sider i Omslag. Nedssat 

fra 81.00 til 50c. 
15· Den blinde Evangelist. Jens- 

Sørenfen Dyrholm. Et Minde- 
sttift, udgivet af Jak. Holm Stigm- 
prceft til Vadum. 58 Sider i Om- 

slag. Nedsat fra 25c. til 10c. 
16. En Kirke under Korset. Stild- 

ri«nger fta de russifte Øfterspprovin- 
set af Thorvald Elmquist fta 75c. 
til 25c. 

17. Motten Luther, opfattet af Søren 
Kiertegaard. EtihistoriftLejlig’heds- 
strift af A. Listov. 165 Sider i 

Dinslag. Nedsat fra 351110 til 20c. 
18. Iman Kamp og Sein-, afBiskop 

Jens Dinesen Jersie. Pan ny nd- 

givet af D. Hansenmeyer, fra 60c. 
til 25c- 

19. Salmer og aandelige Sange med 

Svanesang, of Hans Adolph 
Brorson, 7de Opng af J. A. L. 
Holm SognepræsL 470 Sider 
med Jndholdsfortegnelse. Nevsat 
fra 81 .00 til 25c. 

20. Fra Øftjylland. Tre Fort-Min- 
ger af Knab Slytte. 229 Sider i 

-Omslag. Nedsat fra 8100 til 60c. 

21 Christi syv Ord paa Koksei. Be- 
tragtninger i Fastetiden, af Fr. 
Arndt. Ovcrsat efter Zdie Oplag· 
98 Sider i Omslag. Nedsat fra 50c 
til 15c· 

22. Om Bjovulsdrapen, efter en Reck- 
ke Foredrag paa Astov, af Ludvig 
Schrot-eh 95 Sider i Omslag. Nev- 
sat fra 50c. til 20c. 

23. Mikakiet, et Stkidsskkifth Fr. 
Jungersen, 74 Sideri Omslag. 
Nedsat fra 40c· til 20c. 

24. SommeriBy. Smaa Lands-by- 

frssleHpr. Ri1.til ils-tiefe Friede 
ten-L Sirt-is ssstcr smukt nds 
Unre- »k- Nnrfsm. Vi vil isja-" 

S(-n(lcsfrii·tm«ir1)cs nævx 

The Ratckin seed Hot 
Werth-km stitkstel 

ling of nisrvspz Erwärmt-, Varicocile ou Tisan Atroi 
plni Tem- cr dct absolut sorstc Tillntd um fri Behand- 

linq fril drnnc Institution, dcsr bar vasrrt ctablerrt i .·3() Amt 
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