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In Cedar Falls, Ja. F 
Ole Haner ogsHustru, Elwood, 

Ja» har i nsosgsbe Dage opshioldt sig her 
has førstncevntes Sestet og Moder-, og 
scrtntidig hat Hausen faaet Papi.rern: 
i Ovden og faaet overdraget sig den 

Ferm, sont han sidste Sommer kpvte 
af J. P. Rasmusfen. Han flntter 
sdog ikte selv paa Farmen for til 1. 
Matts 190. 

— Pastsot N. Haner kom i sidste 
«Uge tilbage fra Utah og fynies at have 

befundet sig ganske godt under sit Op- 
thtsd blanot Mormonekne. Han rsejfer. 
i den-re Uge til Royal, Ju» for at 
overvære Scrmfutkdets Stutelsegmøde» 
hvor der vil blive nætmete For-Hand-» 
ling sog om muligst taget Beslutningx 
angaaendse benne Mission Hanseni 
holdt SpndagEstermiddsag et FotedragI 
for os som Mormvnetnes Lære ogi 
anbet, hrad han havde oplevet. Han? 
synes at være klar over, at der bot? 
tages fut paa Arbejdet, og de samme! 
Tuscier et der vel mange asf vort Sam-! 
funvs FOU, der betet Paa. Det var? 
derfor at «haabe, at Væriet fnarest 
muligt knaiatte blive sat i Gang- 

—— Jvat Fogdale sit sidfte Jud-ag; 
nogle Kreatutet km ihjel af et JJ 
C. R. R. Tog. Kreatuterne var kom- 
men ud paa Vejen og gik over Bauen, 
da et Passe-gering btuste frem. Dei 
vides enan itte, om der vil blive 

givet Erstatning for dem eller iste. 
—- Sidsie Lordag blev nran fævdig 

med at Mle Js for den kommende 
Sommer. ( 

G. Clatk, Fragtmsatrd, miftsedes 
stdste Fredag en af sine bedste Hefte," 
vod at den, forspcensdt en Vogn, mens 

Kusten lassede Kul fra en Jernbane- 
vogn, blev paaistt af et Lokomotiv. 
Wen blev ligeledes pdeliagsh men den 
anden Heft vg· Kosten slap taalelig. 

—- Cicilie Juhl bkev sidste Uge laldt 
til Parkersbutg for at pleje en Pa- 
dient. 

—- Natten mellem Tiksdag og Dus- 
bag sit Vi. en Del Sne her vaa Egnem 
men vi venter godt Vejr igen. 

Hutchinson, Minn. 

Klari, tnagende toldt Lsinte. rejr used 
udmcerket Kaneføke hører til Tagen- 
Regel her oppr. Sau er Stunde-Veris- 
standen til Gengceld udmcerlet 

— »Freja«g Mode ten .:1. zanuar 
Var meget vellyktet. Satt-; interes- 

sante var Dellamationerne oq Eoio 
Sansgenie i de forslellige Danfle Dialek- 

ter, paa Norft og Svenss. 
— »Winther Mision Leaque« sam- 

ledes til førfte Mode Tirgdagen ten It. 

Februar Prof. H- W. Foght talte om 

Wintlhers Mission og «de·1g Historie til 
Dato: Docent Viktor Tressler, om 

Livet i Japan. Vev Modets Slutning 
modersirev 40 unsge Menwefter Legaenxs 
Grundlor. Dette er en god Vegyndel- 

— fe; men, efter alle Tegn at hemme, vil 

snart en ca. 100 Elever træde i Stran- 
ten for denne Sag. Jlte alene forplig- 
ter Medlemmetne ftg til at gøre Mis- 
sinnshiftorien et Studium, men ogsaa 
hver Maaned at betale til Missisons- 
Inisen 10 Guts, som maanedlig vil 

blive asssendte tkl Pastot Winthet i 

Japan. Med en 100 Mdlemmer lan 
man fauledes sende 310,00 om Maa- 
nedeth fom jo Mc er saa ringe en 

Stsm 
sca, hvotfor ikle otganisere disfe 
ved andre Stolet? 

J- —- AusgatCollege et alle-rede optaget 

El Wota Inteteollegmte Dritt-pri- 
M Moriattm, svm uu udgtr ftlgem 

»d- Splen Danilme Univ» St. Olaf 
setze-, Carlos-u Eos-z Mk. Ala- 

ht W, Saft-was thuö Col- 

IIU ngiburs Sem. og Ausgar Col- 

—- kaetl hat Du substkibetet paa 

M Gesagt-an's det enestr Maa- 
i Amerika, redigetet as 

M Studenten Ratt enduu erhol- 
M for 50 Centt Anat Striv til 

i Massen Anssar Collegium 

-"...·- W u- autmk der 145 nyej 

nifh Luth. Eollege Expansion Associa- 
tion var denne Uge famlet paa Sko- 
len. Mandt andre Ting blev det ve««d-l 
taget at gske Forspg paa at lobe merk 

Land til Stolen l 
Fra Selretærens Ray-platt vifte det’ 

fig, at Stolen uden Jnventatium hat 
kostet 830,.()00 Udftytet konnner til 

ca III-C 000 mer« Det oplyftes, at 

Stolen var werfle af Giebel-, saa 
der man snart merk Plads til. 

Luther Higb schaal and college-I 
Digt. i 

Naar Dagen luller sit Die, 
og Mel-let senker sig dybtz ! naat Tisds-Englen sagte strirer 
frem knod den ulendie Kost, ! 

Da drages jeg Ud i Msriet ( 
for ret at blive mig selv, 

T 

da stuer jeg op mod Oiimlen, ( 
det høje funllende Hvæltx 

l 

Da bliver jeg saa vemodig, 
men ogfaa faa fredefyldt, 
da fsler jeg fsrst for Alvor, 
at Lallen er uforslyldt. 

Da synes den gamsle Saga 
lyslevende for smig staa 
med syngende Elverpiget, 
med Alfer og Feet sma. 

Mens Elvekpigernes Sange i 
·vi Mennesier ej forftaa; , 
Idet ek, sont tufmre Balle : 

mod blvmstekllædt Klippe staa- 

Men aabnet jeg Aansdens Ore, 
fotn Fantasi del fetmaay 
da beendet det undertivem 
jeg lin af Talen forstrcan 

Og det et gerne en Lovsang 
for Dagen, der maatte gaa, 
Og riet er ofte en Los-sang 
for Dagen, vi ventet paa. 

Men naat jeg ved Aanbens Aste-Her 
, alt urent hat luklet u«d, 

da blau-der jeg og min Stemme 
med Naturens Sang til Gad. 

Da blivet min Lovsang ststre 
end Alfernes Tale sisnx 
da iør i Haab og Karligched 
med Tto jeg beber en Bin: 

At naar jeg lulker mit Ofe, 
cg sten sænler scg Mi, 
at da Guds Engle maa bcere 
mig hjem til Saligheds Kny 

Hr. Redaltørk 
Da ovenstaaende lillsk Digck hat vakt 

nogen Opsniætlsomhed her i Byen, og 
Ida det fta visfe Huld et bleven til- 

sirseven den utette, Carl Massen, saa 
:tillader jeg «g herved at vvlnse at 

Digieren et arl Massen af Luther 
higkyscholl and College, den fsrste Elev 
;til at lade sig liebsten-e ved ovenncevnte 
JSlolr. Jeg bedet vers-oh at dette maa 

Joptages paany i »Dansteken«, faa rette 
Fvedlommensde lan faa den Kredit, som 
Hist-Immer M. 
! .- .«. .- 

Bedauerst vors-: hurtigt. Den 
Isidste Gove, vi modtog, var et solidt 
;insdbunbet set of »Library of Univer- 
isal Hist-ow« i 8 ftore Bind· Givek 
er DE. Haner herfra Byen, fom her- 
ved sendes vor hieriekige Tak. Jeg for- 
ftaar, at et »set« of Cyclsopedia Britta: 
nica er paa Vej hi-.d. Lerd fleke af 
Vennerne folge Etscmplet. 

Ewdvideve san meddeles, at Miss 
Bothilda Hausen Ohersia Byen hat an- 

btagt et flot Udftyt ckf Mist-er i et 

Ist-ne Vettelse i Mannes Afdeling, 
Tom nu bruges til lndies’ teceptivn 
wom. 

E Rache, Wis» Z. Febr. 1903. 
; E. C· N e l s o n. 

s Tit Fincruderur. 
zJ sibvrgegnen — Il. M. Inder-few en 

unter-It, P. Inudfeu hver N; Obst-ha- 
sen, chr. Melken, P. sagener hver 
il. Kjeld Smith 81.50. 

Leb Eenterpoint —- ikollekt ved Gabs- 
tjeneste has J· Danieler stät-C 

seh quville — P. N. Land Des send Jun- 
ker Il. 

Tilsammen MAS, lwilken Sum er sendt 
til »christian Herold« 91 —106 Tit-le Honig 
New York. I. M. s. 

Missisnsmödr. 
Bil Gut-, afhokdeö Missionsmsde i 

Bethania Metrighety Lsoocing Glass, 
Reb» den 10., 11. og 12. Febr. 

Alte StanMnavn iudbydes paa det 
venligste J; P. J e n s e n, 

Mghd.g Pia-st. 

panmarh 
Juleortanens Odelæg- 

gelse. J ne Skev i Methoden af 
Skorping er der den ene Nat vcrltet 

lige faa mange Treu-, sein ker, efter 
den derværcnde Skovriders Udsagn,« 
fkulde have været Ihugget i 5 Aar. Der] 
cr antaget det Dobbelte Mandfkab og Si 
Spand HefteE til at føre de vceltedeI 

Træer bott, og end-da vil de ifølge 
»Anm. Ti.d.« ikke dlive fcerdige med; 
rette Jlrlsejre i det første Aar. 

D ø d s f a l b. Lærer Chr. Hansems 
Vamdrup, afgik forleden velz Dfden ef-J 
ter ei kostete Sygeleje, 67 Aar gam-l 
mel. 

Den afdøoe var en af Sydjyllands 
lendte Politiiere og bar i en Anna-Ue 
vceret en udmærket Bannerfører for den« 

frisinbede Politik, i hvilten han altid 

stod lcengst til Venftre. —- Naat Ven- 

strepoli.titten made i hans Kommune 
og den nærmefte Egn har gjort saa 
god Fremgang, faa styldes det for en 

stot Del hom. 
Lærer Hanfen, der i over en Menne-’ 

straer sab i Sogneraadet, ydede ogsaa 
her et udmærket Arbejde, ligesom han i 

over 20 Aar var den egentlige Leder 
af Vamsdeup Sparekasfr. 

Han hat-de for 6—7 Aar siden et 

Sammenstsd Med Pasior Mee, Stan- 
derup, hvillet sont betendt sprte til en 

Hsjesieretsdom Later Hausen var en 

af de bevstr Reprcefenkanter for sin 
Stand, nsd der-for megen Anfeelse og 
vil blive savnet i sin Egn. 

II Ist Ä 

Pastot Jst-eh Sogneprcrst til Stet- 
temarke, er afgaaet ved Dsdens i en 

Alder as 80 Aar. Den afdsde var i- 
sin Tid Medlem af Rigsvaadets 
Landsthing« 

s If Il- 

Sogneprcest i Lusmby, Chr. Urban 
Hausen, er afgaaet red Die-den 58 

»Am gammel. 
si- t se 

Noli-; Døde uden foruogaaetxsde Eng- 
»dom en af Lollandk meft ansete Læs 

irere,nem!iqL.C.NielfeniTi1-sted ved 

ikykoodn Efkek i 1252 at vckre vimiti 
Iteret fra Jcngtrup med sprste Karat-« 
ter Jar lpan i nonle Aar Laster i Rødkn 
cg rerefter i Biernig nær ved nenne BU, 
indtil lnn i 186505 blev Lærer on Ritte- 

Yfanger i Tirfted, bat-c Lan faaledeg tom 
til at virte i I:7 Aar· Højt anfet fm 
alle Zider ksaade for fm ndmærtede 

Lærerdugjkabed en for sin steue, tat-It- 
terf-»:fte en retfinpige Personlinbed, le- 
rede ban her et lntkeliqt Liv on ovdsrq 

.cn ialriq Borneflok til dmtige san-. 

sfundgmedlemmerx flere af bang Zon- 
lver er faaxedeg Lærere rundt omkting 
i Landen Flere Gange Incdtog han 

Ha Befolkninqen Vidnegbntd cm, hvck 

Hisjagtet lmn vak, ligefom han ogfaa 
zvar hædtet med Dannebtogskorset. 
) 
H Theologi.sk Embedsetsos 

)men. Mandag den 19. Jan.: H. 
Chr. Nordam Hand illaud 1mi gr. 
Th. Lomholt Thomsen og Hermann 

Koch Laudabilis. 

) Tirsdog den 20. Jan-: Anders Ve- 

xdel Laudabili5. Cand. polit. P. W. 

JSvendsen Hand illaudabilis Jtni gr. 
Onsdag den 21. Jan.: H. A. R· 

yHauch og HansBjektum Haufen Haud. 
Hllaudk 1mi gr. 

l 
’Aarhus JndbyggekantaL 
Refultatet of den kommunnle Felle- 
tælling i Aarhus for 1902 foreligger 
nu. Den viser i Fslge »Ach. Sttd.", 
at Aarhus tæller 51,611 Mennester. 

Ved den komunale Foltetælling for 
1901, var det swmlede Folketal 50,- 
847. Der hat altsaa i det fort-due 
Aar vætet en Tilganig af 764 Wen-te- 
stet. 

s 

Jndbkudstyveti. Fette-den 
Rot et der stet Jadbrwd i Jerlev Kro. 
wen et gennetn Spisetmämervinduet 
gaaet ind i Kroejerens Sovevcetelse 
vgl-at her taget en ngle til et Stein- 
botd, der stod i et tilftsdende Berelse, 
Ohvor der Inn ew Pige og sov. Tyven 
hat luttet Strivebotldet op og txt-get 
Stufenö Jndhopd, bestimmt-e as en 

Bank-bog med Beile Bank, lydende paa 
400 Ist-, endviidere 100 Kr. i Sile-, 
50 Kr. iSedlen et CMndetut v. f. v- 

Man hat intet Spot- af Getningsi 
wundes- 

TSagfsrer Gregetsen. Ran- 
ders Waisen-. erfaret paa telegrasist 
Foresptrgsel i London, at Sagftter 
Gregersen iite evanholdtsder. Den i flete 
Mode osientliggjorte Meddelesse vm 

Anheldelsen man bew paa en Wiss-or- 
smaelsr. 

F t a G ri b S to v. Politilenss 
Referent talte fotleden med en afSkow 
rivetne fea Gkib Slvv og sputgte um« 
brsot mange Tritt der var faldne under! 
StotmeIL Hdn anflog detes Tal ti.lT 
45,000. Jalt ligger der i Ojeblillet 
i Skoven ca. Ei Million Kubilfod fiel- 
Det Tec, og det kan ille andre, at 
Savværkeme overfot et fandan Mas- 
seiikbud bar dannet en Ring, der selte- 
fcslgelig ikle ti.lsigter at sætte Prisen 
ov. Dienste scelges en Del af Tretet- 
til seen-sie Trwhandlete, ver i faa Fald 
vil udfkibe det ad Gilleleje-Banen. Pri-v 
ien paa thket er ca. 30 Ote pr. Ku- 
Mker 

U d n ce v n e l se t. Sogneprceft 
fcr Swvring cg Melletup Menigheder 
samt Pkæft lved Stovtingqaarid Klo- 
sters Kapel i. Aarbus Stift, A. J. 
Fett-L er bestillet til Ssognepræsi for 
Bebet oq Malling Menighedet i sam- 
me Stift. 

Kapellan pro loco for Hpjbn Me- 
nighed i Sjællands Stift. N— A. Jen- 
scn, er befiitlet til Vicepastok for Jem- 
ved Menighed i Ribe Stift. 

Stjaalne Kanonen Dal 
Lsodsvagten foeleden Morgen paa 
Grund af Taage stulde assyre Signal- 
slud fta de paa den sindte havnemvle 
Vpstillede fmaa Malmkanvnek, var dis- 
fe fotsvundne sta deres «scsdvanlige 
Plads og intet Steds at sinde. End- 
nu ved Middagstid var de itke sandte 

» 

Odem kan mon more sig med at 
Miete Kammer? 

; Ti l T a X. 

; 
Den Reisende (utaalnwdig): hvot 

Hlænge sial jeg vente en"dnu, til Toget 
kommt-? 

Stationsfotstandekem Dei san ieg 
Ivesværte ikte sige Dem! Men jo len- 
»gere De mutet, desto sitkete san De 
Væte paa, at det tommet lige strals. 

T"«heologist Embedseksa- 
men. Torgdag 22. Jan. Hans J. 
Holi »Dann illaud. 1. gt.« og J. 
H. Fakcr ,,Laudabilis.« 

Lprdcg 24. Jan- E· N. Marstrand 
»Hm-nd i.!inud. 2. gr.« og Chr. Ander- 

isensULxriftensen »Landabili5.« 

Brand Den stongengs NU- 
:okv. isn T(.s-aarig Dame 

»Er- r b r a- n d t. Pan Sionqeng Ny- 
tnro Nr. 22 bot der en Tibanrig Dame, 

Hjntefku ifhrifzoptkerscm der er Inde- 
skwer If en Etscttefnbrii. Tenne Hat 

likviclek pcm 1. Sal, niedens Fruan 
Brigatsxilinhed er von I-. Sal. For- 
weiss-Hirn var den gamle Dame i 

Raer meo at tænde en Petwleums- 
Humor-, da hun ioni til at vælte ten, 
inalcdeg at der gick Jld i Petroleumcn. 
Lampe-e eksploderede, og Iser tcg 
fat i hekkdes Kinder og i Lejlighedens 
Msbler. Den gamle Dame stieg, san 
man tunde hsre det vidt om. Rede 

«sra Systnen tom man hensde til Hjælp 
en sit bragt hende ud of den brændensde 

Lejlighed Brandvekånet blev allakrne- 
ret famtidig med, at man fendte Bad 
efier en Ambuiancevvgn. Den gamle 
Dame blev sttais ksrt til Hospitaiet, 
hvnr det visie sig,- at hun havde faaet 
alt Haatei svedet af og desuden Brand- 
snat i Ansigtet vg paa Kroppew Pan 
Grund af heut-IS hsje Aldek er hendes 
Time-ed iike uden Fore. Jlden i Lei- 
Ligheden blev stutkei i LIbet as en halv 
Times Tit-. 

Vetdens celdste Stib, me- 

ner »Ærs Avis«, er Jagten »Ton- 
stanee«, Kapt· Jenseit, af Lohals paa 

Gangeland Stil-et sial væte bygget 
paa Ærs 1723. Dei er for Tiden paa 

fBedding effer en Grundsisdning 2den 

jJuledag 
l T i i - T a s. 

Tigigekem De man file tw, Feue, at 
jeg altid hat verset, sotn jeg nu et! 

Feuern Rei, stdsi De var het, havde 
De Ttckbenet paa hjjre Ben. 

DI d i f a Id. zothenvcerende 
Diretttt for Thingvallnselstabet F- 
Schierbect er Mitbselig afgaaet ved 
Dom af et Vierte-flog i en Alder of 
nagte ing ites Aar. Den afdfde, som 
’i Menge Aar hat været en smdelei 
godt tendt og agtet Ssmand, var-i sm 
Tid Ftrer as en as Thingvallabaadene, 
intnll han, da F. W. Kerl-ne trat sig 
richtig-, vvertog dennes Stilling svm 
Selstabets Direktst, hnad han vedblev 
at viere indtil Selstabetö Liknidaticm 
J te sidste Aar hat han vætet Etspekt 
hos de tsbenhavnste Spassutandører. 

If « 
R 

si· 

«- Forhewvcerende Pianofottefabri« 
tant Herin. Petersen, Grundlaggeren 

af det des-wie Firma Henn. Peter- 
sen d- SIE, et afgaaet ved Dsden 
paa sin Bopckl t Helletup Den afdpde, 
»der vat- kendt sont en mkget stot Brig- 
tighed paa Pianofottefabtikationens 
Omtaa"rie, hat i flete Aar ikte bessres- 
tiget sig med Fortetningem sont hans 
eneste Sau fortfættcn Hem. Peter- 
sen, der biev 87 Aar gl» var højtstaas 
endc Fri.«nutet, men tog knn tinge Del 
i det offentlige Liv. 

Konstituetet Stiftsp 
p t o v f t. J Siedet for Siiftsptovst 
Sprensen i Aarhus, det for nnlig hat 
taget sin Afsiery et Pastot Lindbatdt 
blieven konstitueten 

PastotP-.Ktags Fotflyt: 
te l se fta St. Jakobs Sogn paa 
Osterka til Søbor«g-Gillelcje Maring 
der hat vakt betydelig Opsigt i Ke- 

benhavns titlelige Kredfe Og den ftptste 
Beklagelse i den Menighed, hvis Sog- 
ngptæft han netop i Aar vilde have va- 

tei i 25 Aar. Dei Arbeite, han her 
hat udsptt ved Ortets nivtæte For- 
fyndelse, ved mangsfolvigt Wenig- 
hedsatbejde, Udslilning af nye Sogne 
o. f. v» et faa beten-oh at det ickte 

Geh-ver at gennemgaaes i Enkelthedet. 
Post-It Krug hat altisd elstct Livet 

,paa Landet J de sidstr Aar hat han 
;dytket det i Sommettiven paa en Bon- 

spegaatd, han ejet i det ene af sine nye 
fSognse. Glillelejr. Da de mange Aatg 

Isiidende Atbejde i Hovedstaden natur- 

;ligvis itke hat ladet sig uden Spot i 

Gans Helbtedstilstand, hat Paftot 
Ktag nu sustet en mindre anfitængende 
Prastegetning, og det et tun natutligt, 
at man hat eftetkommet hans Annnah- 

ning om Ist-Mattele uagtet han hat 
ovetsttetet den Asdetsgtænse —- Pa- 
stot Ktag blivet i Aar 64 — der al- 

mindelig bettagtes sont Fotflyttelses- 
gtænse. 

Den nne Sogneptæst i Gilleleje vil 
blive fulgt as sm gamle Menigheds 
Tatnemmelighed vg- af dens- rattne On- 
stet mn endnu adslillige Aats lyktelige 
og fkugtbtingende Prastegetning. 

« 

Ttl entg. 
Eva ei» en INrm um CIITTNCTOR kn ril 

MUM e1 Takt af dm sil» krt hcie Hl ums 

hgc Prifer oq v o Ism- thkaar. :-. EIN ns 
Bin-wart Komm besann cr s Mit veft 
i01«6tu(-ms,tas: v d den kaufte stosonk For 
Hunnen- llss«rr!"(·tn1111slr111H 

Vrdck Kultus Kaufen 
VIc:oellu-1V«L,Lnitc Co» Lrisgou 

Uiclunclerbalsam 
rr tilvirkct cTtrr den bekcsndtc dnnike Tot 

ItJr insan Ekinnidtz miqitmle Neu-pl oq 
er der-for innen Hmnbnq. Anbcsaleg de: 

for Tom det bedin- Lasqvmiddcl til cnhvrr 
übende Tun-im- AnbefaLinqcr have-L 

Hkibmtderbaliamrn borttagcr fuldftcendiqt 
zFilipprnscsL Frcgncr, Exem. Natur-m 
iVortcn lmard Hub vg lasger Essai-. In 

chfach sum et fornjnligt Middcl mod rn 

Zog rennt-de hasnch give-r tilmcd en sinnt 
Log klar Tint ug sjcrner des-Juden at over 

flsdig Hemmtka Faaö i to Eli-treuer 
med Brugsanvisning, («. 50c og st. 

P. Fkkdekikskn C Co« 
Box 65 Einbe, Cook Eo» Jll. 

Stett De Icude est-r 

Fader og Moder 
sztec og Brot-m Hnstta og Born ellek an- 

dxe Slægtkkingy an kom Ihn, at Scondinas 
man-Amomen Liniens nye 10,000 Tons 
Dobhelwtoyellekckampsitbe Ddcar U« og 
Bellt-I clai« Pest-ihrer Bedinge-erste fto 
Etat-dummen m Amerika paa szi—10 Dag- 
uden Ombytte under Reisen. 

MQQ Plnns W 

gTræer g 
pg gsr det pænt og hnggeligt omtting Dsems 
met. stst Grau oq Fucu 8110 pr. M. 
fonds-te Hengste-c hqlv Its-. Jes be- 
ratet Froste-L til Katalog. Iom form-en 

Poet-jedes its-km not platt-s pg lieh-muss 
Ist-ei Sommer iom Mutes-, sende- fris. 

Sttiv nkati 
Auf-a Latier-, 

Linn Mose, sue-n Fifta co» Iowa. 
1 

En ny Katalog. 

» Pan Taniih Luth· Pub. Hauses 
Forlag er udtoinmet en nieget fuidi 
ljtckndig Katalog over Bogen soin da 
ivez pan Lager 

L En Bratendncs flngtige Vlit tun 

ji« enne statt-Hi i er tilstrcktlel liqt til nt 

’-:-ve1·berefe hini Din, at Den i m for sia 
alerie repræs ntere r et i: eiet bet i,l»eligt 

I Llr beide m en ittei ilseii el in Betosi 

illimi. Dei Dil Leini rsoxic txzniddcl i-».rt 

indlnfc:i«ce, nt Detiirliziglnie, der l-rin 

get alle De i kenne Katnlckx nasonke 

Bester i Hand-elen, nma Unsre c:1ita.i 
ende nf sin Art i Amerika. 

Denn-e Katalog er derive ten iiicft 
fuldstcrxidigc Fintalch iitniret ai en 

dnnst Voghnndel i Amerilm 
Der finde-H ilte en trete intdsirnxig 

Katalcg over norft kaufte Bøner le: i 

Landet, stønt Lllvilmnsndene ji» clleis 

viejcsk at vcrrc foran es Taktik-»F Da re 

er cclore i Landst. cian Soenfler ie, 
der staat fom et imutt lflgcmpel paa 
(Fnigl«,ed blatin fremmcre Jolkeilng i 

Amerika, staat nie-» teres Bogtatalog 
til-Haar for denne sitze darifte Katalog- 
thtalogen et Pan LW Sider i stort 
Fotmat meb manqe Billeder af For- 
fattere og Jllustrationer af Von-Or samt 
Prøver vaa ctil, Billeder og Kett. 

Katalogen er inddelt i flere Hovebaf- 
delinger. Ferst er Bogerne opferte 
eftek Forfatteknes Navne i alfabeti.st 
Orden, dekefter Stolebsger, Attester, 
Billedet, Kott m. m. Desuden findes- 
der en fuldstaendig Jndholdsioriegnelsp 
over Bogerne eftee Titler og over alt 
endet i Katalogw. 

Katalogen faas paa Fotlangende 
fr-» Danish Luthetan Publ. Houfe og 
sendes poktoftit til alle, sont »stei- 
ct benntte sig af ten ved Bestillingen 
as danste Bogen Hei-i sindes et rigt 
Udvalg of bansi Literatur, Sondags- 
stolebøgek og Kort paa Dunst. 

Vi anbefaler Vogel-ne i denne Kata- 
log til deselsdagsgavek, Konsirmati- 
one-gaben Bknllupsgavek, Jule oq 
Nytaarsgaver samt til Etiiidringer til 
Slægt og Venner- Jngen Gave cr 

mere passende til Venner end gebe 
VII-let 

En god Boq er altid mere vckrd end 
te Benge, man lnn tobe den fcr fra 
Dass-ists Luth. Publ. Houfr. 

; Dxtsom Te er interesierede i danste 

zVoz,».er da striv sttalg efter dennk nn. 
ist-» tsil ca til Dinifh Lutb Buhl (Joufe, 
IBH ai ,Rel1r. ot» q: m d. n, fna den hg 
Frei-, nanr en banfl Bog ønsies. 

Eiqu son iklskn 
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AMERICAN LINE 
Tskxkxx n nimm k:·.«.-.-;:".t.«" 

God Ich-neunu- QQ dunla Reis-. 
Udmttliede Iesvcmnnltahcde-. 

AMERICÅN LlNE«s skilm ntgimk kr- 
Ucw Vom til South-muten lnscr Omdta. must 
tm khilsdelosis ell Liverpool Inspi- Ists-m 

Kost tmlmltl l Engl-net. 
Ponuiltstniie stille-tust km Danmøkf 

neigte-etc- tll alle- Pltulsck l de tot-nettes sus- 
ck samt Unmut-« 

Penssorssess besessen M Din- 
mssslt oft-I- lsvssts kurs- 

Tilsh klv os om Ist-knicke- Only-umset- 

INTERNATIONAL HAV. c0.. 
cor. Deut-Dorn etc IIIJSIUUFLMI sie-. 

cbicago. 

illlltlii MERMIS 
Bauen 

1·’., E. sc M. V. R. R. er den bedstc 
til og fka 

Sukkcrwcmasrkcmc 
-j-. 

Nord-Nebraska. 

OWWW 

FVI Bind Culdgrube. 
De site lenngelier 

W Matthikuth Noth-m Lukas ng Johanns-. M 

Denno- lipkk » jus- uilkssmnIs-n nik tust 

Danish Luther-m Publishing Hause, Blei-, Nebraska. 
Indbumäen lig me ist-s e ·- U n(1. III-Iz- 82». 

W Bestilllnger bestes lndscndr. W 
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pecialifterfka Dr. Basietts Medical Institute gsr det 
sunfte Albas-, iom n ensinde er bprt om M behand- 
linq as nervøs Svtrlkel Variccmle og Tisiuc Atro- 

ptiy Tette er des absolut farsle Tilbud om fri Behand- 
ling sri denne Institution, der bar vckrct ctableret i is» Aar- 

Dr Basietts Bcshandling er —— Tom Tniinder as hclbredcde 
ved intet Mem-timan Den gcmk til Sygdommens Nod 
og hclbreder hurtigt. Denne Behanhling frier ftmks im en- 
hver Folelie af Urastlødbeo, Melonkoli. fvaskket Hukunnnrlse og —- 
nedilaaet Humor. -—- En lovformiq Gnmnti give-H for Ovlbrtsdelfe i etlwert 
Tilfasldr. Jngen Mund vcd sin iuude For-mit uil nægtc iig ielu Leitfghcden til at faa denne Provebrhandling im den ftprfte Specialist i dävie S1,Jdotnme, Beiden nogenfinde hat kendt. —- nger frit paa Forlangcnde. Adresse: 

Uc. fass-M Mir-l liability U liessen Aal-Clas. IAi cis-It sk» Miit-Iso- 


