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Nr. 99. Blatt »Mehr« Fiedagd. 18 December 19()3.1:Zie:";ar.; 
Senatet stemmer for Re-; 

cipocitet med Kuba 

i) TStemmer sor, 18imod. 

Senatet vedstog i Dag, meldes der 
fra Washington den 16. Dec» For- 
slaget om Reciprocitet med" Kuba med 
57 Stemmer imod 18. Een Newb- 
litanet, Senator Bord fra Califor- 
nia stemte sammen med 17 Demo- 
kratek imod Forflaget, og 9 Demo- 
trater Tra Sydstaterne stemtc sam- 
men med 48 Republitaner for det. 

Hvad Tråktaten betysder 
forKubaog Deforenede 

Sinken 

Reciprocitetstraktaten med Kuba 
vil træde i Kraft om 10 Dage. Den 
bestemmer, at Kubas Produkter stal 
kunne indføres i De fotenede Stank 
med 20 Procents Toldnedfættelfe, 
medens vore Produkter sial kunne 
indføres paa Kibe med 2.-«·), 30 og 40 

Procents Nebsættelsr. 
Traktatens Venner paastaak, at 

den vil give amerikanfte Producenter 
et taugt sit-m Marked paa Kuba end 

hiotiL sFra Finansoepattementet paa- 
staas Det, at Traktaten vil redukerc 
vor Regerings Tokdindtckgter 87,00-’), 
ON om Aaket. 

Vor Udfsrsel til Kuh-a i 1902 cr 

sat til 884,0»0,000 og vor Jndfsrscl 
derfra til M2,t-;97.546. 

--s---- — USE »A- 

Tysk Statsmand spaar Krig. 
Greo von Limburnstirum lritii 

fercde Negerinqen slakpt i en Deo-Its 
om Budgettet den 1:«3. Nov» fokdi den 

foksømie at tage kraftiqe Fotbolds- 
reglcr imsod Socialisternr. Hnn drog 
en Zaknmenligning mellem Tysiland 
i Tag og Franlkig føt Revolutionems 
og sagoc, at han i Tysilano faa dcn" 
samme Ubelymrethed og Ligenyldiqi 
hed hos Regeringem fom bavde elek- 

sleret i Franlrig. 
Gtev von Biilow protefferede imod 

Sasnmenligninqen Vg fagde, at han 
perfonlig følte sig fri for den Ligegyls 
digbed, som herstede blandt de rege- 
tende Klagser i Franlrig paa den 
Tit-. 

»Hoor i Tyflland« — spurgte 
Kantslerem ,,nyder Adelssianden og 
Gefstligheden Forrettigheder til Tryl 
for andre Wassers Hvor sindes der 

lulsuriøse Hossek? Hvok de Tiender 
og det Lenshettedsmme, som Bønder 
og Bsotgere paa den Tid led under i 
Franlrig? Tastet vcere vor mcegtige 
Kejfer og vor stote Kantler Bis- 
matcl hat vi et socialt Nige. 

Efter at have givet en Oversigt 
over NegetingensPolitit og denö For- 
hold til Socialiömen udtalte Grcv 
Bülow det beab, at de sidfte faa Da- 

sges Debat vilde stytle Borgerklasfens 
Tillid til Regeringen og tillige detes 
Selvtillid. Jndenrigö-Minifter von 

PolckdestysWehnet sagde, at Sprin- 
liftekne vilde udrette megel mere i 

Atbejdsllassens Interesse, om de 
date vilde give Slip paa deres repub- 
lilansie Tilbøjeligheder. 

Den tyfkc denpkins faat 
Stncarrest. 

Dei er Straf for Ulydigs 
h e d. 

KeiferTxE-i1l)elcti har befalet sin selbs- 

ste Sem, Kronpring erderit Wis- 

helm, itte at forlade sit Vcerelse i tre 

Dage, fvtdi han imod Faderens Vil- 
lie hat deltaget i et Vædderidt, der 

sandt Sieb i Ncetheden of Potsdam 
for tre a site Uget siden. 

Aronprinsen er en Vovebals som 

ok. Wie's Arm-Kam All-. 
It Imm, sum o- mudeuqt Iman m III eilst 

serv-I pro-drum Rost-amer- Ilavevtae, mumi- » 

IMM, Institut-um Glut-they Osti, sei-MI- ! 
Ins-holder Ist-t- oslns euer som- os Mal-set 
We- ste-s- Iftmmsssser. I sein Ie. Is« 
same- kset sendet of Ir. I I ist« It U es 

c I» Imm. Indus-· 

Rytter, og han var bleven reprimani 
det af Kejserensor at have redet op 
ad Tropperne til Sang Soucö Pa- 
laset i Fronten a«f Gardens 1. Regi- 
ments andet Kompagni, veo hvilten 
Lejlighed Kejseren flal have fsagt til 
dam, at han ilte maatte ssætte sit 
Liv i Fare ved »steeple chasing«. 

Det synes jo sau, fom han hat 
vceret paa Spil igen. 

—- -—-CO-- -——— 

Hälfte paa mange Pcæsidenter. 

Major Wkilliam Garland dødei 
Soldaterhjemmet i Johnsen City, 
Tenn» den 15. Nov. Han var 94 
Aar og hat »shaten hands« med alle 
De forenede Staters Præsibenter med 

Undtagelse af Washington. 
Major Garland var Medlem as 

den Estorte, som ledsagede Lafayeite 
paa hans andet Visit til dette Land. 

To vankalige Problemer. 

Mange er stifte, men ej i Stand 
til at faa Arbede andre hat Arbeit-h 
men lau itke arbejve, fordi de er 

sygr. Begqe disse Tilfælde er stem- 
:ne, men det fivfte er ubetinget det 

ocerste af de tso. Hr. John Ktomar, 
Chamoi5, Mo» sitzen «J-eg var syg i 

site Aar og kunde ikle arbejde, men 

Dr. Petri-s Karito gengav mig mil 

Helhretn Jeq er nu bel, og intet Ar- 

dejde synes for lmardt for mig.« 
Hvillen storartet Ting at lunne Lfge 
Vette. Tufmder bar fundet Bund- 
hev og Styx-te i Dr. Peterg Kuritck 
Den fælges ille paa Apotelet. De 
lan erholde den af specielle Agentcr 
eller direkte fra Fabrikanten, Dr. Pe- 
ter Fahmey, 112—-114 So. Hoyne 
Ave., Ehicago, Jll. 

«I- 

De stored-ehe Stateks Gesandt i 
Baums-. 

N.J. Buchanan, som var Seitetær 
ved Pan-Anierican Udsiillingen, ng 
som tidligerq har·vckret vort Lands 
Repræsentnnt i Repnblikken Argen- 
tine, er af Pkæsidenten udncevnt til 
at blive vor sprsteGesandt i Panama. 
Man mente·, det stulde have blevet 

Generalkonful Gudger, men det blev 
Buchanan. 

—- -——-·-·0- ————- »- 

Boganmcldelfe. 

O. Olgfon Bamtnes Julcbog 
1903. 

Blandt de ncesten utalligeTing, der 
lan ncevneö som Julegaver til vote 

Børn, maa del være mig tilladt at 

lægge et fcrrligt godt Ord ind for 
,,Børnenes Julebog«, da jeg er vi- 

Paa, at den baade inderligt vil glcede 
enhver Dreng og Pige ved sme yndis- 
ge Smaaforiællinger og Billeder og 

samtidigt bringe dem el velsignet 
Aandepuft af det· allerbedste, deres 

Hinter kan lukles op for, Bu’dsiabet 
om hom, der blev Kød og tog Bolig 
ihlandt os med Guds Fred paa Jor- 
den og Guds Belbehag i Mennesienr. 

Foruden otte smukke Billeder stal 
jeg af Jndholdet sasrlig nævne: »To 
Søstre«, »Juleaften«, »Jndisie 
Born«, »Tjenestedrengen og hans 
Husbond«, »Im-gen Slrckdder«, 
,,Min lille Ada«, ,,Vanens Magl«, 
,,Blandt Himlens Engle« o. s. v. 

»Warum-es Julebog«, 52 fmukt 
trylte Sider i net -Omflag, egner sig 
ganfte særligt til at gives Vornene 
som Juleqave ved Sondagsftvlemcs 
og Hjemmenes Juletr«æer. Den faas 
i Danifh Lutheran Publ Hause-, 
Blatt Nebr» til en Ptis af 15 Cents 

for et enlelt Eksemplar; tnen i Par- 
tiet indwmmcs betydelig Rabat —- 

Glem san endelig ilke »Bist-neues 
Julebog« men giv den en sikket Plads 

»Glaubt vine Borns Julegaver. 
) (1·-—V- D 

Krigsskyer i Østen igen. 
Japan er mitfede 

Rusland er ikte meget 
optimistift. 

Tokio, 17. Dec. —- J Gaar holdt 
Japans ældte Statsmcend, hvor- 
iblandt Makquis Jtso og Kabinets- 
medlemmerne, Konfetens. J Folge 
en halvofficiel Meddelelse resulterede 
Fothandlingerne i en Beslutning om 

at vife Rusland Msodstand i Betragt- 
ning af dets utilsfredsftillende Svat 
paa Japans Forslag. 

En anden Bereining vil vide, at 
skønt Ruslands Svar betragtedes af 
Konferensen som i høj Grad mil- 

fredsstillende, saa vilde man endnu 

gøre et —- mulig det sidste — Forføg 
paa at opnaa en venstabelig Ang- 
kelse. 

Situationen aner som meget al- 
oorlig. Endog den mest maadehol- 
dende Del af den japanesiske Presse 
erklckker, at det er paa høje Tid at 

handle. 
Foruden Marquis Jto deltog Felt- 

marfkal Yamaaata, tidligere Forte- 
minister GrenAJkatfukata en.af det 
moderne Japan-J størfte Finan-« 
mamd, Greo Jonoye, tidligsere Ja- 
pans Ambagsadør i Korea, Marquio 
Qima, der vandt Berømmelse som. 
Felimarsfal i Firigen mellem Japans 
ok; Rina, -— — i sionferensen i Gaar. 

Konsercsnsen oarede i 3 Timer. 
J St. Peterskiborg vil man ikke risi- 

iig ud med SproaeL Stemningen i 
de dipkomaiiske Kredfe er ikke saa op- 
timiftisk, som den hat oceret. 

Meninaen er klari not den, ct 
Rusland baade vil have sin Villie sat» 
igennem og tillige bebolde Frei-. Men; 
det synes jo, at Japan ikke længcre 
vil lade sig diktere af Russland, men 

til selv have ei Ord med i Lage-L 
Fra« Kina lyder Bereminaerne vg- 

faa paa, at de for-beredet sig paa 
Fjendtligheder. Reaeringen i Peking 
er forarget over Ruslands Politik 
ovekfor Rina, —- og ordrer Autorite- 
ferne i Provinseene til at holde sig 
parat- 

—-———-——·.P-— —- 

Vilde fpille Pat Crowr. 

Der gøtes Forsøg paa at 

»black-mail Bantpræsi- 
dent M. L. Brotvn 

Chicago har haft sine Drengeban- 
dittek, Omaha hat haft sin Pat Cro- 
we, og nu har den lilleBy E m me ts- 
«b u r g, Ja., haft sin egen Sensation 
i Pat Crotve Linien. 

J sidfte Uge modtog M. L. Broan 
Palo Alto County Bants Præsidenk, 
et Brev med den "bestedne Fort-ring, 
at han stulde henlcegge 85,000 spaa et 

bestemt Sted i Chicago Fa Milrvaukee 
Stations Fragtrum, mod ellers at 

faa sit Hus brændt af. 
Mr. Brown mente, at det var bede 

at belave sig paa at made Fyren paa 
hans egen Grund og sendte der-for til! » 

Chicago efter en Detektiv, sosm stuloe 
tage Sagen i sin Hat-nd 

En Plan blev tagt Der blev heu- 
lagt en Patkethekpapir med en 'Sed- ! 
del paa hver Side paa det bestemte 
Sied, og saa holdt Detektiven fn 
Chicago og Sheriff Jones af Dicken- 
fom County Vogt 

En Most-ja havde ncer forstyrrct 
hele Planen ved at vælie en ,,kea«, 
hvor Penqene sin!’de læages. Han 

Moo Helonnmg Sloo 
Teile Bladö Lrneke vil Wre tara-jede over aus-kare- 

at der tut mmdsle et enfkyqlek Sugdonk sont Mom- 
Imucnkk denen Stand tu at untreu atte densz Sta- 
tut« on Mer ils-merk IMW Untat-m cui-» er des 
ein-see um«-te Oelbredetseymmdeh rssaestanben hei- 
:.·c. Da Mtnrxh et eu konstitutiv-net Sagt-one nnd-et 
m- en Innfuiutionel Pedandlinkäz Bat-U Gaum-b 

s- tmnT ind. unter direkte IIaa ladet oa Snm m- 
«e1 Löwe-Im u tritt-sahst dermd Svgbomneenc »ar- 

: « ge er M « u en Starke vev at midn nun-»Wu- 
sue-I me qj due Naturen til ui gioke Mut ende. Ekel-ne 

wes ia meaen Tun-o tut-etc helbredende Kraft, at de 
Issmderet hundert-e Tolmcior lwett Lilie-Ida hvov 
s» e Hist-diene ikke bei-mer Dellmdtllr. Ckrw eftst 
inq- vg Undene-both Dle 

»O til-easy etc-» solche-L 
TScelges hol volles-m 
uwi bemä- Pmi er bebst-· 

udspurgtes temmelig nøje,men da has 
ikke hcwde taget Patien, fortsattes 
Vagten. 

Da det maatte antsages, at Kyster 
var klar, kom Pat Crowe Mandag 
Akten omkring Kl. 6 og tilsyneladen- 
de ligegyldigt henkastede sinOverfrak- 
te over ,,keg«en. Da han ingen san« 
samlede han sey Frakke samtnen og 
fjernede sig med den. 

Detektiven iagttog ham fra Bjceb 
ferne oven over, men idet han vilve 
springe ned, gteb hans Frakke fat i 
noget og holdt ham fast, mens Fyren 
kom bott; men Telegrasift Burns 

jfaa Monden, Larry Murphy, en 

LFragtkufk der i Byen, og fortalte De- 
tettiven, hvor han boede, og ellers 
kunde hele Pisanen vcete mislykkeL 

Murphys Ejendom blev undersøgt, 
og Pakken fandtes i hans Stald. 

Mutphy blev ,,put in the sweat 
hat« og tilftod tilsidst hele Affceren. 

Partei-ne paa begge Sider saa vel 
fom Abvokaten er meget tilbagehol- 
dende i deres Udtalelfer angasaende 
Sagen. 

Vrevet var velfkrevet og indeholdt 
omtring 300 Ord, og Murphy sagde, 
at ban havde vceTet 6 qur om at 

affatte def. Somme mener, at Mur- 
vhn ikke selv hat strevet Brevet; men 

at andre er interesferede med ham. 
— —---OO--- 

chscrens Silftand. 

London, M. Dec. — Henry La- 
bouchere melder i sit Blad »Tkuth«, 
at hnn hat hørt efter hgj tysk Autori- 
tet, at uagtet dsen polypiske Grøde i 
xkejsercns Luftrør ikke er of ondartct 
Namr, faa er ,,hans almindelige 
Helbredstilstand ikke tilfredgstillende. 
Hans Majestæt ser mehtaqet oq 
gammel ud, og de medicinste Autori- 
beter er ængstelige angaaesnsde hans 
Tilftand. 

s 

Alaskao Central. 

Farenede Staters Surveyor Gene- 
ral Distin, af Alaska, sigers »Im tror 

ille, at der paa hele bet amerikansle 
Faslland sindes nagen Jernbane, som 
har starre og bedre naturlige .fgjælpe-f 
lilder at øse as end Alaska Central- 
Banen.« Præsidcnt Roosevelt lalber 
Alaska det rigeste Land i Verdea 
»DetsMuligheder er nassen utroliae,« 
siger han. Jernbaner i Alaska tjener 
ustyrteligt med Penge. Fall, som 
for 5 Aar siden »invested« i Wchite 
Pass Fa Yukon, den engelsle Jem- 
bane i Alaska, blev alle riae. Altier 
i Yihite Pass F: Yuton las et paa- 
!tydende Beløb 850 pr. Aktie) er nu 

værd over 8500 pr. Aktie. De sola- 
tes sor Miso pr. Allie i 1898. Alaska 
Centralbanen, som nu bygaes gen- 
nem den bebst-e Del af amerikansk 
Alaska, vil betale endnu større Ub- 
bytte. Nogle saa Dollars, ,,invested« 
nu, vil sandsynligvis stasse dig en hel 
liden Formur. Tilfredsstillende Op- 
lysninger med Kort over Alaska Cen- 
tral-Bauen sendes skiL Slriv strals 
paa Norsl eller Engelsk til 

Adolph BydaL Agent,- 
Crookston, Minn. 

Helligdags-Pkiser." 
Een oq en Trediedels Pris sor Tut 

og Ren-r til Punkter vaa Norsbwestern 
Baue indensor 200 Miles Afsland sra 
del Sied, hvor Bilettea koch. 

Disse Priser gelber for Jul og Nos- 
aar. Bill-neu san tobt-s 24—25. Dec. 
ag Bl. Decj —- 1 Jan. 19(-)4·. Der kan 
reises lilbage paa dem saa sent som 4. 
Fass. most-. 

Jndbyd Teres Venner eller kejS ben 
at bessge dem. 

A. L. Gouv-ich- 
ka. Agl. 

Plain Nebr. 

·""WWWWWWWW"I ? 
-- Daiisk-Amcrikansk. 

En dansk luthersk Kir- 
ke i San Francisco.—Der- 
om striver Past. P. L. C. Hausen bl. 
a. i ,,Bien«: 

Vi er bog naaet et godt Skridt 
frem mod Ma«alet, idet 1600 Doll. 
dels er tegnet og del-Z er indiomne til 
Kittebygningen. Af dette Beløb har 
Hr. J. Hausen, Napa, Cal» tegnet 
500 Doll. under Forubsætning af, at 
10,000 Boll. indkommer til Bygge- 
fon"det. 

Da jeg gaar usd fra, at det vil 
vckkke Interesse og Glæde hos Ven- 
ner af Kirkesagen at høre, at vort 

kirkelige Arbejde hat vundet hiertelig 
Sympati hos vort danske Kongehus, 
tillader jeg mig at offentliggøre ne- 

benstaaende Strivelse: 

Amalienborg, 19. Nov. 1903. 

Hi. Pastor P. L. C. Hausen. 
Efter at jeg har forelagt H. K. 

H. Kronprinfesfen Hr. Pastorens 
Andragende, har Hendes kongelige 
Højhed Paalagt mig som Bidrag 
til Opførelsen af en danst Kirle i 
Sau Francisco at fretnfentde 8107), 
for hvilkct Beløb hermed følger cn 

Ehe-alte samt at bringe Dem de 
bedste sstker om, at Deres Maal 
maa naas til Velsianelse for vore 

fjærntboende Landsmænd. 

Ærbødigft 
J. Molth 

Naar man betaenker de mange og 
ftore Kran, der ftilles til Kronprin- 
sessens Osservillighed, er jeg forvis- 
set om, at den siærlighed til Guds 

Riaes Sag iblandt os, som vor ædle 

Kronprinsessfe af Danmark har lagt 
for Dagen i nckvnte B.idrag, —- det 

førfte og enefte Bidrag, der fra det 
dansie Kongehus er blevet ydet direk- 
te til en dansk siirke i Amerika, vil 
dække Glcede i mange Hjetter og op- 
muntre og tilsiynde os til at samle 
os om dette Maul: en dansk Kirke i 
Sau Francisco. 

E a st o n· —- JmmanuelsMenig- 
hed afholdt i Mandags sit Aarsmiøde, 
hvor Regnsiasbet fremlagdes og ny 
Embedsmcend valgtes. Warets Ind- 
tcegt havde været noget over 1200 

Doll., og al Menighedens Gceld var 

betalt. Dertil kom et Overskud i 

Kaser paa op imod 100 Doll.. Jens 
Jsensen genvalgtes til Diakon, O. A. 
J· Johansen til Ksirkeværge on N. B. 

Nielsen og Peter Pilegaard til Revi- 
sorer,. Menigheden befluttede en- 

stemmigt at for-Wie Prwftens Lon, 
bviltet kom som en Overraskelse for 
Pajtot Andreasen, da det nu er den 
anden Gnng, at han hat faaet Løn- 
forhøjelse uden at begcere det. 

Louis Christiansen, Lo- 
leta, kunde forleden i Fsølge ,,Bien« 
nær være kommen galt afsted. Hcm 
kom kørende paa Landevejen i Neuhe- 
den af Singleys, da et Automosbil 
kom farende forbi og siræmte hans 
Heft. Jdet denne gav et Spring til 
Siden, blev Christiansen kastet ud nf 
Vognen; men han havsde faaet Ar- 
mene -s-aale·des indviklet i Tømmerne, 
at han ikke tunde komme los, og som 
Folge herafs blev han slcebt et Stykle 
langs Vejen, inden Hesten kunde blive 
ftandset. Styreren af Automobilet 
var imidlertid ikke af den Stags »Bi- 
lister«, der kører Folk over, ser sig til- 
bage, griner og kører videre. Han 
steg af og hjalp gamle Christi-ansen 
paa Benene og tilrette prm anden 
Mande. Christianer flap da ogfaa 
fra det med en god Ryftelse. 

Miss Anna Hausen, Mr- 

kg Mrs C. N. Hanfens Dotter —- 

sent er det bereitet os fta Palo Alto 
Co» FO— hænhte sig selv stdste Lit- 
, «- 

dag omkring sil O orn Morgenen, 
nie-is lfxendes Fader var i Graetinger, 
og heicdeg Moder var has en af Na- 
boerne. Hun var en Pige paa 20 
Aar, og Aarsagen til den sørgelige 
Gernina angiveg at vcere Sindsfor- 
Virring. Familien søgte ingen Knie-, 
og ingen Prcest forrettede Ved hendes 

l Begravelse. 
I 

Mitterinester Carl C. Chri- 
stensen med flere bar —«slriver Perrh 
Amboy Folkeblad — fiartei en m) 
Fabrik herfteds for Tilvirkning af en 

Slcigs Cement Sten for Bygninger, 
der i Prisbillighed og Siyrke langt 
overgaar de almindelige Murfiern —- 

sVi skal senere komme tilbage til Den- 

ine nye Jndustri,der lover noget usw- 
i vanligt. 

i Aldrig er nogen Einbedsmand i 
iRacine —- slriver Folkeig Avis — 

ililedet heedret foin Byeng danfke Vor- 

Heineften Manor P. B. Nelson, der 

en Aften i forrige Uge var Æresgceft 
ved en Bantet paa Belvidere Hotel 
;arranaeret af lnmdrede afoens meft 
fremragende Borsiere Dommere, 
Bank-Arm Fabrikanter og Form- 
"nina5ma-nd i det hele taqet, som hav- 

de slaaet siq sanimen ne-: dMedlenp 
mer af Bnrandet Da andre Embeds-·s 
Jnænd fcr at aive Borqemesteren ei 

frnlini Tea n paa bete-: XVI-zielte veb 
at averrakke ham en kofi iar Diamant- 

Limnttei Medaillon iForsn as m 

Stierne s: kalen lfikies af den 

forrige Manar, .Ui. Hing-Ins, sum nd- 

talte den Glasre, ban fette Lied at 
kunne viere ined til at luer sin OF 

terfølger i Embcdei on fkriikre Lie- 
dersnæstem at bang ufortrødne sog 

iupartiike Arbejde for Bliensi m Bor- 

tgernes Velfckrd paafkønnedes af all-«- 
ZHans Tale modtages med ftormende 
»Bifald, sdm bred nd igen da EJJianssr 
ENelfom der var fynlig beim-net veo 

deite sjældne Bevis paa five Mehl-or- 
geres Tillid, endelig kom tilKoncesp 
terne igen o«a holdt en glimrende Ta- 
le, i bvilken hcm udtalte sin dybifølie 
Tat for den Heeder, der var bleven 
bam bevift, og forsikrede,at deres Til- 
lid til ham aldrig skulde blive stuf- 
fet. Saa fulgte Talerne Slag i 
Slag, og først Kl. 2 om Ratten bleo 
man fcerdig med at prise Naeineä 
dansi amerikaniie Mayor, Prokura-« 
tot og Vite Konful, fom nyder alles 
udelte Aalelse. 

Aargabonncmeni kan nu tcgncs 
paa »Danskeren« og »Na-- 
den« for 81.90, naar de betales i 
Forssnd 

faulenden 
Det störste og eleganteste Ub- 

valg i Jnlckokt fra fmagfnide, 
billige Kort til de fineste Ding i 
denne Branche, alle med Oran- 

.inenter og Billeder eller udsiigte 
chrs Priser: 2,3,5,10,15 
sog 20 c. 

jpsnish kath. Publ. boun. 
til-is-. steht-. 

Sulegaver 
i i stort Udvalg. 
I Mange forskellige udmcerkede og 

ietegant udstyrede Bøger til Julegaver 
sbaves paa Lager til de billigfte Pri- 

ser. Skriv til os efter nogle af vore 

gode Boger og glæd eders Venner 
med en Bog som Julegave. 

Stort Udvalg af danske Julekort 
.uf mange forskellige Slags til Prifer 
of 5, 10, 15, og 20-;. Stykket. Kor- 
fene er elegant udstyrede med paa- 
trykt ,,Glcedelig Jul« og et Vers el- 
ler Skrifte«sprog. 

bunt-h kath. Publ. you-h 
s sitt-»- steht-. 


