
Dazu i i: sen, 
« 

et ’-; «·,«I- e ttligN yhedss og Orljz 
umczsdlad for det danske Falk 

i Amerika, 
udgivet af 

DAMSE LITTH Pl lkL HOUSE 
Aufr, Nebr. 

.Dcuikercs« udtommek Use-· Iårsdas og 
Frei-ach 

Ins It. Aarqang i De Formel-je Stett-er 
Il.50; til Udlcmdet 33.00. 

Inder betales i Forfkud. Bestilling, Be 
Ging, Adresfefomndring og alt ander 

angaaende Bladet apresschk 
OÄNISH LUTH. PUBL. HOUSE. 

Plain Nebr- 

Rebaktan U. M. A n detfe n. 

Alle Rudsendelfer adresseres: Tanfkereth 
Bleir, Nebr. 

soteked ist the Post Ulliec It Uhu-. Tod« 
II second-h as matten 

Advettisiuz Rates wide lud-I Ipo- 

sspllcstimx 

,,Danskeren« 
Iiser feudt til Subsfribentey indtil nd 
Futteng Lpsigelse moltages af Udgiverne 
is ql Gccid er betalt, iOverensftemmelfe 
Des De Fotcnede Stateco Vomon 

Raar Lasset-ne henvender sig til Folc, der 
werter-er I Blut-eh enten for at ksve bog 
dem eller for at faa Oplysninger om det 
Certeredh pedes de altid omtale« ak de faa 
Ihrtissememet i dette Mad. Det vil var- 

Il Ienfidig Rotte- 

Tit min stotc Ærgrclje 
NOT-se j:,: f.r s-.1!.:, ,:: »T ::s'e: 

rei:« E :ED7:5 Use ist«-: til sk: z.(:::s-..e 
fis seyn »Ein Miska (s-irs·:efcekk«' 
hrbds :i:::!li«1 kecker cctzxjcst af :!:J:: 
TI.I(e:»j«1-::cx i Ett; »Der ·.Uls.;ne:. 
Mer- kct »Ja-c net V i Den Tib, kr. 

jet: nasficn stach-. l«.-.»1 -.·c«1 Reife Da 

bin-De trasglt rier rnin lesming her 
tit, fas. Iet VI! unkgaset nkin LU- 
mikrtscmbm Eom NETeUDe frr 
Nmaar have-e ieq acrnt ma Form-l- 
linqen i lcrnqere Tio for den Lei- 
lithb. 

Men El aren er Oel ikte s i stor, 
De Denitc E ilDring kif Himbariaå 
Nieter givcr, scrrlig for de unge her 
i Landet, en udmærtet Udsiqt ove: 

Vondestandens Fremstridt i Dem-» 
matt i det sidste Aarhundrede, Pcmi 
stimme Tid som den minder smutt 
om at holde fast ved det cegte gamle, 
Guds Ord, vort Arvegods. 

Om at fcnde Pengr. 
Alle »Den forenede danfte Kirte«5 

Prcester er autoriserede til at mod- 

tage og indsende Penge for vore 

Blade, og vi haaber, at de vil tjene 
baade Folt og vort Forlaqshug veD 
at gøre sau. 

Vi tcenker, ja vi ved det, at Folt 
ofte udfcetter Jndfendelsen af Pen- 
ge for vore Blade alene af den 
Grund, at de itte er ncer saa gth 
lendt med at strive Breve og affende 
Penge fom med at læse Bladene. 
Det er heller ilte saa tart at komme 
til at tøbe M. O. eller Draft for at 

sende en Dollar eller to. Om deri- 
mod Præften, der er bedre tendt 
med at sirive, vilde ertlcere siq villig 
til i sin Krebs at modtage og inber- 
de Abonnentepenge, vilde det staune 
Folt for en Ulejliqhed oq vistnot 
hjælpe os til at faa bore Penge i 
Tibe. Haaber, J vill 

M————— 

Jul. 
Den stpnne Fest, som nu igen oprin- 

der, 
Saa megoi Ftyd du gemmer i bin 

Fami, 
Den indesluttes i et dejligt Navn 

hvormed man alt det teereste fluvia- 
det. 

J Julens Sud et gemt en dejlig 
Kerne, 

M et vor Stel- det sande him- 
wolltest-, 

s M et Segel-m for Sym- og Did, 
.— M vic used Liveti berste Ntd os 

En Betendtggrelie. 
Dei er blenen mig fortalt 

kth en Jyde engang sagde — 

kSkønt han ftod urottet laenge, 
H Qg Beslag paa Order lagde —- 

»Hvad gør Tyften ej for Penge 
Thi han saa et Føl fra Enden, 
lOa det overvælded Jyden, 
JTet var broget over alt! 

tsp 
s 

Men hvad Jyden dengang sagde, 
Hat jeg tidt i Tanter haft. 
Naar jeg saa, hvordan man lagde 
J den stcerke Dollar — Kraft! 
»Hvad gør Dansken ej for Penge«. 
Her i vore frie Stater, 
Ved Du?—Jeg har vidft det lcenge—— 
Saadan gift blev Mittels Datterl 

Hvor en Beet med lange Sving 
Snor sig gennem Dalens Enge 
Ud og ind og langt omkring, 
Som om helft den tøded lcengr. 
Her blandt Pil og Møbeltræer, 
Plantet, fredet af den gamle 
Danste Landsmand Mittel Heer, 
Skal vi Bryllups Nyhed samle. 

Mandens celdste Datter ital 
Giftes med den riae Herre, 
Som har navnet Maler Hall; 
Men er Tysk as Æt — dezvcrrek 
Alle, som til Brnllup commer, 
Er jo dansie —- tun den ene — 

Du maa Vcere mild —- minTommerl 
Dog, det er en fære Zcenel 

Mittel Kast, som gammel Kriger, 
Hader Triften i sit Hierte —- 

Prcesten fom er danfl han siger 
,Jeg for-staat den damles Smerie. 
At —- men Pengene. du ser 
Er en Stormagt her i Landet, 
Og den Thfker, jo man er 

Nødt at elste — stønt forbandet! 

»O 

Stal man nu i Kirtens Haller, 
Sorn for Kristne det sig stammer, 
Høre Dunst smn Presten taler — 

Nu, jeg haaber — mildt duDemmerk 
Nei— man machst-out tungt det gaar, 
Fra den store By sig hente 
En Baptistpreest, som forstaar, 
God Betaling er i Verste- 

Manden taler sisnne Orsd 
Om de blide Hymes’ Lenker-; 
Men den gamle fromme Mor 
Sidder stille hen og-tcenter! 
Trenter paa, da hun til Dauben 
Bat sin lille tære Pige, 
Og den Dag, hun sau, hun ft-od, 
Som en Yndling i Guds Nige. 

Konsirmeret ved Guds Alter —- 

Kncelenide med blide Taarerl 
At, hvor Verden dog talfatrerl 
At, hvor Penge dvg bedaarerl 
Hun er danst — hat Tysten leer, 
Sælfomt fjleö Striden bedft 
Begge to dog lutherlt er — 

Viet af en Baptiftpmstt 
CA· K.) 

Til voke Abonnentkr paa 
»De ungcs Bibliotek«. 

Det meddeleås herved, at C. El 
Rjær fka Nytaar 19U4 bar knerdrC-’ 

get »De unges Bibliothek« til »Kät- 
kelig Forening for indre Miian E» 
Tanmnrt«, hvorfvr det fra summi- 
Duto ophører at udtomme og gaar 
ind under ,,Hjemmetg Bib!iothet'·, 
som redigeres af Pasior N. P. Mad- 
fen Da quiDesJ af ,,.Kirkelig Fore- 
ninq for indt Mission i Danmart«. 

J denne Anlebning ftriver N. B· 
cher følgendet ,,Jeg haaber, det vil 
glæde alle Abonnenter paa »De unges 
Bibliothek«, at den indre Mission 
hat overtaget bette, saa at de nu can 

faa Lejligheb til at stotte Guds Ri- 
ges Arbejde ved at abonnere pua 
,Hjemmets Bibliothek«, som jo er 

godi kendt ved de mange gode Bogen 
der hidtil er udkommen derigennem.« 

»Im-duldet et væsentlig det sam- 
me fom i »De unges Bibliothek«. 
Formatei er lidt anderledes, og Ub- 
givelfen ster hver 14. Dag med 
48 Sidet i Siedet sor, svm »De 
nngesBibliothet«, kun en Gang mau- 

nedlig med 96 Sidet. Dei er ttylt 
paa Vedte Mit-, hvotfot ogfaa Pri- 
sen blivet lidt htjerex men .dette er- 

stat s rigeligck delz ved Udgivelfen 
hve 14. Dag og dels vev Udsiyrels 

Dei er nu min Bin til alle 
er og Abonnentsamlere, as 

af vil hold-e »Djknimeis 
arber for bette. Dei 

mit Anste, at de vil 
ca got- Gerning 

I- 

get udbredt god og fund Læsning og 
tjllige ftsttet Guds Riges Arbejde.« 

»Men for at der ingen Forstytrel- 
se stal ste, vil der ikke sie nogen For- 
andting i Forsendelsen fra Nytain 
fra Ekspeditionens Side. Enhvet 
Abonnent ogAbonnentsamler vil blot 
i Stedet for »Die unges Bibliothet« 
faa ,,Hjemmets Bibliothet« sendt, 
medmindre det forinden bliver espe- 
stilt.« 

Jdet Tanish Luth. Publ. House 
meddeler ovenstaaende til vore Abou- 
nenter paa »De unges Bibliothet«, 
vil bis-se altsta herved vcm under- 
rettede am, at de fra J. Jan. 1904 

modtager »Hjemmets Bibliothel« i 
Siedet for »DE ungesBibliothek«, og 
vi lcm sikkert indestaa dem for, at de 
i enhver Henseende vil blire tilfredse 
med Byttet. Paftor N. P. Madsens 
Ravn er nemlig sag god en Garan- 
ti, som nagen kan onsie fig. Prisen 
et 5150 pr. Aargang. Betalingen 
erlægges i Inn-sind Bestillingm 
gældet for et Aar fra 1. Jan» som 
for alle andre Blade km Danmar!. 
ogBladet kpntinueker, inbtil det opsi- 
ges fra en 1. Januar at regne. 
Danifb Luth. Publ. Housc, 

Bleir, Nebr. 
-».- « -- 

Fit« du zulclieftemeTD 
lifeii »Ist ::-e? !«-::.—-"J’.k1rnet i 

.; 
« t··n»1e?":-:s J.«I«i,ce« Mr 

LI-« J«.iE-.!««TI:TJ-.Tsr iike fi««rt 
LT VII ’··"f. TM et Dei 

i- :s::, WE: ei Di- 

:i::1e.i«e idxxszd ex eiike sr fi rtel 
.csr ftsr time IiL »T: Ist-leite fom 
BI n nr i ;,«:r«: Ose .:i- one Berns 
III-CI spiiekriissk rEL Its-re ftr ,,h-a:f1, 
5:;:: lecsxs E Ein-Lilien 1:.7:.« 

Js, Unlfknix :i:7:« Zwaka lau 
T.. iixzirse Were pztskge Bimnfter, 
Tom Tit miser at indfiette blandt Te 

Juieminder, Tsine Born Among skol 
Euere met siq fra det »Im-Je og lime 
Barndomkhjem nd i den wide Ver- 
Den — jea for min Tel smieå nu, 
at vore kiae Juiehefter nred vers-:- 

Pmsatige Historiek vg Billeter ganfke 
fckrliq er frifte og sint Duftende Bloin 
fier til Hiernmenetz Dilettaan ig 
retfor san jeg itte gebt lade vcere 

rned at pege paa dem endnu en Gang. 
Lg vi bar jo en Rigdom of hetliqe 

Tim. Vort Lille, trete Moderland. 
isorsrfra De: lnsek faa varmt over vore 

eqne Juleminder fra Barndom5: 
bjemmene, fenrer os bvert Aar ei faa 

rigi lldvalq, at der er not for en- 

;5Ver Alter Da enbrer Zmag. 
i Etulde Du derive have qiemt Izu 
tehiftetne i Aar saa lud miq endel a 

Iminde Tiq Derom Det e! siet ikkse 
for sent endnu. »Julen varer vcd 
til Paasie«, synger de dethjemme, kg 
ieg mener nu egentliq, at Julen bot 
Vare ved hele Aaret rund-L 

Danish Luth. Publ. Dense, Bloin 
Nebr» hat fokevift mig et meqet eigi 
Udvalg of Julehefter, fom endnu kiJn 
faas, saa lengt Opiagene neun-, o« 
af disse ssal jeg særlig ncevne fol- 
gende: 

Julesijernen, ualmindeiig 
eigholdigt og fint udsmret Julehefte 
med Bidrag af mange fremragende 
Mcend og Kvinder. Pris 50c. 

Ju letsofer, kunstnerisi og klas- 
sist Julehefte äf absolut sprste Rang. 
Pris 75c. 

Jndte Missions Alma- 
nak, som ved sit udspgte Jndbold 
hat vundei og fortjeni en sitt-It 
Plads i Landsmænds Hjem i Ame- 
rika. Ptis 20c. 

BIrnenes Julebog. Pris- 
15c. 

Julens Bog. Ptis 25c. 

For Julefetien. Pris 
10c. 

Julebud. Pris 10c. 

Foruden alle diese og mange flete 
er der saa tilsidst «Blcekfptut- 
lten«, et særdeieg motsomt Nytaars- 
hefte, der »spruttet« med bei rigesie 
Lune og Md for alle, som heiter 
Ptis paa en fund, hatmljs Latier. 
Bette We kostet Ase. 

Glem saa Mc Julchestetne. De 
fass i Dank-w Luth. Publ. hause 
visit, Nest« (1--y)« 

Herbett Speis-en 
Udvitlingtlærenszilosef. 

Esset flete Aas-s steckst tiltagenve 
Wiss-heb et den eugelfle Filpsof 
diese-i speiset-e s- en Meer 

lidcn fknltede frn London ji«-r sit Hel- 
LWTJ anld 

? »Unser er llduillinaklrkrtne 
Finser Illle ded, at Darwin 
lrric lldcåhim seyn en Lus; DIE-n 

Hm Nr iklsr Filospf i des-: Fensan 

Hi l!«-.:; »sa- cI onfane alle Lipclg 
VIII-Lukan under fix! T.r:1mi!1·a, ban 

:«.:r MatareEdex1ftxzksisxn-.nn). Faen- 
:cr HI: kerkksxd sent at drinne alle 
Lin-re Ren-TM ind under ei enlell 

Jornsekt lldvillinnsms, ex Eile Itxl 

«"ed, et bin bar Helft nl ncnnrttljssre 
kenne Txmke pnn all-: Onrcldeu 
:"skn lässt UT Imle sen Hirt VI l 

Den-r i Ejnlninnen Of 
cis Terrjje Il«1rb1111krete, 

lHU uksaan ,,’.’lrlen:e».- ».I.1:·i:1del 
e«. Takt-Im indrønnnedc Oxfcxx disk- 

te Un lnrclteriferede siq i scriskt sei-:- 
:"n »Ist snd nn tddende VII blank-l 

Itisitlinaetasnlernc«, on feldikslpclia 
ich der were en :1.lkisfss«ks:.-:«1clse It 

« at Tanlen osn Udoilthg cr Hex 
sisjinm:n«, It den fees! » Jutm Ob 

« 
korrike Ildrlnmdrede J primitiv: 

Innres-« er den rnnnfke 

v 

.E«.-e san anm- 
Issel fern Ilsenneflesiasstlen m i sile 
sfisl Form er der nllerede i Liktifesl 

»E:s1t Einsch- Iillrb Ti! sit-»Er fik. 

Hm net-: Lkszssmsnscxse L«»»-r«skse;. 

Ist-» skf Jc Urasle Jifcfofer Fil. s. 

I;’lri!«:sxtelc-2. Istt n«e lspsis THan 
sfluldc III-. Tun-J srcrlisie ITJUITTLOM 

lflzlxeline Izu-runde Irre del Inn-Te 
e ,Nrnnd. 

s « 

lmkmalernlch den sinne- ct IRS-: :.. 

an af nn.!-:.s.-Vj:-«nslnlsef:n! BE 

ste, at lejn Zierde Tmlen orn lldssi 

lina til en Ilion-schenke VII-Zuz- 
formel der qxiindedes vna Geht-inn- 

Ved Urspillinn forslnnr Inst-er 
en »Lverx.1an-;1 fra ukseftenst ca mark-: 

kitenlnrnnende anartelfxcsd til de 

fkernl, fammenlmancnke lfnlknrm 

bed«, en Formel, der altsna Huld-c 

spie-re atmendelia von all, men iøorth 
derfl forllares ved Mäuska benle 

Ike fra el hoillel som belst Lirssoin 
Stande. Zpencek mener soaledes, at 

,3amf1mdene, alle deres Kunfler csg 
kVidenflaber — for nu at holde oe 

ltil dette ene lklgempel —- optindelIg 

Ii 
Tidernes Morgen bar fremvift en 

I 

l 
l 
l 
I 

ubeflemt, nsammenbasngende Engla- 
tethed, oa at de efterhaanden er 

stredet frem til en starre og 
mere udpræaet Beflemtbed, er 

»specialisetet, nuanceret, disintegkc: 
tet«, for at bruge lætdete Utltyl. 
Eller for at lage nærliggende, vor-us 

ilcete Elsemplet, der forstaas af en- 

hver: i gamle Dage var der f. Els. 
,,Læger« i al Almindelighed, ·nu er 

Lægelunsten specialisetel, der er Di: 
enlæger, Ørenlægek og manae andre 

Specialistlcegerz i gamle Dage one 

der, og paa Landet og i mindre Byer 
er der entmu, Kvbmcmd i Alminde- 
lighed, der handle: med alle mulige 
Saget; men eflerhaanden deles Sal- 
get imellem en hel Rcekle Specialist- 
lsbmasnd hoomf hver lun handlu- 
med en enlelt Vare ("Sm·r, Oft. Te, 
Kasse ofv.). Denne Form of Inwie- 
lingstanlen hat Spencer fra den stol- 
sie Nationalslonom Adam Smith 
med dennes ,,Atbejdets Delins3«; 
men Spencet spget altsaa at gen- 
nemfste den paa samtlige Livexs 
Otntaader, ogfaa paa Klodefyltetnet, 
fom han i defs nuvcetende Form tan- 
lek sig ovstaaet ved Spredmnq oex 
derpaa folgende Fortcekning as en 

opkindeliqt toterende Tncgetnnsse, 
en Tonle, han hat lannt fra den 

Kant-Laplaresie Urtaageteoei. Hele 
hans Udvillingsleere Voller vaa Lo- 

»Ven om Energiens Beflaaen svm 
Grundlag. 

Lige saa rigtig den almindelige 
Tanle om Uduillina tn viere, lige 
lau isjnefaldende Svagheder lidee et 

lSystem af, der som udesullende 
’leto og Formel for. Tilvsekelsen 
steiler Ordet ,,Udvitl":ng« Junste i 

del blaa, uden at kunne ais-give hon- 
)ten Begyndelse eller Ende, hveelen 
Maul eller Plan, men tun en ten 

Formel. Ovetfot det teligisse hat 
Speneer dog ikle fotholdt sig angek- 
bende; wen han hat ladet del ligge. 
betegnende det Tom «det versende- 

llge«, Idet han paa dette Omraade — 

geimem Mellemled —- vae paavlrlel 
as tautiste Saales-. 

Sin Livsansiuelse hat han ndle- 
let l en lang Rette Betten dee et 

sites-et efter eu fpeudfsktet Plan es 
does-n danner et hell System, fein 
hau bar kaldi »Es-Weils IIMMT 
d. v. i.: stimmme ellee del- 
ikt-IMle De enkelte W l beste 

both fom fttfl MUW l IM- 
Imthlet im de stelle sknsdsmlnses 

II Miit- OI Wiss-, 

seslæken er oversat paa Daan og 

Notst, og desuden foreligger der 

Overfcettelser af forftellige andre 

fpredte Afhandlingee af hom. 
Som en Profet sjcelbent et agket 

i sit eget Fædreland, saalebes hat 
Zpencer vundet stetre Anerkendelse 
ure end hjemme, og hcm hat ikte 
spundet Guid ved sit Forfatterskab. 
Jndtil sit 2s3. Aar var han Jngr- 
nipr, men befluttede sig da til ade- 
lukkende at hellige sig videnstabekige 
sog silnskfiske Studien Dette gjorve 
lmn san med en umaadelig Flidz 
men tun faa last-e hans Bogen Ta 
knn var M Aar, menic him at base 
qinet jin selv det nsdnendisge natur-: 

oidenfmbcläge Grundkag og helligeve 
sig fra nn af udeluttende Filofofi, 
fattede tilligc klari Meinen til den 

Tammenkmsngende Rækle Bind, han 
siden bar ftrevei. 

Men i de førfte 12 Aar af haus- 
Tforfatterfkab kunde Salqet af bons 

Ist-get ikkc dækle Oxnkofminqerne iil 

Papir on Trut, on Udgivelfen of 
kwer Bog gjorde den ubemidlekpc 
Mand- fattiaeke Dei tog 14 Aar sit 

Mel-ge de 750 Eise-»Nun af »En- 
.i-—:! Ek.::i.-:-«, U i Lieb-If of te foer 
II Aas-,- mncxtte hcn as sin egen Lein- 
Ne rsg of Penne. ban maatte time 
neu and-en Bis, nksgive over ZEIT-W 
Ju. for at faa fine Voqer trykte. Men 

efterhaanden Votte kzan Lvmætkfons- 
beo f. Ets. i Amerika og fækligt i 

Tnftland, til Dei-s- ogsaa i Frankri;, 
N Salget gik bebt-e. J sEngland bar 
bang THEwa bog enentliq aldrig 
Vasret vaa Mode, oq forsiellige Blan- 
dingsformer af Hegelinnismc og hu- 
permoderne Psvtolrgi trives endnu i 
dette Dieb-»Ist bedre derovre erd- 

Spencers Filpfofi. der ogfan pag 
manqe Punkte-r kan udscettes for 
Kritik baade i sin HeILed ogvi Enkeli- 
bedetz fom itke er tilffrækkelig natu-- 
rsidenslabeligt underbnqgedr. 

Spencet var ugift. Tit Grund for 
hans Livsførelfe laa der en undis- 
kendelig Jdealitet, selv om den var 

for vild i Enkelthekdeu ja i sin Hel- 
hedssttcebm Men han bavde et 
vatmt Hiertelag og vendte sig Inn 
med Afsiy bott fta det smudsige og 
mene i Livet, f. Ets. fta lave Ig 
uekdle Karaktertmk og alt, hvad der 
vidnede deren-. Han fordsmte state-i 
Englænsdernes sidsie Erobkingskrig 
mod de sydaftikansie Bukrepublikeyl 
hat altid holdt sin egen Person; 
besieden i Vaggrunden (endogsaa saas 
meget, at de sieste i mange Aar hat 
ttoet, at han forlcengst var ded) eg 
sirev, da den ptsjsiste Regeting i 
1895 fotgæves tilbsd ham Ordenen 
»Poesie le merkte«, at Tillmddet vm 

et Pund god Tobak vilde have giort 
hakn langt mete glad og livet langt 
mete op i hans Tilvcetelse. Dette 
Svar san man i hvert Tilfcelde ille 
frakende en vis OriginalitetL 

»Kr. ngl.« 

Blandinger. 
»Den aabne Dist. Den sidsie 

Bag i det gamle Aar hat Kartens- 
ften Ralph Wilder leveret et rom- 

mende BilleIDe of ,,the open book po- 
licy«. Manchuriet er fremstillet som 
et forfærdeligt stott, skæaaet Aus-sek- 
ches med et vceldigt opfpilet Gab- 
En Hacmb peger imob Gaben Pro- 
vifions wanted. 

Amerikas Former og Kreatur- 
handler modes og hilf-er med Smil 
over hele Ansigtet. 

Veni lidt, Mutter! Amt- 
mcmd Ullmann fra Norge holdt i 
Randers Venstreforening et Fore- 
Ldrag om nokst Politik. Han nd- 
talte heri bl. a.: 

»Vi et ellers i Fcerd med at bltve« 
ftemte for at give Kvinderne Politisl 
Valgret. Men vi vil q»ne ventc 

(idt, da Kvinderne, der allerede hat 
kommunal Valgtet, hat vift sig san 
fotsærdelig tonsekvatice ved disse 
Balg. M saa ved sidste Valg gamle 
Spitdsborgete ttopspe ap med Mutter 
under Atmen, og de stemte efter cui 
Snor paa de gammeldagc Mand«i (Munterhed). 

Merkværdigt J Aalbvrgl 
Amtsraad behandledes for-leben et« 
Andragende fra Kaptejm Sagfttek 
Johan Christener om Afsted som 
Leeres ved Aalborg Skolevæ 

Der oplckstes en Lege 
gik nd paa, at des ene 

over 5 Ottendedele, 
under 5 Dtiendede 

fden pudsigt not, at man ikke m 
horc, noak ens Hørelse er 10 Ot- 
tendedelr. 

En Stemme: Hvem er Jooan 
ChristenerZ 

En enden Stein-ne: Det er m 

ringtig Jceget. 
——— Anokagcwdex bevilgedes. 

Mannen falber neb. Eis 
ftyft Professor spat-r at Mannen oil 

falde neo pna Jorden 
; Men dersot behover De saamænd 
«ikte at gaa hen og gore Deres Testa- 
mente. 

Vi stal nemlig efter Professorenz 
Veregning forst ramle samtnen om 

to Hundrede Tusind Billioner Aar. 

J Henhold til Tarifen 
Ei Selsknb of lyftige Herrn-, sorn 
forleden ophokdt sig paa Slagelse 
Jernbaneslation, fandt ifolge »Staa- 
derborg Amts Aois« paa at lade sig 
veje af den Funktionen som bellte- 
ket Siillingen som Vejer og Maolen 
Da Zeremonien sittlde betales, san 
man efter i Tatifen. Uheldigvis 
sont-i man der tun fIXgende at holde 
fis-I ti1: Sein IZT Dre, større Krea- 
tnrer ö« Tre a J Fir» 

Hort af Herr::ne betalte 50 Fre- 
Der Var ingen, Der brød sig om II 
skippe med 25 Dre. 

»Vi! tin föga Zins-roh bit 
O d j « r !« ,,Stoc!i,)o!:ns Tidnin- 
gen« forisellen ,,En herocktende Pa- 
wn bar en Papegoje, der Lan sige 

»Farbror«. Han er meget stolt over 

den og vifet den frem til alle sine 
Westen Men forledm da han havde 
Sei-Tab, vilde den ikke lystre. 

»Vi! du söga Faebrcy dit OdjurI 
broleoe Patronen ten ene Gang ef- 
tcr den onden, men Papegojen mee- 
lede iLIe et Ord. Rasende over Dy- 
retzz Ulydighed og Vennetnes Bril- 
lekiet satte han Dyret ned i Demse- 
hufet, hvor oet tunde staa og stammt 
fig- 

Et Poe Timet eftek gis han ned 
for at fe, om »PapeBreng« var kom- 
men paa bedre Junker-, men hoad 
saa han? Paa Gulvet laa seks kost- 
bare Bramaputta-Kyllingek stendsdt 
Den syvende, fom endnu levede 
holdt Papegsjen i den ene Klo, me- 
denö den huggede Kyllingen i Hode- 
kckt med Nebet og uafbtusvt raubte: 
»Vi( du fäga Farbtoy bit Odjur!« 

Den, der intet ved, og itte 
ded, at bmc intet ded, er en Baute 
— undgaa hams Den, der intet ded. 
og ded, at han intet. ded, er bestehen 
--—— belckk hamk Den, der oed nogex 
og itte ved, at han ved unget, et ind- 
sovet — vcet hom! Den, der ver 

unget, og ved, at han ved noget, et 
vis —— fø’g dam! 

Ote11:uaende Viemnndsord stam- 
mer isplge ,,Aalb. Amt-ZU ft- 
Arabim 

tfn Forste!. Dronninq Vic- 
foria satte fom betendt stor Ptis pas 
den engelstk Ptemierministet Lord 
Beaconsfield, men mindre paa Glan- 
stone. ,,Det kommer af,« sagde den 

sprfte, ,,at jeg behandler hende som 
en Dame, medens Gladstone behand: 
ler hende som en Statgindretning.« 

Digteren Pedersen san- 
seter i Skoven med Stovriderens 
mete jokdisie Dotter: 

Pedetsen faak et Anfald: 
»O, hvor Naturen dog er dyb cg 

hemmelighedsfuld2 Hvig dette gam- 
le Egetræ tunde tate, hvad mon det 
da vilde sige til os!« 

Hun: 
«Det vilde sige: Undsiyld, —- jeg 

er et Bogens-I« 

Udtog af 
Alterbogeu. 

Dette Udtog af den i Danmart 
fokordnede Altetbog, hvprt alt et 

udeladt, som findes i Kittesalmebos 
gen, fsm vi nu paa Lager. 

Da det et langt betvemmete at 

fsre med stg end selve Altes-bogen, eg- 
ner -det sig fertigt for vore dunst- 
amettlanste Ptæster. J fmutt fort 
Alterbtnd 80c. netw. 
Däntsh Luth. Publ. hause 

Blatt, Nebr. 

rsabonnement tan- nu tegnes 
unstet n« og »Not- 

naat de betales t 


