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Hvillin Sk le blandt Dansse i Ame- 

rika har iaa smukt og passende et Nnvn 

fom Den iorenede Kirleø Stole i 

Bleiw- Gscmd View, Nyited, Ansgar, 
Luther-, Danebe, Ell Horai-« i 

—- Tnnn College hat nu indflrevet 
127 Elecer. Aldrig før har der vceret 

san mange. Foruden de iafte Lcerere er 

der i Aar 7 Timelcerere. Alle Eleverne 

paa Skoken er dnnske iaa naer iom tre, 
en Tysker, der lærer dunst, og to Raid- 

rnænd, ja, ng iaa er der jo Miiö Flo- 
rence Paine, iom Reinielien fra Oase, 

Jndian Territory var her oppe med. 

Hun er in ægte Jndinnerinde oq megel 

stoll as at lieh-re den berømte Cherolee 

stammen Hun ladcr til at finde sig oel 

tilfreds og arbejder ihærdigt. 
»Te er nllid Plads foroven,« siger 

man. Men paa Donner der ikke mere 

Plads, lwerlen formen eller forneden. 
Selv Gestevcerelikt er Soveværelse « 

Elever, og vore Gæsm man finde i it« 
blive nede i Byen Mange Verelser er 

b«even lejede hos Naboerne. Eil-hev 
Elever hat ncesten en Mil til der S 

Bei-reisen Lg Stolestuerne er for imna. 

Lesevcerelse ved Biblioteket er der ikte 

Tale om. Dette bruges nemlig lil de 

mindre Klassen —- Nn er den 2 Eta- 

ges Badmnftalt ved Gymnasciklznfet 
færdig. Og der er stor Glcede Saa 

har vi inne-l en Tel nn ApparaseH 
»dumb-hells«, ,,indian Mal-DE ,,bastet 
ball« og ,,goalS« oiv. 

—- Rcy French kommer hrop im 

Omaha at underviie i Violin- osg stor- 

yetspit en Tag hver Uge. Ten rene 
Mqu can iaa en god Pladzs bertil 

næste Aar jom Lærer i Pigno og Vic- 

lin. Vi vilde helft have ham her pan 

Stolen eller iNcerheden Ansegnini 
ger modtages indtil den 1 )de leril 

—- Kunstmaling er det sidfle nne her 
paa Sl«-len. Georg Ehre-mer, der hor 
malet Altertovlen i den danfle Kiste i 

Kennard, Nebr., underviier baade i 

Tegning og Kunstmaling Et Par as 
hane Malerier finde-z i Lcesevcerelset. 

—- Den engelfke literære Forenings 
Program til Fredag Aflen den »L. 

Jan. er om Longfellom 
— »Dannebrog«s Underholdning 

sidste Fredag Akten var noget Adel-f- 
eig. Sinnen »Er del nogen virkelig 
Iordel for den danste Ungdom at uds 

Mindre til Amerika«, blev drpstet, efter 
at man havde fanget Zungen: »Der er 

l 

et yndigt Land«. Georg Chramer gav 
es et Jndlelikiden politifce Situation i 

Damm-et fee og nu. Auge Snlger pp- 
leesie det ftrste Nummer as »Deinen-» 
beogq sei-. Bladet var fnldt af« 
Leute oq Bin og Dr. Sulger viste sig 
fees en Nester i st behandle det danste 
Oper-V Anna Petersen fang: »Na-se 
Ussms Seen-let foedankler Stqden « 

III. Der var niesen Bisdom i de 

jene see-le hauste Rim øg Steuere- 

M Is- OL P. J. Meilen oplæstr. 
wseeeeieu opleeste en lille Forml- 

II soviele pas Iredeeit des 

M Mieusog 1848 blev sivet 
»Du-e- 

Ritualet og Ptæfteløftet. 
J »Dstr« Nr. 5 findes en Jndsi- 

kelse fra Pnstor P. P. Thoreby imod 
ssen af mig fremsatte i hans Lljne vel 

larpe Hævdelser af Fovpligtelse til 
Ritualets Overholvselse. 

Til en Begynbelse vil jeg blot 

7remhckre, at ingen bør fælde for 
larp en Tom —- heller illns Paftor 
Thorebn bo: det — over den, der part 
stund af Uklarhed i Forftaaelfen el- 
er mangelfuld Oplyning har gjvrt 
en Forandring i Ritualets Form, som 
Den i, Paftor Thorebys Stylle frem-: 
dævere Men ellers maa jeg bestemt 
Iærsde at det er et væsentlig 
Punltrn i Absolutionsformlsen, o 

nan sigen »efterdi« eller man ern- 

Irer det til, saafremt, eller lignende,« 
cg at dersor det kirlelige Til- 
iyn besiemt niaa lræve et af to en- 

len Ritualets Overholoelse eller en 

For alle Priester bindende Ændring nf 
RitualeL 

At bei ille er en uvæsentlig eller 
ubetydelig Ændring, vil antagelig 
ocere llart for Paltor T. som for-an- 
dre af den Alvor, hvor med lyan frem- 
scetter Ønsket om nt lunne bruge den 
i hans Ler mere betingende Form. 

Det er vel heller ikle paa at detl 
er en uvæfentlig Forandring, Inb- l 
vending bygger san meget, som det; 
er paa bette, at ligesom Sprogbru:. 
gen hat forandret sig, san hat selbe 
Absolutionshandlingen forandret sig 
i Tibernes Lob. 

Overfor dette man det for det spr- 
fte betones, at naar Rituilet gør For- 
flel irnellem »Aabenbart« og ,,Løn:- 
ligt« Skriftemaul da mener det ve: 
der førfie en· Handling, som hører 
hjemme under den offenlige Kitte- 
tugt. Ved ,,lønligi« Striftemaal 
forftnns derimod et -Slriftemaal, 
hvor en mundtlig Syndsbelendelfe 
fremføres for Præsten alene (ille for 
hele Menighedcmx Mune mundt- 
lige Betendelse er tun bleven ftaaende 
i den dansle Follelirke som en til- 
ladt on anbefalet Institution, der 
imidlertid har sit llnre Udtrnk i den 
banfle Retsorden deri, at innen 
Præft i Den Danfle Follelirle lan ef- 
lræveis Fortlaring for Reiten, an 

giaaenrse nogen Zag, bvor der i 
»lønligt Elriftemaal« er nfla,3: Ps- 
lendielfe for han1. 

Derimod ligger der nltsaa ille i 
Rktualetxz Betragtning meo nogen 
Nødvendighed dette, at det »lønlige 
Skriftemaals enefte Form er tex« 
mundtlige Beisenbelsr. ,,Lønlizqt er 

lig et Forbold til Præsien Ofen-. 
»Anbenbart« er lin» et Fothlo täi 
Menighedenk hele Fusan-»Nun 

Nsmr Den lydeliqe Elendes-X ist 
Prcrften i Tibernez Lob er bot-tin 
det lsom almindelig Regel) ftnldek 
Zeit-: ntvivliorntsp at man link funlet, 
at en alminkeliq llvtalekfie mn Js; 
Vetesnrelsen of ensjs snnvizre Tilftmek 
ille vcede ncgen større Garanti for 
den enleites rigtiqsk Forbold end Den, 
foin kund-e vinIeS ned at man lco al 
Je Pnubøre en erifteiale, bvi H Hirn 
sitzt er at ljare Sagen for alle paaqce 
Denke Man er saaledes efterlman 
den gaaer ever til at lcegge Vasgten 
paa Striftetalen, som det eneste Mid 
del til at lægge Ansvaret heu, hvor 
Dei hører hjemme: nemlig paa den 
enlelte. 

En lydeig Belendelsep der af- 
lcegges hell eller onitrent enslydende 
af alle i Flot, byder nemlig saa god 
en Lejlighed som nagen for den en- 

lelte til at slippe Ansvaret vg« fljule 
sig i Massen- 

Og ud over en saadans almindelig 
Belendelsse har vor Kirle aldrig bil- 
let stille nogiet Krav Man jcvnfsre 
Stansdpunltet i Aug. Confess. Art. 
11 at ,,Opregnelse af alle Synder i 
Skriftemaalet ikke er nsdvensdig.« 
en- Ytring, som senere alter og at- 
ter sont-mer igen i Bekewdelsegflriftev 

J Aug Confets. 25 awfttes san- 
ledes videtei smnme Rettsing Chry- 
»ssstemuses Ord: »Jeg fotlanger il- 
ke, at Du stal rsbe Dig ossentligt, el- 
ler erstere Dig. for andre, nven jeg 
:vil, at Du ital asltfve Profeteng 
FOIM Mr bin Bei for M! 
Oele-ed altsaa dine Sinn-er for Gus, 

i Un Mäghedi Mitw« 

now-Wesens- 
skiipx »u: stim- ek me 
UWJMUW 

"MUOMCM 
sind sei-te sklilnltoi 
ji«-«- Reingewinns-»f- 

at Du belender Dig styldig og er- 

llcerek, at Du er en Synder. Mere 
skal ikle fordres; det sial ikke paalceg- 
ges at opgive alle eller nogle, med 
mindre Du iselv vil angi- 
ve noget, som besynderlig bespre- 
rer din Samsvittig-hed, og hvori Du 
trænger til Undervisning og Raad 
eller scrrlig Trost, som unge obsol- 
dige Mennester og ogssaa andre ofte 
bade behov.« (Ansørt efter H. R. 
Elaussen i hans Bog om den Angs- 
bnrgsske Consessron S. 160.) 

Vende vi os derefter til Springs- 
maalet om, hvad »der efter denne Be- 
trngtnsing as den rette Form for Be- 
tendelsen maa anses for den efter 
Konfessionssirissternes og vore luth- 
erste Fcedres Tanlegang rette Form 
for Absolutionen, da vil vi finde, at 
det just er dem om at gere, at den 

Form for Absolutionen maa blisve 
valgt, der bedst egner sig for Øjeme- 
det, sosm er at stænle de i Sundhed 
angrende, belymrensde og anfægtede 
Synssorlndelsens rige Trost og stere 
Kraft. Dei er just derfor man fra 
den katolske Kirle bibeholdet dette at 
here en særlig Absolutionshandling, 
der henfører paa den entelte, hoad der 
under Ordets almindelige Forlyndel- 
se er henvendt til alle. 

Man mærke sig fremfor alt, at Be 
lendelsesstristernes, altsaa ogsaa vo- 

re lutbersle Fcedres, eneste Interesse 
er at stasse ,,de ængstede Samvittig- 
heder Trost«, niedens man nu til 

Tags er tilbojelig til at fceste Blit- 
let fortrinsvis paa dem, der, trods 

given Vejledning og Paamindelse, 
maatte tillade sig med Urette at gpre 
Brug af noget, der ilte tiltommer 
dem. 

Det er de ængstede Samvittighed- 
«l)eders Taro, Absolutnonen vil dare- 

tage. Dersor og as ingen anden 
Grund hat vi denne Handling i vor 

Ritte. 
Tet turde viere tilstrælleligt til 

Ziette berfor at minde om Aug. 
Conf. Art 25, i hvillen det bl. a. 

hedder: Menigshederne belæres om 

at firtte bpj Pris paa Absolutionen, 
eitersrm den er Guds Rost og frem- 
iigeg ester Gudg Anordning· ists-gle- 
embedet holdes i Aste-, og der mindes- 
om, hoor stor en Trost den tilforer 
de cenqstede Samvittighseder, og at 
Gud sordrer Tro, saa at vi have 
Tro til Absolutivnen som til en 

Ztemme, der lyder fra Himlen, og at 
renne Tro paa Kristus i Sandhcd 
opnaar kg annammer Syndernes 
Forladelse.« 

Naar nu vor-i Ritual sremhæver, 
at den rette Form er: »Efterdi«, 
at ret itle maa vcere ,,ønslendes« el- 
Eer »an Billaar«, da turde det ver- 

re tlart af det oven fremsatte, at 
vi her itte ftanr over sor noget min- 
dre detydeligt eller uvcrsentligt, mer« 

ved selve Nerven i Sagen, og at en 

Irr-inbrqu netrp i dette er den sit- 
jste as alle Forandringer, sorn den en- 

.lelte pna egen Haand tør foretage 
MI— 

Tet er Ritnalets Mening at Rai-, 
at dette, sanftemt, eller »derson1«ne: 
rp i det afgørende Lieblil vil tunne 

laste fornyet Tvivl og Anscegte set 
ind i »den ængstede Samviltighde » 

Endelig angiver jo »Esterdi« An ; 
ger og Tro som den selvfølgeligek 
Forudscetning. Sterlere end ved at; 

Isige, at Anger og Tro selvfølgelig« maa vcere til Siede, om Syndsfor 
ladelse stal kunne modtages, tan det· 

betingede dog vel vanslelig udttyk- 
les Dersom dersor et Mennesle er 

i Stand til at scette sig ud over dets 
klare bestemte»efterdi«, da lan man 

viere fowisset om, at det stimme 
Menneske not ogssaa stal sinde en Bef« 
ved Siden af et »saafremt«, »der- 
som« eller lignende. 

Sinn en- Afslutntng paa disse Be- 
mærlntnger om den rette Form fort 
den kirXelige Absolutionshandlingl turde det viere paa fm Pladg endnu 
engang at minde om, at den he ej 
handling jo tun er en speciel Form 
for det samme, sont vi ogsaa erd man 

ge andre Veje tan faa Del t, og jeg 
flal til sidst ans-re en Ytring i denne 
Retning as Motten Luther (anftrt 
bot Elausen Side 164): 

»Der Sud er tlle san larrig, at 

han- tnn flutde have givet os een 

Motten-on og eet Tritt-W M at 

Wie II ttsstr vor Smwittighedz 
MUWMWWUUMXQ 
Umgehen og er riselts benacdede 
M W IWO.« 
W Ess- W 

h. O. M Mich-. 

Hortesxondancer 
Fka Cedar Falls, Ja. 

Der mvdtages bestandig got-e 
Meddelelser fra Hanna Hatt-sen, der 

Mandag den 11. Jan. lod sig under- 

tafte en farlig Operation paa Augu- 
ftana HosspitaL Chicagv. sHun bli- 
ver bestandig bebte, og om nogle U- 

gcr vil hun- viere i Stand til at kom- 

me hjem igen. Dette til Gliede for 
hendes mange Vennet. 
—Peter Ehr. Petetsen Mastinift), 

der i det sidfte Aarstid hat opholdt 
fig i Hat-lau Ja» tom i Mandags 
her til Byen for i nogle Timer at 

se ind til sine Forældre. Han reiste 
atter i Onsdags Motges til Kenofha 
Wis» hvor han tænler at faa Anfert- 
chtelse i en af de støtre Fabritker. 
Petersen er dygtig i sit Fag og vi 

haabet han maa faa en god Plad5. 
—F. Jochumsen teifer Tocådag i 

denne Uge til Albett Lea, Minn. Han 
er nu reifende Agent for Den forenei 
de Kirkes Boghsandel i Blair og føket 
altid med sig en stor Forssyning of 
gode Bogen Det er hans Agt saa 
vidt inuligt at besøge alle de danste 
Settlementer i den sydlige Del af 
Minniscta og den nordlige Del as 
Jowa. 
—Der tales nu ftcertt om, at » The 

Rain Transit« i Sommer vil for- 

lcenge sit Spot til Fredsville, Dike 

og Grundy Center. 
—- Stor Forstyrrelse opstod i Fie- 

dags Formibags i et af Stoleruni- 
mene i Central Bygningen, idet en 

Dreng, Ernest Haughtaling, i Sto- 
leiiden, uden nogen agtede detpaa, 
gav sig til at staere med sin Kniv i 

en Patron (Catttidge). Den ex- 

ploderede med et volsomt Knalv og 
syndettev begge Drengens Hcender, 
san der maatte tages 3 Fingre of 
den højere Haand. 

Lækeinden sendte ham ftrnis ned 
til en Lceqe, og der blev sendt Bud- 
til Forældrene. 
Danmart 

—-,.. «..-- .-..-» »«— 

Albert Lea, Minn. 

Tirsdag den 12. dris. havde Mk 
nigheden sit Aarssmsde. De flefte of 
De gamle Embedsmckno genvalgteg. 
P. Bohl valgtez til Trustee i Ste- 
Det for M. C. Topager, som nag- 
teoe at modtage Genoalg. 

Stank ret ikle tom som nogen 
Qverraslelse, san var det meb Be 
drøoelfe, at Meniaheben forleden 
Zondag hørie Paftor Moller opsi1r 
sin Ge: ning iblatikt vg. Et sjsilten 
sont Fprhold hat gjott sig gceldencs 

inxiellen vor-Z Præstefcll og Meiji«-g 
heben, siben de lom hettiL on, vi har- 
re haabset at beholde dem ill an l 

Oe man-ge Aar entmu. Et stort Vl: , 
beide bar silkerlig «·«aitur Mellr 

igjori her, band-: i os; urenfcr Die 

nigheden, cg larnge Dil band-.- l;.:.1 
csq hanss Hufirn bliue somit-l iltlmxsx 
.·-. sit-an- De mi, begrnrgkel Wo thii 

sende, pririxle Ltiisrwiisk—i,i;,e":»er tex 

set hjem til Dauman for at op 

sage Prcrfregerniikgen Der san er De: 

cht Ønsle og vor PLU, nt ocsk Her- 
reI Velsignelse man fplge dem til 
deres ny Arbejdkplndsz thi dct Or 

jo hjemme i Tanmark som blanlst 
Vote Landsmasnd i Amerika: Heile-n 
et stor, der er Inange vildfarne Sjæs 
le, sfom siulde samles ind iil Vor 

Herres Fle. Og sna ttor vi vg- 

saa, at Herren vil sende en af fine 
tm Tjenere til at fortsætle bei gode 
Arbejde iblandt os. 

i — Sidfte Uge dpde Niels Hen- 
driksen. Han havde været meget; 
slizg i over et Aal-. Afde var ZST 
Aar gammel og var en Søn af Ras- 
mus Heut-rissen i Riceland Hart 
blev begravet sidsie Sindag fra den 
dansie Kitke i Ricelaniv under fior 
Deltagelssr. Pastor Msller forteile- 
de ved Begrabene-n 

—- Chtis. Bettelsen hat modtaget 
"en- Plads i »Fatmers Lumbekyatd«, 
mcdens Mk. Tidemann hat conta- 

get Bettelsens gamle Mast-s i den 

gmnsle John Paul »L-nmbetyard«. 
—- Ccpl von Stocken hat ksbt 

halt-part i en »New band Fami- 
ture and genetal tepair M« paa 
Clatt Simi, hvor han anbefaler sig 
M alt til Fug-l henhstenda Gam- 
le Mit-let kfbes og sehe-. 

—- Laura Lassen-, der hat Plads 
sen-. Mai-m i »Ehe hig- four mer- 

kantile Eo.« er for TM himme. 
satt-« Mem sm- hsr cis us- 

nmsv VW l »Ihr Rel- M Sto- 

re«, er ogfaa for Tit-en hjemme has 
sine Forældrr. 

—- Mts. C. Jener fra North- 
vood, Ja. bar værel her en Uges 
de for at des-ge sine Dstre og an- 

Dre Panier-. 
—- Albert Lea College, Tom hat 

ocetet lullet del sidste Aar paa 
Grund af Mangel paa Subsislentsz- 
midler, er nu gaaet over i Henker- 
ne paa »recievers« med en Geld af 
810,000, medens Værdien af Sko- 
len beløbek sig til ca. 850,000. 
Stolens Venner gsr imidlertid An- 
strængelfe for at faa Gesan betalt 

og aabne den igen til Esleraaret. 
—- Lewis Jenssen af Jensen Bros. 

Bicylle Co» sont hat opholdt sig de 

sidste fern Uger paa St. Marys Ho- 
spital i Rochester, hvor han maatte 
lade sig undetlaste en Operation for 
Sten i Nyrerne, stal have en anden 

Operation i næfie Uge. 
— Mifs Anna Jensen var i sids 

ste Uge i Rochester for at besøge Ven- 

ner, blandt andre Lewis Jensen paa 
Hospitalet. 

—- Fredag Affen holder Pastot 
MIller Forevrag over »Mormoni3- 
men«. Tirsdag Aften den 26. Jan. 
holder Menigheden Mpde for at verl- 

ge Præst. p 
— Jens Lauritsen, som har været 

saa meget syg i flere Aar, er for Ti- 
den i et Hospital i Chicago, hvot han 
bar undergaaet en Operation. Vi 
forstaar, at han- gør nogen Frem- 
gang til det bedre. 

— Vor Menighed er i del sidsie 
Aar for-get med 51 nye Medlemmer 
foruden dem, som er optagen ved 

Daab og Konsirmation. 
J. P· Jensen. 

Markesvillc, Albcktn, Canadasz 
Nu ·r det Tid at kobe Latidi og mu: 

kring del dansle Sense-mein ucrr ver-s 
9.1c’mieruillc, Widerla, Cmmch om Uh- 

nlt Land slsil outsqu of midn- Nationen 
El udmckrscl Emlke Land, 1·«-« Acri-ex 
del-:- En·q, MS Ekovlcmd og delsö Plis- 
land Inn fang for -s«1 pr.:)lc1e. Mode 

Bdoiingssuukadt Te u- Lanbsmklc Ug- 
gsr onmmt midt 1 Zulsmcisnst Tet 
er tobt i Fuwk oft-n dattkoan1ilie,sotn 
ges-ne vxl imoc qukt oq lilhgt Land- 
hxor et dmIft Zettlsmem og Mcnighedz 
liv kcm cpbuggesx 

For net-Imm- Lp!!)7ninger, being at 

heuvendc Tun til folg-Mc Mxnsw 
X. «Tanfkctcn", Vlair, Neln 

CO- 

,,9Jiodc1«ssnaalct«· 
t::i-,:ks:-1Irtx!!c nie-»Und zksolctj :::-,n n Hm 

t«.«;u:1, !·,1««««-1 sxkskasn Zum-tu m: w U 

icmm .’-:11:«.-ms7s.11c1 cis1 unbewin Unmut 

I ::!-1c:--itt:«.-. kamst »Unm- pur-unu- 
’«s-1 lex-Js- sskms ; u!.s.«ss:1 must 

.si.1.’:.1«:«ns1t-«!e Hi jutktss51-:-1:.s::1 
Dr ,’7«..2c-!-1«..L«-u us im. .!’-". Z· ·13u »Du-»s- 
lH. Z- szth IlnkH Han, Wiqu 

Tut ihn-c. tunijmemm nun-« um«-. 

TovvkltHund-unmi- 

scarll 
arg-sur im Neu- York 

Den l J. Fiel-man 
ins-H,t.«.-Hn"s:·1li11uQ!-j1.k’.e".»n I THE 

lbiekzup 
-s.l«. ’I"s « 

«T-1..s(.«l:u.!«msil: su. Jsxns Jirfx 

»Hm I- Island .. .. » THE-i. 21 

,;.«-.. t» llmtko Zions »Hm-, ;- 

.--tn·. ji Ostia ..... ksjuuxsi II 
,;-,·«s. tihenia clao ...... man-J Ir- 
Ukms zwingt-. isan «.«s- 

Maus SOLSmkIl »san«-TO 
lsiang «:I'- United Statt-Z ........ Ilpul li- 
Uxuusz Zin. Island ......... Apr -,H«: 

Blum IJHIllm Lluf LIlpul 21 

Zagen Lnukiftninq. hurtig Reife-. 
Stomktedc Bctvcmlighedcr. 

Alting unt. Moder-ne mdtettedc. 
For Ihrnncce splugtnngek hcnvende man 

sxg m nasnnkic lmknlie ngem ciin nl 

A. Monats-sen G co . 
Nenuol Wut-m Pugmuqng Agnus-. 
120. Mit music St» Mittags Jll. 

W« Zfastdmavivke Beuge u un iudkonme. 

Uhr og Kæde trit. 
Vi vit give Iem » tmun sinnt-sei Uhr 

uns Kirs- ss c um for Hauptes-ansqu- 
Nlnjsm m soc tin-. Uns-. vq vi all inw- 
Blmn Passe-in vq tin-Brautker Mass, Umw- 
hit. Jmeu Reime untenng clak Its-ins 
cui-, B. wiss-users- cytm 

WEIBER-WOR- 

C.S. NielsenS 

Menl Muskel 
anbeialet sig meb Inst, Haltet og reget KII 

samt Osters, cellmi og »ein-ed« Fisc. 
Degen- hjieste Prifec betales for Dabei-, 

Skind og Firma- 
WM 

! 
) 

I Ochs kunn- åssktä min AMI. änskcsnt dauern 

Clu- cs III-II- card 
Hin-! esku-IIi-lp’tslk»n I.«-8m·»oi-.qs 
Mon- s Fuss-steckst Wut-L Nl m sk 
aysspui Nil. Ist-Mord h- sum- Lin-L 
Eis-k- Psunef III-lle Ell tds Po- 
k-«n use Mast ci- Pum- nt-. V· »vat- 
sitmhsi klir. Rpsissnmk DIE-m p su- 
srit. H beim- Dem Musik«-I I- 
IM Hirs- ng smer Primspr ·--s kamt 
· «lo- »du-s uns Isl- Mnip Ich I«-’ 
Illl Its-vol M kssesfc Crassus-» I-«. 

Dampfkibsbillettcr 
meb alle Liniet, til og fta bet amle Land 
alle Siedet i Amerika, lavesie riier. P o 

og paalidelig undemtning om 14 Linietsrir. 
Mokieufkustwohsm emsi- »Mir-Ia 

Mystik-Off- 
s N· WIIUJkIIthOU 

For Halt-h Mund-illa essek VIII-. 

Uir Ins-n Nin-c Essurfsit «- leø. kwu et sinnt- 

ssthm Instrusnrm Oliv-Mc Ists-ad Urilvcshkzun o-- Ihm- 

-III"Svtvpnscrssnl««.kais-. puniihn km- L’s(’0-st·. los. 

Huld-II most Jud-Hi- sur ln-tsnssi««sstc·k trit »n- In 

HE··I1«-(«»q-inc»Hu-tu ·. AR- s ji«-w ’llll-. III MIUI 

IIILIMIIII Us» IIIOI l. OIII si-. Umlusssh CI- 

Mrs. Pred. Unratl1. 
Uns-Mem konnt-I- (’Iab· Ist-mo- 

msbmn sites-. 

»So-In »Im Osm- dim dies MU. syates sag 

III-als Atmen-Urkunde wettet-bringt sum 

sinds vläs Mvstlsgset IWL incra- mcsn i its-M 
Mr IN buh- btmkm plus sag Zugs-c Nr Inst-s 
dsg. Mo man nå)s’-.1sie IU ja; skulloiiga 
Mino of csssul lök Sn vaka- och so bis-ei das 
We qui-IM- msg. sag leg ochssi um«-idem 
oeh var myckei fass-gen a« tmna tu m-« 

tin-tu och tmle s- III-viaan Nein-»n- Es- 

lertsJ vockorlsmniiisisg Linie-n och loos- 

sn nun-d Runde hg costs-its meJ mLoa im- 

llgs gJomåi. sag äk mycsuzt ql sei III hie Hin-l 
Mons- medicincsn « 

O- —-- 

Vans ssf Var-Ins fis-w k Ins ’-.«- s'"l 
« nsg·-n-sn lxndt !.«ls.«.«n-T««J.«ss «- 

l»—s-nån,:--n 1)-: I-» H. 
«;· Inn« s-«.:I f: L- ,- M m« J« 
j·’---«:uL«-«ik· --I-L«n-—·-:. 
(«1I.X«« 1-!.(I h«"»1- s«s,«lX-.1·-i I (.! s«« 

n n»s- UnsX fis-into — —«. l.«.-!- hsss n ’. D Ist 
I.«:1851-·.":Ig « u l-(-u Mif Il« »H» « ’-.· An 
ins pl JOHN-«- ’s »L-- v- Nunm- y:--:1ilri«n-s 

nkditsmäa 1 (--· (-sn us mi« « .·..«!.-»i is- 

.u Us ZU H« muss-zu V- sn 11 (·--- .-» 

-,n"- Uk l!;k--.1;.«s r. msslii 1- « U: H· q 

F) s.t -«· « 
o 

—- -».—---- 
.-.- --.·---..-« —- —--.-·«-«- 

:EJFZE-EszokcAg-Jggus 
.«: 

Icum-um umso- 
vsnnuuns mo. 

»cstflpsng og LUCANIIH 
duddenvrsmllkde. 620 zod las-us, Atti-W hist-st- 

Il Als os ETKUKII, 
-«.’.i Nod lan e, 14,."p00Xin-fkcmk, Ist-gut o- S Kost-, 

vobvenvkovellede, mi» zod lanqu l-I.l-·,0 les-. 
Tki une, dohhklivrovsllkde Inmtvsstd 

CIUPITIIIÄ,k-Tshsiod lana.l:i,å.',314s 
I Tit dobtielwrovcllrde Tauwfhh 

LULTON1Ä, Ilci Nod lnltq. 9,000 Isk 

5 (I1-Iiaxv.«:stttclm Nrkokkn 
; Daph 7 Turm-, 23 Minumn 
; f.c.Wl-« tsc,Mir-.DonsdomscKInciolph.chi-.Itzc. 

L 
cller Lokal-Amm» von-att- 

Dövhed hsthrsdsdss 
Tikke ved nagst-Mädel. kör »Ac- 

tina" blev opfundei. 
i..thh n-»m-!-l)«·.f I’k0«·«-!1! »O 

ih« Hsgv 118«-i«- 1-hkk !k·ks, us Y« 1 O- 

41«: z· 

« (. l.s1« »U« s« !«1«— 

thut-Irr h( s.« » « 

Lini« l-« ss Istsinlstk 
lIHIIs-«ls Is«’1i).is "-« 

III Hin-L fE st tshts l« ’.· 
1scs.«—slhsn;»-, 

.-«-«-, Hi l.:r« 
l.-,,(«1IL·« "-.«: 

Uns Tssuunn l» ;." 

nikrumcn All«».1«1ss«1s 
lädlksnll LJII ) Uixsijts 
ww- h.c1 Pak- wssl l«-(..- 
Fi-« itl Asunsk Isist 
lmmlsplrosss du- ins-:- 
Lssnsnu xisl .«.s sinn J- .« 

hin-r pruni-m slc H- s 

bis-ke- kor intl I tltst indu- («·«. isxs est-r slc k .. 

tsit"1«h;-!in(- lllIIslI«in-,«s y« ji«-tu km «-"-«j y-» tun-il 

littnissmz sog n »Ori- 1'-- Ins-«- s llnninsist«, .-Xvi.’»-it. 

»k- stighuthi sit-l ist-he Uns. »sc- cl-.- Mc 
its-Osm- lssr t1(«n ««-1;«l-t(« LHIJHr ««n. As Ums 

sit-r ulilrig fu«-l sit lit-!lu·-«1(-li«1n;.««xn fis-· U-- y« 

Yi hat« ks(-1nltls·s-lk, Hun- i Aus-IN hak- lis.s As- 

Iclrtlc uhvlmgrifxr s)t-H-l·-1II» tin-II Its-« Muc- 

Imsxhusslkslc eilt-r trc l’,·.4(». Hut-z us Aitinik 
Acthm lsrlhrtsxltsr »gut« Admqu Brut-MIN· 

( Unlsspsjvglz Unsyr I.(tt-Li-I«. l«-«L.ul-«l—(« »k- Hu- 

Isr111simzhvilkv »Ih- -lirrkt(s Her instit-thu- ck 

en Folge its Kann-rh- A( tin-—- msnih a part-,- 
lsrit pas-s Frost-. «l’1lskrhs m- mu l«-r-«.-s TU- 
I Fehlt-, kmul ins-»le- l«rit, »z( itsxssmrrnsle Ist-vi- 

l sum Ilell,rk-il(sl·—cs. Iin «.«:(--s-lltnt-l its-g —1·r«s-.i- 
,suk· YOUanis ist« Nil-THI· l-i(-IZs-iI·-cy »l« DI- 
Iiiisk.« fri:. Hishi-sur täus- ’.’:.:-2; .«.- Leser-Sorg 

Elnttric A-s--(«lnti»n, Uch EIN, XVIIIqu Sir- 
lcmuusscit)«, Mo. 

t) Tuc«».-us--s .- ..,, « 

»s« DIE-« i-- ts- »-1v·-s v »p- -f iss « »so« ; 
si«t ’Is. Istu lust- cis-»mu- 

oowsko us tief-susme 
Ists Umfva Im- tms un 1 »Da-um« o« ais-s- «- 
--I»»t Dies-»- Tai-«- is ist-l th non-»ich hiska 

Is- suss MU- nprlsktliku Inn-»F 
Møccclcs 0KEIcUNllc, 

zu Izu- sm uscw von-» 

———.——-«———.-.-—.- 

giesst for Dust he 
i en heilig By med den forenede Kir- 
keö Stole og en fmuL ny Kirke med 
en itor danik Menighed· 

Hvis nogen Dunste skulbe Inike at 

leve deres gamle Dage iblandt deres 
Landimænd, da skkiv til undertegnei 
de om et hiem i Byen eller den- 
thrheb. sams- I. ptath 

Mund-Muth 


