
neste tue fattet de Fing. fotn hitet 
Guds Aand til« (1. Kor. 2, 14). 
Saaledes sige vi, saustedes leere oi. 

Past-. Fachs nieste Punkt lydee 
saledesx »Laeres dek Uret om selve 
Kristi Retferdigshed i »Den sprenede 
danste ev.-luth. Kirle'«s »J »Dan- 
stetens«' for 1902 Nr. 101 striver nein- 

lig Paftor C. Stovgaard Peter-few 
»Det ftedfortmdende i Kristi Ger- 
ning ligget derfor ikle, ssom man- 

ge all-act mene, i hans Odems-erhol- 
delfe, men i hans Selvapofkelse. 
Kristus hat ille holdt Loven for os.« 

Deäiangaaende siger Pastt Fach: 
»Vo: Ftellets Retfterdighed beftaar 
jo i hans handlende og lidensde Ly- 
dkghed. Ved hans (sin) handlende 
Lydighed levede han det Liv, som vi 
slnslde have levet, ved sin lidende Ly- 
dighed led han, hvad vi flulde have 
lidt; begge Dele ere nsødvendige til 
vors Frelfe. Og hvot den ene Del 
forncegtes som i ansprte Citat, der» 
hat man ilke Artillen om en Sinn- 
ders Retfærdiggmelse ten og ret.« 

Det er ikle let at bedømme en sau- 
dan Udtalblfe ssom den ansprte af 
Past. Stovgaard Petersen, thi Ordet 
,,detfor«, som forekommer i den, vi- 
fer jo, at en Udvikling ligger fokan 
den. Det er vanfkeliat for mig at 
tro, at Pastor Stovgaard Peterfen 
,,fotnægter« Lasten otn Krifti vielen- 
de ffyldeltgprelse. Kan man ltke 
tænle, at han hat sagt: ,,.Kriftns 
hat itte holdt Loven for os« med den 
Forstaaelse, at Kristi stedfortræden- 
de Lovopfnldelse er ille at opfatte 
fanledes, at nagen flulde knnne dan- 
ne sia et Paaflud den«-f for sin Shnd 
da siae: lltiftns hat holdt Loven, 
via saa behøver jea ilke at rette mig 
eftck den, men lan godt leve i tnin 
SnndLZ 

Slal det derinwd forstaas, som 
det staat-, faa hat Past. Falcl allige- 
Vel ille Ret til derudfra at Paastaa, 
at den for. danste Kirle føker falsk 
Laste om Krifti Retfærdiahed. Thi 
han ved godt, at Pastor Slovaaard 
Peterlen et Præst i den dansle Falke- 
lirle og itle i den forenede Kitte, da 
ban ved oasaa, at for-di en faadan 
Udtalelse fra en af Past. Stovgaard 
Petetfens Pjecer hat væcel at læse i 
»Dansieren«, derfoe hat den forenede 
Kirte ikte lnaefat den, saa den lan 

gotes ansparlig for den uden videre· 
Det er ilte retfcetdiat, nsasar Pasiak 
Falcl bygaer en Anklage paa en faa- 
dan Udtalelse af en Prceft i Dan- 
1natl. Lad os taknle, at jeg var ble- 
ren Vidne til, at et eller andet Men- 
nesle, fom enten tilhsrte eller itle 
tilhøtte den norsle Shnode, begik en 

slet Handling, vilde det saa viere 

fotfvarligt, om jeg byggede en An- 
klage derpaa stnod den nokske Synode 
og lagde, at den var slet og alle dens 
Medlemmer slette Mennester? Nei! 
tvaertsimod dilde det vare en Rede-:- 
drcegtighed, jeg gjorde mig styldig i. 
Og ligeledes er det i hsj Grad user- 
fvarligt, naat Past. Falct anllaget 
den for. Kitte for falsi Lcete om Ret- 
fcrdiggpkelsem fordi Past. Stad- 
gaatd Peter-sen hat strevet fom an- 

føtt, og fordi samme hat berstet at 

lcese i ,,Dansdet«en«. Ptastor Falct 
extent-eh at den for. Kirie hat Artik- 
len om en Synders Retfcekdiggørek 
se ten i sin Betendelsse, og da han 
itte hat fundet nogen i den for. 
Ritte, som leerer detimod, saa maa 

det vare paa Täde for ham og alle 
andre af Shnodens Medlemsmer at 
holde vop med at beflylde den for. 
Kirle for at leere falst om Meister-pig- 
gsrelsen. 

Det hedder i Striftene »Du stal 
ilte gaa am som en Bagtaler iblandt 
dit Felsl« (8. Mol. 19, 16). Bag-- 
taleve bleve af de gamle taldte »Dre-! 
tut-eke« mein 1, 30). Omudekieth 
Profession et Satans Tjeneste. Lad- 
da Djævelens Daandlangere we det 

Haandveert lange not, men lad os 

som Kristsi Tjenere Mitte os paa 
det, smn er godt og sandt i alle Maa- 
der, vg, som Johannes siger »blive 
Medatbejdere for Sandheden« (3. 
Joh» 8. Verö). 

Jvar Marias Hansem 
880 W. Erle St« 

Chicago, Jll. 

Mord og Seltmmrdi 
, Kobenhavm 

) As Princip meddeler vi sjælden om 

Mord eller Selvm-.ord Slige Miit- 
ltets Gerninger bsr i Reglen itte dra- 

lges frem i Lyset Men folgende 

;Mord og Selvmord, sont vi met-de- 
ler om efter »Kr. ngl.«, og som 
ider vel for Reften er strevet otn i alle 
Danmarls Avifer. er saa tragifl-op- 
sigtsvættende og staat i saadan For- 
bindelse med dette leite Liv, at den 

afslyelige Handling bsr omiales til 
Advatfel 

sit Ist 

; Den belendte Forfatter Gustav Es- 
»mann der i den sidfie Tid var kom- 
men svceri i Betten ved paa for-stel- 
lige Varieteer at holde ,,Konference«, 
over de af Dagens Spørgsmaal, der 
tunde paakegne Interesse hos det mest 
letlevende Hovedftadspulblitum,« er 

Sondag den 4. Sept. bleven dræbt 
ved et Revolverstud af en ung Dame-, 
fom han i flere Aar flal have staaei 
i Forhold til. 

Hr. Esmann beboede selv et Par 
Verrelfet ved Siden af »Eentrall)otel- 
let«, medens hans Huftru boede pac- 
en Villa i Jægersborg. Sendag Ef- 
termiddag, da en af Hotellets Piger 
tom for at gøre i Stand i Lejlighe- 
den, var Deren usædvanlig omhygge- 
lig aflaaset indvendig fra. Dette i 

Forbindelse med, at Forfatteren itte 
var set hele Degen, valte hendes 
Mistnnte, og hun tiltaldte derfor 
Folt, der tunde asabne Døren 

J det forsie Vcerelse fandtes Gu- 
stav Esmann lsiggende paa Gulvet. 
dræbt af en Revolvertugle i Natlen 
— og i det naeste Værelse laa Mor- 
derslen dødelig saaret. Hun havde 
ftudt sig selv efter at have drcebt Or. 
Estnanm 

Den draebte Forfatter blev tsørt til 
St. Johannes Stiftelsens Lighus, 
og Mordersten —- Frt. Knien Ham: 
merich —- blev lørt til Kommunehw 
spitalet, hdor hun Mandag Morgen 
ofqu ved Døden uden at vcere kom- 
men til Bevidsthed. 

Hun var eneste Barn af afdøde 
Lcege Hammerich paa Nssrrebro, var 

cand. Phil., og havde felv i sin Tid 
ftuderet Medicin, men flog sig senere 
paa Forfatteiftab og Jsournalistit, 
blev Medarbejder ved ,,Politilen« og 
tom ind i Bohemelivet. — — —- —- 

Hendes dybt nedbøjede Moder haa- 

gede ved hendes Leje den sidste Nat 
igennem. 

slt III III 

M o r de t. 

Mordet paa Gustav Essmann et 

stet Paa et Tidgpuntt, da han var 

lige paa Rippet til helt at erobre den 
Del af Kobenhavm des lever paa en 

Vittighed. 
At han faldt for en Most-erstes 

Haand just nu, da han var bleven 
Varieteernes ,,literære« Tmlplasstey 
s— vil en tort Stand hvirvle en 

Masse Stsv op om hans Navn og 
— hans Gerninger. 

Oa saa vil hans Navn vcere for- 
fvundet —- getnt og glemt nied hans 
Verler. 

Hverten »Den tære Familie« eller 

»Mag"dalene« vil i Langden lunne 
bevare det i den danste iteratur. 

Som han selv etsiftekede paa Die- 
bltttet og af Øjeblittet i en eneste 
uwlig, letvindet Døgnflue-Tilvcerel- 
se, vil hans litercere Verk, til Trods 
for sit objektive Præg af det abstu- 
derede ellet snaretrle det asiutpde, 
blusse op og fortaneö i den saglige 
Bedsmmelses Jld· 

Maasse et eller anldet Famil-s- 
menneste vilde falde paa at unverlo- 
fte den myrdede Forfatters Produk- 
tion en tvrtere Undekssgelse. Men 
da tun, fordi det Esntann’ste Esset- 
ladenslab tan levere en Studie over 

en vis Side af Kibenhavnerlivet 

Der vil et Par Dage blive talt 
og stkevet mange Otd otn Gustav Es- 
mr.nn. Man vil fortcelle det rystede 
Pub«tum, at han var en Mand. — 

At Ins Mod —- eller snarete hans 
Dristighed — til at sige alt, hvad 
der ocn alt og alle faldt ham ind, 
faadan at han bestandig tunde faa 
Latteren paa sin Side —- vat Ub- 
tryl for Mond-lahm 

Ellet man vtl nsjes med at sige 
om hom, at han var sig ser — at 

bang lpssiuspne Kaadhed —- og bang 
svidende Spot, der trat Parteie- 
Publitummets Sstvaldrknde Lystigs 
hed paa en Samt-, var et Udtryk for 
ham selv som den llgegladesteaf be 
ltgeglade, der lever hen uden saa me- 

get som at gtde bltve hangende ved 

s Is-- 

en Jde end sige da en Plan med sit 
Liv. 

Nei, Gustav Eömann var ikke sig 
selv. — Han var et Produkt af de 

gærende Strømninger, som siden 
Halvfjerdserne i sorvige Aarhundrp 
de er bleoen fort ind over vosct Fae- 
dreland. — Han dar et as de Sind,l 
som aller daatligst hat kunnet taale 
den Forpkmnring det Samsmenrod 
af Paadirkninget, der hat slaaet sine 
ngers ind over-. dansk Aandsliv i 
den stdste Mennestealder, og som net- 
op har voldet storst Skade paa de 

Naturer, der var uden Selvstændig- 
heds-tht og derfor lod sig drive ud i 
— det «knusen·de ligegla«de«. 

Han var netop en af dem, som al- 

drig fandt sig selv. —- J de senere 
Aar saa forplumret, at han ikke en 

Gang vilde have brudt sig om at 

sfinde sig selv. For han havde nu nok 

Hi det Liv, som drev as Sted med 
»ham. 
! En Revolverkugle hat vier-for 
ksjcelden ramt nogen, der var saa 
bundulykkelig som Gustav Esmann 

-— den siebne Verdensmand, der 
havde Latieren Paa sin Side — og 
foragtede den Hob, der lo. 

Hans Privatliv skal di itke be- 

stcestige odJ med. Det har draget sin 
Konsetoens — med nøjagtig Streng- 
hed — saa nøjagiig, at selv den 
Presse, fom lever af at smæde over 

LivsiAlvoren, er bleven forvirret og 
maa opstille ei: HsoorforZ 

Ak, der trwnges desværre itke til 
noget: hooefok. —- Det var jo fra 
en Fivindeå Haand, at det drcebende 
Skud kom. 

Men Konskvensens Nojagtighed i 
denne sørgelige Begivenhed maa vel 

sylde den Del as dort Folt, som ikie 
i letsindia Livsnydelse gør et Hop 
nd over Livserfaringerne om reife-Ir- 

xdig Gengcel'delse, med en knugende 
JFølelfe af Stam og Ulykke. 
J kae kan vi ryste det af Ærmet 

Hfom nsoaet cekelt, der ikte vedkommer 

s s. 

! Hele vort Folk har Skyld — 

.Sk1)ld, sordi det ladet sig slcebe med 
as enhver, der pynter sine Ord op 
soen en Livsanskuelse — Skyld, soe- 
di det ligger villieløst — uden Mod- 
siandskraft — under for dit og dat, 
bare nogen hat Lyst til at holde det 
fangen. Er vi da itte et Folc, der 
ved, hvor den losslupne ,,J-eg gider 
iste«-Moral føter hen? 

Zaa er dei da i hvett Fald bleven 
sagt os med en forfaerdende Inde- 
ligshed ved dette Mord indensor Un 
sine, elegante, klage, vittige, slisbrige 
Verden. 

Eller iror nogen eneste Sjcel, at 
det er en ten Tilfcesldighed at de 

sbegge —- den myrdede Forfatter og 

lMorderslen selv — har traadt deres 

Iliteræte Bornesko i Tjeneste for den 

IRetning, som har taget sig Navneti 
den hsjesie Oplysning —- og som et 

»saa fattig paa fand Oplysning, at 
den — som ,,Afienbladet« udttykker 
sig —- ,,for Resten i Aarenes Lob 
hat asgivet lidt for mange Rekrutter 
til Selvmiordernes state-Han« 

Men denne Begsivenhed burde nob- 
ne Øjnene paa de Godtsolk, som tren- 

JLer: det gaar jo nok albigedeL Pra- 
Fsterne prcediier tun del strengt. 

Der er nu reist en Stamststte i 
den danste litercere Verden —- og saa 
er vel dei hderste Lijeblik kommei, da 
vokt Folt sigek Ligegladheden og 
Drivetiet For-del. 

For den Skaimsistte har faaei Lov 
til at blive rejst, at Follet stal faa 
gnedet Spvnen as Øjnene og saa reist 
Paa fig, saa der ikte ud sra den li- 
iereere Fotdceevelse stal sniges os 
Statn og Ulylle paa i alle Livssor- 
hold. H. J. 
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Nu til lsluik lmk De Its-s 

Pos- mstttklte. Ist-Immu- 
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HARKV E. MOORES. 
com-Ast Pius-. Deut« Omshm Neb. 

Zølgende 
gode Bøger 

kan saasi Dayish Luth. Publ. 
House, Blair, Ideer 

Jonas Lie: ! 

Carit Eileit- 

»J
- 

Danish Luth.Pub1.Hous-. 

F. Ewald: 

Lober og hanö Hu«stku. 227 Si-. 
der i Osmslag 50c. 

Komandsøtens Dienst Foriælllingi 
fra Norge. 204 Sisder i Omslag 
50c. 

Naar Solen gsaar neb. Fortset- 
ling pasa 184 Sidet i Omslag 35c. 

Onde Magter. Fsortælling paa 
205 Sliden i Omsiag 50c. 

Naiar Jerntceppet falden 219 Si- 
der i Omslag 50c. 

Gøngehøvdingtn og Dvonningens 
Vagtmester. 646 Sider i Omslag 
PUN. Jn,db. s1.25. 
Folt i Nød. J Omsiag 25c. 

Martba fka Sigersvold og andre 
Fortællinger. 104 Sider. Pris- 
Löc. 

»Ja-d og Host. Fortællinger meb 
208 Sider i Omsiag 50c. 

Bjørnecet. National Historist Ro- 
man med 350 Sider iOmslag 60c. 

siriggbilleder. 272 Sider i Om- 
slag 50c. 

Doniel Rantz011. Historisk Vio- 
nmn. 379 Sider i Oimslog 655. 

Jens Glod den Haarde. Historisk 
Roman fra det Jsde A-arhundrede. 
J Lmslag 60c. 

Blair, Nebr. 

Great Reduction 
in Rates via 

Wabash Railroad. 
ll(«u(- visitors l«Jx(-ursious soltl overy 

"l’ui-sd:l)« lu Sesptisrnlwr antl ()(5t. lith. 
llulf lare (1)lus si.(1«) for tlie roun(l 
trip to sill points in lrluiatm, points in 
Unm nun Kentucky 
stät-o st. Lunis nnd return soltl daily. 
827.15l3Iktlicl(). Nin ura Falls or "l’or0nta 

uutl return sulcl ( aily. 
LZWI Distroit inul return sold (laily. 
sgu 00 Hin-usw und return (on(- way via 

st. LouW Hold (laily. 
Loug luuit kunl stop owr allow-ed at 

St. lmuis on sll ti(«kets. 

schedule of our fast Halss- 
reml klown 

l·v. Omnlm 7:45 A. N. AM) P. M. 
l«v. councll Bluts-Will A.M. 6:45 P·M. 
Ak. Wut-Wo Falk Stntlon 7:.·«15P. M. 7:(l) AOL 
Ar. St. Lunte 7:50 P. di. 7:15 A. M. 

read up 
Atr. Umulut Uclll P. M. Ux20 P. M- 
Akt. Cuuncil Blussn ZW- P. M. «:05 Ä. M. 
Lv. Wurlcktsslknlr stution 9:15 A.M. 7:45 P. M- 
Lv. st. Loulgkdxm A.M. 7:TI) P.M. 

These tming ron (lrilly. 
Compute- tlsis time wlth otlier llnes. 

Tlus Wabusli lmids all Passe-users at 
and cluscks baggage to its own station 
at mkuu eutrance of Worlcks Pair- 

r0un(ls. Tluulc what tlsis means; quick 
irae-» extra var fare ein-Al. and a deliglw 

ful trin and you are not ull tired out 
before eutering tlte Bxpositjon-grottnds. 

All Agents can route you via the 
Wulmsli li. li. l-’0r beantiful Worlcks 
Fair- f()l(ler antl all information address, 

HÅRRY E. MOORES, 
G. A. l’. li. Wut It. li» 0mulm. Nicht-. 

Innlsilisw Special lleilacetl 
Excarsioa llates 

vll bllvo gwldende fra alle Punkt-or pas 
chlcago a North-Western Jernbane for 
neuennævnte Tllfselde: 

san l«’rancjsco, 19.—25. sent» samt- 

eign Grund Lodge l. (). U. F. 

Donner-, colorkulo springe and Pueblo 
Summer Bxcuwions Juno ist to sent-. 
DO, 1904. iceturn limits Oct. si. 817.50 
and 818.50 from Blum Nebr. 

Ogtlen and satt Lake-same dates and 
limlts 830.15. 

lzlnck Illllo komm-same dates and 
li-nits 816.00 to 818.40. 

st Paul, Dulutli or superior —- same 

dule sml llmlts sl2.35 a. d 816.35. 

chloagwsame dates and limlts 820.00. 
Via St. Louls with 10 day stopovek 
one way 820.80. 

For ntermete Oplysnlng angmndo 
Meer-, singe-Dem etc-. tot nævnte 

os andre Tllfælde honvenüo man til 
chlcago « Norvaosterns Agonter. 

Excurslon Rates to st. Paul, 
Minneapolis, Duluth, and the 
Lake Resokts in Iowa, Min- 
nesota and Not-them Wis. 

via Northwestern Line dai1y. Ticlrets 
limited to return until Oct. 31. 1904. 

«Dansteren« üdlommcr hver TM- 
dag og Fredag og kostet tun s1.50 
aarlig. 

Pravenumre sendes frit paa For- 
langendr. 

AFDELINGER: 
ACADEMM Elemetitækfazlkngelsk ok Dunstk. skkivnlng og Las-virus Rec- 

nlnsh Historie o.s. v 

NOIHAL Tit Uddimaelsc ist Læteke as Lwtetinder bat-de for den okkentlige 
skole (med Dir-anset- til County og state Cettlkicstes) os for den 
donate Zornesltola 

ZUslNEss. Dulden-endigt Kuksym 
c()l«l.lk(ilx. St Ase-Ater jin-sus- 
spscth col.1·s6k-. Et t0-Aats Kur-sue kos- dem. der Ins-et almjodelik Ed- 

vitllac. For dette givos Dipl 1. 

FOKUSISDBNDS til Polytelmiske Lundbkussslkolet samt statsuniveksitetet. 
Musuc. Wollt-. Orgel og Pia-im « 

Nyltommeke og andre-. hvis skolegang her vie-et foksømt. kam- tig heilig- 
hed til buttixst mullgt at ekhverve slg de pmktlslke Kundslmben com man 
man have for at komme freut her i Lan-jet. men som de vqnsitellist lenkt sag i 
de en elske skolen — Un e. der et opdmxncs i dansktalende Exem. km- lies- 
lasre s tate. lasse 0 til-five- eres Moden-most fix-Ast — Konstnnatinnsundep 
visnimz esnnem thertenninekk 

Dank-s e- »F engclslee litektkre Forenlngek holde- livlike mit velbesøäte Hode- 
bvekkkediig Alten. ()plæ8nlng. Tales-. an o. s. v. ’kl Ad ans l met-en 

nd shønlitekatuk Samt co. 100 Blasie- og idsskriftek i slm enS Blblicpthelr. 
z nngklusscsr ng sangknrcningen For Pi er Undetvisninc i Ilmiudskbe de 0 

Skksddernynink svemsk og miterilmns Gymmistih lskiseball. Basses Bist 
Lin-m Tennis o. s. v. 

studenteknes lud-stetige Furening holder Møde hka Lordag Akten- 

SI19.oo tot- st Aas-s (34 Ugek) Undanks-lag Kost og Logi. 
Den ny Tilby sning med steil-, lys Foksamlingssal og gode qussevækelsek 

Mit-er fiktdig til en l. Oktober- 
skuleaaket begyndek den Z. Oktober. slnlv eitet Katalog. 

Kr. Anker, Miit-, Nebr. 

DANA 

COLLEGEG 
:) 
»J- L Symaskiner. 
THE « 

..Vstukeken« Nr. l. Pkb 316.75. 

«:" Mk- 

»Damit-few Nr. 2 er abso- 
Jllut den bedste symaskine, 

der fabrikeres, og den kan 
maale sig med hvjlken sont 

« helst Maskine til langt lud-j- 
eke Pris. neu has tinigc 
den Fordel ftem for »Dan- 

«: skeren« Nr. l, at den kat- 
lukkes ned. 

-——F 

WE« 

»Du-kenn« Nr. l et i alk 
Maader en god, Iolld og EI- 
bjllig symaskive. Den Iyer 
hurtigt og uden Støj, bar 4 
skuAer og er af nyeste Kon- 
Ittuktion. Der glveI 10 EH 
Aar-s Garantt pas Maski- 
nen. Enhver Købet vil bli- 

M 

se fuldt tilfreds med ev Ina- 

dav symaskine, og skulde Z 
den ikke være tilftedsstillem 
ele, kan den tilbagesendes. 
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-«s ss »Es W»-s »das-kams- Nk. z. pkis UND 
Træarbedet udføres —- ektet Koberenc Ønske — i Eg- :" 

eller Valnø detræ. ; 
Vi slml gerne bessere alle spsrgsmaal med Hensyn til ,’ 

« 
disse Maskmer og give 0 lysninger krit. skriv kun til os, E 
og vi vil give nærmere okklanng. Beløbet bedes sendt Z« 
med Bestillingen. E« 

Til forannævnte Priset ins-s Kobetne betale Fragt-en til 
riet-es nærmeste Jernbanestation. Fragteriet 95 Cents for 

««- hvcs 500 Mil og betales ved Modtagelsen. 
« 

Symaskinen »Danskeren«. 
Ovenstaaende vises Illustrationet If de forskellige Model- : 

let as symaskinen »Dansketen«. 
» 

Denne symaskine, som fabriketes specielt for os as en at« 
j de storste Fabriket i Amerika, her i en Række af Ast staaet 
; sin Provei Hundreder If Landsmænds Hjetn, og alle et en- 

stemmige i sine Udtalelset ow, at Maskjuen givet god Til— 
tredsstillelse og er li e san god og bedte end Maskinet, hvor- 

«·-E for der lot-langes in til den dohbelte Pris. Maskinev bat liøj 
·: Arm. Det frie Rom nndek Armen et 5k19 Tomtnet, san det 
I sværeste Arbejde kan med Lethed baandteres. Maskjnen er 

fabrikeret af de allerbedste Materialer, bat alle moderne 
Z Forbedringer, alle Dele er lint afpudsede og nøjagtig tilpas- 

sede, o alt muligt Hensyn taget til at forene styrke med 
Enkelt ed og til at gpte Mukinen letløbende og fotebygge 

«·: Muligheden for at komme i Vordem 

O O Hvet Muldne set-ankern lot- 10 Aal-. O O 
; Symaskinen bar selvtkkdende skytteL selvsættende Naal 

«3 og antomatisk spolevindr. 
— Z Med bver Symaskine folget et Sæt af de nyeste for : 

Z bedrede staalapparater. Apparaterne er nøjagtig tilpas- 
« ·: sede til Pressestangen, et fabnkerede helt af det bedstestaal. 

polerede og fomilcleke o nden Dele af Messing ellet andet 
blødt Metal og udenlod ede sammenføjninger. De bestaa af: I- 

« 

Kakus-, Titel-eh Kindes-, Ztcidet kont, Undek Kkiidet slide 
Plate, shikring sljde Plate, flke klein-net- sk usoktekede 
størrelsek, Damen Thkead cattek, Foot Heu-mer og Felle-. 
Med lnyer symaskine folget den-den- 12 Nasid-, 6 spolet, 
Olielmnde kyldt med Glie. stok ok lille skrueøgle, stile 
det, 10 Ast- Garaatiscettiükst, lllustkeket lnsttuktioasdok. 

« 

-; Vi overtaget Risikoen, om en Maskine bliver heskadiget 
.- Z under Transportm og vi et o pas villige til at tilbagebetale z; 
» E Pengene og godtgøre Fragtu læ bvis en Køber findet Ma- Z « 

-E äkinen ntilfredsstillende og ander ekle-, end vi bar kremstillet —; » 
« : en. — 

I Til Oplysning for dem, det- mnligvis ilclce for-staat, bvotc zl 
; kot- vi sælger disse Maskinet san enotmt billigt, skal vi be- j« « 

J mætke, at Hensigten herwed et at avertete for »Den-kenn« : J 
: og skaile den stadig videre og videre Udbredelse. ligesons det T( 

samtidig et os en Glæde at kunne forsyne Follc med noget 
-« virlcelig godt· « 

Adr.- ,,l)anskeken«, Blaity Nebraska. 
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Vor Frev. Draaber fm Livets Flut-. 
En Nutidsfortælling. En ny Bog En lille Stattiste, med et Bibel- 

just ubgivet as Kirlelig Forening for sprog og et Vers til hver Dag i Aa- 
den Jndre Mission i Danmark. Au- ret. A Bengta Hausen, med Forord 
toriseret Oversættelse des-met ved af Past. Beck. 390 Sider, fint ind- 
Paftot N. P. Madfm 640 Sider, banden, 40c. 

godt og solidt indbunden. Pris En passende Bog som Ptcemie til 
82.00. Born i Sondagöstolem « 

s. EIN-PFAva .· 


