
panmark 
To nye Missionshufr. 

J sidste Maaned indviedes i fl. 
Et. Dbl.« to ny Vliissionshuse. 

Misfwnshuset i Nytobing S, 
It hat kostet ca. 8000 Kr» hat cn 

fmuk Beliggenhed vg ei meget stil- 
fuldt Ydm Jndvendig bestaat det 

If en ftørke og en mindre Sal, samt. 
In gkd 3 VærelserZ Lejlighed Dis-en- 

paa. 
Jndre Missions Formand,StiftS- 

provft Zeuibem Frevericia, foretog 
den hpjtidelige Jndvielse for en tæti 

paiket Forsmnling, efter lrafiigi og 
patmt at have talt over Ef. 2, 19--- 

22 Dereftet talte Jndre Missio- 
nær S. M. Krisiensen, Vig, over 

den 8-4. Salme. Byggeudvalgeis 
Fotsnand, Postmcster Zelt-laden 
skyløbsjng tatkede til Slutning De 

mange Bimagydsere fra fiele Landst, 

samt Haanovckrkerne m. fl» der al- 

ie havde bidmget til det fmulke ng 

billige Resultat 
Om Aftmen var Nykøbing Kirke 

fyldt til sidsse Bliij til Festguds: 
tjeneste, hvok Säftåspsrcvstenseutbenf 
og Posior JueL Viq, prædikede. Vcd 

Sslutningzmødef i Missionshufei, 
der atter var gnldt talte Missionær 
Krohm Hillerod, og Paftor Juel 
Missionær Krohn hat -i sm Tid i 

Fotening med Missioncer Thon-sen 
arbeidet med »Misssonsteltet« i Na- 

fpbing). 
Il- Iit Il- 

Dei var en Dag, som Jndre Mis- 

sions Benner i Løqftør san ben til 
Ined stor Formntninq, da Missions: 
husej fkulde indvie5. Dei i flete Aar 

MenbeHaab om at faa et Missiongi 
hus at famles i, sittlde den Tag se 
In Opfyldelfe, Og Haabet beste-Imme- 
des ikke. 

Tagen blev en stor Beitr-OF der br- 

gyndte med Gudstjeneste i Kirken,- 
ded hvilken Provft Fich, Løqftøn 
indledede, og Paftor Wilhelm, Ran- 
deks, præd«ikede. I 

KI. 4 samteves i zkissiongkmsetl 
en san stor Forsaml inq som der mai 
nogen M Gabe kund-e rumnses, for at; 
vvetvære Jndvielfen der foretoae: 
af Provft Leb-ach fra Holbckt tiolige « 

te Prcvft og Soqnepræsj. Eil-H 
Sqlmen »Von Jerusalem der nn«, l 

mändede Provst: n om Hufets Tilbli- ; 
velse oa rettede en Tal til alle, dserfi 
havdse vist Sagen Interesse og Stet- « 

te. Jsær takkedes Bnens Kommunal I 
beftyrelfe, fordi den gratis siænkedse 
Byggegrund. 

Eiter an om, at Herren vildeI 
delsigne Gern«ingen, der siulde ones 
Iet, foretog hon dervaa Jndsoielfem 
hvorefter han ptcedkkede over Ort-eh 
»Hvad stal jeg gøre for at arve et 

wigt Liv.« 
Efter Salmen »Den Grund, hvor: 

pasa jeg bygger«, talte Missionær 
hans Nielsen, Aalborg. over Ef. 2, 
19. 

Den stpnswe Hsjtidelicrlled, bvottil 
mange Venner fra Landet havde 
samket sig, stuttede med et Most-e orn 

Mienen Kl. 8 i Missionshuset, ved 

hvillei Missionær Hans Nsielfen, 
ProvfiLebech og Missionæt Ins-Fi- 
stet, Lsgsstrh kalte. 

Herren gasv Stmmne af Velsig- 
nelse, for hvilke hans Venner priset 
han« Maattle nu Hufets Navn, 
»Essatta«, der staat strovet over Jud- 
gangsdsren, ikke være strevd sorgte- 
ves, men lyde med Heraus-klang ind 
i mnge Mnneskers erktet M Op- 
lwdelse ccf Nackt-sen i vor Heere Jesus 
KARL 

Landbadelegeretmssdr. 
M 14. Okt. om Morgenen aabnede 
O Wamlingsbygsninw i Aakhug 
M Of XDW Laubwerk- 
ji«-IM« stk so. Weint-de Der 
ist Ins-di 200Delegerede ftiai 68 jyd- 
f- Mbofomcncr. Fonmlandem 

M Engels-Im 

Væk forderkdt 
vaa mwm utumgmfastoe — cg ipqx «- 

Doktoneqniaqek-s oed amv at have en 

Istsyaiaa sc 

Matking Ist-mit Læqemtdler. 's-« 
Sei Des- iFokhmdklse med vor : 

z apiutstge Roma-stumm For von « 

-· Flut-, Ussvmdisulde medicinftew 
owtorium met- 52 Msnftervm — 

parat-r for Huihotdcinq oa Me- s s 
Uria. Hatt gute-merkt alt oq imm- — — 

treu-, om snstro Striu i Tag es 
i« sama-» Dust-se og Quart-is .". ?- 

derp wer mmktuad tilBehank »s- .- 

»Besten o esysdomase hoc Mk-- .,..·x.·.« 

Ihztsuiaedicalco z-; Es 
St·,Uiu-ms. M 

online-de MIdei og bsd Bello-nimm 
Han gav dereer en Oversigt oer 

Aar-is Begivewheder siden sidste 
Msdr. Paa lenteudvalgetö Beg- 
ne afliagdk Aawdbrugsksandidat A. 

Nielsem Soejstrup Ditergaaw, Be- 
retning. Este-r en fort Diskussion 
wotogses en Resolution gackende ud 

pass, at Staten burde yde Landbo 
foreningerne Halvdblen asf det Til- 
sind, der ndes tsEl Plantevvlem läge- 
iom Tilfældrt er med Tilstud til 

Hicsdymvi. J de kommende Aar oil 
det sandsynligvis blivse Brug for 
Aug-W Kr. til dette stiemed i Inl- 
lanso og heraf venteg Skalen at ville 
vde 30,000 Kr. 

Ved Afftemningen senere hen ans- 

gaaendk Stedet for det store Tyr- 
fkue næste Aar sit Horfens 118 St« 
Aalborg 44. Der vedtoges en Re- 
solution, stillet af Forpagter Spliib, 
Hornumbro Mølle, gaaendse ud Vom, 
at Beftnrelfen sial søge oed alle de til 

Raadigkyesd ftasaende Midlek. eventu- 
elt Ved Henoendelse til Just-itsmini- 
steriet, at faa alt Gøgl fjernet fra 
Dyrsiuepladsen og Markt-en 

Folketingsmand P. Th. Nielsen 
boldt et længere Fortser ern in- 
denrigsi Kødkontrolx han anbefalede 
Krabbes Forsiag og foresiog folgen- 
bæ Resolution: 

,,Telegeretmødet opfotder Rege- 
ting og Rigsdag til at faa ordnet den 
inbentigfte Kodkontrol paa betrog- 
gende Maade sauledes, at de Forhold, 
der nu griber forstykrende ind i den 

frie Omscktning og unodigt fordytet 
Vatetnse, sac-vidt muligt fjeknes.« 

Denne Resolution vedtoges en- 

ftemmigt. 
Dereftet foretogses Beityrelsesvalg. 

Til Formand genvalgtes med Ak- 
klamation Hofjægermestet Beck, En- 

gelsholm 

Priner fit tun Band. --— 

Under Manovrerne si Egnen Syh 
for Horfens kom, fortaller ,,Horser;5 
Avi5«, Prins Christian en Dag — 

uden at være kendt — ind til en 

Husm—an-dsfamilie, og bad om trog-et 
at drikke. Konen vilde lsbe ud for irt 
heute et Glas Mælt, men blev stand- 
fet af Monden med de Ord: »Giv 
bam blot Band, vi faat alligei 
vel ikke noget for det,« og soszolge 
heraf maatte Prinsm nøjes med Vorm 

Ude i Vandløfe opstvd der Aftenen 
den 11 Okt. en stot Jldebrsand. Han- 
delsgsartner Thorup var gaaet Ins 
vaa sit Frugtlager, der er intettet i 
et as Udhufene, og bat en tendck Pe- 
ttoleumslampe i Haandem Her fand- 
tes imfdlertid msancc brandtmre 
Stoffen og dem glemte Thotup at 

tage sig i Agt for. Folgen var, at 
han« pludselig saa Luerne flaa W 
bag veb fig. Hcm gjorde Forfog pai; 
at flukke dem, men vet var ham al- 
delses umuligtx med ligiefrem sent-me- 
nal Hurtighed greb de om fig, og i 
Ltsbet af faa Minuttet var alle Uh- 
hufene omspændte. Brandvcesenet fra 
Kobenhavn blev alarsmeret; men al 
beis- Dcmgen Band paa hjalp tun 
lidt7 Jlden hasvde saa godt fak, at 

fpt den gav fig, havde den lagt Ub- 
busene i Aste og fottætet al den gade 
Frugi. 

Tal-et, Hr. That-up lider, er ille 

Stor Brand i Vani- 

ringe. 

Traps store Vært »Dan: 
ma r k«, —-— der i ny Udgave udkomi 
mer pan Gads Fort-ag, nærmet sig 
nu snaki sin Fuldendelfe. 

Jnsdeværende Aar hat sauledes 
bragt Bei-riet flete væsentlige Skribt 
frem mod Fuldfprelsem Bestrfvellen 
af alle Lsandistrikter og Byer udenfor 

KIbenhavn er erstattet og fort ap til 
Udgangen as 1908. Dei udfsrlige 
Steh-Register, der er Nøglen til Var- 
let som Haandbog befragte-L fort-Zig- 
ger ogsaa. Den indledsende Overskqt 
over Landet er, som noget nyt for 
ncerværenfve Udgaw lagt i handerne 
paa en Krebs af vvte dygtsisie Fug- 
mænsd og ligeledes assluttet. Endelig 
er Bestrivelsen af Hovedstaden nu i 
fuld Gang. 

Nasar der-for Forli-get indbyder til 
ny Substription paa det verdifulbe 
og smulle Verk, vil det være i 

Stand til at lade Hefterne følge hur- 
tigt og vegelmcessigt efter hverandre. 

Dødsfald. —- Fhv. Allwis- 
havende M de danske Hsifsoler, Dr- 
phil., Udgikvek og Redakteur Mathiaä 
Geotg G. Sienstrup er crfgaaei ved 

Boden i en) Aldet af 82 Aar. 
AM, der var en Bruder til For- 

ssteken Wut S» dytkede iscer Lit- 

ietaiur- og Kultus-Viktorie samt Filos 
sofi. Han var en Tid Redaktst af 
»Danst Maunedssirist, « men hat isarl 
gjokt sig fotijent som Redaktst af 
de af »Udvalget til Fsplkeoiplysningensl 
Fremme« udgivwe Skristkd ! 

Han var felv Ophavsmandden ti( 
deite smukte Fotetagende. ; 

Elfnd var Riddser saf Dbg og 
Dbmd. 

Jordefærd. —- Fra Garn-:- 
sons Kirke jordedes den 14 Okt. sho. 
Musikforlckgger J. W. Hausen un- 

ter stor Deliagklsp 
Blandi de mange Krunse, der dast- 

kede Kisten. var der flere med fign-: 
rede Baum-, hvotiblansdt fra det kgi. 
Theaters Kapel. bei kgl. Theater-s 
Personale, Musikforeningiem Danfk 
Tonekunstnet-Samfund, Dunst Kom- 
ponistsamfund, Daan Organistfoke- 
Hing Nrrdisi Musiffsorlag, De same- 
de lobenhovnfie Saanoreninger nf 
1859, Cæciliaforenskngem Dæinsi Kon- 

kertforening, Odd FellowssPalceiei rg 
Nørrebros Borgerfoening. 

J Folget va Hovedstadens Musik- 
derben noturliigvis sicrrkt repræfemesg 
tei. 

Pafiot Hviid Rielsen falte. 

Jldløs. Gnarden Liseborg paa 

Viborg Matt, der ejedeå crf Propti 
ein-r JensenStL er fuldstckndig kredi- 

bckndt Ongdsag Nat Nn 12 Oh. 
Kreaturerne reddebes med Undtagel- 
se of Spinene on non-et Finer Det 
mefte Jndbo btckndte. Jldsen menes 
at vozte opftsaaet ded Vagabonders 
Uagtsomkjed. 

Vygningerne bar forsiircke i Kob- 
ftædemes almindeligie Brandfonsikg 
rssng for 69,000 Kr- 

Vote Handelåpladset —- 

Forusdien i erderiksvcerk, hvok 
Spørgsmaalet om kargang tilKøbs 
sind nu er ordnet mellem Kommunal- 
bestnrelse og Amtsraad,et der i Hans- 
relspladsen Marstal ligeledeg frem- 
kommet Lnsse om at blive ophøjet 
til Lebst-ad- J Frevetitsværks Konr- 
mitnalMtytelseI sidste Mode foreini1 
en Forespørqsel fra Marsml om For- 
boldene ved Lmrgang til Kpbsmtx 

Forfvundet Natievagt. 
Natievagt ved Nonne Havn Christen 
sen er Ongdag Not forspundet. Man 
formoder, han et saldet i annen cq 
drutnet Hans Lig eftersøgcs, men er 

invnu ikke sundet 
: 

Højefteretgdom —- Nie- 
fteret ftodfæstede den 10. Oktober Vi-- 
borg Overretstmm ved hvillenSlagi 
ter Lars Peter Lotsen, taldet Lars 
Hausen as Votting, var anset med 8 
Ida-ges simpeli Fængsel for bewoge- 
ligt ForholL Da Lars Hausen i 
Forum-et var tilkaldt of Guardejet 
Osvesen si Tved for at siagte dennes 
Griå af Vægt 230 Ph, bildte han O- 
vesen ind, at Gtisen led af Tabernik- 
c-fe, og afksbte bam den dereftet for 
10 Kr. Da Luts Hausen forspgte at 

fcglge den singtede Gris pasa Tifted 
Ton-, huvde Rygtet imidlertid bkedi 
sig mn den tuberknlsse Geiz og der 
blev der-for af sanitæve Grunde inwe- 
det Sag imod L. H» ligesom en Del 
af Grisen blev besiaglagt. Under den 
indledede Undetspgelse blev det oplyst, 
at Grisen file var tubetkulsss, men at 

Gaakdefer Ovesen var bedtaget. Las-s 
Hausen et tillsige idsmt at betale en 

Erstatnsing af 79 Kr. 70 Øre til 
Gans-deinem 

»Kitteligt Sa«"mfund af 
1898« hat tobt Fabrikant Helle- 
rungs Arvingets Ejendotnme Studie- 
stræde 36438 og 40, crf Ateal 3600 
Kn. Alen for 200,000 Kr» for pas 
Grmfden at opfsve Bygninger til Kir- 
kcligt Samfunds Arbejde i Kober-b 

En ftctk Ransm·and. — Da 
en Dame ved Navn Festen Haner 
Aftenen den 14. Oktober gis ov ad 

Trappetne til sin Lejlighed i Miettræ 
de 36, harte hun nagen komme eftec 
sig. og idet hun vendte sig om for at 

Te, hvem det var, stod hun- overfok m 

nnqte Mandsperson, der si det samme 
snavpede en Taste, hun hovde i Harm- 
dsen, og ksb ned ad Travperne mer-I 
den. Ftøken hausen satte efter hont« 
og raabte ,,Stop Tut-Mc J Anto 

! niegade msdte de en Ochs-at men de! 

lnkkedses Tnven i sørfte quang atj 
Mpve fra denne. Omme i Christ-Ins 
Bernikovstrcede falbst han tmtdlertid,; 
og i det sammt var Betjenten overj 
bam og erstattet-e ham for anhosdt » 

Pan Antoniegodes Politistatiom 
Mit hasn dingte-T blev han visit« 

Blut-, Nest-. 

Hvet Torsdag Aften et 

der Gvnmastik i Dann College’s 
vanasiiksal for unge Mænd frxc 
Blair By og Omegn. 

S k u l de de r være mng Pigek, 
der ønsier at tagt GymnastiL da Lan 
de faa Lejliahed dertil IJmndag, Lns 
dag og org-bog Kl. i) Eftm. i Miss 
Nathieseniz Klasse Vaa Darm Co- 

lege» 

Mifis Mary Guldberg un- 

dervisers Bcgynireke og viderkomne 
i Orgel og PiancspiL trcrffes Vna 

Dana Bewegt 

ret, og man fandt da i hang Lomnie 
en aaben Zoldelniv, paa hvilken han i 

Faldet mode staatet fig. Han hat 
altsassa rinneligvis haft Haanden i 
Lommen for at lage Kniven ftem og 
kruge ten mod sin Fokfølger. Culmi- 
Dete kann man hos ham et Dameur 
med Guldtckve, der meneg at statnme 
fra det mere vellyttede røveriste Oder- 
fald poa Rongens Rytotv fotleden. 

Fyren sminlerede fuld og talte Tyslx 
senere vilde han slet ingen Ting fis-ke- 
Men del lxjxrlper neepr 

Tyrcri udenfot Det tgl. 
Theater. -—— Da en Dame efter 
Fotestillingen forleden lom ud paa 
den ftore Etenttappe, lob en ung 
Mond benimod hende, gav hende et 
ublidt Pnf og var i nckfte Lieblik for- 
svundet med hendeg Pompadourtaslse, 
hvori laa Worte-Invan Kitlert rsg 
nogle Toiletsoger. 

Tyvetiet blev fix-als anmeldt; mcn 

Gernink1511xanden bliver nasppe let at 

sinkt. 

En Grosserer paa Fluth 
En yngre lobenhckvnst Grosferer, der 

hat-de Forretning paa Ftederitgbergi 
Fade, blev for en Tid siden idømt en 

Maonedis simpelt Fængsel for Oder- 
trædelse af Konturgloven. Nu. da 
tran fis-l til at afsone Strassen, kan 

Politiex imidlertid itte finde hom, oq 
ban eftexføqes dersok Land-et ever. 

Man sonnoder, at han bar sagt 
Fatvel til Dsanmari. 

Vokdingbotg Gas for- 
sV i n de r. Gassen i Vordkngborg 
fvindet bort nennem de utcktte Ler- 

ninger. Ved Reparationer as Gasw- 
1ene i Fjor blev Svindet of Gas bragl 
ned til 8 a 10 Procent. Nu er det 
alter oppe paa 16 Procent 

Ved foketagne Bnringer vifer det 

fig, at Dei er Ziilledningeme, fom er 

utcette. De fleste of cis-se et forøvrigt 
Tun foa Aar gamle. 

Ved Udgravningen hat man end- 
Videre, fortæller de lolale Blade, fun- 
dset Ledninger, om lfvis Etsistens 
Gnsvcrtlsudvalget Elle havde Spor af 
Anelse. 

» 
Syge i Ksirtetn Under Gut-s- 

»ljenesten fotleden Sondog i St. Hans 

spapel i Ringfted stete ifølge »Ring[ted 
Foltetidende« midt under Predikenen 
en støtre For-stottele idet en henimov 
80-aarig Dame fra Fkibvkigen blev 
angrebel af et heftigt Jldebefindende. 
Pkæsten maatte standse sin Tale og 
gaa ned of Præditestolen for at give 
den syge nogle bekoligende Dtaaben 
PtædEkenen fortsattes deteftet, men 

fort eftet Dom Tilfældel igen, og Prax- 
stens met-alte da fotanledige den fyge 
lsrt til sit hjem i Fridoligem 

Seneke blev en enden celdre Dame 
fra Byen uttlpas og maatke fotlade 
Kirkem hun kunde dog vesd egen Hfælp 
gaa til sit hieni. 

Endvidete blev to andre Kitiegaw 
gere ovetfaldet af Jldebesindeude og 
maatte foklckve Riesen. 

Msons der ikte siulde were Mangel 
ypaa Ventilativn i Kapelle« 

To gode Bogen 
Man et ofte i Tvivl om, hvad man 

sial læse —- baade unge og gamle. 
Des er Tkke altid saa let en Sag at 

faa noget, fom er baade godt og in- 

tekessant. 
Jeg kan nceppe tænke mig noget 

Bam, som itte vil læse »Teddys 
Knop« med Glæde. Jo, den flal not 
blive liest mete end oen Gang. 

«Jessias’ fvrfte Bon« stal heller 
itte mengte Lesen. Ksb den, lass 
den! De Timet, du beuge-; til Letz- 
ningen af den, et godt aiment-L Bo- 
gen er skiklet til at vække Lysien til 
at gsre des gvde uden at blive tret. 

H. W. Bonho. 

ockcvrreszzondunter 
Sau Fraucisety Cal. 

Siden :-i sint lod here fra os, er 

riet gaaet jævnt fremad med Kitte- 

"sagen her. Substriptionen et nu 

naaet til over 8,«00 Dollats, og vi 

ihn-aber at naa de 10,00() snart, iaa 

Ioi kan bygge nennem Vintermaaneg 

?deme, bvad der i høj Grad vilde 

lbjælpe tIl, at vi Lande faa Arbejdzt 
udfart billigere J lcrngere Tid hat 
vi itle hart fm Venner ude fra ans- 

aaaenxd Bidrag, og den Hialp, vi i 

kse nætxiiefte Kirch-se her havde haabxt 
at opnaa, blicer viitnol, begrunbet 
paa Linstændigbederne, itte tet ster. 
Men Herren man jo vide lldvej for 
osz paa anden Mantiss-, thi vi fortw- 
stek os til, at Maalet sial naan. Lin 

der endnu er Venner omkting i dort 

Satnfunb, som tunde ca vilde yde DE 

Hjæln til at naa de 1sl,000 Voller-z 
da vildc vi være særdeles talnemmeli 

ge. — 

« 

——— Fra Festen Gotli, Kobenhavm 
som i Sommer var i Bei-a i Lineq 
nen as San Francisco og tog Tel i 

Giidiztjeneften her, modtog vi for tott 

Tid siden en Gave paa 100 Dollars 

Jilligemed et hjekteligt Brev. 

; —— En ung Mond fra vor Maria-- 
lieb P. Peter-sen som i længete Tid 
hat ligget paa Hospitalet, og hvis 
Sygdom bavde udvitlet sig til Tre- 
ring. reiste sidfte ilge til Jndio i Syd 
Cal. i Haab om at genvinbe sit Hel- 
bred ved nogle Maanedets Ophvld 
det· Mange af os folget ham med 

Deltagelse, og fra flere Sider viste sitz 
stok Osservillighed for at satte hatn i 

Stand til denne Reise. 
—- Hr. Jargen Hausen, som i et 

Ellars Tid hat boet i Napa, 46 Mil 
Nord for San Francisco, og i den 
Tid jævnlig meb sin Familie gestct 
hs og itte alene gaaet i Spibsen med 

et Bidrag til Kirlebygningen paa 500 

Balle-IT men ogsaa vætet oc- til me 

gen Støtte on Ospmuntrina paa an 

die Maader, bar bnttet Inkr- en Faun 
i Ncerlxden af Fresno, linng tidliqere 
Hjem, og er slyttet dertil. Tset er 

Dort Haalx at denn-: Fnrftiftcn ma: 

viere til Velsignelfe fesv km vi itst 

lckngere hat dem i chrheken 
— Vor lunderbegnedkH Famsflie 

er for et Par Mannedet siben for-Hei 
med en lille Zan, saa at den nu taels 
lcr 4 Døtre og 3 Sonnen 

—- Miss Kriftine Nielsen, som i 
den Tib, vi hat vertet ber, hat været 
es til wegen Hjælp baade i Hjein on 
Menighed. hat desværre svigtet os- 
idet hun lod sia overtale til at blive 
en ung Monds Haft-u i Jus-ne Vi 
troster as ved, at vort Tab er ham til 
Vinding. 

P. L. C. Hausen. 

«
 MMMMMMM M MMMMÆ MMJ 

Nanseni den 
« 

irosne Vanien 
— INOEHOLDENDE 
Kaumer l«·-Vt«-i.-1»s— 
skriv(.«ls(«. Faust-« Hm 
Ski unst- Ums-html, 
«l««r-im"Snnvnknnciizch 
lässt-. Prnrzs ng Adtt up 
Eknpeditiunuk Titus- 

gcre« Puinrfnrsixningcr 

l ils-mu- knrtrinlige Unk- tm- 
restues ikktk sie-w, inqu 

Publikum vil vidp um Ur- 
Xssnwn spzz j mii inin lsxns fuidi)ri4gt, man vi gkmk tiiimms 1 Ti— 

this-. du«-i itinq k! Nin-« Eritis-F og gis-er Linsen-n sit-»Mit 

l«n-iH-ri«n-isi,.s ug Hishsxspskxh »in arktjsk l·«urvkerknenl, itl -5---,;p-.s 
1«·.«(1 du«-lind er en ukcjmiusi 

Encyklopadia for Polakfoksknins. 

i 
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Ess-
 

bogsm miletmider dummer meci metse onst 100 usw«-sank Is. 

quxmtspngh er trykt miscl tysiisligek dulme Tyswr ksim tue-gest tint 

l«apjr. Huiitlt ug elegant- inilbuusim »F koste-r bit-r 82«00, i 
! 

Usjeste Rad-it tilstaas Ageuter og Forhandicre. 

Danish Luth. Publ. House, Bleir, Nebr- 
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DIE-« ·««« -. Z Fortæ-s.«ger og .-agaes«. 
M li. c. seicht 

Dettc mlinim-’i.s(-c1c Yasrlc i trc Samlinger cmhcfksles munt. 
Forstcs samling. IJZH Sislcr, lmstcr 4i0c» muten Sinnlin«-.z. WH- 
Si(1cr, 50c.. lrulic H«mli-.,-z. 288 Sidctx SUC» («;; III-le Virrkct 
81.»1-(). lmlhumlcn i l'apbind med solid RHH Kol) Jen. sm· 
den er udsolgL 
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Daan Luth- anIIL llouso, 
Maik, Nebr. «
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Af Jvar Mut-ins Hausen: shjerteskutx 
Livstanier Oi Hmrdagökcæder. 69 
Skder. J Omslag (meget billig) 
10 Cent» 

Mads Anderfem 
Ei Mindesitift om en afdød Ven. 
80 Sider. J Omslag 25 Eritis-. 

O l i e b l a d e t. 
En Samting crf 80 Skriftsptog 
med passende Salmevers, tkytt 
paa lige faa mange Kort af Per- 
gasineni. Disfe er indlagtwi et 
Fordere-L Pullen er omtrent R« 
long, 2« bted og z« tyk, faa den 
er bekvem at have i en Vesielomme. 
Prisen er 25 Muts-. 

Reisetanker. 
16 Sider. J Omslag 5 Cents. 

SalmevagL 
22 Sidet J Omsiag 10 Cents. 

Nyjaakåsaavr. 
NOT J Omsiag 5 Cents. 

Udstillingsftugter. 
228 Zfden Jndb. i Shittings- 
find 50 Genick Betragtmngef 
fra Vetdensudstillingem afholdt i 

Chicago, Jll» i Sommeten 189:F. 
228 Sidcr. J Shittingsbinb 50 
Cents. 

Vejblomfter. 
Nvgle Rtjseminden 448 Sider. 
J Omslag 50 Cents. J Papbind 
75 Cents. J smukt Styx-fings- 
bind 81.00. 

Danifh Luth. Publ. hause- 
Blaik, Nebr. 

»Dansteten" udkommer hvet Tus- 
.dog og Ftedag og kostet tun 8150 
mutig- 

) Provenumre sendes frit paa For- 
3 langende. 

AMERicAN-, 
DOWNION og 

wnsTE sTAR uNEs 
ztlgek ginnemzuende Binettek 

M ellck fr- 

sVERlGE, 
NORGE. 

DANMARKOS 
FINLAND 

til meget lave Priser. 

D-- »Im-Ast Pia-gis »in Oe- lnHissf Isislsst 
! Irr Isu (-g ils-( Nin-( til l)«-«s.-«I«"«srklt-l 

hurtig-I t» l-«--«sz» wiss-r 1I1-k7iw« »s( 

Hin n;t-tIns--t«- Lucxulngssnt ins sich-re 
! ()plz-·—tn«;z««r. 

It Inltnsniigrr «-««l»«,»«-«u Nisus-JUN- 
tl«-r« —;«nt Tnnssllcsspi luskln til lin- 
Kur-L 

l'«-i(ujg«-rs«r. -«-«I fu«-r sitt-il uns-p- 
-«s-U«I-— c issii-r. fu«-r ussi taub-Ums Ist-- 
kwes-nins-likh«14-k. 

FKANUS c· BROFVN 
V-2—«r. WH-. much-L 

00 Od« Des-bon- st.. chicsgm lll. 


