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Præsioeut Roosevelw Ferse. 

Flere Stands paa Vejen. 

J Mandags Morges forlod Pra-: 
sidenk Rodsevelt Hodedstaden for at 
tiltrckde sin lrcnge bebudede Ferietur. 
Han vil gaa paa Viernejagt i Texas-, 
og E isolcrado vil ban jage Lober cg 
anden Bildt. Han ventes itfe til 

Washington sør sidst i Maj. J Dag 
Gretan venter han at Ins-des med- 

stne Lan-e «Nangl) Riders««i Antonio 
Texas-. Präsidenten-I Privatselretcrr 
Lock-, Dr. Alexander Lambert, Gene 
rat Z. B. M. Young og slere er i 
Prcendsentcns Selstab. En berstnt 
Jakan Jokpn Goss som sor sire Aar 
siden ledede Roosevelt iColdrados 
,.Lion Country«, stal søre Zelstabct 
saa lange det er i Cesorado. 

Prcesidenten standsede slere Steder 
paa Besen. Hans Ophold i Louis- 
ville, Kn. er bleven særlig bewertet 
Der kam han om Morgenen den 4. 
ds. Han knodtoges med en Salut sra 
21 Kanonen Derpaa bodes han vel 
kommen as Guvernør Bestimm, sted 
sortmdende Borgmester Barth ca 
Ordssrer Murray vaa Modtagelses- 
komiteem 

Oder 2000 Mennesser havde samlet 
stg ded Jernbanestaticinem da Toget 
antom, og de aav Praksidenten en 

hiertelig Hyldesi. Eaa traadte Mr. 
Barth srem og sagde: 

,,»J.Iijr«. PræsidenU M hklser Dem 
med bscrtesiat Beltomrnen i Poeten ti: 
Snden. Endog vore Trwer rg Blom 
ster er sprungnc nd, tiidligere end de 
er dan, sor at udtrykte sin Glaede 
over vor Nepublits ssrste Borger 
Prcesidentens Ncervoerelse. 

Vi beklagen at Deres Ophold bog 
os bltver san fort, sor vi har her en 

god By, som er god at dvcelc i « 

en By, hvis Borgere uden Hensyn til 
Paris errer og agter Dem ssotn en 

stesr Arnericaner.« 

»Jeg byder Dein et tredobbelt 
Beisammen til Louisville!« 

Præsidenten svarede: 

»He. Borgmester: Det er naturligt 
med sarlig Fornøjelse, at jeg finder 
mig som Louisvilles Gast i Dag. 
Louisville kan tjene som Porten en- 

ten det sial være til Syden eller til 
Norden, og idenne state Republit be- 

tyder det hecdigvis intet, enten man 

er i Norden eller i Enden, Listen ellek 

Besten. 
Vi er alle tilsammen Americanere".« 

Lgsaa i Harrisbukg, Penn» gjor 
be Ptæsibenten Holdt. Der bemerkte- 
de han til Kongregmand Olmstead og 
Senat-n Cattol, at han ille absolut 
tmngte til Hvile, men han vilde ted 
ge en »under Guds anbne Himmel«. 
Da man spurgte ham angaaende Sa- 
gerneg Gang i Rapitkliet under han- 
Fkavasrelk bemætiede han, at alting 
rilbe gaa »all tight«, da han havde 
eftetladi Minister Tost »siddende paa 
Lauget over San Domingosagen«. 

Sau snart Toget staut-sede, traadte 
Ptoesidenten ska Platsormen samtnen 
med en hemmelig Betjent og bemerks- 
kede: »Hm Follestaren ille var for 
stot, vilde jeg ,,sl)ale hands« med Dem 
alle.« Flete Smaapiaek søttes til 

ham over Hovedet paa Foli, og mens 

ban holdt en as bem, sagde hanc 
»Gut) velsigne Bstnene. De bed, jeg 
sattcr Pris paa disse Born«. 

Da Toget gled fra Stationen, sag- 
de Præsidenten lystigt: »So long, 
boys, good bt)e.« 

O i s 

Med Hensyn til Ftedsunderhand- 
lingekne t Osten bemærles det, ai der 
er td stote Ubsigtet nu, men om det 
stal seh-ves, er Præstdenten villis til 
af den Grund gi asiatie stn Ferir. 

Fta den tusfiske Situation. 

Frebgrygieme synes nu atter helt 
fokftuimnede. Der maa not mere til 
endnu, for der tan komme Gang i 

!Frei-isunderhandlingeme. Japan hat 
ffoaci Ret i sin Antagelse, at Rusland 

Iitke for Alvor vilde Frei-, enten faa 
INuSland sial yderligere ydiiiyges, eller 
Lyttcn ital vende sig imod Japan. 

De sit-sie Dage bar vceret fattiqe 
»Na Krisisnyi. Man venter Slag vcd 

scsjmisbu Pas; Rygterne om Japaner- 
pneLJ March imod Bladivcstot et for- 
Kummer Deres Vevcrgelse holdes icia 
itjulte fom mulIaL 

Rusfeme synexs nu at iætte Haab 
iil Admiral Rojestvenstys Esseer 
Den er langi paa Vej efter Vladivo 
iiot til, og et Sammenstød mellem 
denne og Togos Flor-de tun ventes 
nanr iom helft. Regeringen i Si. 
Petersborg hat modtaget cipmunirewl 
he Melbinger fra Rojestvensiy. Hans 
Siibe er nu i bedsie Stand, og hans 
Mande bar haft lcvngere Tids 
Linde-Deut ; 

Fra Ruslands Jndre kommer der; 
Melkinger. som ladet ane dei verste- 
Mcm irygier mere Vlodudgydekfe er 

i Venie end alt det, der er bereitet em- 

fra den revolutionasre Bevægelses Udsp 
Muth ! 

Der bereites om Strikes, OpstandI 
m Bombekaitning fra fieke Sieb-er« 
iasrlig bog fra tussiss Polen. 

Forretningsmscmdenes Forening i 
Entronmood Falls, Chase Counm 
Kan» bar engageret en Sagfører till et anlcrgge Sag mod Standard Lil« 
Coinpany. Fokmkngen paastaar, at 
Lilie, fom sceiges i Detail for 13 C. 
i Emporia, kostet 25 Cents i Cottoni 
wood Fall-« J Empcria konkutrerek 
Standarb Kompagniei med Websier: 
Oil Coinpany, et uafhængigt SelskaM 
niedern- Olietrusien ilke hat nogen 
Fioniurrent i Eihase County. ! 

Argument for ny Sag. 
kardi Anklage-US Abvolat huma- 

Nimer fm Bibelen i sin Tale til Ju 
men, lmr Marshall Fieldings Advo 
M : Tec- Moines sont om m) Saq 
for tmnn Fieldinq blev fundet slyl 
big i Mordet Paa fm Hustru i Bur- 
ton. siounty Advotaten bruqte disse 
Ord i sin Tale til Juryem »Du stal 
ilte slrm il)jel«. Anklagebes Avvotat 
tom med det splinternye Argument, 
nt bigse Bibelens Ord havde milder-liq- 
Jndflydelfe paa Juryen. 

t 

Skkøbclig, von ftært » 

er Titlen paa en lille Bog, fom faasl 
i »Dan. Luth. Publ. House« for den’ 

slille Sum as 20c. Bogen er god at 

case baade of ung og gammel; thi- 
Guds Ord tommer til sin Ret. Dct 
i Vedens Øine ringt agtet hat Gud 
udvalgt for at besiæmme det, som 
snnes at vceke noget. J sial ertenbei 
log lyde) Sandheden og SandhedenI 
stal frigste Eber. Sandhedeng sei-« 
rende Magt i og ved den svage lille 
Carl. Carl tunde taale alt, uden 
dette ene, at noget tom imellem ham’ 

log hans Jesus. Carl elslede Otto! 
som Otto var. Gud harte Carls 
Bøn og frelste Otto. Det kostede; 

kckarls Liv. Køb Bogen, lcks den.’ 
S. P. Swendsen, Albert Lu. 

·- -i· s- s 

Strebelia, bog staut 
Kristelig Fortælling for store vgl 

smaa, af M. v. O. Oversat fra 
Tysi ved M. BlædeL Denne Boq 
er unbefalet og udgtvet af Kristeltg 
aning Tot tndte Mission i Dan- 
matk. 80 Stdn-, Pktgstndb. 25c. 
Send for denne udmckrlebe Bpg —- 

Frttnærker msodtages. 
bunt-II Publtststh Konse. 

Ist-.- c. lfc· Ins-. 

Wisconsinö Gut-crust 

s Davidson kom til New-—- I 
iYork forZZActr sidenudenI 
i Penge. i 

I Om Jaines C.D-avidson, som over-: 

tager Gnvernørpoften -i Wisconsin 
efter La Follette ved dennes For-Z 
fremmelse til U. S. Senatot, formt-s 
leg: 

· 

For to og tredive Aar siden i den I 
ne Maaned landede en notsl Ynglingk 
i Casncgakdem New York. Hcm has-- 

I 
l 

de laant Penge til sin Overrejse. Fu 
New York rejfte hnn til Madime 
Wis. Der artiverede han uden Per. s 

ge, uden Hjem og med Geld. : 
Naar Gusvernør Robert M. Le« 

Follette nn for-ladet Guvernørstolen i 

Wisconsin for at tage Sæde i Forme-« 
De Staters Senat, vil hans Efterføl 
get blive James C. Davidfon, tin-ch- 

rende Vice Stumm-L den Mand, der- 

fom Yngling for 32 Aar siden (nceften« 
pna Dagen) landede i New York 

Davidson sit fm Udbannelie si en 

Meniglsedostole lprocliial fchool). F..-: 
at tilbaqebetnle de Benge, han havbe 
laant til O«verkejsen, arbejdede hatt 
raa en Farin. Soa blev han Slvakk 
der. Tenne Profession faldt imidler 
tid ilte i hans Sinnen saa hcm ton 
alter fat paa Farniarbejde. Siden 
blev hanisiobmano og i Lobet af 10 
Aar blev han sin an lebende Han 
delgmanb. 

J 1892 bleo han nomineret til 
Statens Astambln Alle Republila 
nere paa Valglisten hie-o flaaet med 

llnytagelse af Davidson J Statens 
Assambly gjorde hon sig bemærlet ved 
at introducere «pul)lic service corpo- 
ration bill«. Han blev genvalgt cg 
fit sit Fokslag sat igennem under en 

revnblilansl Adminifttation. 
J 1898 blev han valgt til Statis-. 

lasserer, og to Aar senere blev hnn 
qenvalgL J ON blcv Davidfon 
valqt til Viee-(Stuvernør samtnen med 
La Follette som Gnvernør. J Fjok 
blev han atte: samtnen med La Follet- 
te genvalgi. 

En Udlcending lan ogsaa komme 
frem her til Lands. 

Den ny Kanalkommisfiom 

llonævnelsen of en ny Kannltomi 
mission, sum der saa lange bar va-- 

ret Tale om, var ncqet crf det finste, 
Eltrasfibenten fotetog sig, for han for- 
tod Washington paa Jst-Mut Oanss 
Tonle, at tun een Mund ellck højstsz 
tke ftulde fortstaa Arbejdet, blev itte 

formelt realiseret, daKongressen unt-- 
lob at behanble den Sag. Han var 

dersor nødt til at udnaevne 7 Medlem- 
mer paa Kommissionen igm Diss( 
blev: 

Theodore P. Shouts, Formand, 
John F.Wallace, Ingeniøtchef, Chor-· 
les E. Magie-um Gnveknsk over Ko- 
nalzonen, Rotte-Admiral Endicott, 
Brigade General Hain, Oberst Os- 
wald M. Ernst, Benjamin Harord. 

Men i det væsentlige er Passivan 
tens Tante realiseret, idet de trc 
forstnævnte er Lederne hver paa sit 
Oinraade, og de svcige er tun Rand- 
givere. Prcksidenten venter, at Annal- 
orbejdet væsentltg sial blisvc udført i 
hans Termin, altfaa i Løbet af sire 
Aar. 

Det er to Mænd fra Chicaao, der 
indebar de viqtigfteStillinger,Shnnts 
cq Wallace. De anses som meqet 
dngtiae vrhver paa sitOmtaade. Sbontg 
bat haft ftok Erfattng som Jernbane- 
ingeniør. t 

Very Low Excursion Rates to 
san Francisco and Los Angeles 
Vin the North-Wettern Live, will bo- 
in pas-set kmm an statt-m- Apkn 10 to’ 

; l4. inclusive. with favornbte return li- l 

»Halt-. m« account of Meetitm Woodnnsn s 
of the World. For rate-. ticketn. etc., I 
apply to agents chicngo ä N -W. R’y. « 

Et gyfeligt Fund. 

Er det Mafia, der et paa 
Spil2 

Fta SanFrancisco meldes i Getan 

Jndsvøbt i et gammelt Dcetken 
sandte-J i Aftes paa et Gadehjørne et 

Legeme, tilsyneladente af en Yngling 
paa 18 Aut, uden Hoved, Arme og 
Fehden 

En Dteng ved Navn Geotge Oli- 
Da saa en Mand, Der tom heckende 

paa en Bylt og teede sig underligt. 
Hatt lagde Bylten fta fig paa Fortu- 
rset og fjernebe sig hurtigt· Dtengen 
sit et Jndttyk af Mondens- Anfigt, faa 
ban et vis paa at kttnnegentende hakt-« 

Liget var endnu vatmt og bæ-vt-:de, 
da det fandtes. Blodet, som Verste- 
net var gennemblødet af, var enbnu 
raubt. 

Antydninger. ledet Politiet til at 

tro, at man her staat over for et 
Brett af den italicnsie Massa. 

Man hat endnu intet Lyg over 

.Lmnmeligheden. 

Diskussionen om Modtagelfen 
af Rockcfcllcro Gavc. 

Fra Diskussionen af dette meget 
meint debatterede Enine flal vi med- 
Iele lidt, som vifer, hvorledes der ar- 

ninnenteres for og iniod. Det er frn 
et Mode i Boston, refereret under t.; 
dg. 

« 

Rev. Daniel lsoang af Cambridsxe 
dar Protestantetnes forneinste Tals: 
mand. Dr. Noble talte for Modta- 

aelfen af Govm Han hcevdede: 
»Ehe AmerECAn Bsoard« er ingen 

inquisitori«"c Institution. Den er ikte 
organiseret for ot undersoge deMcendI 
TUtoraL der ofcer Gaoerne. 

Boarden organiseredeg for at nd- 
brcde Evangeliet i Hedninaelandes, oka 
den-:- Charter lnedaioer, at entwer, der 
dil aive en Lea-It, flat have Loo der- 
til. 

Jnaen har Lov til at hindre en 

anden i at aore aodt.« 
Dr. tsouns fvarede: ,,.Kirlen burdel 

oprores over den alvorlige national-: 
Stnation, sont er fremtnldt af diese 
Korporationen hvis Metoder Vgl 
Pralgig er Inoralfl uretfcerdige og fo- 
iialt fordasrveliae En af disse Kor- 

Porationer oa Inaasle den meft 
fremtrædende af dem alle er Stan- 
dard Oil Kompagni, hvie Prcesident 
Jolni D. Roclefeller et. 

Pradentialistomiteen er blot Kir- 
tens Organ i detH Missionsarbejde, 
og vi beder den onl itte at indvikle 
Mitten i oefnærende Alliancer med 

modsatte Jntetesset og fjendtlige 
Kett-steh Kirten maa sholdes fri, sagt 
den lan rette sine Slag sog tale tret-i 
teseettende Ord imod intorperede On-’ 
dek, og faa den kan veeke Leder i 
Kampen for social Retfæedighed.« 

Var der itte Penge med i Spillet 
saa vilde vist de flefte holde med den 
sidfte Taler. For at se, hsvotdan Uds 
faldet bliver. 

Dode under Redningsforsog. 

Fra Ulytten i Leiter-z Miue ved 

Rieglep Jlls., hvorom vi sidst fortni- 
te, beretteTJ oidete Dagen efter: Wil- 
liam Attinfom Statens M«Tneinfpet- 
tor, oq Eltkanaaer John Graham af 
Btnsh Minen dode i Dag tidlig af 
Gas, som de havde indaandet, da de 
ledte et Redningsparti i Leiter Mi- 
nen. 

Dette Træk synes at tyde paa, at 
felv de anfvarshavende got, hvad de 
tan. Men alligevel maa man Mitge- 
Mon der dog ikke kunde tages For- 
holdsregler, som tunde afværge nogle 
of de mange frygtelige Mineeköplo- 
sionett 

chctscus udmkvuetsc tu Biikpp 
i Trank-hian 

En Protest franorfke 
Prcester. 

En af det nye norske Ministerium-E- 
førfte Handlinger var Udnævnelseii 
af Wiihelm Vexelsen til Biskop i 

Trrnbljjems Stifi. 
! Udnmvnelsen hat Vakt ikie rinqe 
Modvillie inden Kisten, idet der pag- 
siaas, at det er politiske og ikle kir- 

telige Hensym der har gjort sig gekl- 
dende ved dette Balg. 

11 st Kristianias 16 Sowie-pras- 
sier har offentliquort felgende Pro 
iesi: 

Undertegnede Sognepræster i Kri- 
vstianici beklagst den sidste Bistopsud- 
ticrvnelse som bestemt af politiske Jud- 
flydelser, der ikke bar taget det skyldige 
Henfyn til Kirkens Ret og Tarn. 

Heller ikke findet man, at Küfe- 
statsraaden i dennc Sag rettelig ha: 
varetaget Kirkens Interessen 

Gustav Jenseit. H. Arnesm 
J. G. Blom. Chr. Brunn- 

N. L. Zog. Jul. Gjøn Chr. Hall. 
Th. Filaveness. Kr. Sommerfelt. 

Jens« Tandberg. Vogt. 
Som man fer, er det meget forskelE 

liqe Anstuelser, der mødes i denne 
Protest. 

Fritænkerorganet ,,Verdens Gang« 
cr· selvfølaelig meget indigneret over, 
at Præfier virtelig vosver at have 
noqu Mening i ziirkeng Sagen 

Bladei bemcrrker spydigh ,,Vi sin- 
der, at de ved deres Optræden ikke 
har taget det fkyldige Hensyn til Kir- 
rens Ret og Taro, ej heller i denne 
Sag rettelig varetaget Kirkens Inter-; 
esfer«. ! 

Men det troende Lcegfolk i Norae 
ril sikkert glæde sig cver denne Pro- 
test imod, at Kirkeng Ret trcedes un- ! 
der Fod, og dens Sinrelse bitteres af» 
Politik. ( 

-—— l 

Valgcnc i Tirsdags. 
l 

De Var af merk lokal Betydnknq vg( 
bar des-ist ikkid fn .!s11!»elia Jn!ers» 
(-·sfr. Ob disk-se lsl lc L1lsgx femecH 
’lk«1rt5«i»«cc11se11 oft-: Eile« up ls Heimat 
ninkL s-: -1 jn da kr lzeioijj ruf. J wrl 
lille By var det km 30c1.:lilter, Derl 
hævede Partifannh De fis een as· de-3 
reJ Mænd valgi. DE Ztc.n:trt, men 

visleliq ille af ’l!a-:ilscns:1,n. 
J Chicago var der socer Zocending 
før Valget. »Re-JI.1-d.derald« able- 
vede 81000 for en Lindhelle der kun- 
de lede til Overbosinssnim Im Balg- 
svig. Chicago hat nu i længere Tid 
haft demokratifk Borgmcllek, rq der 
blev i Aar gjort Thus-.- Anstrængelser 
for at faa en :lic.mblikane: vnlgi. 
MenDemokraterne fctrede iqen. Tom- 
mer Dunne blev vang Til Mias- 
ferer blev der bog valgt en Republi- 
taner, og i Bnkazdpt blev Revublika- 
nerne i Flertal, san Byens Skyrelse 
er temmelig vel sahns-keck Dei sy- 
nes, som man bar Lin til den ny 
Styrelse. SaaledeJ skrivec Nec. Her. 
..Ærlighed holder enonn en civervsckl- 
dende Mthsoritet i Bikraobe1«. 

Dommer Dunne bar jtillet »Nami- 
cipal ownerfhip« pm sit Program, ng 
saa skal man komme til at løre prm 
Sporvoan for ."» C««».-:«. 

Ei Lnkte Bam. 
Af N. Friis, Præst. Med Ind- 

ledning: »Holt) fast ved det, du haver, 
at ingen stal tage bin Krone« (Jvh. 
Anb. R, JU. 

J- n dho l d: Lyset fra Faderhu- 
set — Et Held — Paa Landevejen — 

Ved Vareftolen og ved Livskilden —- 

Gærrighed er en Nod til alt ondt —- 

Guds Aand er Mg i Folkenr. 
138 Sider, lndb. 40c. 

DAMSU PUBLISMNO HOUTE 
sitMIR.k-ER 511 

Fatlige Øjeblikke i en Sport-usw 

Paksagerer paa Jnterurban Spor- 
Dogn fra Wankesha til Milwaukee, 

tan prise sig lykkelige, at de 
endnu er i Live efter den Fute, de 
var i ved en ,,levende« elektrisi Traad. 
Traaden viklede fig omkting Vognen 
zrsaa en saadm Munde, at den Enke, 
som var fri, knufte de tykke Pindus- 
ruder ex: sendie en Regn af Glas ind 

Irver de 40 Vasfaaerer. Voqnen gik 
; )« Neids-, før Standsning af Kraften 

havde nogen Virkning. Kun en 

l 

münde, Mrs Bonalt, Millionqu 
kom til Stude. Hendes højre Haand 
eg Ansigt blev let kvcestet af de fli) 
vende Glasftumper. Dei synses meer- 

keligt, at hun var den enefte, fom blev 

iruffet, da faaqodtsom hver eneste Ru- 
de blev knqu Da de tunge Slag paa 
Vinduerne begyndte sprang Mcend cg 
Kvinder til Deren; men her stod Kon- 
duktøren og fpærrede Vejen. Han gav 
Ordre til, at alle stulde holde sig inde 
i Vognem ellers vilde de blisve dræbt. 

Endelig .fik Motormsanden Vognen 
standset, Skaden blev repareret, ng 
Bognen Var snart i Furt igen. 

Raa Martdvindc og fokandeklige 
Aprildage 

fører ofte med sig Sygdom og Lidel- 
se for unge og gamlc, og iscerdeleshed 
for saadanne, som gennem Winter- 
maanederne har været fvcckket af For- 
kølelfe, La Grippe, Lungebetændelse 
og andre Slmbonnnr. Endog de af 
c:, sont er raste, findet ofte denne 

Omftiften fra Vinter til Vaar en 

prødende Aar-Inn Tlliange af og hat 
Maaneder igennem vccret nassten full-—- 
stasndiq indespærrede. Vi nat mang- 
let nor sædvanlige Bevckgetse. Vort 
Vlod er blevet tytt og tragt, vore 

Lnnqer foækkct ca Leocren mere el- 
ler mindre sløv i sit Llrbejde. V-? hat 
m dvaft, doven Fornemmelse og føs 
ler, at vort System tiltrænger en 

netmemnribenne Renselse. Ligesom 
Oele Naturen paa denne Aarstid be- 

nnnder at aftafte sit gomlky udslidte 
Skruo, faaledes er dct ogfaa nødven- 
digt for YJiennesiefnstemet at rense sig 
selv for de udbrugte Stoffes-, der hat 
outobet fin on som tilftopper Livslcp 
naletne. 

En Mand, vdel oppe i Aarene, men 

endnn lmstig og acmdsfrifL hemm- 
kede for ikte længe siden, at hcm til- 
fkrev sin udmcertedc Helbred den Vane 
han hande, at give sit Legeme en te- 

nelmcessig ,,.Houfecleaning« hvert 
Foraar, ved Hjcelp af et paalideligt, 
blodrensende MiddeL Der var fund 
Fornuft i denne Bemærlnkng De 
ftærkefte blandt os tjltrwnger dette af 
og til. Og for dette Formosal er der 
maasle i shele Bei-den ingen Medicin, 
der kan maale sig med Dr. Peter’S 
Kurikso. Under dens mild-e og bog 
ftyrlende Jndflydelfe vcekkes alle Le- 
gemets Edle Organer til fund, natur- 

lig Virksomhed. Systeme-i kenses for 
alle de dabe, fordeervede Bestanddele, 
der bar samlet sig i det. Gulden og 
Urinfyren bortfjernes af B.lodet, og 
Nyretne regnleres. Hele Legemet 
pulserer med Sundhed og Styrke, 

Hfaa at Livet iqen bliver vcerd at leve. 
Nye Vidnesbyrd, med en fuldstcendtg 

»B·esirivelfe af De. Peter’s Kuriko, 
Jsvksende bvordan den virker paa Sys- 
jstcmeh findes i hvert Nummer af 
»Vejledeten«, der sendes frit til en- 

bver, som anmioder derom. Adresser 
IDr. Peter Fahrnen, 112-114 So. 
Hoyie Ave., Chicago, Jll. 

Den lille Safqu 
En ny Bog netop udkommen paa 

vort Forlag. Det er en interessant 
Fortælling orn Ktiftenforfølgelserne i 
Spanien. Denne gobe, lille Bog er 

sint indbundeu og kostet 40e. Fri- 
nmrker modtages. 
DAleH PUBL. HOUsEs 
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