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..Yanskeren«. 
it salvugentlig Nyhedos og Oplyss 

sintzöblad for det danste Folk 
i Amerika, 

udgivet af 
Umlsll l-1"l’ll. PUBL. UOU8E, 

Blatt, Nebr. 

.Vonsteten« udgaar hver Tirsdag og Judas 
Pkli ok. Vorgang 

Ist Jotenede Stank s 1.50, Udlandet sQOO 
Bladet betales i Fotstud. 

sestilling, Vetaling, Idtessuomndking og 
endet angaaende Blut-et adkessekes: 

DAN lsll LUTIL PUBL. Hinlle 
Blatt, Nebr. 

schalt-n Il. M. Aal-stim- 
Ille Bidtag til ·T«austektn·s Jndholb: 

Imndltngek, Iomfpondancet og Aktiklek 

If mhoek Akt, bedei obre-ferne 
A. M Anderfen, Blatt-, Nebr. 

sateked sc tlle Post Osice It Blatt-. Neb» 

It second klss matt-et 

Advettislns Rates III-de know- upon 

sppllcatimh 

,,Danskeren« 
livet findt til Substribemet, iudtil udtkyt 

tells cpsigelse modtages at Udgivekne, og al 

Ocld et betalt, i Overensstemmelss med de 

kaenede Statut Vomon 
Nest Læsmte hetweadet sig til Fall, der 

somit-r l Blut-et, ennn for at me hoc dem 

ists for at san Lplysning om det sinnend-, 
Its-I de altib omtale. at de san Its-mitfe- 
Immt l dem Blut-. Det oil date ttl gea- 

Idis Nycte. 

Du er din Bruders Vogter. 
Af E. W. Post. Jndsendt eftek 

,,Taily New-S« af M. Beck. 

iFkrtfat). 

Ligefremt Elaveri. 
Saaledes set vi Lrganiiationens 

Maat tagt i nogle faa ledendeslltænds 

Hemden on denne Magt er not til at 

samle de letfængelige Elementer i 

Bebelbobe foni bnder Trobå imod 
den etablerede Borgerregering, som 

Foltet stoler Paa til detes Fotsvar! 
Denne fatlige Tilstand forværres 

1-ed, hvad nogle talder »den dag- 
lige Enigmotdet«, »Wer-bemes- Ad- 

:otat«, alias den gule Presse og notg- 
le Socialift og Anertift Arbeitnehm- 
de, lwis tløgtige forbryderstsindede 
Sttibenter farver, dreier vg mistn- 
der Fastn, altiv rivet ned vaa Ar- 

ksejdsginere, enten de handler ret el- 
ler galt, altid tilftnnder Doglejetstn 
til at bade sit Arbejde, sin Arbeits-Z- 
giver, Lovene, Fadens Haandbævere. 
Regeringen og Flagei. 

En Unionsmand blev arrestetet i 

Chicago for Meddelagtighed i no- 

gen Slags trimminel Handlkng over- 

for Foltet. En Revrcrfentant for 
den gule Presse interviewer Familien 
cg tundgøt i udbævet Strift: ,,Jeg 
er glab ded, at min Mano 
lider for bang-« Forening.« 

»Lntkelige Hiem berøvet sit Hoved, 
befugt og bestrevet.« 

»Jeg ønfter, at Papa vilde tem- 
me hieni, tset er san frvgteligt enfomt 
uden ham«, siger et Bam 

,,Papa gaaet, Papa lanqt boets, 
uig INHSTU püpu« —- fcü VII-IF 

Tetpaa folget en Beretning prei, 

hvorledes Faderen plejebe at lege med 

Bornene, men nu »gtceder Modeken i 

det øde Hiern, hvor alt er Ensornhed 
wg Lisehe tilfpjet det efter Fore- 
nede Staters Tommets mægtige Or- 
dre«. »O, det er gtufomt«, fagbe Ko- 
nen, f»det er ftygteligt at tage en 

Man-d lig min bsort fra sin Familie. 
Gan var i Virteligheden tun inde- 

spcerret i et Hotel nogle Dage, itte 

sendt til »’Jail«.) ,,Men jeg er glad 
ded, at min Mand tan lide for sin 
Forening« —- og en Spalte mere nf 
»Sja-letval", meltendels ladet atf den 
tunstfætdige Stribent. 

Den medfslsomsme Arbefoers Øje 
fttuet med Harme, naar han leser 
saadanne ,,velsttevne« Artitlet, der er 

smvet i den Hensigt at ophidtse ham 
til Raseti. »Ist hclvede med Lin-ene, 
Dommete og Politi, fom undettrytter 
Zoltekc Ud paa Gaben gaar han 
M at tiefem-eh rede t sit Raseri til 
It gsre Oft-b. btænde og myrbe. 

dagtig Jnvsmsjtntng af den gute 
But-fes Gift tot-andrer den tidltgere 
Mitge, owigtige Borget til en For- 
bthdet vg Ism- W Wut psa Beim 
til Nlceggelsr. 

very Mms Wut-« et 

III Drin-states og Krtnrinaltons 
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ge, fordomsfulde Arbeiter nettes 
daglig vaa slige vcemrnelige, sentimen- 

»tale, giftige Udgydelfer. Fokbtysdetne 
tekles for og fremstilles som Mattyret 
vg Hetoer, og man forglemmer albe- 
les De hjælpelofe Born, der er gjort« 
sahest-se ikte ved at deres Faden 
:midlertidig ovholdes i et HoteL men 
ved Stag, Lemlæftelse og Dtab of 
over 500 Fædre og Brødre —- alene 

Hved den ene Arbejderfotenings Sttike 
i Chicago. 

Stote Kpbmænd hat indtil fortw- 
lig bidtaget ftore Sammet ved at 

Iavertete i bis-se Blade til deres Ophold. 
lder nu er aabne Fjender af Lov og Ok- 
rsen. De hat nu betalt dyrt for det i 

sChicagm 
I Men mebens disse rige Købmænd 
zbar lisdt Tab, kyvnd stal v? sige om bei 

almindelige Fvlt Monden prover at 

fottjene Føde for sin lille Familie, 
Foreningssmanden arbejdenhe inmd 

,,Ordre« eller den ligefremme Ameri- 
taner« der mener, ban hat Ret til at 
fortiene Brod? 

Læg Mætke til den sordoervelige 
Stemning, der spat-beides af den gute 
Presse over, at en Mond forhindtes 
i nt øve Vold mod andre Vorgese, og 
fammenlign det med de frygtelige 
Kendsgerninger, som plettet vor Hi- 
ftories Vlade og bøfer Frihedens 
stolte Hoved i Siestri-lele medens 

hendes Arme er udftkatte i stum Av- 
Pel for Hevn og Retfætdighed for 
Mordet af denke-S Bessrn — vore Bro- 
dre — ever-S og mine. 

(Mere.) 

Te states Befug. 
Tet et itte aodt at Væte stor. De 

fwte tan tnapr bevceae Ra, uden bele 
Werden ftal gøte fia en Mening ons 

TGtunden til den mindiie af beteå Be- 

Ivceaelsen J sidfte Uale havde en af 

state Kolleger en hel Tel at ssae under 
Jverfttiften Tet spilleg bøjt« cm 

iflere af de ftotee Bett-g. Ziden er te- 

laat et Beng til fom ter nu ital 

Etales og sitives en del Tet am. 

J den senere Tid er det da iceriiza 
den tyfte steifer-s Bevceaelfer Dq Be- 

iøg, man bat kraft travlt med. Ferse 
bans Bei-g bog Kona Utah Ten 
tnaatte jo bade voiitifi Bemdninzr 

IMen hvilten? Jnaen fnntei at tun- 
ne lasse en timelsa Giknina Var Ie: 

en Alliance mellem Triftland ca Stet- 

tig imod Norge? Den Tante Op- 

xxavek dca fnart. Keiferen var ists 
imod Notges Selvitændiabed, men 

det kunde verre, ban kemoniitebe ims: 
notit Nesublit ca for Konse- 
nsmme. Noaen faetlia baalitift Ve- 
tydnina ftulde Der tillceazres Beiø 
get, og faa Var denne sidfte Bemdninkx 
maner saa timelia iorn nagen andert. 

i Men værre blev det med Det act-.- 
sidige Beisea well-Im be to Reisen-, 
Infttansds oa Ruglands, i den bot- 
nifte Bugt Tet maaete have politist 
fvnsiniss WO» hülf-? F« bot few 
.·...«..-»--. «--» «y-..«-. U -------- 

talte de itte ielv, faa det var inaerx 
Vej at klare net vaa end ved at acette 
Men Giåningetne vilde ikte stemnse 
ovetenå. Tet sidfte, vi hat iet i den 

Retnina, er, at Reiter Mit belm vilee 
indbente Czar Nicolaus Samtvtte 
til, at en tyft Prins bliver Range i 

Notgr. Maasse! Hvern tan vide bet? 
At den tvfte Keifet Ekte et kelt uintei 

tessetet i Notges Ftetniid, det tat 
man not antage uden at gaa ham for 
ncer. Han hat Vel not en Sen ellet 
ncet Slægtning, han tunjse unde Not- 
ges Trone. 

J de sidfte Dage er det Minister 
Tafts Beng i Totio, man hat travlt 
med. Dei tan aldtig fejle, ai dette 

Bei-g af Ktiigstninisteten mdd Alice 
Rot-siedelt, Ptceftdentens Dattet, i sit 
Selstab, jo maa have politist Brind- 
ning. Det er da sætlig Russetne, der 
hat faaet Oje for dette. Bei-get fal- 
tser jo i Tiden samtnen med Forde- 
tedelsetne kick Wzkonfetenexn 
M Unele Sam saa hat bag Øtet 
med dette Des-g- ja det vev jo ingen- 
ikte engang Ruisetm Men al Vet- 
den ved je, at United States hat 
state Jnteteöser at varetage i Osten, 
og saa liget det jo itte langt hatte 
at faa noget i Stank-, der san se- 
sandfynligt nd. Leg vor-e anterepfet i- 
Østem FteMothawdlingetne og km 
Tafts Bei-g sammt-, saa san der 
not fand en rintelig Factt nd af det, 
fertig om der legges lidt Tot-et orn 

U. S. Ætsighed til. 
M for vor Del maa tilsiaa, at vi 

Mc dar neeget tilpvets for alle siige 
Wittwe Cis-winseln Vet kein staa 
ind, men det ten ttge saa fnatt Iaa 
Wenn ngvigavoiofmed 
ei Mich-s Mannen Mc III-! l 

Opfytdetse, sasa vitde vi btive Wes- 
siove over det. Deksor forettcektet vi 
at oppebie Begi-venhederne og saa soc- 
holde os refeketende. Lad dog ogsaa 
de store have Lov at gsre Bei-g, uden 
alle og enhver flal have Rede paa de: 
tes Bessgs Hensigter. 

Besøg. 
Man talet med Rette om veilon;- 

ment og udelkomment Besøg. Pastok 
J. M. Hausen stemboldt i »Dsk.« for 
nogen Tid siden. at det vilde være 

rnsteligt og gavnligt, om vor Sidlessi 
teologiste Larere kunde gpre lidt Be-I 
seg i Menigbedetne; og der blev ogsaa 
bemmrtet, at dekes Besøg vilde væte 

veliommet. Ja, sitlext dar Paftor« 
Hausen Ret i dette. J alle de Wenig- 
keder, hvot der et en lille Smule For- 
staaelse as Samfundets Stolegerning, 
der vil Stolens Læreres Bei-g ogsaa 
Date veltommet. En ttistelig Sam- 
fundsstole er et stori Samfundsgdde, 
som itie alene de unge, der steiventJ 
rer Stolen, nvder aodt as, men Sam-« 
sundet E sin Almindelighed idei de 

unge, der lommet hjem sra Slolen vgl 
kliver spredt ud over -Samfundet, a!-’ 
tid vil medbringe noget as den Luft-« 
ning og Aand, der er paa Stolen. 
Stolerne vil sætte der-es Ptæg paaf 
Elevetne og Samfundet, saaledes hat 
det altid været. Men det er en be-. 
ilagelig Zandbed, at -kolesagen et« 
meaet mangelsuldt lendt da elsieH 
Men er det sandt at, ,uden Kendslab: ingen Kætlighed«, saa er det ogsaa: sandt, at vi bot beflitte os paa at as- 
hjælpe det mangelfulde Kendskab, soJ 
at erKastliabeden lan iiliage. Man siJ 

»Erfaren Mand er aod at geste, 
men saa maa det vel ogsaa være godit 
at have erfaren Mand til Gesi. Og 
nu med Hensyn til camfundets Sto- 
le, da burde vi være enige om at in-« 
gen tan bedte iale dennse Sag end« 

netop de Mænd, der staat midt i Get-! 
ningen, og som man sorndfcrtter er 

indtagen og ontagen as Gerningen. 
Ja diese samsundsvalgte Mand,l 
Representanter sra Slolen can med 

smrsie Ret og mesi Virtning tale sin, 

hvad Vi ejer i en dngtig, luthekst,l 
kristelig Stole. og hoilte Fonpligtelser 
oi har overfor Stolen. Altsaa lidt 

Besog as de teologiste Lcetete vil fok-" 
haabentlig bevitie mere Kendskab og 
chsrlighed til denne betydningsfulde 
Sag, der sottjener vor Stotte og adel- 
te Kætlighed. Nu læset man i Pros. I 

Vigs Jndbeteining til Samsundet 
Disse noget mattelige Ord: ,,Ai Sie-E 
lenk Lastere i Ferien stulde sendes vol 
scr at jage Ptæsteemner op, vilde vis:l 
date mindre heldigi, hvis ilie Pice- 
Tterne paa Stedet er i Stand til at. 

finde dem.« Nej, lad os dog aldtig 
gribe til denne meget tvivlsomme Uds 
Dej, at sende Stolens Latere ud ais 
,,iage Ptæsteemner op«, lad Herrenl 
dog selv besorge det, det hat han lsst 
tunnet, oq det tan han endnu. Jeg 
hat heller aldrig sorstaaet, at man 

tiltroede vote Lærere Dygtigbed iil 

iligt, men derimod megen Dygtighed 
til at tale Stolens Sag i sin Al- 
mindelighed til Gavn for Stole og 
Saknsund. Og lan det saa ste ved et 

saadant Bessg, ai et Præsteemne bli- 
r »jaget op« ja saa tan vi not i bei 

mindste til at begynde med glcrde »s- 
derved. 

W.C.Nielsen. 

«Tanskeren« e: riet enesje danske 
Blaks i Amerika, srm uksgaat 2 Gang-: 
Im Ugen, kostet tun 81.50 nur«-Iz. 
Jndfend Bestilling Probe-Nr. sen- 
des frit Paa Fotlongende. 
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Lidt fka Nybyggerlivet 
i Alberta, Canada. 
Af J. C. Gundesen. 

(.Fortsat.) 

Vlandt de Ting, som endnu itle 
hat fundet Vej ud til vor dsanste Ko- 
leni. er Tætslemaftinem dertil hat de 
optdnrtede Arealer endnu Varet for 
smaa. Hvad man hidtil hat heftet, 
hat man tcerflet med Plejl. Rundt 
Marterville lan man se Tærstemallis 
nen i Llrbejde om leten Ogsaa for 
dette Llars Vedlommende lieh-ver vi 
itle at gøre os Haab om at se eller 
bsre Tasrflemastinen herude hos vore 
danfte Settlere« da Halten er aldelcs 
odelaat Her hurtig dog Herren tan 
lage fra os det, som man har gaact 
og set paa og glcedet sig ved. Det 
var en Hanelstorm fra Sydvest, sont 
Ratten mellem den 13. og 14. Juli 
gil ben over Egnen, og i mindre end 
en Time mejede den Sæden ned. En 
Del Vinduruder gil; to as vore Set- 
tlereg Ouse blev haardt medtaaet. 
Greci-set blev ogfaa slaaet ned i den- 
Grar. at man itle lan vente at flaa 
H- spaa de Steder, hvor Stormen 
var baardesi. Til al Lykte var det 
itte faa ftort et Strøg, at Uvejret 
ramte. Tet naaede saaledes ilte 
Martervillr. Vort Hjem lom til at 

lsgae noget i en Udlant; thi ille langt 
Snd Da est for os bar det ille gjort 
nogen ncrvnevceridig Stabe. Ho vil 
der ille blive Mangel paa, da der er 

nol at faa udenfor det Strsg, som 
Stormen bar ramt. Vi hat ogsaa 
meget at talte Herren for, da — faa 
vidt mig betendt — ille noget Menne- 
fte tom til Stabe, og ingen af Krea- 
turerne gil tabt. Det var ncermest 
Vore LmahaiFoli. fom Uvejret kam- 

te; de er jo de asldsie i Kolonien og de, 
lom er kommen lcengst med Jsordens 
Dyrlning. Det var fillert et foles 
ligt Tab, da de saa godt lunde tran- 

ge til en Heft i Aar. Sæden stod faa 
udmasrlet vaa Matten, faa det var 

en Frnd at fe, det tegnede til en rig 
Host; ja alle Steder udenfor, hvcr 
Stormen har bargen er der de bed- 

fte Udssater til en rig Host. 
Der er jo nær sagt utallige Maas- 

tser, hvorvaa Herren tan tage sinc 
Gaver ira as igen. Det tan ste ved 

Hagelitorm Cyclone, Ovetivsmmrk 
fe, Regnmangel eller sladelige Jn- 
selter o. f. V. Disfe Ting tan man 

ilte rejse fra, thi der er itle noget 
Land paa Klvden, lyoor man tan 
reife hen og vcere silter for den Slags 
Tab. Herren hat heller ille lovet at 

fritaae sine Born for den Stags 
Modgang; men han hat lovet, at 
naar vi bliver paa Troens og Endig- 
bedens Bef, faa vil ban for-sorge os, 

Ia bvad mere tan vi san forlange? 
Jeg maatte tænle paa den dejlige 
Ealme, som saa ofte hat været mig 
til Tr-ft: 

Befal Du riine Veie 
Vzcr al bin Hiertesorg 
til bans trofaste PIeje, 
sorn bot i Himlens Borg! 
Han, fom tan Etsrmen binde 

m lede Bølgen blan, 
ban kan og Veer finde, 
nvorpaa din vFol- kan goa. 

Tet er Da ogfaa den Lektie, Ui 
Hader Vaa beroppe, og jo merk, vi 
sen befale Herren vore Bekymringer, 
snr Sorg og Mvdgang, jo bedre 

Weje vil den store himmelste Laege 
Ide os. 

J en ny Koloni ist man ofte 
angt til By og til Posthus. Ja, til 
Byen har vi noget langt. Vor mer- 

nefte Ksbstad et Jnnisfaih og deriil 

dar vi omtrent 20 Mil, naar vi tun 

we over Medicine-Floden, hvor der 
ndnu irr-gen Btso er. Men naar 

Bandet et for heit, hvad det ofte hat 
Ickret i den sidste Tid paa Grund as 
den state Regnmængde, saa maa di 

gennem Markerville, og da blivet 
Bejen betydelig lcrngete. Til Marter- 
)ille, hvvt vi hat dort Posthu5, hat 
Ii skun 8 a 10 Mil herfra Koloniem 
cfter sokn man er lotaliseret. Der til 

lomtner Posten to Gange om Ugen. 
J Markerville et der desuden 3 Bu- 
Mket og en Smedie. J den sidste 
Tid hat vi arbejdet paa at faa et 

Posthvs berude hos vö, og vi hat webt 
baab om at faa et i en neee Fremtid, 
med Karl Christian-sen som Postkne- 
ster. Kunde vi envvidere« faa en 

ovnssi Ksbmanvsfomtning i Gang 
hetude, vikde det just vere, hvad vk 

III-ster. Den tommer ogsaa not; 
men vi maa give Tit-. (Mete.) 

Skal De sende efter 

Hustru og Bam, 
Stifter og Brodek,Fader oq Moder ellekans 
dreslcrgkninget, iaa tom thu, at Stank-ina- 
vmknftmencan Lmiens nur 10.000 Tons 
Dobbeltvropelleks Dampstsbe »Um-.- Als-, 
»Helle- Olov« og «Umted States-· befordrek 
Pasiogeretne its Standinavlen til Amerika 
paa szi—10 Tage uden Dmbytte under 
Reisen. 

Bpgsc tit,iksdj.g.txc-Pssss:« 
Vi hat modtaget mange gode billig- 

Bsger, som itte et opfsrt i vort Kata- 
log. Samme fælgeis til nevfat Ptis 
saatænge Ovlaget varet. Priserne ex 

nettok og Bagetne sendes porcofrit, ti! 

Oplaget er ublolgt, i den Orden. son 
Bestillingetne kahl-den Striv mel 
bet samme, indea det et for sent. 
c7Bsgetne bestilles efter Nummer. 

6· Indien af Edward Løventhai. 
For og nu. Udgave 1895, med ca· 

40 store, sine Billeder, sint trytt, 
stort Format, 365 Sidet i Omflax 
Nedsat fra 82.40 til 75c. 

12. Meddelelsek om mit Levneb, as 
Dr. J. P. Mynster. Udgave 1884. 
290 Sider i Omflag. Nedsat fta 
81.80 til 40c. 

14. Ludvig Hettel: Hans Wilhelm 
Hex-tel. Widng til den ftndetjydlle 
Follevætlelses Historie, med Pot- 
ttæt. 394 SideriOmslag. Nedsat 
fta PLOO til 50c. 

16. En Kitle under Kotsei. Sllldi 
tmger fra de tussiste Ofterstpwvins 
set af Thorvald Elmqutst fta 75c 
til 25c. 

18. Troens Kamp og Sejer, athstop 
Jeng Dtnesen Jersir. Pan ny ad- 
givet af D· hausen-neer Nedfat fra 
Soc. til 25c. 

W. Histop Otto Laubs Levnev. Eu 
Lipssiildring tstevtz samlet og nd- 

» 

givet as F. L. Mynster og G Sche- 
peletn.1 DelMidey 2. Dicsss ’ 

Stdn-. segge Oele i Omslag Red- l 

sat fra 86.00 ttl 82..40 
so. Frevetttte steiner. En not-Mk 

Minde- Ltv og Gerntug. sum-» 
stillet as Richard Petersem Mi· J 
der t Dmslw Redsat fta 3160 
ttl soc. 

84 Smaastrifter ttl Oplysning for; 
Kristnr. Udgtvet al Prof. Dr. 

Ftddertl Nlelsew Nedsat fta 821 
til 81 pr. Bind. 

Zö. Isrstc Bind 1886. Judeholdet 
Bidtag af C. J. Brandt, P. Mate-l 
sen, C. A Ren-, F Buhl, Fr. Rilk- 

bor. 
36. Andet Bind. 1887. Jndeholdee 

Bidtag af A. D Jorgenfem R. 
Flim, F. Nielfen, F. Buhl, R. Wolf, 
J. Rabi-novitsch, h. Westergaard os l D. Scharling. 

I37. Tkedxe Bind. 1888. Judeholdek 

. Bidrag af C. J. Brandt, H. C. 

) sen, A. E. Pkulsen oa V. Schaus- 

Sthen, A. Sinken-T F. Nielfen, L. 
Gude og H. Ussing. 

J38. Fjerde Bind. 1889. Jnoeholder 
l Bidrag af F. Petersen, C.J·Brandt, 
! R. trüb-L F. Buhc,s21.gisxheve og 

G. Salmon. 
"89. Femle Bind. 1890. Jnoeholder 

Bidrag af F. Deliysch F. Petersesk 
J· o. Dølllnger, F. Nielsen, F. h 
R. Frank, V. Obel og C. L. Nielsens 

41. Syvende Bind, 1892. Jndehols 
der Bidrag af A. von Oettinger. 
Otto Meilen G. Melborn, J. 
Welhovem C. E. Fløyftrup. 

42. Ottende Bind. 1893. Jndeholi 
der Bidrag af H. F. Nordam, O- 
Moller, M. h. C. Koch og C. G 

Flor-strap. —- Dette Bind falsc- 
lun i Forbindelse med Smaaslrssi 
ternes ni andre Bind. 

43. Niende Bind. 1894. Jnoeholi 
der Bidrag af J. Kösilin, H. M. 
Larfen, F. Nielsen, E· Naville, G. 
A. Cobbold og E. Cuttius. 

44. Tiende Bind. 1895. Jnoehols 
der Bidrag af V. Sprensem F. Go- 
det, h. M. Larsery F. Nielsery T- 
o. Orelli. B· Schmidt (Silvia) og 
C. Ei Flsystrup. 
Alle nedsat fra 82 til 81 Starken 

45. 30 Movulationer for Orgel eller 
harmonlum som Forbindelser mel- 
lem Satmemelodier. Komponetet 
as L. Jastram Prls nedsat til 16e. 

49. Minder fta Nordens Historie, af 
A. Fabricius, 235 Sider i Omslag. 
Nedsat fra soc« til 25c. 

50. Evangelium og Lob, Bidrag til 
Menneflelivet, ved P. J. Berlelfem 
Sognepræsl for SInderup og Sul- 
drup. 59 Sider i Omslag. Nev- 
sat fra Löc. til 10e. 

51. J. C. Rudolph Frimodt som 
Prcesi og troende Miste-h af Pasior 
c. Krag, Prall ved Jakobsllrleu l 
Kobenhaom 31 Sider l Omslag. 
Nedsat fra 15e. til sc. 

ös. Livet i Gub, religlsse Betrags- 
ninger as Jakob Paulli. 191 SM 
l Omflag. Redfat fra 81 til Oe. 

DW MUZMNC MIC- 
s I e Mlsp Nu s i s 

——- 

SAVE WETORFMLL 
szmlum Isiotlfnrpr l Jgiti. l)e-n«.—-l«;t-L-»n » 
le tut-- lrJ Sdlil Ol« li» life-« Bis-um« 
us t n NJLZIIIIlll ksln k()—tt« III III all-« I)t-I"·s 
SI- Hi »Ich-« llvmfsir jlcke- sxszins iljidesl (l 

Lille r; Yit r liitlsc resilt sum Xlnltghesilprriss 
llux -Il·i(l 

z 
WATKINS’ 

IX STANDARD 
Y« REMEDlES jun-pl lu- --»-I-s IIanIkO «-i«li« 

(«s-nlksr lI()-t-«L lv lkxzsvsnk Fikll 
lssktsil t BILanJkilmssllsk xiscl 

July-Ins Its-Hin- snsssln »vi—)(- l..-l«.-.s 
tiscittcn s« -;t-lk·-f «lt—- slxspkjp Hl 
FunnssnckUiI Äxrnl H- Is( — »k-« l« In 

»L- gn-« isllss —·-lnl-s l·-ilk lxssUIt 

spihhklos l«-s--- t--·«--- z-« -;- m F Lasssslnsnurut 
« 

Uhu-no Ocdtcni du«- Hei-c. 
(l-n—sn.sn lIk .Ll l-«-l-I l«l.,’ 

Xi est islt sl Ulisslis HJ NUHHyis KLHH Nl » 

Mmisl H» j l-.l1·-s:-zssssf Ihm-»l- -«,spk-·I»«n til l 

»z; l)«1s(l:-ll-sktuss—«—. -l--4l« I1,’1 III-T- X«x·’ 
II tv—- xksosnt Hin -«- sn l-«.-—l(s- «k xl Pl 

xtsxistsshlos isnmlxnvs Linn-is I««. sxs t».s« lik« «- 

1-c-·1--Hk«n»l’nl JUUHX «- inku 

Hold Use med Maikvm Vugn 
»L- -;-«rl'I-«z.ss« hist-»in xsd X.--«1 -n-l:« 
lunlsvsxsmllcnk -.«;-sx-l-!«! s«.ls-cs(l-si( — "- 

l««r;-W-H· Ins-Ilsens-« »l«!! y- klx sx -» « 

--llu t« r---(lo N l- »Hu plu- L 

J. R Wstkins Medic-Seil com-any 1-l« IN —l,Uln-1.l«I-I 

IV «k(-s!l-ss!·l s,5»s!. »le »i»»-ul(« 

Ist-s sles »z- Nxvx l-,s-1«lIl--li- »l« ( zip HYÆEJ Estbe 

Eunksmtot 
chHsEcZEMA cURED. 

"(KE NOGET« ("«k VII CURERE ALT, ins-« p--1.-kpi-(1(-lk«-«-«-z-t« I»- km 
wer ’s- Anr. stin«.-kn·H-n us ht. Hurqu isnniLumlunlind-n-lls1slsxg-s sz « .1 « -r« 

FURECALOL ECZfMÅ CUREN s«k(11-t k-«-r««-m’.«- I.;ss;:ssnsi-lslss1 k·ss·1«-rs! til 

ciuttiz us Xisnlns og finil—t-s«ss(1i« inne-n- enlivek dkgstiun 1 llnil »H» Sk«411- l-—« --r til-« 

-s-1u!k-nti-isp11-k«,z H- « this-Lende Tag-indes- skkjilnkshynlhm-1(-1-1-..--,«.».«;».«»,« 
sPlLD IKKE Don-c- Tnt u- Pssmzos pag «lcuken-k alt". l«- 407 «t-ks·11u-m«-«s Hosti- 
sluiv ist«-lu- ttl m- ein-r wir Don-tote EUREUALOL ECZEMA cum-,- l-«-t -.11 sit-kn- 

liistonen nie-re «n-e-rl«(-xsiss(-nt!e ssncj Sidth us Argumente-L l'k.k- p---Us:iis1. ZU 

UD IUKE uml» cis-ste- mktutfuchk PlLEs. Zu Attusnileslsks iii (h«« Ums-in 

Pris- k-·-—Ip-·j(1.1-0 Tun-. 

ZKO()ULYN. N. Y. 

«s.; il »Is. 

Lucis- 

KALOL PILE cum-: vil sives ojebltkkelis Unsinn-. 
THE EUKEKALOL PEVIEUY CO» ll07 ZEIT-EIN ZTREEL 

Ess« AARSBERETNING 
fra Den fassen. danske Kirkes 9. Aarsmøde 

i ceclak Falls. la» l4.—20. Juni l905 
et snart udsolgt. lndsend der-for Bestilling stral(—:. 

Pkis 150· Frimærker modtases. 
DANISH LUTH. PUBL. HOUSE. BLAIR, NEBR. 


