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Vetteltesmødeme i Komm-1 
named 

Lkssftek »Kr. Dagblad«). 

Modet for Mænd. 
Toksdag Aften den 21. Sept- 

»31)nd og Ftelfe.« 

Senkt stiller fra Gud. 
Det er ej først og fremmest For- 

nusftgrnnde, der stiller et Mennesie 
fta Gut-. i de allerfleste Tilfælde viset 
det sie nt vare en bestemt Sinn-. 
Mennestet nnretede snart, at det at 
bede ej knndcs forliges med at leve 

iSynks. san stilte man sig fra Gud, 
men den, der ee stilt fra Gud, bliver 
et feetrieblet Mennefke. 

Seins besmitter· 
Nase David beder er der beftandig 

een Ven. disk tommer igen under 

nmnne Varinkionen »New mig, to 

mig o.-·.v.« 

Ej tsjot den Et)nd, der særlig beerer 

Selvbesmittelfens Raun, den Synd, 
der harker Landenes Ungdom, ogsna 
Dannan 

Men nl Znnd besmitter. Mennestkt 
splen åeg bleo besmittet, da jeg syn- 
bede. 

Snnd trcelbknden 
En Ist-Int- vil nødig vcere en TrceL 

Dranteren tun sidde og græde over fIn 
Synd om Degen, naar Aftenen kom- 

men arti-es han af samme Synd. 
Der knd en Tag en nnq Mand over 

for mig. Han saa ned paa sin Damm 
«Aa, bviz Te vidste, hvad jeg hat 
gjott med den Haand, vilde De al- 

sdtig tane den mer ; Deres«. Han lo- 
vede mig at komme igen, naar han 
var bzeden fri, jeg venter paa ham 
endnu. 

Snnd lægger Ring paa Ring nn 

en Menneftevillie. 
ng so mere man sonder, desto les 

deke bliver man ved Sondern 
Stint er modbydelig, modtbydelig 

kedsommelia 
Der er intet EtsempeL der vier 

sdet tndeligere end den gamle Fortent- 
ling on: Kongedatteeen Thamak, der 
blev volkstaget af en Kongesøm 

Men i samme ØjebtiL han bavde 
faet sin Villie, vendte hanä Mulsa- 
hed si-; Im til Had, on det fortcelles 
san betegnendu »Det Had, som han 
hadede kende med, var ftørre end 

Kæelinhedem med hvilten han havde 
elstet strende«. 

Stnnnlen faade til tin Tjenek: 
»Werft denke nd!«, on Thamar løb 
med udftunent Haar jamrende gen- 
nem Jerusalems Gaben Znnd gør 
permis-Hin bringet Lede. 

Snnk denenererer. 
Hele Folteflag og Sleegtek, Konges 

Westen Adelsstckgter, Borgersicegter 
et bleren lkmt øde at Synd· 

Tet nye Testament-es Veebum for 
Cynd sdet er endda et uregelncessiigt 
Psean betyder egentlig: at finde 
farbi, itke komme Mantei. Det gam- 
le Testamentes Udtryt betegner nee- 

stkn citid: ingenting, Tomhed eller 

lign 
hek Folteslag forsvundne —- Rom, 

Gartenland med alle de stønne Linter 
sog smutte Tantee raadnede op i La- 

ster, fom Paulus hat beftrevet dem i 
Rom. 1. 

En Dag tom Pigen ind og sagde, 
at der ttod en ung Mand ude i Gan- 

gen — han sagde, han var en gammet 
Kammetai. 

Jeg blev rigtignot noget forbavset« 
da jeg faa ham — en ung en, de: 

stunk as Brændevin —- over, at vi to 

wogen Sinde havde vceret Kamme- 
vater. Det hinvde vi nu alligevel ves- 

tet, for en 10 Aar siden hat-de havde 
ieg vwret Geest i hans Hjem. Men si- 
den var der en bestemt Last, der grev 
ham og bandt ham fasten og fastere« 
Mag-de hom. 

Og som — det sidste, Synd hat at 

byde et Memnesie, noevnee Paulus 
med de Ord: »Situan Sold er Do- 
den«. 

Snnd bringet Dad. Og hvtlten 
M? 

Der var en Mund ovte i Amerika· 
der foetalte mig om en Mand, der 

eugang havde ver-set en af hanc bed- 

ste Kammeraten Han var en nd- 
nneetej Jurist, brilliant Hoden 

De etstede begge to den sammt 
Minde, bun valgte Kann-lernten 

20 Aar efter traf han sin Venl 

Wen som Enke. 
Gan var endnu fmut, men hendet 

paar var bleven geant. 
can sat- og fortalte hende, hvors 

jedes det var gaaet ham i de fort-b- 
ne Nat-. 

Tit Idst bad han hende: »Na ma- 

ogsaa De sortoelle mig- lsidt om digse 
mange Aar.« 

«Ved De dei da itte?«, spurgte 
liun forundrei. 

»Nej«. 
»Bei hat været 20 ulytlelige Aar. 

Efter eei Aurs Forle var Deres 
Ven suldstcendig ødelagi as Drit, han 
tcrnipede, han gav Løfter — — —«. 

Og saa fortalte hnn en lang, spr- 
gelig Historie. 

Endelia laa han paa sin Dødssenq. 
Hitstruen sad Ved hans Side 

. Han laa der ligibleg, hans Ansigt 
rat hvidt som Marmor, han laa og 
sov. 

Pludselig san hun, hvorledes Sve 
den begyndte at perle frem paa den 

chendes Pande l 
I Han flog Øjnene op og saa op paa’ 
’sin Hnstrn. ! 

»Man) —- jeg hat haft en meer-l 
telia Drøm. Jeg git hen ad en stø i 
net V Solen brændte, jeg var død i 

strcei, lnnde næsten ille slcebe mtg af 
«Sted, lnap mere slytte en Fod 
s Da ser jeg med eet soran mig den 

tsejligsste Habe —- Trceer, hvis Grenel 
kbngnede as Frugter —-— gennem den 

«arønne, blomssterbesaaede Eng løb en 

stiglende Berl. 

s Jeg var ved at sotgaa af Tørsi, 
sn in Tnnae tlcebede ved niin Gane ——s 

Aa. Mari) da saa jeg, at der siod 
strevet oven over Jndgangen til Ha- f 

Ven: »Drantere stulle iite arve Guds 
Rige«. 

. 
Vliary!!!« 

s Dei tom sont ei Strig —- han stir- 
rede op mod Loftet — saa var han 
ded. . 

Dei er dei sidste, Snnd har at take 
til et Menneste. 

I 

l 

i Vi maa have den Magi, der skal 
«slafse os nd as Synden. Vi maa ha- 
jve den i Aften. 
l Dei er itte gjort ved at taae Tag 
.scemknen. 
» 

Der er tun een Hjoelp til at kont- 

Inie ud —- dei er ved at finde til bang-, 
lvor det begnndtr. 

Dei beayndte med nt blive siilt fra 
Gut-. 

s Der er tun een, der tan tnytte For-l 
»k-indelsen med Gild. 

»Der er ingen, der tan stElle Tierl- 
ten, inaen, der tun lcegge Haanden 
paa os beziae«, tlager Joh. 

Jo, der er Jesus, han der er alle 
ilore Verttelfesmøsders store Ophav3- 

Imand 
Moodn elslede at fortcelle een Hist-:- 

rie, naar lian talte til Mand. 
« Der var enaana ei Par Forcrldre 
ca en Son. Jo større Sonnen blen, 

zdesio mere Vanariet blev han. At 
Iter on atter gav ban Løster, inen lnn 

for strnts at brnde dem iqen. 
Til iidst tabte Faderen Taalmodins 

l:eden. En Dag sande han til Søni 
nen: »Na er det sorbi. nu lan du 

iejse hseinmesra.« 
»Tai frr dei, det var jo ligesom en 

Refietilladelse«, arinte Sonnen. 
Han git strats ind og begyndie at 

dritte sit Taf. Moderen listede sig nd 

sog hialv ham, hnn laqde Stromver- 
«ne o. s. v. i hans Kufferi, sit not vg- 

,saa Lejlighed til at putie en Bibel i. 
Jngen as dem sagde noget. 
Der gkt 12 Aar. 
Moderen laa for Døden. Hun laa 

gerne og saa hen mod Deren, som 
lrentkde hun nogen. 

En Asten siod Sonnen der. 
Faderen, der sad ved Siden as 

Sengen, vendte sig din, vilde ej ie 
hom. 

Sonnen satte sig ved den anden Si- 
de as Sengen og tog sin Moder i 

Haanden. 
Moderen tog gansste stille Foderens 

lHaand og lagde den i Sonnens, san 
lagde hun sin egen Haand ovenpaa. 

De tre sagde intet, der var gansle 
stille inde i S·ygeværel«set, den eneste 
Lyd, man hørte, var Uretö Ditlen 
henne i Histnet 

Der git nvgle Minuiier. Saal mcertede de to, at Haanden, der laa 

over dereg, blev saa told. Moder-en 
var d-d, med Smil paa sit Ansigt 
laa h-un der.« 

Saa sandt de to hinanden, blev 

forsonede ved Moderens Lig. 

Synd bragte Menneslet bort fta 
Gud, Gnd maatte vare drei-. 

Jesus tog og lagde de to Hemder 
samme tgen, forligte Gud, og Mien- 

neslet hat tun at stge Tak. 
Jesus bygger alt ap igen, som Stin- 

den hat revei ned, get Mennestet rent 

tgen, leiser Baandene igen. 
Og saa bliver dei seist morsomt 

og interessant at lede. Man sigert 
De Kristne, de er saa tedelige. Jeg 

—s 

Fred blvt een Ting. Jeg hat aldrig 
Ttedet mig saa meget, som da jeg le- 
ve e i Beiden. 

Og Jesus giver Mennestet et Maul. 
Snnd degsenererer, en Kristen faar 

et Maul. 

Jeg reiste engang i Toget samtnen 
med en Liege 

,,Jeg forstaar det ikte, der bisser 
disse troende om, akkurat ligesom So- 
cialistekne, jeg beaiiber itte, de gider.« 

,,Det lammer vel af, He. Doktor, 
at de beage har et Maal at arbejde 
sor: Socialifterne for en Stat paa 

Jorden, de irrende for et Guds Rige 
paa Jorden —- mens De ikte hat-no- 
aet Maal.« 

»Bei kan viere, De bar Ret,« sm- 
iede han- 

Jesus giver Mennesket et Maalt 
Forst feje for sin ean Dør og blive 
Herre i sit eaet Has, og saa byage 
paa sit Falk oa sin Slcegt. 

Fredag Asten den 22. Sept. 

»Der er endnu Vcelst i Antallet If 
dein, der søger til Væltelfessmøderne. 

J Gaar Aste-s var den store Sal, 
den lille Sal og For-halten fyldt til 
sidste Plads. 

Og da der endnu vedblev at sit-ni- 
me Folt til, maatte ogsaa Garnisons 
Menisssbedghus tages i Brug. 

Til Samtale med de enlelte efter 
Mødet benyttes nu den lille Sal. ! 

Der er øjensynlig ogfaa Vætst i 

Brei-ket. Man set nu langt flere Til- 
hørere as den egentlig tøbenhavnfke 
Type — den lettere, om man tøt 
siae. Dei er jo vidunderligt, at Verk- 
kelses -Aanden allerede hat naaet ud 
tll saadanne Kredfe, faa de tvinges 
med. 

Og saa synger de endda med. Ja. 
ket aør de ncesten alle. 

Sangen gaar brillant — hat be- 

holdt sin rene Enlelhed, men er ble- 
ven saa heilig fyldig. 

Selviølgelig gælder dette mest 
,,Favorit« Sangene. Dei var na-- 

sten til at tage Vejret fka en, da hele 
Fersamlinaen til Slutning reiste sig 
ca ftaaende jublede tusindstemmigt:" 
,,J Jesu Aansnn set jeg ind. Der 
er follyst i mit Sind« ? 

Zolosangen med Kot Omtvcedet 
laade oassaa dnb Alvor i Sindene. 

— —· — l 

Der udtaftedes Sporasmaalet: i 
Ved tvem tror J, Gud ftelser 

Mennesier? 
»Bed sine Redslaber«, svarede For-l 

famlingen. l 
»Ja«, saade Taleren, men det er: 

iike blct dem, der taler, men ogsaaT 
dem, der beben oa det er gennem de«l 
bedende Mennester at Gud vil frelses Mennesker i Aften. 

Da saa blev der bedet i Tro ter 
Herren-Z Foriaettelsen »Den, som 
beder, han faar, den, der sogen ban 
findet-, oa for den, der banker, sial» 
der luktes op.« i 

Førfte Taler tog sit 11dgangåpuntt; 
fra Herrens Ord til Nitodemusxi 
»De:iom jeg siger eter de jordisie 
Ting, og J itte tro, hvorledes stulce 
J tro, om jeg sagde edek de himmet- 
sie-« 

H 

Nitodenius hotte ille til de Men- 
nester, der, som Sieger og Drankere, 
ftrats gaat i Eis-lieh naar Herrens 
Ord lyder; han var et stitteligt og 

pamt Mennestg men alligevel kom- 

men lidt i Vilderede med sig selv, og 

der-for kom hats og bankede paa has 
Jesus. 

Og saadanne Mennester er der vg- 
saa i denne Forsamling, Mennesier, 
der itte er klare over sig selb, men det 

gælder for dem om at komme til Je- 
sus; og Ordet lyder til dem, som det 

løsd til Nikodemust ,,Uden nagen bli- 
ver født paa nn, kan han ikte se Guds 

Rige«. 
Men førend vi tan forstaa de him- 

melste Ting, msaa vi forstaa de for- 
disie, leere, at vi er fortabte Syndere 
og ttcenger til Frelse. 

Føtft da kan vi satte de himmelite 
Ting, Guds Kerligihed, som vi findet 
udtrytt i Ordet: »Saa elskede Gud 
Beiden at han gav sin Sen den en- 

baarne«. 
Men denne Kætligiheds Dybde fas- 

tes tun af fortasbte Syndetr. 

Fovsamslingen svatede bestemt, at 
det var tkle en Ttykfejl i Sangsboss 
gen, at der sind: —- »jeg giver 
,.helt« msig over — og ilte 
»halvt«.« 

sSaa blev der talt om den merke- 

lige Maade, Zachceus blev vatt paa 
— demppe i en Treetop. —- For han 
vilde have Jesus at se. Dei er det, 
vi vil her: faa dig lidt ttl Veer, 

AI 

bort ra bet dagligdags, op over bei 
lade, saa du kan faa Jesus at se. 

O Men skal det ske, maa du som Zp 
chceug bliue E Dig ser et ,,fortabi« 
TIlZenneske. 

s J vor Tib, Da man omvurderer og 
Lil qøre Verrdierne flt)dende, hat mcm 

Will-et of meD det Ord: ,,fnrtabt« D t 

«er sonnt-et af Bevidfkhederne — cg 
as Hanser erbog. 

Wen nu fich- det Dig: ,,Fortabt« er 

»Esan Du, forn ,ikke har gjort no- 

Et« Netou Vette: at du ikke hat gjort 
«xiozxet, er bin 31)1:d. Dei er for ben, 
Cis Ema den venstre Zide fortabe5. 
Infor: Kops nu snm fortabt til Je- 
sui: Og nd hain frezse dig. 

Te: greb dybt, da der blev kalt om 

Lotsen i at se i Ich Aasyn ind. Ta- 
lcrcn baude sont Prwft Ved Alterct 
scsner for Brnbepar set det glimte op 
i Linknc nf den størfte Jordelykte, 
nacrr derei- Oasnder blev lagt sam 
men met- Herrens Velfignelse —- og 
de san l)in-.1nken i Jjei. Maatte 
M faadan flamme op med Kur-rüg- 
hed, Imar du ser End i Jer Nahm 

cUlIARD LINISII 
still-III ISCM 

CAN-Ists of LUCIUIR 
dulstlsilxäomlledr.II 620 Ich ZW- Zw, 000 r Ist. 

träg-Hm- laHhI 500 txemttcfter.t 
Iohbeltskapelltdr. 600 ad lang-. 14,150bT-n. Dei Hm e, dobveltvkovkllkde Dampfm- 

Cstko 676 III laus, 21,000 
csksläsls Zauber syquin , Mc- III 
laus. 21.000 Tou. Tke E am- dtevetmxn tun-. 

5 Cunakd Ame-II Hei ford- 

- « M III käm-.«» Zä- Æwuws k osk am In o 
illa Zählt-states sue-a et- 

——-- -w:.»:.-M c D Iz- J-- «—.—. 

AMERICAN LINE 
vj ;- Xc w Yssrk AS Philii(1«,·,lp11ia 

DOMlNlON LlNE, 
via Montkcal og Quebec. 

WHITE sTAR LINE, 
via New York oxx Bussuxk 

BEFURORE PARSAOEREU HVER UOE 
TIL Ell-El( FM 

SVERIGE, 
NORGE, 

DANMARKOS 
FINLAND. 

Mantuas-»F komi- nsjstsk tut-d ensu- 
n.I-wsf-- Linie-m Untnkpkilih eilt-Ade 
nnucrlkist Hiskv tnmsslhxlsvdsTx skisrsnk 
m! IDIL Uns Nun-« Hin-n ti· -«1l«-r im Jst 
Las-sh- IJIIstL homngrllsst -klxs til xsuktizpr 
ums-U- l«»l-(-Il;u: m »Hm- Jststlcttsszznptlsq 
szr Ppngss Rom-lis- ti! EIN-»rng Kur-« c-. 

lsznmmkk »He-r Find-nd Stu- Imr del 
apum-in mi. 

Vi somit-r blcsuoy Otdcsks but-List oc 
billij- 

FRV «·cls c. BITOWN 
U h-«»t«. IRS-. mitij. 

Wes Deurborn st» chicag(). Ill. 
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Sh- sl Allnv Kirch »I- III-Ili- 

KLOKKER 
Sessel luk Kot- slipg C s Zell Co« Hi lsboko,0 

l 

HVIDTODZ 
lust umgle Ins-st- velsnmgesmlc ok- 

niinsnilisl)lsuIIIlaves. Onmnteresrknt 
Malt-m llIInIlec Anhelnlcmltusnnlek? 
;Il l..«;:e-I«. l«rål«l(«r nk Foremlugslullc 
In 1 Cur-u- Multijl sum llsclce er lusru 
zwntlcc lovcs 15 Ast fursemll til alle 
St. IlII iII l, rsntlcl »z: i IIlle killill-l(-t’ 

As» » IIu I Ihn-Los Zlcn n- 
LiIet Il« II l-( Ilitc s; Its-link timl solltle 

Ist-l l c clkY BILM c0.. 11Esel-Is- Vl- 

WOO WAGNER-«- 

Eneste Icmbane mecl Dold- 
beltspot mellem Missouri- 
llmlen Og Chicaga 
Djrclclc Linie til st. Paul og 

Minncxtpnli8. 
l)irclc te Linie til BlackHjlls, 

S. Dak. 
Euestc Linie til BonesteeL 

s D·, Rosrbucl ludian Re- 
servati(nI. 

Genncmgaaendcsovevogms 
til 01IIIIl1-I. livok der vesl 

Union Smrion holdes illrclctc 
Furlsimlclsc for Algimg til 

Chlcisgo og andre Punktcr l 

Osten. 

Ingcn FuI·k-«jnlcelsct. 
lntet Woge-kälte- 
Nortljwcsteru hele Vejen. 
Angzmcnclc Frist-II Kort »g- 
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Koreplim Inst-I De lIcnchItlv 
Dem til IIænuchcAgun elle- 

skrlve til 
John A. Kahn, 
A. G. F. ö: P. A 

Hinab-L 
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ium Ugen. 
Jndfenb -Bestilling. 
des frit paa Forlangende. 

»Dansleten« er del eneste danste 
Blad i Amerika, som udgaar 2 Gange 

kostet tun 31.50 aarlig. 
PktweMr. sen- 

»Im-Mit Mys- stu- 
er i de nyege Moder oa er de mest yndede 

Danteka -erc«:s Munstcr er saa perfekt, 
at de slutter sig tcrt og sm:1kt, betvemt og let 
til Faden under enhver af bene- Boininger. 
Der finde-S ingen sont er bedre forarbeideve, 

ligegyldig hvormegct De betaler for dem. 
Spsrg DereS Skohandler om Mayer 

««, « 

MAY OJ Sko næåste Gang De tkænger til 
« 

« 
Es- Sko, og faa de mest hpldbare, de 

mcst klirdeiige og de mejt bekvemme 
s I Sto, som De nogensinde har havt. 

Gnhvervaahtselig Stumm-let 
vU iotiyne Tem. Hut-zitte, da 

striv til os. Se efter om Mo ek 

Forretntngsmterte finde-Z paaSau en. 
M fabrikerer ligeledeå ,,Mattha 

Washington-« Comfott Sko. 

k. Msyek soot G shos co- 
Hi"wsukcs. Wis. 

! 
i 
i le Horn Zollege i l-( g) kulli Hi( «««·, .Sk«l« m tr ilt « J ()l(t» se r 

im- nngp Ilikml ug Kvindesn 
chlelleG ()l"l’A(ål«Js Tl L EXllYlsk Tl l) 

Vinteklekminen begyndek 30. Nov- 
l’«tlt«n.-i.-sninz.: gis-sp- i folg-milc- xxlcltslingisn 

- liøiskole, Academie-. Norm-l. college. 
commercial. Dame-die Economy. Music, 
Parochlsh Konlirmotiomkorbekedelse. 

Sknlmi lkcggck stur Flnl pim at ii(l(liinm« 
T( W lu N lnr Publi( d- l mi-( lsi· il s( l«»-l-« 

IN) KUMJUL Rlsj l t re-- ls nkkt lsk lsuftikzl ou 
sikkc rl Si kllg Usnlsn ou .- »in-fut- S- m- 
ilmsniy liviS Ktnirlskulnr cr Sinn-I 014 
rinnt-teilnile ZKRIV EFTER KATA1.00. 

llFJNYlsJNU llem iil untlisktelicnmlcs »j; im. 
giVJil lnsillæn By l)o« kommt-h Mann-. 
An(lni-mi ellcsr All-muc. 

TH· N. JEKSILl), Ell( Horn, Iowa. 

DIE-s- Dis-A 
Luther College 

Dansk Højslcolq 
Academie. 
Not-mal og uelmætket 

« Businkss-Co-kse. 

i Sätiv site- Katalog. 
c H. jENSENp 

Luther College, Racine. Wis. 

UNGE MÆN THE-: ’" 

Telegkaphy and R. R. Accounting. 
s-«)0 Ell 8100 i munnisvslig lmn til vom Gratlus 
nistet-. eiler lmxcn ist-iulini: sm- Umwka 
»in-. Operawnsr »I- i stu- lssnsrspørxzscL 
Vore 6 skulcsr ess- -l-— stored-s i Amt-knu- »z- est 

Hidntsccl ho- nllts lcxsilwin Umi- ;sl. lIHi 
besilste Titl at intl·.-·««-·1--,- r sm. Slcriv tsllisr 

Hist-klug- 

MORSE sciiOOL OF TELEORAPHY. 
(."incinimti, (). Null-»Hm N. Y. All-milc. Un 

Lu cmkisiscn Why 'l"--x--rk;snu. les-. 
sit-i l«’:;nnsi.-("«I. («;il. 

(Skklv til en isl isvisnsiirvntss lelpt k) 

Nysäikek « TM 
1·t-()ut. WliltesFish ug 
sild j »unter ug stsjrc ()rdn-.i,·. ZU »k- lUU 
l’(l.s l(itj.,sgcr· For Priscr skriv til 

HANS cHRISTIANsEN, 
501 (iat·fiel(l Ave-» l)Ul-U’l’l-l, MINN. 

Joncs bctalcr 
Fragtcm 

VognVægtcsab 
Pan Pkøve 

Alt cr Jeru. Staat ou Messing. 
JONES 347 Binghamtom N· Y. 

ØNSKER DE AT KØBE 
en Eienclom eller en Forretning 

of noxen slags no- 

get stc cl l Fort-neue 
Stute-Z da send mig 
et Pustkorl og fu«-i 
mit fki Klltslog. 
ch liur Tillsncl als 

surle u« kin- Skae 
list-s l«es1ge.VcsntIm 
ilclck isten skriv icliu « 

A. P Tone Wilson Jr. 
Real Estate specialist, 
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guter sztlalcrtcx r 
og andre Kunnnmteiier, iom Poitmsttey 
Blomster um« s-«i-1dihil-—Joq Manne- 
Scenei nfu., ndmit mutn oq billigt. Bed- 
fte oq finuite icnwuukoc Juni-u (Tube 
Solon-» oq picpiited cuuvuz bcnyttesL 

i Bestiuingu modkages pcm s isqninqci ul Al- 
i termmntckoio H« JENsENp i 522. Bkouilwa)«· Cuuucil Null-. laws-. 

Undertegnccle udbyclek til Salz; U 
il ps, Opdyrkede F a r m e 
; 

I i den danske Roloni verl Ty ei- 
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Soutlmn Minn. Land F- lee stock 
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MI. Its-states- tssu l sytte mccl Lstmä izi 
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Mk- Kender De the : 
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1)«- spom D« ikk« »He-n di er Abou— 
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Ny Bog 
om Krian mellem 
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ndkummtst mi- tspt ist«-« lskc »i: sven- 
-ks- Spssskr lkukmn » Imn TM- Sider med All 
lllustmumnss »k- l(«r«.. «-.r eissmlcs pormkth 
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f--ht».1uM SUALLS ut nnz wunuj 
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cktch00 chUE cOMPANY. 
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llU knn unt 
Restev kan betales ved Arbejdez kn. 1 

40 cller 80 Acres rjckt skovlimd x d 
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dausk luthersk Kirke etc. 20,000 Ack- 
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stunk Ptaao elle: Deze- 
Ths North-. Malo sicut-. 

, cui-l Drucklan das-r 
lesssc Nloollot Avoq Uns-wo pi- l«-. Its-,- 

l 
! 

l 
l 

FRU OLIZN’s 

TRADE MAKK. 

Verdifulde sah-G 
hmgsanvlsnlnm smot lidt paa lianedlsp q 

lau-; pas sum-et- suulgcs Im- 
f k u o 1 s s u - 

No. 97 wogt Loth Streich Bayoaas, N. J. 
Ists Ost-. 

km 01sen’ s sah-o er uslmokket for bund-Ists 
byltlot, galt-le sagt-, ern-any skJ(I-,izsop, gmik bkys 
Ilvoktckog fkontblk alle andre btsdsykdntnmo, 
Spore dln Abotekekat seudo fuk dis- tos tugen- 
such-W 

Tit enhvctx som indsomiet 25 com-s Erim-Druck 
sit vi senkte sah-en trit. 
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