
En Jottælling fra den irfte 
Opftand. 

Ved Seamus Mel-Naan irst Novellist. 
Fra cngelft efter 

,,The Northland Weetly«. 

ll. 

Eftet trange Maaneder høsrte 
Manis en Dag en Kvindes Rest i 
Korkidoten udenfor og ligesaa Oberst 
Murmys Rost. 

»Men — men, Oberst, De et da 

sitter paa, at der absolut ingen 
Fare er?« 

,,Abfolut ingen, mtn tcere Mes. 

Hendrict, jeg forsitrer Dem. Hat ha! 
ille nogen.« 

»Don er ilte vold·fosm?« 
»Wer — vi hat taget dette nd af 

ham, Mes. Hendrict.« 
Her aabnedes Deren til Manis’sz 

Celle af en Opsyns«n1and, og Oberst 
Murmy trandte ind. 

,,.5t«om ind, Mes. Hendrict, kom 
ind.« 

»Nei, nej, jeg vil — Teg vil just 
standse, hvor jeg er«, og en rigstlædt 
Dame vifte sig i Deren. Der var et 

bange Udtryt i hendeg Ansigt. »Op- 
fynsmand, bliv staaende, hvor De er«, 
sagde hun, idet hun bavde O«psyns- 
mnnden mellem sig og den formodede 
Fore. 

Hun t"ttede ind og prøvede at san 
Øje paa Cellens Beboek i Hjørnet· 
hvor han ftod. Da hendes Øjne blev 

·vant til Mortet, faa hun snart en 

Stiftelse staaende opkejst med tots- 

lagte Arme. 

,,Al)!« sagde hun i en Tone, som 
nlaar en tiltendegiver Synet as et 
eller andet sjceldent zoologist Ets- 
emplar. 

»De tan gcsdt tomme ind og røre 
ved ham«, sagde den galante Oberst 
lialvt spøgendr. 

»Oh, nej! oh, itte for alt i Ver- 
den, tære Oberst! Det fordtister jeg 
mig itte til«, svarede hun. Men netop 
i samme Dieblit blev hun i Stand til 

for førfte Gang nt opfatte lldtryltet 
i Jungens Ansigt, on til hendes hsjefte 
Fornndeing var dette Udtryt eet of 
san usigelig Tit-ragt, at hun sojeblitte- 
lig git banlckngs fea Deren. 

,.Otjers«, sagdie hun nervkøst, 
»Oberst, vi man gaa!« 

Olmit Murren —- da han itte 
tunde faa Lende til at gaa ind —- 

git med hende, og begge forspandt. 
»Hvor jeg er bleven vidledt. 

Oberst!« itdbrød hun, da de attek ind- 
anndede den frifte Luft, ,,jeg forftod, 
at disse Rebeller var —- —- vel, Bat- 
«kaker.« 

»De et tun vertre, min tasre Mes. 
Hendrict.« 

»Te fpsger, Oberst; denne Mand 
faa — saa —« 

»Saa cisviliferet ud, tcentte De vel 
aldkig?« 

»Don san ud iom et Menneste, 
og faa med et Blit, som mange, der 

regnet sig selv for Gentlemen, vilrse 
give Halvdelen of deres Gods for at 

tunne paatage sig.'« 
,,.Hvad for noget, Mrs. Hendrict, 

De er jo lige ved at vcere bleven for- 
elftet i denne Slnngel. Nu er jeg 
glad, at De saa sncirt vendte tilbage.« 

»Jeg stulde onste, Oberst, at se 
denne ,Slyngel’ sat op ismod en af 
Deres mest udsdgte Dragonee.« 

»Med hans Pite? Hat hak« og 
Oberst Murray flog sig paa Lauten 
»Det var en lys Ide. Den Fyk er 

en Plage paa vvre beenden Stønt 
vi vel ved, at han var Kaptajn ved 
den tebelste »United Jrislymen of 
ttilm-akcrennan«, er det itte lyttedes 
oö at faa saa meget teller faa lidt, 
slulde jeg sige) edfcestet Bidnesbyed 
imsod hom, at det betettiger os til at 

hasnge ham op. Mes. Hendrtet, jeg 
tatter Dem. Vt vil faa en lystig 
Duel, og De flal bltve tratteret ved 
den. Jeg tastler Dem, Mes. heu- 
dritt.« 

Fee en Time var omm»e, bessgte 
Oberst Murren attee Mants OWN- 
nell t hans Telle, stillede henn ungan- 
ende de irste Rebellees Feighed, lo af 
deees tlodsede Ptte (en Stags Spyd) 
og deres barbartste ,,sybhe sned«, og 
da han havde oparlbejdet Manis’ö 
Sind til Kegel-unstet udfotdeede han 
W til at vise sit Mod ved mesd Plte 
t haand at irr-de en bereden Dragvn 
i Dvetamp. hanö Liv og Frthed var 

Prisem han stulde tempe for. 
Og Manii tog pieblittelig og jub- 

lende tmod Udfordrtngem 
lll. 

Anden Dass Morgen dereftee var 

der natmtndeltst Um t den ltlle 
Land-by INer sen ttdlts Morgen 

strømmede Foll igennem den ud pag 
en stor, flad Eng, som jtralte sig 
langs Fbylles Bande, 'l,lvots de tog 
Stilling tundt mn en indhegnet 
Plads. De store, grove Slottet af 
,,the Leggan« med deres Koner var 

de fssrste; og efter dem artiverede 
grove, dysseltlasdte Feller, som havde 
vandret fka den Tib, Maanen stod 
op Astenen for-nd, fra Glenfinn og 
Kilmakcrennam dekefter lom Folkene 
fra Landslvyen selv. Efter dem lom 

Troppet af ,,Redcoats«, til Heft og 
til Fods, i hvis Midte var en gusten 
og bleg Mand, fom paa sin Stulder 
bar en Pfle. Og forslellige Varia- 
tioner, hvoriblandt Officerer, kostelig» 
llædte Damer og Landets ,,gentlemenj 
genlry’« i Miles Omkteds udgjordej 
Baqtroppen. 

Da Manis ODonnell med Pilen 
paa Slulder opdagedes, lød der 

mæglige Hutraher fra 800 Vierg- 
bcetes Strudel-; men en fjendtlkg De- 
monstration af Tropperne overdsvede 
disse. Tropperne tcg Stilling tckt 
red Bjekgboeth og en Ossicer til- 
tclte Manis«s Venner advnrende. 

En høj Dragon red da ind pas-c 
Atenaen paa en statelig Stridshell«, 
som sprang lystigl omkring. Hukrah 
Paa Hurrah fra Soldatek og den-Z 

Offkcerer og fra alle de tilstedeværende 
faslyionabelt llcedte Mennester hilste 
den høje Tragen — og Damerne pxra 

Tilsiuerpladsem blandt hvem Mes- 
Hendricl var fremflaaende, tilviftede 
kam atter og alter med dekes Lom- 
metørllæder. 

Næst eftek fremlraadte Manis 
L"Donnell. Han saa noget guften ud, 
som en Ulv i Feskaat« Hans Kin- 
der var indfaldne og blege, og i den 

jarveløse Haand, der fattede om Pilen. 
viste elhvert lille Ben og Leddene sig. 
Han saa ud, fom han var — et 

fcengsletx udhungret Besen. Men 
hans Udseende vifte mere end det. 
Han var en Kcempesiiklelse, som 
Hunger og Savn og Tottur ille kunde 
nedbryde. Og Panz StridL da han 
tren frem paa Kamppladsen, røbede 
en ftolt Aand, der ikle ladet sig under- 
lue, og hans Øjne lynede af Trods 
mod de Tusindet, der tiljnblede Tra- 
gonen. El mildere og blodere Blil 
diste sig doq i hans Øjne, da de hvi: 
lede paa de gtovllædte, sorthaarede 
(Celtek, som havde vandret hele Nat- 
ten for at vcete til Stede denne Mor- 
gen til hans Opmuntring. Og —- 

ttods Advatslen, der var rettet til 
dein, og de truende Soldatets Nærhed 
—- dislse sattige, vakmhjertede Kam- 
inerater besvarede ogfaa hans Blil 
med Salve efter Salve af jublenre 
Hurraher, Tom oversleg og drulnede 

og ovetlevede Restens Jubel. Men da 
Manis’s Blil hvilede paa tre Zwin- 
det, som — staaende i Fronten nf 
Bjetccboerne —- vinlede til ham mcd 
deres Hemden og da han saa, at en 

af dem var ingen anden end hans 
egen lille Brigid, dællede en Taage 
hans Øjne for et Øjeblit Saa snart 
han lande, faa han igen, og hans 
Hier-te svulmesde ved at se, at Brigids 
Ansigt, hdori han havde ventet at se 
et Villede af Sorg og Jammer, stin- 
nede stolt og glædesstraalendr. Ma- 
nis pkæsenterede sin Pile og gar-» 
sine Venner et krastigt Huttah til-l 
bage; og for sig selv mumlede han: 
«Gud velsigne jet, Vennerl Gud 
velsigne dig, Brigid!" 

J- den Als-stand, han stod fra dem, 
lagde Manis ikle Mætle til, at der 
fra Brigids og henides to Veninders 
Hander hwngte Perler, som de ivrigt 
tolle. Og fau, om han havde vidst, 
at dislse Minder paa detes Reise« just 
fes-c Daggry, tilligemed Mandene fra 
Kilmacrenwan, havde lncelet ned paa 
Toppen af KnoclnibollamBjetget og 
Mendt en Von tll Gud for hang 
Lylle og Befrielse denne Dag, saa 
kunde huns Hjette siklert ille have 
sum-met bang Sindsdevagelse. 

Gluttes noste Fredag.) 

Netop ankommen. 
En m) Forsendelse of Bøger fxa 

Danmart, fckrlig mellemstilede og stor- 
stilebe Salt;1ebøger, gudelige Sismu- 
slrifter og andre Boger fka Kirkelig 
Forening for Juba-Mission i Dan- 
mark, —- Berggteeng og Berniiovs 
Melodier til Salmebogem Ny Testa- 
menter og Bibler m. m. 

Dank-b Publishing Sonst-. 
Bleir. Nebr. 

«Dansteren« er det eneste dunst- 
Blad i Amerika, fom usdgaak 2 Gange 
om Ugem kostet tun 81.50 aarllg. 
Jndsend Bestilling. Bude-Nu sen- 
det ftit paa Forlangende. 

Hvorledcs Rabbi Gutland 
blev Kriften. 

Den 4. Juni d. A. asgil Pastor R. 

H. Guvland ved Die-den i O-dessa, 74 

Aar gammel. J ham hat Israel-Is- 
missionen mistet en af sine trofasteste 
og dygtigste Medarbejdere· J »Ftie«de 
über strael« meddeler Mission-Zische- 
tceren i Leipzig, Pastor v. Harlina, 
folgende om hans Omvendelses-s 
shistoric 

Gutland, hvis Fader var Rasbbiner, 
blev strengt opdraget i oktodox IesV-:- 
dom i Byen Wilna, hvor han var født 
1881. Ester Fadetens Linste uddan- 
nede han sig til Rabbiner osg blev an- 

sat sdm Præst ded jødisle Menigheder, 
spkst i Lamon-e seueke i nischinew.! 
Fra sin Varndom hat han selv nnd-i 
delt følgende Beaivenhed der gjaldN 
hani sont Fordarfel for, lsvad der siden 
stulde sle med ham: i 

»Organe-i gil jea nied niin Fadens 
Rabbineren, acnnem en tnsl Lands-ON 
det Var Sondaa Morgen, Klolleine 
»rinaede, Synet as de andcegtiae seist-.- 
aaenaere ajakde et dndt Jndtryi pas-i 
Inia. Jeg sagte til min Faden 
,,Etaa doa lidt stille da se, lwot deitcl 
er sinntt!« Men han svarede m-"d« 

strena Aldor: »Bei maa dn Eile lckase 
Mckrle til; det er sorbandede FdIt, 
for de lsar en falsl Religion.« tin 

aannnel crrdardia Mond nied graat 
Haar-, som netcp ail til Ritte, stets 
tet til sin Stat, hadde lagt Marle 
.Il os og vendte sig om til mig, laade 
Haanden Paa mit Hoded oa sagde, san-. 
oni han var flsldt af en proseiisd 
AandS: »Di« has Heka udset ins 
nvget sckrligt.« Fra den Tid af sacn 
lede nIin Fader lcenge flere Raddpi 
neke da fromme Jeder i dort Hus en1 
Gang om Ugen til Bonneinøder i Inin 

Nærveerelse. De bad til Abrahainsf 
Jsals og Jakobs Gad, at han vilde 
bevare mig, at jeg ilte stulde sorlade 
Fcedrenes Tro. Derved sit jeg Uvillie 
mod alle steinmede Religioner, og den 

holdt sig oasaa lænae ester, at jea 
badde lært at indse, at der ilke mer-: 

er Hold i Jødeddmmen.« 
Som una Radbiner i 30 Aars Al- 

deren fdlte han sig utilsredsstillet as 
Jodedommen da as sit Kaid. J Ki- 

schinew traf han i 1862 samnien nied 

den luthersle Provst og Gakniso115- 
deckst Faltim af hdem han ønflede sig 
anbefalet sont Privatlmer i Tegning 
og Skønslrivnina. Da Faltin ingen 
Timer kunde stasse, tilbød han seld 
at blive hans Elev, idet han snslede 
at vpnaa større Ferrdiahed i at lese 
det aanile Testaniente paa Hebraisl. 

Gurland toa derimod, men doa paa 
den Betinaelse, at de hebraisle Timet 

slnlde forløbe uden religiøse Sam: 
taler· Men Fall-in havde hatn siadig 
i sin For-bon, at Herren vilde aabne 
ten unge Rabbiners Øjne under 

Læsningen as Profetekne. Og da de 

sor anden Gang lom til Kapitel 5L 

hos Esajas, bad Gurland om, at de 

slulde læse det endnu en Gang. Dei 
sum-me gentvg sig i den nceste Time, vg 
nu udbrsød han med bevæget Stem- 
me: ,,Jeg ved ikke selv, hvorledes det 

er, men nu findet jeg saa meget i 

Bibelen, som jeg ille tidligete hat set, 
nagtet jeg leerte alle Strissterne adm- 
ad. Det passer jo altsammen paa 
eders Jesus, saa at jeg snart niaa 

tro, at han er den forjaettede Mes- 

sia5«, Nu tcenlte Prcesten, at del 
dar Tid, og degyndte at gennemgaa 
alle de Siedet i Salmerne og Pro- 
feterne, soin vidner tlarest om Kristus. 
Jra den Tid lceste de itte mere Bibe- 
len i Rcetlefølge, men besiceftigede sig 
alene med de messiansle Steder. Da 
sagde Gutland en Dag: ,,Jeg kan ilke 
andet, nu maa jeg ogssaa tro, at Kri- 
stus er Guds San. Det ek mig blot 
u·degkibeligt, htvorledes jeg hidtil hat 
laest Bibelen uden at se, hvad jeg nu 

ser. Og jeg hat dog last den slittigt. 
De lan selv pro-ve: lag min Bibel 
cg slaa ap og nie-on mig de forste Okd 
als de fem farste Linier paa Siden, 
saa sial jeg sige Dein, hvillet Sted del 
er«. Der blev tot-net fotstellige Ste- 
der, og hver Gang lunde han angive 
Bog, Kapitel og Vers, ja kunde frem- 
sige hole Siden udenad. Da Faltin 
yttede sin Fotundring hemm, spa- 
rede han: »Jeg hadde ille til Hen- 
sigt at vise, hvad jeg har leert, men 

kun at overbevkse onn, at jeg med Flid 
hat studeket Guds Ord. Alligevel 
fort-kommt del mig, sam om jeg end- 
nu aldrig havde kreist, hvad jeg »ein 
lasset-. Jeg ved Me, bevor-for jeg iile 
hat forsthaei det Iltdligeref J 

lFra den Tid wf stod Gurlanhs 
Bestutnina falst. Han vilde ed 
Dauben ovetaive sitz til den he e- 

der havde aabenbaret sig for ham gen- 
nern Pro·feterne. Under megen Bsn 
oig Pasalaldelse føtte han ogfasa sin 
Huftru til Troen paa Evangeliet, og 
medens han modtog Undervisning 
hos Garnisonspræsten, Undervifte han 
selv sin Huftru i Kristendom. Natur- 
ligvis blev der stor Ophidselse blandt 

Jøderne i Kischinetv, da det rygtedes, 
at Rabbineren og hans Huftru vilde 
lade sig d-øbe. Paasledag 1864 var 

den luthersie Kirke saa fuld af Men- 

neslet, som man aldsrig havde set. 
lialvnlig var der mange Inder til 

Stede, som hørte Prceditenen med 

største inmcerlsomshed Endelig be- 

gyndte Daasbshandlingen under aan- 

deløs Stilhed. Ogsaa de, som af- 
Mangel paa Plads ntaatte siaa udeni 
»in-, forholdt sig fuldstændig rolige. 
lffter Daaben lncelede Prceften og de 

to dobte; saavidt Pladfen tillod det, 
oasaa de taette Klynger as Tilhørere. 
lttnrland frenibar en Tatkebøn for 
Ealranientetø Naade oa bad Herren, 
at niange af hans Folt maatte fein 
Tel i den satnme Naade. Dei gjotde 
et saa dybt Jndirt)l, at nceften alle 

lsevæaedes til Taater. 
Tre jødifle Kvinder rede-J faaledxs 

med, nt de aansle glenite sia selv ca 
irnsnate lia frem i Hirten, onifavnedc 
Frn Nurland Da 11dbrød: »Ja, du er « 

rsen Intteliafte«. Te døbte lunde gaa 
nlnndret hieni. Zelv de bitreste Moo- 
itandere havde ille tunnet unddrage 
jin det dybe Jndtmi. Efter Dan- 
lsen fagde Gurland til Pia-sten: »Mia 
hat Herren dist en ftor Rande. Men 
as mit Full er der endnu mange, som 
Entet hat erfaret deraf, og det gcr 
nxig ondt. Jea vil arbejde dlandt mi- 
ne Brødre for, at den famme Nacde 

caan lan blive dem til Del«. Pastok 
Faltin strev til Berlin for at skaffe « 

dank didere Uddannelfe hos Miso-sinnen 
der, og Svaret lød gunstigt. Paa 
Afrejscns Dag vilde Faltin felv folge 
lzani et Stylle Paa Vej. Men for- 
inden hændte det en Dag, at en Jød 
inde ftandfede Gurland paa Gaben 
ca tilbød at løbe Mstbler ctf ham i 

Anledning af hang forestaaende Af- 
rejse til Berlin. Han svarede, at han 
havde ingen at scelge; hans Bohave 
havde været det mindfi mulige og var 

czllerede folgt. Hun gik fin Vej; i 

Virteliaheden havde hun tun stnllet 
ndspejde, om Gurland var at træsse 
alene i Hufei. Snart efter indsfandi 
der sig otte Mænd, som tilbød ham 

«600 Solvtubler, for at han kunde 
rejse til Konstantinopel og forfvinde 
der; de mente, at han havde handlet i 

Overilelse som en Fanatiler, og at 

han nu fortrød sin Daab. Bett-dedi- 
«l)an flere Penge, skulde de siaffe ham 
dem. Men Tilbudet var ledsaget nf 
en alvorlig Trug-sel: vcegrede han sig, 
sknlde det itle lylles hant at komme 
lcvende fra Kischinem Han maaite 

gerne anklage dem, om han bilde, for 
denne Trnsels Slyld. ,,Vi raadet 
over mere end 20,000 Rubler til at 

føre Proces, og saa opnaar vi i hvert 
Fald, at De itte lominer ud af Lan- 
det, og det er os not, for faa lan De 
da i det mindste ille slade andre.« 
— Men Gurland afrejsie paa den be- 

stemte Dag. Faltin blev forhindret 
Z at folge ham paa Vej. Men Her- 
ren ospsfyldte sin Forjscettelse: »Se, jeg 
er nied Eder alle Dsage indtil Verdens 
Ende«. Uagtet stendernes Trnslet 
kom han uLfladi til Berlin. 

Her blev han nu uddannet paa 
Missiongfeminariet, tog theologifk 
Emsbedselsamen og blev ordineret 2. 

Sondag efter Trinitates i Matthceus- 
fielen i Berlin. Derpaa blev han 
Medhjælper hos sin dyrebare Laster 
Provst Faltin i Kischinero og hasvde 
eig·Lejligihed til at vidne om Kriftus 
sfor Jsdernc J 1870 forflyttedes 
lhan til Mitau som Præst og Missio- 
ncer og udfoldede nu en rigt velsignet 
Virtlomlledblandt Jodetne i Oster- 
spprovinsetne og Lithauen Han hav- 
d’e ogisna den Glæde at mode sin gam-· 
le Talmudleerer igen og paa III-ds- 
lejet at faa hans Øje apladt, saa han 
dpde i Trer paa Frelferen. J sit 
Livs sidste Afsnit hat Gurslsand med 
Undersftiøttelse fra N"orge, Amerika og 
Mildmay - Missionen i London vir- 
let som Missionær blandt Sydeus- 
lands Jeer meld Bolig i Odessm 

Swrmeget det er lykledes ham at 
vinde Joderneö Agtelise og Tillid, kan 
les af en Ytrings i »Allgemeine 
Zeitung des Judentshnms« for 20. 

Jsuni. hvor en Nekrolog af en rus- - 

list Meddeler stuttee sauledes: ,,J sit 
Vierte var Gutlansd bleven det Sam- 
fund tw, hvvvfta han var udgaaet, 
Jssderne, og hans tidligere Jenes- 
lællers Ltdelset hvilede tungt paa 
hasns Sind«. 

»« Tun-L- ·--"-.- -- »-»- ".--k-"..--·.--» s-· 

HYL Symaskinen zz 
Billige Priser. .- - .- JI - Ciode Maskiner. 

I- J.
 T 

OV
O -

«
 
c O

M
W

M
O

U
 

M 

»Don-kenn« Nr. l er i alle. 
Mander en god, solid og E 
billig symaskine. Den syer Z F 

burti0t og uden støj, hat« 4 Z- 
skuffer Og er af nyeste Kon- IS 
struktion. Der gives 10 II 
Äars Garanti paa Maski- Jst 
nen. Enbver Køber vil bli- 
ve fuldt tjlfreds mecl en saa— E· 
dan Symaskine, og skulde 
den ikke viere tilfredsstillen- 
de. kan den tilbagesendes. 

»Don-kenn« Nr. l. Pkiz 316.75. 
ON -««-.- c.-.,«( xhw .««. 

z »Don-kenn« Nr. 2 er abso- 

Ykslut den l)edste Synmsliine, 
z; (le1«lul)ril(e1«es, og den lcan 

," mitnle sig med lnsilken som 

j? helst Mgtslcine til langt l1øj- 
ere Pris. Den har tillige 

Islen For-del frem for »Dan- 
leislce1·en« Nr. l, at den kan 

lulikes ne(l. 

-.l)anskerea« Nr. 2. Pkis 518.75. J 

»Es Trænrbejdet udføres — efter Køberens Ønslce — i Eg- L eller Valnøddetræ. 

f Vi sknl gerne hesvare alle spørgsmaal med llensyn til l 
( 

s «: clissc Mnskiner og give Oplysnin ker frit. Skriv kun til os. Ez, 
Fsug vi vil give nærmere Forlclartng. Belis)l)et bedes sendt 
« ; med licstilltngem 
U; Til forzmnzevnte Priser maa Køberne betale Fragten til 
FJZ der-es nxermeste Jernbanestation. Fragten er 95 Cents for 
) El Iwer 500 Mil og betaIes ved Modtagelsen. 

symaskinen »Dansl(eren«. 
OVenstanende vises Illustrationer at« de forslcellige Model- 

let· afsynmskinen »Danslceren«. 
Denne Symaskine, som fabrikeres specielt for os af en al« 

» 
de storste Fabriker i Amerika, har i en Rzeklce af Aar staaet 
sin Prøvei llundreder afLandsmænds Hjem, og alle er en— 

stemmigeisine lkdtalelser om, at Maskinen giver god Til- 
lredsstillelse og er lige saa god og bellte end Maskinetz bvor— 
for der sorlanges indtil den dobbelte Pris. Maskinen hat høj 
Arm. Det frie Rum under Armen er 59119 Tommer. saa det 
sviereste Arbejde lcnn med Lethed haandteres. Maskinen er 

« 

inhrikeret af de allerbedste Materialer, bar alle moderne 
« 

Farbe-dringen alle Oele er tint afpudsede Og nøjagtig tilpas— 
Saale-, ng altmuligt Henan taget til at forene Styrlce med 

» 

Enlcelthed og til at gøre Mitslcinen letløbende og forebygge 
Muligheden for at komme i Uorden. « 

slz If- Hver Maskine garanteres for 10 Aar. Af- le 
symaskinen bar selvtraedende skytteh selvsættende Naal 

og Automutislc spolevinde « 

Med liver symaslcine folget- et sæt af de nyeste for ; 
l)e(lre(le Staalnppnrater. Apparaterne er nøjagtig tilpas— 
sede til Pressestangem er fabrikerede 11elt af det l)edstestaal. 
polerede og fornililelce og uden Dele af Messing eller andet «’ 

bloslt Metal og uden loddede sanimenfzjningen De bestaa af: 

Rufler,T1tcl(et-, Kinder-, Braider Poch Under Bkaidek slide 
« 

Platte-. shirring slide Pliite, fire Hemmers ak assorterede 
starre-Reh Ottilter, Thread cuttet·, Foot Hemmer og Peller. 
Med lnser Synmskine folget desndem 12 Nat-Ha 6 spuletx 
Uliekunde fyldt med ()lie. stor ug lille Skruengle. somle- 
der. 10 Anrec- Garanti-Cettisikat, illustreret lnstruktionsbzg. 

Vi overtnger Risilmen, om en Maskine bliver beslcadiget -« 

under Transporten. Og vi er ogsaa villige til at tilbngebetale 
Pengene og godtgøre Fragtudlzkg· hvis en Køber linder Ma- 
slcinen utilsttsdsstillende og anderledes, end vi bar fremstillet 
den« —- 

Til Oplysning for dem, der muligvis iklce forstaar, hv0r- T, 
fin- vi sselger disse Maskiner saa enormt billigt. slcal vi be- 
Inærke. at Hensigten lIermed er at avertere for ,.D:insl(eren« h« 
og sknffe den stadig videre og videre lldbredelse, ligesom det 
smntidigr er os en Gliede at kunne forsyne Full-c med noget Esssp 

virlcclig godt. 
Adr.- »Danskeren«, Blair, Nebraska. z» 

« «« « « 

« JMV « J «- 

xixi st- sALMEBøEGER Us— 
ROSKILDE KONVENTS sALMEBOG. 

Yoro sultkn.-l)0gtst« er itnlliumlen sulidt og smulctv med 
tydtsligt Tryk pzm gudt Pupir ng H:t-lgos til billige Pri- 
H(-r. Sulnnshogesr lmvtss iiltid pxm ()plng, Ja vi selv 
trylcktsr (lcm. l)(- lieu-es i mangek fnrskclligis Bind, metl 
(«ll«-r u(l(-n Tochter, mul et cller to «l’jll;tsg, metl eller 
tt(l(-11(;ul(lsnit, mul eller urlen Puder-il »g- smutlsom- 
klug-. Frist-me ist« North-les law-, km UU Cents ng op. 

Vi anbefaler vore Salmehøger i bøjeligt Rind, ila dissc 
iklcn isr san tillmjtsligck til nt bucklits sum (lc stive l3jn(l. 
Nr. 10, inwl et Tillasg, u(l(-n Tekster, 31.8(); Nr. 30. med 
(-t Tillung lwgzxo Tckslrilslckmx sl .80; Nr. 40. med begge 
Till;tsg. Dogge «l«ekstrakklccr, sl.5l0. Alle i bøjeligt lkjn(l. 

Ligelecles alldefales Nr. 32, Inml pnlstret Bind, med et 
,l’ill--t-«I,r ug lnjgge «l’elistræl(lcer, Pris 82.00. 

Vi hat en god salmcbog til BLOXL on lln mul Guldsnlt til 
PUZCL Sc- jtixsrigt vnrt Kntnlog sur skriftpmver ng ds- 
ovrigp surskcsllige ln(ll)in(linger, sum form-L 

For de, som Inslcer sasrlig linc og Olesgante Galan-hegen 
lmr vi fu«-let imlhumlen specicll i meget smuklce ng 
lmhllmre Himl et Parti snlmchogscn Do cr de Hueste 
og most tslesgante sahns-being fort pai- Laxxer i Amerika. 
Alle dingt- salmebogcr er mecl rgclt under Gul(lsnit, mecl 
runclo lljørtjer, n1e(l et Tillæg og begge Telcstrælcket.—— 
skriv ester specielt Cirlculære. 
DANlSH LUTH. PUBL. HOU5E, Blatt-, Nebr. 
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