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Tet har naturligvis itke forholdt 
stq fanlede5, at der nn i lang Tid 
inte: er stet i Ruslondx men efter 
at Revolutionen meke 021 mere tvaltes 
ved lraftige Forholdsregler, tabte 

Interessen sig for Begivenhederne, 
iom naturligt blev viere hinwegs- 
liqe Jmidlertid bringet nu Bla- 
densk fra i Sondags satter lidt th 
tm den Kant. En Organisation i 

!I.!tc-I·tons, der talder iir »Ligaen nf 
km Oktober« eller, ,.Qttoberisternc« 
Mr nvlin holdt et Mode on an- 

geelxet Yldminiltrationen ftcerlt for 
den-:- idelige Udserttelse og Nølen med 

nt itrcrftsastte de Reformprincipper. 
Ton- loveå i Oltobermanifeftet, og 
flers af Pretnierens tidligere Til- 
Lxsrnieres lGuchtoss O-; Shiposs ni. 

ist MaornisRette med ham har sget 
8:,«J«··olnsten imod Grev Witte og 
lieer Kabinet, der used stedfe ftsrre 
"«’k-Ikdlv:nl1ed nedrivesz i den ossent 
liae Presse-. Praltist Alt Elle-Poe 
säer er nn inmd Wirt-z lwis Tikiillinsz1 
stedse blies-r -nanileli,:ere..-.Det real-- 

tsoszgere Berti groejdsessfioobent Jok- 
lkntis Md tnen der-Tret- Grund til of 

l«b«dabe, at de liberalck Marter for in 

ltor Del vil forsiumme, nnar Da- 
eezen for Samntenkaldelien of Natio- 
nixlforiamlingen bliver lundgfort. 
Datoen der tidliqere er bestemt, er 

W. Maj: nren Kabinettet venter par-. 
videre Efterretninner ira Landets 
Jud-re, fee Dntoen endelin licndnss 
ers-z J Vetnsiqtninq »f, at det blimr 
Hnuliat at fnldfnre Valaene i all 

Lo!.:liteterne, ice-Hi-v i Grcenselnn 
dene, til denne Tib, Vil Forfamlitr 
sen kimeligvis blive Jabnet uden at 

denke eftek Reprctietttanterne fra de 

fierneste Distrilter. »Statut« sigen 
at der er iendt Ordre til Autorites 
terrie i Provinserne om at begynde 
q·3i:et;ene inellem Z. os- lst. April oin 

lnuligt 
Der spreg for Tiden en bitter 

Ztrid mellem Vremieren on tidligere 
Handelgminifter Timiriazeii gennem 
kseres respektive ersaner »Musik« 
«Hosudnrstvo«' lden rnssilte Stat) og 
»Nim« Veetnyn«. Grund-en til Ti- 
mirinzesss Assled er den direkte Gen- 

ftand for Ordllifter. men Syst-gä- 
nkaalet one Sanddrulied er reift over 

et Vrev, fom stdftncrvnte siges at 

have modtnget fra Grev Witte, hvori 
han formanes til ej et modlcrtte sig 
Rigets Rand i Anvendellen ofKrigs- 
lov vaa Grund of llrolighederne i 
Landets Jndee. »Gosudrasto« hat 

—«to Gange nagtet Brevets Elsiftens, 
og Novoe Bremyo teuer nu med at 

cssentliggpre et Facsirnile af Brei-et 

Den pan-russille Kongres of Js- 
der, sont i denne Tid holder Mode i 
St. Peteröborg. hat udftet en forme- 
lig Protest imod den Free-manns- 
maade, som det jsdilte »Land« ng 
andre revolutioncre Organisationer 
benotter sig af til ved Terrorisme at 

hindre Balgene i Polen og andre 
Steder. Befoltningen i Polen er flere 
Siedet overveiende isdllt Kongeess 
sen ler, at »Du-Wen Kamp lmsd 

Balgene otl hindre Jsberne i at 

faa den hat-rot ttltreengte Revere- 
lenlatlon indvalgt l Nationalinstru- 
ungern 

Secndlnovianismeriean Liniens 
Darm-er »Mittel- Slates« er afgaoet 
les Edelsten-law Vorge, nnd M 

Maske-e esse-net M Iter sen 
des s. M. 

Marokko-konferensen. 

Haabetom E·nighedbliver 
stedse svageke. 

LStal Roosevelt mægle 
Fred? 

Efter hvad der meldes fra Paris 
cr Tonen i den feanste Presse meget 
vesfemistisi angaaende Makollos 
Konserenseng Resultaten De flelie 
Blade menek, at der tun staat til- 

bage for Franttige tlatt at fremhol- 
de sit Standpunt og faa trcetle sine 
Delegerede tilbage fta Konfekensein 
Der tales dog ogsaa om, at Press- 
dent Falliekes og Premiermininer 
RouvieL der begge er sindige og 
tonfekvative Personen Vil gøre end- 
nu et Forspq paa at opnaa en Ova- 
engtonist med Tystland. Men vil det 

lnltesZ J en lebende Artikel striver 
»der lsath officielle Blad »Le Temp5« 
Iat Sandfynliaheden for at faa en 

isaadan Overenstomst i Stand er liq 
Han og det tilssjer: »Tysletne ladet-, 
som de tkok paa yderligere Indukti- 
)melfer fra Frantrigs Side; men Vi 

Her os i Stand til beftemt at be 
:ncegte Grunden for en saadan Tro 
Frantrigs Jinsdelommenhed hat 
naaet ssne ndersie Gkænsr. Dersoni 
Tnftland vedbliver at viere lige umra- 

aorlia, hat Frnntrig intet endet at 

apre end at trætte sine Deleaerede 
Wage, eftek at det hat tlargjokti sin 

Stillinaen i Marollo faak 
Lin for hviltet er langt at 

foketrætiezkjot Tnstlands ubilline 
Kna« »E- 

Fra Londonßilnder det itle ftort 
Ledkr. J England mener man, at det 
er Tastlandg besiemte Oensiat at hin: 
dre, at Flonferensen ftal spre til no 

get Resultat i Hovedsagen Jtte not 
nied at have fortaftet rimelige For- 
flaq fra sinalamss Side oni Politis- 
Umrinqu i Marmlto bar Tnfllands 
Delegetede frcmsat urinielige For- 
flaa Um Ledelsen af en Rigsbanl i 

Marotta 

Im thgecikas llages der over, It 

Feonfekenfen ingen Ting udtetter, 
lommer ingen Nesnltatee til. De 
italienfte Deleaekede arbejdek for at 

faa Stridspnntterne undetlaqt Vald- 
aift, helft af sltrkesident Roosevelt. 

Der er een. som iaftholdet et opti- 
miftift Snn vaa Konsereniens For- 
handlinaek, oa det er Formanden for 
vor Delegation, Ambasfadpk Whiic. 
Oan inener, at der flattelig vtl blive 

«opnaaet lsnighed mellem Magierne. 
ID» samme » vi tiibsieiig tii at 

tw: ttii hvor vil Tyflland hen med 

sine Fotdringer, naat det tommer til 

lnt staa ene og fokladt med dem? 
) 

David B. Hendekson dad. 
l 

T 
; Tjdligeke Speatek ierftyrerj i 

ivon nationale Nepræfentanthug, 
David B. Hendersom døde Sondaa 

LEftekmiddag Kl. 2 i Mercv Ho- 
spital, Dubuque, Ja» af Parestk 

l(delvis Lammelfe). Vi hat for haft 
Anledning til at fortælle om haus- 
·andont, der Inentes at have sin Aar- 
sag i Saat, som han sit i Borgek: 
trigen. Siden et Angteb sidste Mai 
hat ban været meget lidende og del- 

vis fra Samlingen. . For en Uge siden i Fcedags sit 
lhan et unt Anfald, som bersvede 
ham Snnet. Han Iunde da ingen 
lende meke uden hans Dust-m fst i 

Ftedagä da hans Aandsevnet und- 
te tilbage for faa Türkei-, hvokefier 
ban sit et nyt Tilbagefald, der endte 
hans Liv ovennævnte Tib. Hans 
Begravelfe vil blive fotsprget fn 
Epistopallirken. 

David B. Henderson var fsdt i 
Skotland den It. Makfs 1840. Se: 
Aar gammek tom han med sine For- 
ældre M Illinois, og M Iowa tpm 

han i 1849, hvor han siden hat haft 
sit Hiern. Han nød almindelig og 

alademist Dannelse, og i 1861 lod 
han siq indstrive i Unionsarmeem 
twor han avancerede til Forstelsjts 
nant ved tolvte Jowa Volunteer 
Regitnentet. Ved Carinth miftede han 
sit ene Ben og blev hjemsendt. Men 
han melte sig atter til Tjeneste oa 

blev Oberst for 46de Jowa Volun- 
teers Regtmenl. 

Siden Kkigen hat han vceret valgt 
til fleke Tillidshverv. Bl. a. hat han 
været U. S. Distrikts-Advolat i 

Jolrs., og i 20 Aar, fra 1883—1902, 
tjente han som Kongresmedlem ika 
Iowa. Han gennominekedes i 1902 
men trat sig tilbage. 

Han var Spealet i Repræsentanis 
huset under 56. og 57. Kongresfams 
linger. T 

Sidste Nyt 

Roosevelt fom 
Fredsstiften 

Kulitriten er iile endnu nfværgeL 
men der arbejdes fremdeleg ihærdigt 
paa at hindre, at den ital bryde nd 
til l. April. Forhandlingerne mellem 
Haardlularbeiderne og Mineejerne 
aaar godt og tegnet til at siulle re- 

iultere i en Overenslomst Forhand 
linqerne i Blødlulegnene hat deri- 
mod fremdeles merke Udsigtek. Men 
nn liar Pkcesident Rocsevelt begyndt 
at stride ind for at ftifteered Han 
bar fendt ei Brev til John Mitchell, 
bvori lnm siaer, at han med megen 
Betmnrina har lagt Messe til, at 
iidfte niellemstatsliae Konvention it- 
le er« resulteret i nogen Ovekens-« 
tonift, oq saa formanet han til at 

note den ndersie Anftrængelse for at 

cspnaa Forftaaelfe, for Fristen udlI- 
l-et, oa iti Landet for den Kuhmi- 
tet. der vilde ramme det, om der 
ldlev en ndstralt Kltlftrile. J An- 

lednina af dette Brev arranaeres der 
nu for en national Konferense uf 
Minearbeidetne i Jndiannpolis den 
131 Mal-ts. 

Datoen for Nationalka 
snnclingen bestemt. Til 
Morgen i Dag bereites, at Sinken 
ai Russland hat udftedt en nn Mass, 
der heftemmek 10. Mai som Da- 
aen for Smnmenlaldelsen as Rus- 
landg intste Parlament Regerinam 
mener at vcere kommen til Overtsei 
visning om, at Valgene til National- 
torlamlingen til den Tid tan være 

iaa langt fremssreden, at Forsamlins 
gen lan aabnes med en Majoritet. 
Man l)aabek, at denne Kundgørelse 
oil geke meget til at bringe Ro i 

Landen 

Om quho-Mokdet· 
Fra Boifc (5itn, Jdal)o, melch 

under ZLL d5.: Detektiver, sont bar 
vrcret i Virksomhed angaaende CZA- 

pen mod Clmrles H. Moger, W. D- 

Oamvood og G. «21.,Pettibone for 
Snigmotdet af Er Guvernøt Frank 
J. Steunenberg, erflcerer, at Mor- 
det planlagdes sidste Summer of 
Ham) Orchard og L. J. SimpkiI-H. 

Orchard, der hat asiagt Bekendekse 
nm sin Deltagelse i Motdei, for- 
tællek, hvorledes de, der var impli- 
cerede deri tilbragte flere Uger sam 
men paa Fisieti og Jagt, medens de 
ordnede Enkelthedernr. 

Otchakd hat tilstaaet, at han nd- 

lagde Bomben, assisteret af Stephen 
Adams. Detektiverne paasfaat ogsmL 
at Weitem Federationz Embeds: 
masnds Bessg til Jdaho i den til- 

Inneladende Hensigt at fette Fade- 
tationen paa Benene der igen, var i 
Virteligbeden for at fuldende Detail- 
lerne anaaaende Snigmokdei. 

Alle, som var implicetek i Mordst, 
er nu under Arrest med Undtaqelfe 
as L. J. Simpkins, for hvis Paa- 
gribelfe der er udlovet s1,000. Man 
ssgek effer ham i Oregon. 

Hist oq tin litauot Landsmann 
« 

Tilceg til »Kots og Stierne«« 
for Jan. indeholder Fortegnelse over 

Lande »Den dansle Kirte«c og »Den 
sc-r. dan. ev. luth. Kirte«s Præster 

«oa deres Adeegser. Den dan. Kirle 
tcelter nn 62 Prcester i De sorenede 
thater og Den sor. dan. Kirte 96. 

LVore to Prcester i Canada er itle 
inlt med i »K. oa St.«s Fortegnelse, 
heller itte Pastor Winther i Japan- 
Med die-se Z og saa Past« S. C. 

Eritsen lsom heller ilke er talt med) 
oed vor Stole var Tallet paa vore 

ltircester liqe 100, men ved Past. 
cltolseg Død er der jo otter truklsxt 
een sta. 

P. Mortensens Kandida- 
tu r. Fra Lincoln meldete-, at man 

plndselia hat opdaget en gammel 
IVedtasaL soin synes at slulle stille 
zsig i Vejen for Statstasserek Mor- 

ltensenH Kandidatnr for Grimm-dr- 
.embedet. Nasvnte Vedtcegt stal inde- 

lmlde den Bestenimelse, at en Mund 
«itte tan stille sig som Kandidat for 
set andet Entbede, saa lange han 
sitte bar udtjent i det sørste. Denne 
lBestemtnelse bleo fattet for slere Aar 

iiden, da en limbedsmand i Jttstits- 
:departetnentet søgte Nomination sor 
«et høiere Embede i samme Departe- 
unent. 
l Nu er nmn itte riqtia Pan der 
.liene med, om den stal geelde, two! 

.er- Statgemoedsmand søger Nomina 
tion til et Entbede i et andet De- 
Partetnent, on vor Landsmand Mor- 

tensen bar itor Lust til at san dette 

Zporqsmnxil provet ved Statean 
Lsojesteret Dette lnn ste ved, at ban 
indqioer sit Navn til Statsselretce 
rens Kontor som Kandidat for Gn- 

tstsknørposten Selretckren vil da mit 

liavis i Kraft as denne gamle Ved 
tceat nernte at sætte Mortensens 
Naon paa Listen. Dct Vil give Mor 
tensen Lejligtted til at drinne Zonen 
for Højesteret oq sitre siq en Ken 
delse forinden Nominationen 

Vor dansle Kirle i Linn- 
lia. J »Den dnnsle Pioneer" for 
sidste tiqe leeser di følaende: 

Den danfl lutberste Mitte tun 

Mit-, Ili. LU. Et» hat i den sent-re 
Tid underanaet en suldstasndin Eli-- 

tlanration, on Hirten-J Jndre del 

nceppe, naar Arbejderne er fuldt scer 
diese, lilive til at lende igen Der er 

ptsleoen tagt et helt nnt Luft, on ltele 
Jnteriøret er malet on deloreret ca 
pudset ot- tma en scerdeleg smagfuld 

kMande Deguden vil Kirten blive 

ludstyrct med prasgtige elettriste Ly 

.setroner, som den lnn takke sm Una- 
donissorenina sor, der med stor 

zSelvopofrelse bar tilvejebraqt Mid- 
lerne til Anstafselsen as disse. 

« Menighedens nnge energisle Extra-it, 

lVastor A. M. Nielsen, der overtosi 

.tsmbedet ester stirtesamsnndets For- 
mand, He. Pastoe Christiansen. de-: 

nu et i Audubon, er meget asholdi 
og samler stcektt Interessen om 

Mitten. 

Antagelig vil Jndvielsen as den 

iuldstcendigt restaurerede Kirte trin- 
ne soregaa anden Sondag i Mart3. 

Mindetaler. J Racine holot 
Prasterne ved de site dansle Kirter 
Mindetaler om Kong Christian den 
Niende sortige Ssndag. 

Bidrag hfemme sta. »Den 
danste Kirsc« i Amerika har ist-In 
Rotz og Stierne« det sidste Aar 

modtaget i Underststtelse hiemme 
ska 4675.65 Kr» deras Aarsbidraq 
sra Staten 3500 Kr. As denne Un- 

dersttttelse hat Stolen -t Des 
Moines modtaget 1044 Kr. Deta- 
den 500M.tit Forstanderens Lon. Tit 
Udsendelse as Leeres Fr. Ketstensen 
og Pastor Chr. Schousboe - Jensen 

»400 Kr. hver. Højslolerne t Nysted 
sog Danebod hat faaet 378 Kr. for- 
luden en Billedgave til Danebod n 

l50 Kr. « 

Trinitatis Menighed i 

t5hicago afholdt iflg. »Shi. Posten« 
siätandag Aften den 19. ds. et me- 

lnet streckt bei-at Møde i Anledning 
jaf den fra St. Ansgars Menighed 
kmodtagne Resolution af 12. ds» 

Ilkvori St. A. Mgh. udialte sig i Fa- 
ztior af en Sammcnslutning svxn 
·Svar paa en fra Trinitatis Menigs 
bed modtaget Forespørgfel tman 

zEfter en til Tider Ineget flarpt Ord- 
»vetslinn af forftelline foretoges Af- 
vsxemninkh som forkastede Sammen- 

Isnitningem on folgende vedtoges af- 

-sendt til St« Ansaars Menighed: 
»Ved Trinitatis Menigheds Ets- 

tramøde den 19. Februar 1906 bleo 
det vedtaget, at Sekretceren tilftriver 
St. Ansgarg Menighed, at Sam- 

lmenflutninqs Spørgsmaalet hat 
Været til Forl)andling, men blev 

nedftemt med 24 Stemmer for For- 
O« finget og 1«» ctemmer imok.« 

; Dei dauske Ardekdoms- 
lzjem i (5hicago. Jfølge Pur- 

tfcdenteng Aarsberetning for 1903 

ltiar dette Aar hattet meget hell-- 
Histingende for det dcmste Judex-dems- 
«l)jem pan Grund af den vedvarende 

;:Jnteregse, fom Foreningens Med- 
llemmer bar udvist i Hjemmets og 
2Foreninqeng Arbejde Foreninaenz 
Jndtcrgter i 1905 hat vceret STGZIA 
ued Fester og Pienic, Kontingent 
.«k-1·«)1.25, thagelfespenge 8200, 
«llenaegaver S117, Rentepenae WITH-«- 
241, Knssepenge 82(1.«8, inmt .2M 

for Land, folgt af Foreningens 
Wende-m i Nivet Grove 

De aanile befindet sig vel i Hjems 
rnet til Glaede for Hustomiteew Da 
det hnk vift fin, at der er mere Ar- 

lxejde i Hjemmet, end de gcnnle 
Masnd lan laalc at udføre, hat Be- 

funelfen vedtaget at unscriie ei Æzx 
tclmr til at heftnre Hjemmet fra 1f:e 
antg IWL 

Fra lscdnr Falls-. »Dan- 
ners.« as sidste llge meddeler: Pn 
sie-r H. P· Jensen med Familie er 

mit fm Bnen, on eftcr et Ophold 
lsnizs Mu» Jenseits Forceldre i Storn 
lFounty ganr Reisen videre til Min« 
den, Nebr. Anden Sondng i 
Mai-is ventes Past. Nyernp nt hol- 
de sin Jiltmsdelsegprcediken her. 

Post. Vl. Th. Dorf og san 
»Dannevirle«9 Rednttør vetsler i sid 
fkc Nr. ni »Dannev.« tennnelia ftar 
pe Ord otn Orden eller Uorden i 

»D. dan. siirte«. Men endnu snneE 
Past· Dorf ilte at have fundet fia 
lieføjet til at reden-are for den Jn- 
iinuntion, som han- i et forrige Nr- 

ludslyngede imod vort Samfund· 
»Man han føler sig berettiget til at 

Hlaa om sig med løfe Ord og falst 

fVidnesbnrd uden AnsvarZ Eller fere- 
jikæktet han at tie, naar han hat 
Wert uvedekhceftig Tale? 

DansliAmerikansk Sel- 
slab. J sidfte llge stulde det Sel- 

«siab holde sin førfte Genneralfotfams 
ling poa Shercnan House i Chtcago. 
Sonn fremtagende Gester noevnes 
Frabritant Essesen fta Perth Am- 
boh, N. J» Halvor Jakobsen fra 

ISan Francisco, Jngenisr Geoeg 
Kittegaard fta New York og J. 

IFrederitfen fra Little Falls, New 
York. Om dette es Resultater 
vil vi formt-deutli, se noget med 
det føtste. 

— 

i Bote stns Sptog. Der- 
om siriver en M. A. Hausen i 

»Chicago-Vosten for sidste Uge bl. a.: 

»At der indsnigex sig entelte engel- 
sie Ord i vor daglige Tale laui 
knapt undgaaes, da der er saa’man-T 
ge Ord, som daaeligt tan finde enl 

danst Ovekscettelse, der vil Udtrykle 
netop samme Mening, med mindre 
den hele Scetning omsirives, eller 

Heettere omsiges. Men saadanne Ord 
er ejheller «af dem, der stader vort 
Sprog som et Hele. Eksempler ck 
vel her unødvendigr. — Paa den 
unden Side maa jeg dog bestemt pro- 
teftere imod det saa almindelige 
Blandingssprog, fom det desto ver-- 
re falder de fleste as os saa let at 
benytte, og som mere er Udslaget af« 
Skødesløsshed med Sproget end et 

naturligt eller nødvendigt Resultat 
us vor Amerikanisering. Blot her 
et Eisempel for at vise, hvorvidt 
denne Vane kein bringe os: For no- 

gen Tid siden traf jeg en Dansker, 
med hvem jeg indlod mig i Samtale, 
under hvilten jeg lagde Mætke til, 
at han var et Offer for Blandings- 
Vanm Jeg tillod mig at bemærle, 
at det gjorde mig ondt at here mine 
Landsmcend herovre glemme vokt 
Elltodersmaal efter nogen Tids Op- 
hold her, og her er Svaret, akkurat 
som Monden gav mig det: »Ja, Du 
a dæm reit, (Udtaleform benyttth 
-— naar nogen fortæller mig di hat 
forglemt at tale Dunst, saa puttek 
jce dem ned som en dæm fuel. De 
mirler mig dog saa dcem madt.« —- 

Jkte sandt, en dejlig Mundfuld 
,,Sproq«? Og dog troede den staf- 
tels Mund at han talte Danst.« 

Tiet værste var dog, at han havde 
faaet fat paa Ord, der er lige soa 

Ystyzme oq ufømmelige paa Engelst 
som paa Dunst 

2,000 Mennefket omkomnr. 

Jst-a Bneua Bentura, Columbia, 
meldesz um frygtelige Ødelæggelser 
lang-J Calumbias Kost. Der figes, 
at 2000 Mennesier er omtomne, non- 

mesj ved Overfvømmelfe fra en 

Tidizsbølge, fom flog ind mod Kysten 
fsdfte Ongdag, dels ogsaa ved sam- 
menfmrtende Hufe, som Følge af et 

frlmteligt Jordstælo 
Jordflcelvet indtraf Kl. 10.35 om 

Formiddaqen oq varede omtrent 7 
LUZinuttcr Bevcrgelfen git fra Nord 
:il Syd. J ncevnte Bn grebes Be- 
foltningen af Strcek, kncelede ned, 
præd oq bad i Gaderne. Efter Jord- 
ftcelvet kom Tidsbølgem der ingen 
Stade«gjorde ber, men des mere 

lange-» Finstern Silbe, som antommer, 
beretter, at de hat modt Hundreder 
af Liq og Hohe af dsde Fist, oq 

mange Settlementer var bottfejede. 
J Tunmco var Skaden fra Jord- 

stælvet og Oversvømmelsen starre end 
i Buena Ventura, oq nogle faa Mens- 
nefter omlom. J Popayan tog Folt 
deres Tilflugt til Telte og holdt 
Talsigelfess-Gudstjeneste. Der føltcg 
i det hele 12 tydelige Stød, men 

man trot, at Faren nu er forbi. 
—.» —,. —· -«x«-—.- »-«. ..·. ... .--..,-- 

Eingriff-Dunst Ot«dbog. 
For de, som ønster at tilegne sig 

den akkurate engelfke Udtale af en- 

geler Ord, da er Illvestadis Engelsl: 
Dunst Okdbog langt den bedste, ved 
nt den ungiver den bestemte Udtaiz 

nf ethvert engeglst Ord med at beuge 
danste Bogstaver og ved dem angive 
den bestemfe Lvd, som stal brugeg 
ded Benoevnelsen af engelske Ord. — 

Tillige er der fuldstændig Fortlaring 
over Meningen af ethvert engelsk 
Ord, som et angiveL 

Denne Bog er absolut den bed- 
ite for Nnkommere hertil Landet og 
anbefales frem for nogen enden. 

Bogen er paa 730 Sider, trnkt 
med letlæselige Typer, og er ncefjm 
L Tommer tyk. 

Prisen er 82.,50 frit tilsendt 
jDanish Luth. Publ. hause 
i Maik, Me. « 

J- 

oed Afrika- Ftpver. us wiss Se. 
I Butter, oveesak af che. Stricket, 
I Lege. 


