
o.s.v., hvor der boer en Mengdc 
deer. Jedesforsplgelser af rent nd 

sagt djævelst Art derer jo med til 
Dagens Begivenheder i Rusland 

J Danmart har deres Stilling 
altid været bedre. Dog bpd Kri- 
stian den Femtes dansie Lov, at 

ingen Jøde maatte bo i Landet 
uden tongelig Ttlladelfe, hvorfor vg- 
faa Joderne mest flaklede om fom 
Bissetrcemmerr. J Aaret 1819 brod 
»Jodesejden« ud, hvor Pobelen for-·- 
fulgte og flog Joderne. Men siden 
Grundloven blev givet har de no- 

genlunde tunnet bo i Frev. 
Her i Landet hat der vist nceppe 

veeret nogen aabenbar Jedeforer- 
gelse7 mende hat været og er den 
Dag i Dag ringeagtet, ja foragget 
as den store Masse. 

deernes Tal, spredte fom de er 

over hele Jorden, er for Tiden den- 
ved 7 Millioner. 

Men at, hvor siulde Jederne dog 
leere at forstaa Karligheden til dein 
i Frelserens Sjal, den Karligheo, 
der aabenbarede sig i hans Taarer 
over Jerusalem hin Dag paa Blie- 
bjerget! Det Folt, der kaldte sig 
med Kristi Navn, viste dem tun 

»Hjertets Haardhed, Hiertets Kut- 
de«, stod fom Fjender over for dem. 

Kriftenheden havde glemt Frelserens 
Bsn paa Korfet: ,,Fader, forlad 
dem; thi de vide itke, hvad de Stre! 
glemt »Mennestens Sen er itte kom- 
men at fordærve men frelse Mennes 
stets Sjcrle.« 

Gud ste Lov; han dog nu ved 

sin Aand omstder et lidet hat faaet 
Guds Menigheds Øje opluklet til at 

se dens aber Styld overfor Js- 
rael, saa Israel nu atter begynder 
at merkte Jesu Kristi Hierte slaa det 
i Mode. Det varsler om, at »Da- 
gen snart vil fremstraale«, da Her- 
ten vil udgyde over Israel »Naa- 
dens og Bsnnens Aand«, og da Js- 
rael stal »se hen til ham, hvem de 
dar gennemstunget, og sorge over 

ham med en Sorg fsom over den 
eneste og tlasge bitterligen over ham 
som over den sprstefødte« (Zak. 12, 
10)." 

Vore norsle lutherste Brodre her 
i Landet hat en felostcendig Virt- 
somhed blandt Jederne sog fejrede for 
nylig 25 Aars Jubelertim for Zions- 
Ioreningens Stiftelse og udgavi 
den Anledning en Bog over dens- 

Virlsomhed. Bogens Navn er: »si- 
onsforeningens Historie«, as Prof. 
J. H. Blegen, som jeg hermed gerne 
vil anivefalr. Den faaes om itte fra 
Danish Luth. Publ. House, Blair, 
Nevr., saa hos Prof. J. H. Blegen, 
Minneapoiis, Minn. Dersom no- 

gen stulde fole sig ovfordret til at 

itsutomrne Israel med en Gabe, san 
den sendes til vort Samfunds Kas- 

serer, Marcus Beck, Blatt, Nebr. 
fJndsendt sra Trin. Sem. 

Hedningernissions-For- 
eninsg ved T. P. Beck.) 

Blandede Mkddelclfer. 
IV. 

11. Forberedelfer til 
Reisen. 

Naak man stal paa en lang Reise« 
liltmnges der jo altid en hel Del 
Fotkekedelser. Vi blev hindrede en 

hel Del i vore, saa det var slet itte 
let at blive fcetdig til at fotladc 
»Solhjemmets« Land. 

Fpkst sit Maya en :neget slem 
Hudsygdom, paa begge Hander, el 

Slags Udslet, der er temmelig ap- 

mindelig blandt Japaneserne; d:l 

angriber ilckt Fingrene og er man 

ille paapassende, vanslabes Neglene. 
der situmper samtnen. De sidfte 6 

Uget vi var i Japan maatte han- 
deene holdes l Bandage, der maatte 

stiftes flete Gange dasglih, da hun 
jo itle ist gammel not til at mod- 

staa Fristequ til at end-be her-Idee- 
ne mod hvad sont helft, naat de 
begyndte at cls. 

Sau pan anden Paafledag sit 
Nellie —- der var 5 Aar —- Bron- 
chitis, med en i fort efter paastls 
gende Angel-tendele faa vi maatte 

vaage hos hende om Ratten til den 
sidste Nat vi var i Kurume, —- hun 
sont first pp Dagen for vi reiste 

kadagen ist vi reiste fil Mayc 
saa ogsaa Lungebetændelse, der do; 
ille fit Lejlighed til at udvilte six 
ridere, da vi sit Lege med del sam 
me. Sua l sidste Uge begyndte fsrl 
den ene, saa den anden og Aftenex 
fst vi kejste vor lllle tun hqlv Aa 
gamle Ktlfttan at holte —- det va 

,Mghosten. 

1 

Det underlige var dog ikte aleneJ 
at alle disse Ting siulde komme net- 

op i distse saa travle Dage, men at 
netop dette flulde vcere den bedfte 
Forberedelse Man lom til at spor-» 
ge: hoad er dog Herrens Henssigt 
med disse Tilstilkelser? Slulde vie 
ikke faa Lov til at begynde denl 
Reise, vi saa lcenge og saa lcengsels- 
fuldt havde set hen til? Da lomj 
der et Ord, som i længere Tid havde 
genlydt for mit indre Dre: »J hansi Haanx« — det blev Losningen.( «Mine Faar here min Røf — 

—l oa ingen flal rive dem ud af min« 
Haand.« Det bleo ntuligt at fide- 
at man ilke oilde gøre andet end 
hvad han, der bot i det høje, vilde« 
lade os gere. Det gav ogsaa Fri-i 
modiabed bag efter, da de endnns 
Vansleliaere Dage korn, dels paa. 
Stibet, dels efter at vi lom til 
Taroma. 

,.. »· J» « « « » 

12. Overrejsen 

Den 4de Maj sejlede vi ud fra 
Moji, var i Kobe fra den 5. til den 

7. og i Yokohama tun nogle faa 
Timcr den 9.; satnme Dag lom vi 

faa ud paa det aasbne Han. 
Süden oi sejlede med, var 

,,5hawmut« at Bofton, en stor 
Fragtdamper med Kahntter for ca. 

60 Ferstellasses Passagerer. Da det 
er fladbundet og bredere under end 
over Vandfladen og udftyret med 
to Slinarelsle, gaar det forholdsbis 
støt og rolig, felo hvor man vilde 

faa sig en slem Vusggetur paa et af 
de celdre Stibe 

Det næste, vi kunde være tat-tem- 
lige for, var det yndige Vejr. Slibet 
var paa sin 13de Rundrejse mellem 
Tacoma—— Japan —- Kina — Philip- 
pinerne og tilbage igen, men Kap- 
tajnen fagde, at det var det smal- 
teste Vejr og den roligste So, hart 
cndnu havde haft mellem Japan og 
Amerika. Kun en Dag tom oi ind 
paa et Bcelte, hvor der var stcert 
Eingang efter en Sydostoind som 
oi dog ille markede noget til; ellers 
rar Oavet saa stille som en Molk- 
dam. Der blev altsaa heller itle enl enefte Times Sssygr. » 

i 
! 

Da Billetterne bleoe tobte i Chi 
caao, blev det bestemt, at oi flul lde 

have Kahntterne 8 oa 1s). Dem hav 
de man folgt i Japan, saa gav man; 
os 5 oa 7, men dem havde man folgt 
i Seattle. Saaledes gil det til, all 
der til ssdst itle var andre Zteder! 
for os Paa Zlibet end en af de to 

scerlige Kahytter, som lun maa af 
kenyttes mod Dobdeltbetalina. Hvili 
ten Betydning dette havde for est 
fit oi forft ret at merkte, da vi band-II 
fotladt Yokohoma on Maya bleoT 
sog, medens de andre to davde Rig«fl 
boste i den Grad, at de ofte var- 

omtrent borte i de med denne Hofte 
folgende chelingsanfald Her hav- 
de oi faaet en stor, betoemt indrette:, 
ypperlig ventileret, lys saht-L hvor 
oi tunde vcere allesammen, hvad vi 
itle lunde i de altnindelige smaa, 
snceore Kahytter. Saaledes havde 
Herren selo lagt alt til rette for 
os baade paa den ene og den anden 
Maade, saa at vi dog var i Stand 
til at komme ooer Havet til Trods 
for Sygdom. Trcette og forvaagede 
naaede vi saa omäider til Tacoma 
den 24. Maj. Emigrant Jnspels 
toten, Lægerne og Toldhussorvak 
teren var udspgt venlige mod os 
faa vi lom i Land med forholds- 
vis vethed 

13. Tacoma. 

J Dannevirle havde jeg liest, at 

Prcesten for den danste Menighed 
havde forladt Byen og Landet; 
jeg opspgte da Selretæren for Me- 
ntgheden for at faa at vide om 

Præstebvligen fremdeleö ftod tom, 
da vi jo manglede et Sted at gaa 
ben. Dei var imidlertid allerede 
udlejet, men det gav Anledning til 
anllige Ven:slaber, idet jeg strats 
dies Motdret til at prædile for 
dem. Den ene Sondag blev til 
mange og talnemligere Alb-ter- 
lkedi tut-de man ncrppe satte sig. 

Der er io en stor daan Befoll- 
ning i Tacoma, men der sont saa 
niange andre Steder sit de Lov til 
at leve uden kirkelig Betiening el- 
ler Paavirlning. Pastor N. han- 
sen belegte i sin Tid Byen og gav 
vel Stsdet til at den nuvcrende 
Menighed blev dannet; der var 

enlelte, som tidligere havde veeret 

kiMedlemmer as Menigheder two- 
krende den dansie Ktrle paa andre 

tStedery laa Menigheden besiuttede 

s 

at flutte sig til denne Kitte. Men 
ogsaa der var Mangel paa Ar- 
bejdere saa det blev mest ved man- 

nedlige Bespg andetsteds fra at 

Menigheden betjentesz den holdes 
i Live men Vætst var umulig. Saa 
sit de en Prcest til at bo l Byen Ig 
epførte en meget smut Kirte og en 

stor rummelig Prwfteholig Pre- 
sten blev der imidlertid ille en 

Gang to Aar, og nu ftod de ligc 
saa enlige og hungrige etfter Gudks 
Orsds Fotlyndelse fom nogenssinde 
lidligere. Det var mig derfor en 

ftor Glcede, at jeg paa nogen Maa- 
de tunde tjene »dem, mens vi var 

der. 
» 

Zondag den 2den Sept. var jeg? 
blandt dem lidfte Gang; vore gam- 
le Venner Fred. Pedersen fra Ell 

Horn havde indbudt os til Mid- 
dag; mens vi sad der om Eftermid: 
dagen torn der Bud at nogen ven- 

tede paa ios hjemme. Vi git hjem 
Og fandt hele Menigheden stuvet 
ind i de smaa Værelser, der den 

Eftermiddag var alt for smaa, i 
Køtkenet haode man travlt med at 

tage, og i Spiseftuen stod Vor-del 
dekttet med alle mutige gode Vi- 
rer, og det begyndte at klare sig 
for eilt-H Beoidsthed, at dette maaties 
vcere et Overraslelses selstab, man» 
as og til haode læst om i »Dan-« 
steren«, i Forstningen var man jo 
alt for overrastede til at teent.-. 
Saa blev vi herniede, Herren, blev 

tatlet, noget af Maden forsoandt 
og baade Eftermiddag og Aften 
henrandt under Samtale og Sang 
og med Guds Ord og Bøn blev 

denne slønne Aften afsluttet. Ja —- 

jeg maa ilte glemme at sige at ved 

Bordet reiste Formanden fig, holdt 
en Tale og lod en Pung med 25 

Dollars i Guld falde lige neid paa 
min Tallekten. 

Her ønfter jeg at gribe Lejlig- 
heden til at bringe Menigheden 
min og Huftrus hjeeielige Tat for 
al den Venlighed vi mødte fra førit 
til sidlt, niens oi var der; den hjalp 
meget til at gøre de mørte Tincer 
lettere at beere. Den hilfes med 

Es. 60,1. og Ønflet om Guds riae 
Velsignelse over den, faa den maa 

blive et llart Lys i al den Van- 
troens og Bevdslighedens Mørte, 
der hoiler over vore Landsmænd 
der. 

14. Kyftrejsen. 
Den 10. Aug. reiste jeg fra Ta- 

coma og besøgte saa efterhaanden 
den forenede Kirles Menigheder i 

Portland, Eugene, San Jst-antis- 
co Easton, Selma, Reedley og 

Ferndale og naaede til-bage til 
Tacoma den lste Sept. Fra den 

danfle Kirles Menighed i Junction 
City, Oregon, haosde jea Jnde- 
delse, men et Jordftred, der for- 
sintede Toget i 26 Timer hindrede 
mig i at komme der. Den danste 
Kirles Menighed i Enumelaw hav- 
de jeg tidligere besagt. Ligeledes 
haode jeg aflagt et Beføg hos en 

Landsmand ude i Sstoven syid for 
Tacoma, en Landsmand i dobbelt 
-Forftand, der har vist at han har 
stunnet ftaa ene i omtring 15 Aar 

Juden at tabe enten Troen, Haa- 

slet eller Karligheden til Herren cg 
hans Riges Sag. 

Jndtrytlet af min Reife derude 
blev: Der er Fremgang i Guds 
Riges Avbejde ooer hele Linien, oa 
der er Hat-b om endnu ftørre Lan-d- 
tsindinger paa næsten alle Punkten 
Den væsentligfte Hindring nu sy- 
nes at viere for lille Arbej«dsstyrle. 

Der er Kerlighed til Guds Riges 
Sag baade hjemme og ude og man 

er villig til at hjælpe med de Mid- 
ler, man er bleven betroet. 

Det var nu mit Jndtryt og jea 
haaber at det itte er fortert. Ref- 
sen var mig saaledes til megen 
Opmuntring og Glæde, og jeg hat 
det Haa«b, at den for Wenig-he- 
deknes Vedtommende heller ilte 
riar uden Bethdning ved for-get 
Kendsiab til og Interesse for Ja- 
panmiöstonesm 

Her Insier jeg ogsaa at sende en 

hiertelig Hilsen til alle Preefter og 
Menigheder for al den Kæelighed 

Ijeg var Genitand for, mens jeg 
iaflagide de7tun alt for torte Be- 

ifsg; jeg tillader mig at se paa den 
Horn Udtryt arf Kerlighed til den 

ISgeg ieg fremholdt og sent-Eleme- 
lkc 

15. Flytning, Reises-, o.l. 

Den öte Sept. reiste vi dmsider 
kmed Ætentoget fea Taeoxna til 

q 

Minneapolis, hvor vi anlsom Last- 
dag Eftermiddag, Søndagen prak- 
ditede jeg i Minneapolis og Still- 
water og om Mandagen rejste jeg 
til Kredsmødet i Greenliille, 
Mich. eftser Jndbydelse af Kredsens 
Formand. 

Ester Opholdet i Michigan flal 
jeg besøge faa mange andre Me- 
nigheder i Illinois Kredsen som 
Tiden før Oktober tillader. Saa 
længe bliver min Familie boende 
hos min Hustrus Sesster og Stdn- 

-ger, derefter siulde vi prøve at 

leje Has. Min Adresse bliver all- 

saa foreløbig 
Care of Rev. N. Hausen, 

2211 South 28kh Ave» 
Minnearsolis, Minn. 

Med venlig Hiler til Læferlred- 
sen. 
p. t. Greenville, Mich» 

J. M. T. Winther. 
.---— ——--—..-—-—---— 

Til vore Abonnenten 

Kcere Venner. —- Vi vil gerne 
paaminde edel-, som staat til Re- 

stance for Bl«ade, der modtages fra 
Danish Luth. Publ. House at vi 

ircenger til vort Tilgodehavende. 
Det sial være os en stor Glædc 

at modiage Abonnentspenge for 
Bladene, inden vi bliver nødsaget 
til at udfende Regninger. Det lo- 

sier os jo meget at udsende Reg- 
ninger paa alle de Smaabeløb, vi 

hat tilgode. Vore Venner lan spare 
os den Udgift ved at indsende Dort 

Tilgodeliavende, hvillel vl haasber 
de fleste er villige til, da det vi! 

bjælpe os over den luappe Tid og 

spare os unødvendige Udgifier. Med 

Haab om, at dette ilke glemmes, 
men at vi inart maa here fra edcr, 
tegner vi os med Agielse paa Danish 
Luth. Publ. chses Begne 

Paul Peiersen, Bestyrer. 

M Imdrtsnldt 
TYlbIId Rock-Ich 
nennstde rtl m iruf-es 

dxtlc imnkkc 
ssh .ka ALTE-, 
Vorm v(tnlt, 
Innre- kllkk 
Os·r1"c- Etw- 
1clik- Tr! rr 
isn richer 
mlnpletterest 
I-!gtt(t-«·sis, 7 
much-L « us 

t: x II k- nsmn 
palanuxsikrr 
Mus· trvxr 
sei-, mkd lpoin 
kmn 1 tln « 

Ein-Its Sonne-C 
C. L.T Nil Te 
Inn rinnt-neue 
riet, besinnt fu«-. 

Hymn- Vssnunmuk TM« un- «r.1dm.;·«e nnnr T-« be- 
tnler Exmc.«m(e1m:1 an nun. 

Ins-im Tk-5.·1Id.r (";«-·II nun Bmxljanuh Destillka 
afr m Ams- iiq Thurm T I« It as 111 r r iom im 
der M Brstillum us: Illrk nd m- an un (««.—-h nick- 
V(-s1illns(1m,oei H Denn-.- 11 llr sont Vrtnlinn str vors-J 
Akt-rissen « 

cENTRAL MERCHANDISE co. cknot inc.) 
MASOMC TEMPLE. 

Oepsktmcnt 12. chics30. Ill. 

The Lutheran 
C ommentary. 

Den fulstcendige Udgave i 6 
Bind fælges nu for 349.(.I0. Den hat 
før vceret folgt til 824.00. 

Tenne Prig er udsædvanlig lav, 
og Netto plus Forsendelsesomkost- 
ninger. Dei er os en Zorn-Mk 
at Vi kan paa dette Værk spare 
vore Kunder faa meigeL 

Lad os faa eders Bestillinget. 
inden Oplaget er udsolgt. 
Danish L»th. Publ. Hause 

Blau-, Nebr. 

Engelstanst Ordbog. 
For de, som Inster at tilegne sig 

den akkurate engelste Udtale af en- 

gelste O:d, da er Ulvestadö Engelsl- 
Danst Ordbog langt den bedste, ved 
at den angivet den bestemte Udtale 
nf ethvert engeglst Ord med at beuge 
dansle Bogftaver og ved dem angive 
den bestemte Lyd, som stal bkuges 
ved Benckvnelsen of engelste Ord. —- 

Tillige er der fuldstændig Fortlaking 
,over Meningen af ethvert engelst 
Ord, som et angivet. 

Denne Bog er absolut den bed- 
sie for Nykommere hertil Landet og 
onbefales frem for nonen enden. 

Bogen er paa 780 Sider, tryi- 
med letlæselige Typet, og er nassen 
2 Tommet M. 

Prisen et 82.50, sitt tilsendt. 
VANISII M. MIL IIOUSL 

MI, IM 

I- w « 

IDkxkskxxxkkxkxgskxxkkkkzzkkØHOHs 
«3«: tzx Elk Horn Højskole og College TX ! begynder sin Vintertermiu den 2dca Decem- 

—- ber. Foruden Undervisning, som hidtil, i 

: de forskellige Pag, vil der blivc en Land- 

Ix, brugs- og Husholdnings-Afdeling· 
s Betaling 15 Donat-s om Maaneden. 

f Vi faar ikke udgivet Katalog i Aar; 
« 

men for net-were Oplysning skriv til 

— K R. A N K E R, 
s 

Eu( HoRN, Iowa 
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z MUS- AW IT 
qL-«-e»1DRE Missons PRÆMKENBOQ 

l«Jn Postille over den Uman Tekstrmkktz udvalgte Pras- 

ö Jikesner nf »Den jtnlr(- Missions Tidencle«, samlet ng . 
Ä iulkzivct as Pastor F. H. Kot-d, med Form-d af Pastor 

VillL Heck, 384 Zwei-, indhunden sl.80. 

: "-7EJEN, SANDHEDEN OG LIVET. 

. tin Aargung Prasdikener nf danske Pia-steh holdt over 

ST- dc uye «l«i.«k8ter i »ln(jr(- Mission-D Jubilkeumsaah sam- 

lct ng udgivet af F· Engelstuft, med Form-d at« Pastor 
»Is- Villk Berli. 484 side1·, indbunden 81.80. 

.-«astor Vilh. Beck: PÄA LIVETS VEJ. 
Ob Prusdjkener over den nye Tekstkkekke, 793 sidek, Solidt 

-, s-"astot· c. Moc: NAADEN OG sANDHEDEN. 

; 1)1«;ie(1ikist1er paa alle Kirkeaarets san— og Helligdage 
undcu Utigave, 760 si(ler, indbunden s2.40. 

"P. E. Blume: AFTENSÄNG. 
l«r;(-(likt-ner over alle Kjrkeaarefs Lektier og Epistlisi 

ex- sinnt l««astepr;ts(1ike11c-r over de nye Tekstrækkek, 500 Si- 

«. der, sulitlt indbunden 82.6(). 
»H- a. Fkimodu PRÆDIKENER 

ä· pna Kirkeaarets san- og Helligdasz trykte og utryktes. 
Hund-de af haus efterladte. med Forfatterens l-'oktræt. 

. 527 sich-, indhunden i somit Vætskkxikm sggzu 

Dr. Martin Luther: FULDSTÆNDlG KlRKEs OG Zus- 
POSTlLLE. 

. Forklaring over alle san- og Festdages Evangeljer og 
H- Epistler, ny Udgave Ist-d Hist- Vilh. Beck. med Luther- 

; Leevnet ng 13 Fasteprædtkener samt Luthers Portræt, 
586 ng 576 store- sidery inclls i stærkt Vælskbind st.00. 
Eu skat for Luthetanere værd at eje. 

· 

.FOR VORE LANDSMÆND, 
»k» smu hur aksides og uden regelmæssig Ptxestebetjening, 

vjl det være til megen Trost og Glæde at have en elltsr 
. Here af ovetmævnte Prætljken Samlinger at liess-; »ges- 
49 ledcs for saadanue, som af andre Grunde ikke kan 
. ksimme til Kirke og bar-s Ost-IS Ord. Kob en eller Hen- 
Hs isf dem til Brng i HjchIH 

? )ANISH LUTH. PUBL- -«UsE, BLA!R, NEBR. 
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RAE-BE sALMEBØGER PS ä- L- 
-.—.——--———-—-.-—- 

ROSKILDE KONVENTS sALMEBOG. 
Voke salmehøger er imlhun(l(-n solicit og smulct, meck 

tydeligt Tryk pxm gutlt Pnpir ng ewiges til billige Pri- 
ser. solicit-hager lsaves Hlticl paa (.)plag. da vi sels 

trylcker (lem. De liaves i mange- forsktsllige Bind, meck 
eller udesn Telscster, med et eller tu Tillæg, med ellet 
uden Gul(lsnit, nie-d eller uden Foderal og smudsotss 

Alag. Priserne er Zierde-les law-e, fra 60 Ceuts og op. 

VI anbefalek vor-e salmehoger i højeligt Bind, da Cis-e 
iklce et- saa tilbøjtslige til at. brkkkke Som de Stive Bind. 
Nr. 10, med et THle mit-n Ttskster, sl.80; Nr. Zo, meck- 
et Till-(-g«. hegge Tekstmslclcesr, sl.80; Nr. 40, med desg- 
Tillkkg, hcgge Tekstrkckkcr, Pl .9(). Alle i bøjeljgt Bind. 

Ligelecles anbefales Nr. 32. merl pulstret Bind, med et 
Tillæg og begge Telcstrkklclceh Pris 82.00. 

Vl hat en god Salmebog til Puls-. en tin med Guldsnit til 
sl.60. se isvkigt vurt Katalog for skriktpmvek og di- 
ovkige furskellige lndbimlingcr, sum føres. 

Fol- dc, som susker Særlig fine ng elegante salmeboget, 
hsk vi fasset indhunden speciolt i meget smuklte os 
holdbake Bind et Parti salmehoger. De et de five-te 
og meet elegantes salmebøget, fort paa Lager-i Amerika. 
Alle disoe salmehoger er med rødt under Guldsnit, med 
runde Hjorner, med et Tillæg og begge Telcstkækkek.- 
skkiv after specielt cirkulæke. 

DAleH PUBLlsHINc HOUSE, Blair, Nebr. 
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O ANYka g« »Es ZU -s««-«xk 

sa- Ny Testamenter »g- 
Z Det danke Zibelselslcsbs Udksvs. «: 

Der billige-to, listtot pas Bund ...................... .... 

; Mellemstilot l Lommotokmstsp son, Moll-r shiktinksblmx mät Ut. 
; Mellomstilot l Lommstokmsk satt, weilst shiktlnssblnC Stich 

Mollomstllot l LommstomM soc-t, bojellgt shlktlnstblmx M Ost- 
Ilsx os kostet-Oh halte jndb.. runde Morast-. ................... 

« Italiens-tust l Lonmotoknmt, elegant. bojelikt Lsdstbioch todt us- : 
dot- Culdsnlt. tand- lljsknot. smudsomslcg os kocht-l ...... » sub ?" 

-; storstllot Udsuil stltt shlttiaksblml .................. M I 
Meist storstilst Miva tot sldko toll ............. Quid I 

; Alls vors Ny Tatamontet st- lmpoktskoüo tks Don-urk. Do W 
s; Bluts ok specislt lachnadno tot-as of or tue-et IIIW Ists- U « 

»J- lLstlskblimä M is- pollsk. Do vll vsks passe-Mo vom Gan us vlss 
; Lein-Mi- 

DAleH LUTkl PUBL. AOUST 
sum. uns-k- 


