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Den fallmve Umstand-Band 

8270.000 T i lgodehavende. 

At dsmme after folgende Meldisng 
fra Chicasgo af 24. ds· fek del uid til, 
at den fallerede Banhslyak en hel stor 
Sum Pengc til Gode, —- om de kan 

sfaas, er en wnsden Sag. 
Channcey L. Eva-dann Cchicago, 

Steel Ball Co.s Bicepræsident, blev 
«: Fredagö Mftes artestetet wf Mk- 
ttver fta Statsadvolat Heasly paa Ar- 

restoskdre, der var udstedt af Dommel- 
Kasten anlllaget for at have udstedl 
vckrdilsfe Papirer. 

»An-klagen mod Grasham staat i 

Forbiznsdebse med Milwaukee Avenue 
Statt Vanls Fallit Nævnte Kom-l 
pagni slyldet denn-: Bank ap imodj 
827(),000, og de fleste avf de »NoteS« 
del hat givet ifom Slllerihed for disfei 
Benge, betragtes som var-diløfe. 

Kerl sfpt del bejyndte at gaa til- 

bage fosr Steel Ball Kompagniet, be- 

grundet Paa, at Cllllerne sanl i Pp-; 
pularitet, knbte det en Bygning .-f. 
Paul O. «Stensland. Dei betalte en 

Del ined for Bygnkngen J de fol-; 
gende Aars Fortelningsfovhold mel- 
lem Komp. og Bank-en, spgte denne ut 

faa stne Benge, og saa sendtes gode 
Pause ud sfor at denke de usilre. , or 

at redde de 8100,000, Stensland 
bavde laant Kon1pagniel, laante han 
det i folge en forkert Jde flere for 
at holde Fomtninlcn gaaen.de. 

Minister Shuw og Tarifrevisioir. 
Som Speciellelegram meddelcx 

Worle Herald fka Des Minos, at 

Tatifrevision visl blive en Del af Mi- 
nister Shaws Program, .l)vorpaa has-. 
ventet at faa JowaNepublilanernes 
Endosfemem fom Pmssidenllandidah 

Underlikgh fom det synses, er Mini- 
ster Shaw ftillet sfaalkde5, at han san 

tegynde Valglamspm som en origi- 
nal Toldrefotmven. 

J en Tale, Sbaw holdl i Syd Da- 
lcla Statslonvention sidste Sommer, 
opxkaadte han Tom asgjort Ven of 
Tarifrevifwnm ngefaa hat hcm i 

Taler-, Thau hat hcldt i Jotva, ti! 

staaet, at Toldtevision vil til Fron- 
«ten. Han kan endng gscm kam-gen til- 

bHe og sbevise, at ham omkriwg den 

Tib, da Roofevelt begtyndte fm inde- 
Værende Termin lom Præ-sident, rau- 

dede iham tll at gprc Toldrevision fil 
en Del af sin Polittt Sasa langt til- 

sksage, ssom to Aar er han paa Retord 
sont Von as øjeblillelig Toldtevision. 

Scham ekllcerede ogssaa i sin Tale i 

Jowa fornylig, at del er Præsidenl 
Roossevolts Politik Im ikke tot faa røxt 
ved Toldspsrgsnmalet, san lænsge han 
er Pecssident Shaiv vil detimod, at 
del rcpwblilanste Parti siat erlende, 
at Tlden nu er kommen ckok at efterse 
Toldfatsserne, og llægge Planet for de- 
teö Revbsion og bestemme en Tld, da 
Revisionen slal siwde Sied. J Be- 
ttagtning asf sde polittssie Tilslande, 
fom findet Sted i Iowa, er Ministe- 
tm af dem Mening, wl del er den 
tritt Politik 

Mormoupmsidenteu dsmt. 

Fra Saslt Lake City mebdes under 
23. Its-: 

Morsmomisktans Præsident, Josef 
F. Mith, shat i Eftermfddag i Di- 
strittsrebten for Dommer Ritchie til- 

jmaet sig siyldig i Forthold til An- 

klagon sfosr ulonlm ,,coshcrbitation« 
(Samiboen, Saimäio), og hcm iblev 
idpmt en Bsde paa 8300 Anklage-h 
bvokunder Mokmonptæstdenten blev 

ernstem og nu· idsmt Bsdky Var 

pru-wdet—paa hans femte Roms Neb- 
tcmst med bang M. Born fornyli21. 

J sin Taste til Nerven hævdede 
Smiw, at lhcms stdsdc Giftemaal 
havde jwndet Stab i 1884, og de var 

alle sanktionewde af Eidam mode 
rgsaäh at de var merken-dir af Her- 
IM. 

Han priste sen Ombærenthed, san-il Ameriksamme sidm 1890 hcwde vist 
over for de gamsle Tikfcelsde asf Sam-! 
Iliv Qg forsikrede, at siden den Tdd var 

mange polyganiste Famillet ocpshprt, 
«faa at Tilfcslsdone inidenfor denm 
Nets Jurisdiktion nu var sganste fan- 
og szdgaaelse af Æsgtestasb imod; 
Landetss og Statens Love et nu for-I 
budt. J Botrwgtning aif dette Falk-auf 
Hat de gamle spolyg-am·tsie· Familie- 
fovhoold i Almindelighed sfaaet Lov at 
være ufokstyrredr. 

Han iprøver faa at for-spare sin egen 
Sag ved at Isige, at da hwn i 1880 

gik ind paa Præksidcnt W. Woodrusss 
Manifesh iforftod hasn ikte, at det ven- 

tedes as ham, at ham skwlde stille siig 
tsed de Norm-, han havdr. Han var jo 
under ihellbge Forspligtigelfer til idem. 

Hcm hasabede, Reiten vilde jage de 

vawstelige Forhold vi Betragtninsg rsg 
dømme tham mildt. Han dømtes list 
at betale den høieste Mulkt, mon for- 
fkaa.n.edes for FængfeTsstrsJL sfmm kun- 
de blevet fra een Dag til set-Z Mass- 
neder. 

4 

Mayot Schmitx i New York. 
Sau Franciscos Manok Schmitx, 

der hat været paa Besng i Europ.1, 
onst-m til New York i Freng med 

Dampstibct Patkicia Hain ertlærede, 
at der var aibsfolut ingen Sandhed E 
di Bekodninge·r, der var reist imod 

»dann og ihn-n vilde kejse lige til Sau 

;Ftancisco og stille sig for den grun- 
;di,gfte Ilnderfoqelfe Han sagde vi- 
lder-et 

»Der er iske et Fnug mf Sasndhed i 

Besintdnfnsgerne Zagen er, at det er 

,et Amte-h fom zwves ismod mig af 
mine politisie Fjendck, fordi jeg for- 
te en haakd Karnp imod Diftnttsasds 
vakat Lang-don, som led Redeer i 
sin Kamp isor Guvernørposten. Hans 

EVemlest hager nu Helm. 
z Dei er underligt for en sior Mond 
jat sisge, men de: er et Faltmm, at 
minse Ncrsver var saa rystede estek den 

can-ge, fvckre Tib, vi var gaaet igen- 
nem, at je; besteran at sage den-ne 

lldfbugt. Jeg havde gxiovt Regni.nn 
spag iat assejle den 15. Dec. og vcete 

bjemme vesd Nytaarstidx men da je-1 
Gotte at jeg blev angteben, Minne- 
tede jeg 6 Uger tidligere end jeg cu- 
Iede at gptr. 

Schmitz ønsier den grusnsdigfte Un- 

devspgesse Hasn erstem-, at han hat 
en god Samvittighed og book der 
ingen Styld er, der er intut at sengt-. 

Mes. Schmitz hgr gfokt Schmitz 
Fslgesiab til Europa, og da de ftei1 
i Land i New York, gjordes der intet 
Fonng paa at arrcftete bann, foim der 
ellers bar svævet Tale om, men i dets 
Sted holdt der en Automobkl for at 
taxke imod dem, saa de fort-ad Dosten 
stutz- 

Gjøa-Expedition 
Den magnetiffe Nordpo!. 

J Folge Belegmer fka London til 
,,Aftcnposien« bar zinptajn Animus- 
sesn udtalt, ask han kesidder automa- 
stisie fotografisie Reigistrecinsgek over 

Jnstmtmenternes Beoægelsr. Han 
antaaer, at hnn nauede den nwgnetii 
sie NordspoL shvad han statt-r dems, 
at hans Kompas ophorte at bevcege 
fig, og at Namen stod fast som en 

SM. 
Dei vfl tage omkring tre Aar ast 

bearbejde alle Opteqneksm nien naar 

dette XVI-beide er ndsprt, vi( han fand- 
fnnliavis vckre i Stand til at formelle 
alt anqaaende den magnetisie Pol, 
bvillen Udftrwkning den shar, om den 
er stillestayende eller ibevægeslbg. 

Fr. Baker og Nobels Iredöpkiö. 

J de fvenske erdsvenners ngasn 
»erdsfane-n« meddeles det, isl. 
,.Dag. Nyh.«. ast en Gruppe spenfte 
Rigsdagsmond med -C«-dv. Waprinsky 
i Spidsecn khat Krug-i Frederik Bajet 
og den The-file Fvedwen K P. Ar- 

nole jævnsstzdes i Inka til No- 

bels-Fressprisen. Dem-ie- iuddeles 
ssom betendk af et Rmmwwdssudvalzx 
der er svaligt as det norste Skortingx 
Prmmiens SLMCM et co. HOM 
M. 
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Saloouerue lukedr. 

Der imoddesles sfra Omåha om, at 
Saloowersne almindclig er luktede om 

Sondagew Dei stack-, at sidstr Stdn- 
dag, mms Negnen dtyppede fra Sky- 
etne, i Enden Henifeende var faa tm, 
som stiegen Sondag that været, siden 
den forste Salt-on aaibnedes i Byen. 

Dei insdrpmmedes sau, iat idet via-r 

enktelte Ssaloonejere, der itte iume 
Mode Sendung gna for-di uden »fomc 
Imoney cosmiwg over the Gar«, som 
»sol-gtes til nogsle personligse Bemer, 
Hde kund-e ftole paa, og som var villige 
stil at trat-le gen-man Nøgilehullet ellek 

Iqaa ind ad en aonidtn ssær Vef. Man 

Hdet var ikke mange. Den Leitie, fom 
Helle Saloonteevere lærte aef de site, 
steck blev airreiieret forrige Sen-day 
ifit msange til Visselim at sige til dem 

Held: »Im trot, jeg masa heller-e blioe 

Hchfemme i Dag og gaa itil Kitte«, bei 

Ema-riet ,,Tihe Bee.« 

En Togriiver fanget. 
En enlig, maslekct og bevæbnet 

Togrøvek plyndrede 15 Passagerer 
paa et øft,1aae71de Tog paa Chicagu 
Follean Banen i Rast-heben af Glas- 
gov, Mo» fort efter Midnat Mandag 
Iliorgem Han Ellen innidlertid arrc 

sfteket og fort tkl Fængslest i Glas- 

gow, for han sit Lcjliglyed til at for 
lade TosgoL 

Det bekooede TIg er tend: under 
Navnet »Ihr Eckw Bin.« Dei 
forlod Kansas City Kl. 9 Sondia«; 
AHfton osg stulde være i Sllaxtser Kl.12. 
L-« Manda,1«JJkor-gen. Bed Slatek 
sprang Nat-veren, der lyavde en Ma- 

fde over Øjnenie, p1a den basgetste 
Voqm fom Toget ist-te fig i Gam- 
lkfter at Toget var kommen i fnlid 
Fakt, lom Man-den med klieoolver i 

Haanden ind og bejtmndte en fnfte 
matisl Pslyndring af Pagsagererne. 
Femten af dem minnt-e punge ud. Mcn 
da Toqet fo’r izennenn Glasgmw 
hvor del ilke stan-dsede, saa Marions- 
agenlen der, at Monden var i Arbei- 
de, on berttede dotle til Telegrafchs 
fen. Armstrong, den snsæstr Station 
Oft -fok Glsasgom undekriettedes, on 

Politi ftod rede til et lage immd To- 

get ved dets Anlocnlt. Da Togef itke 

alnlindelig stand-set i Armstronq, 
anede Noveren inM llraaim Da Togetl 
estet Ordrie stand-feste der, lleg Poli: 
tiet paa Tom-l ozq tog Noveren par 
iftisi Gewinn Lmn tosges uden ftorj 
Vanflelighed oq after Ordre fra Man-T 
los City sen-fes han til Fængglet i 

Glasgom 
Politiet ittot, al den Mand. de har» 

fanget, er iden samme, fom gik qen-’ 
nem et Rock Island Tag i Forltninsl 
gen auf denne Manne-d. Da han nius 
artelteredes, bavde Pan allerede gen-l 
nennle tre Vognr. » 

En hie-tells Tak. 

til alle Tom var nie-d at forflønnel 
sGwVthyllups-Feften. —- dee il 
Gewer, Taster-, Sau-q, Musik, og altj 
det Ein-get Mbejde der blev usdføtt af! de sforlkellige Vetmen z 

Gasmle JuhL Huftm og Born l 

COdar Falls, JH 
Indus-Im Kimlmlltou og » 

Ell Hoku. l 

Vor Ase-txt iMr. Jochumäm vil 
gelte Menschedersnie i og omtrinkq 
Awdabon, Kinsballton og Ell Horn 
i en inær Fremde med et Aodt Usdvalg 
as Bitte-L Benyt Lejlldghedem Ven- 
ner, til at for-Waffe oder Leda-im for« 
lVintserem Wohing 

Danifh Luslx Publ. Heule, 
Blaiy Nebr. 

Fra Pentssptiarfærd 
Fra Stdnserk Not-ci- !S-Mkcia, Ga-« 

nada, meddeles bbaww smeszf wwdet 

føligiendc fva Kapt. Pewrsys VAka 
fætdt ! 

Moosevelt« med Pisary og ihcnkkl 
Poslatetspeditiosn osmsbosvd kom hertil 
i FresdagL Kommen-da Peary blieb 
mødt asf fm huftru, ssom hat tue-Met- 
bam »he- de fidste to Uger. Mr. va- 
ng. Pest-V taget med Jvrnbam :il" 
New York førsitommewde Tfrsdaq 
faltfaa i Dsasg). 

Mk. Poary er vcsd udmærtet Hei-» 
bred og Humor. Dr. L. J. Wolf si-! 
ger, at Sunsdhestibstanden ogsaai 
bslasndt Etstpeditiosncns svtige MedY 
lemmer er fottmsselig. ,,Roorfevelt5« 
Jst-ker, Kasptajn Jvkm Bartxleitt sigkr, 
han er rede til nsaiar Tom shelst at gw. 
paa en ny Polarifcerd, stønt hasn ind- 

rømnmz at Penty o,1 htms Folk hat 
haft en qawste alvor'lig Tørn act nd- 

fma under Fast-dem mesn dette fini- 
des versentlig tjlfceldjge ·Omstændäg- 
»Jeder-, idet Pezrns Slædeeksspsdition 
nordovek org de udsendte Hjcelpeetg- 
pediitioner blev ovevfalidet af uscedvam 
ligt hsajrdt Vejr nteo Storm osg Sue- 
sog. 

Mr. Bartlett sigser, han er sittcr 
Paa, at Nordpolen kam iblive neues 
»den ftore Vainfkelisschedesy naar man 

er sheldig med vVejrforholdene; Peary 
visldh Moskau Ka«Ptajn-en, have naaet 

sit Maul allerede denn-e Gang, »der- 
sfom than og hans Falk ikke var blevet 
ovevfsaldet mf orksanagtig Storm. 

For-sie Styrmsano Bartlett, en 

Fwtter af Kniptafnem »siger, at Såbss 
mandstabet sit sgod Betalinsg og nd- 
mærtset Fovplejning, oig at »Roofev.-lt« 
er et kigtigt «godt Skib for Poslars 
færd: imidlsertid kroede han ikte, ast 

msange as den gamle Befætcning bit-de 
være villige til i Tilfælde iast gaa med 

spaa not en Tut efter Posleü. Man 
lnwde udsfaaet ssaia svcere Stkiabadsser, 
at faa Mcewd vil gøre de sammt Er- 

farmgesr om igm 

Carus-) fanden sknldig. 

Fra New York mal-des under den 

LI4. ds.: 
Den verdenstcrøntte italiensfte Ope- 

rafanger, Enrico Caruch blev i 

Yorkville Polititet i Gaar after flere 
Daaeg Jiatgiforhandljnaer fiundet siyki 
dig i usømmelig Opføasel over for 
Koinder Da Snmapiger j den zoolo- 
aisie Habe i Central Pari. Han Oslev 

idømt 10 Dollars Bade Sagen km 
mit en voldfom Opsigm sakrlig ·: 

knnftinteressferede Stre«dse, on Donn- 
men vil, derfom den ikte bliver under- 
kensdt ved en chøjeske Ret, fkade Carqu 
E ein niberegneli.g Grad oft-er «hvad 
bang Sagsører, hat-s Venner og shan 
selv in.drø1n1ner. Sagen vdl imidler- 
jsisd stratg bfivse wpellerei. 

Frankrig og Spanien i 
Mart-tin 

Fra Paris meldesz under 25. ds.: 
De Forholdsre«gler, som Frankrig og 
Spanien er Ebleven enbge om at jage 
paia Grund asf den —tilivaigensde Anarki 
«- Morotko, er niu Her-en offentlig- 
gijorte og stadfcesper «e·n Kandgøresbsq 
som blev qjort for en halv Snses Daae 
fiden. Die er strikte fareafvewdende 
og beregnede paa at mode et pa«akom- 
mende Insel-des Krsav og bestytte 
frennnedes Liv og Esjenidnm i Tan- 
aier. 

Afventsonde den ifcrmelle Politik- 
fcettelsse af Merokkos Ha-vne, after asi 

tdsen innernationale Ovevesnsskcnnst,sder 
blev dedtagiri i AlgecdraT er müss- 
eeret, vil hver af Magteme holde 
KrägMibe «v-ed Tangier og Mc bela- 
vet paa at landfcette Dnditil 3000 

ZMasnid Fvimkrig shar sbestamt rsig M 

Hat fonds Krdgösiibene Suffken, St. 

chuii og Gharlonvcsgm under Admi- 
ral Touchartds Kommundm 

Dei er en Klar Forst-aae«lsfel, at den 
eforenøde Bevcegelsc skke stal anstaqse 
Ratsakteren af en Besætteslse, og hou- 
ksen dett sfrawske eller det isspanste Flug 
sial reife-Z over morokkmrst Tsrritw 
rium. Trsosppsernes Mission er limi- 
TMet til at ,,bestytte og rseetsajblekr 

Paschaen i Tangsieks Autosritet tmosd 

Raksuslk«2« l 
Dädvfthssens Afikaffelfe. 

Im Paris meddelses, at Frasntkig 
er i Fækds med at afstaffe Dsødsjtxasf 
Henk-ettelifer.e«r i den fenere Tid bles- 
vet tue-get ifsaa i Fraii.triig, og der hat 
ingem Guillostinerjng vceriet i Paris 
siden 1899. 

To fremraigenide Kriminulautori- 
« 

tem, M. Goron og Zwqu der then- 
hobdsoijö hat vceret Dom-d og fortnim- 
fte anspektør oed dei kriminelle De- 

parm..enit, et cui-ge zned Rogeringen 
om at foreslsau Afstaffebfen af DOH- 
Zins-L 

»Mor.dserie«, fisger Jst-time, »har Iige 
saa tin-ge Respekt sfor Guillotinen 
lIom for deres Qfæ De sspkulerer Le- 

standig Paa Rette-us Bemadnin-g, sog 
om det Værfte hænder, saa er det over- 

sicvaiei ictre Minuten De klacmer fig 
ikke til Lin-et, eng alt, thvad de ibryder 
-sig onl, er at Dife sig modige paa 
Stafotsbet.«« 

Det franste Politi findet, sat i Sie-· 
det for, at Guillotinen skuilsde hinser 
Forbrydelfer, hast disfe i sdein fenere 
Tid itaiget tisi i en utrolisg Grad, hvil- 
set dog maafke for ein Del skyldes, at 

IRepublikkens Psrcesidenter bar været 

Lwika villige iil at benaade dømtc 
Fostrydere. 

Svm Aliersnsatisv for Guillotinen 
frreslsciar M. Goron slisosvarigt FOU- 
selx Forbryderne stulde saa være 

sIkæwgt insdetspæwret osg intoi Haus 
Ihave om Løsdladelch Dei vilde væce 

pei smere effektin Asskræklelsfesmiddel 
Jfosr den Ofrækkse Forkbrydey mencr 

iGororL 

Arbeider-11rslighedctnc i 
Canada. 

Fra Hami«1ton, Ont. mcldes un- 

xscr 24. DI. om aloorlige llroiliqyedicr 
EFokbindelse med en Siporv.o-gsn5- 
strite. Osprøretnse pau den ene Side 
og Poxiti og Militckc paa Den and-en 

day-de et ialvorslisztt SaInmenfwd i 

Lordags Akftes. 
Mennxefker i Sneseoig er kommen 

til Stude« hvnribhndst baadse Kin 
der og Born. Soldaterne sinldes for 
brtttalt —O«v.«erifald pas Ast-neune 
De angveb ntsed Sablsermse, før Kinn- 
sqerne vilde spvesdeg. En vckldig Po- 
Lklmasfe famsledes tidlig paa Aftencm 
lsest«e)mst paa at øoe Hævn mod Spor- 
Vogsnsselftsasbeh sont sagte at holde sine 
Vosgne i Gan-g trods Strite.n. 

Der gar-es Selskabet AdoarieL at 

dersom det ikte dwa sime -Vog.ne ind, 
Bilde dier sbtlive »tr«ou«ble«, men intet 

Hervsyn tosgies til Adviarfelem Sag 

sqjorsde voldsomme Agitatorer An 

kner paa de »An-ane, som ifovsogtse at 
skomme igsettinem Flere af dem btev 

odeslagt Motormcend osg Konduit- 
ver siap med Nod oig Næppe densra med 
Livet. 

Sau rykkedse Politiet ud, o-g, da det 
ist-e forslog, tilligse Soldaterne. Og 
da distse fau, at de mildere For.holst- 
regler ikke for-flog, tommamderede den 
leben-de Officesr An«gteb, ozq msed Jn- 
fansteriets Bcrjonettesr og Kavaleriets 
Satblier Not-des der slyst i Rækketsnr. 
Flim« wude iosver Ewde af Heft-ern 
og niedttampede5. 

Web Mbdnsatstsid havide Amt-owe- 
-tierne Situationen under Kontrol, 
mesn masn frysgtedse nye Usdsbvud, da 

Kompagniet svedeiev at iniktfsore inne 

,,Ssttitbe Brett-l ." 
Oder 100 Pevfoner blov Liedle 

pag Mpttaleme "efter sdenme Ob- 
sstmvd. Fett-Wiss Or sdcr Opg kun htri 
om don, Oder blov bodelig samt. 

JULE- 
.—K0RT 

Nu er dct Tid at bestille 
Jnlekort. 

Vi har de almindelige til 5 as 10 C. 
og nagte meget pæne nye til 15, 20, 
og 25 Crut Styktct. Duft at fqa 

nogle for edkks Julebkech 

DAW MEUSMNO Msc 
kssslAllc »Ist-« 

»Herreu ck miu Tilflugt«. 
Fortlarinsg og Udlæggelsse saf nogle 

1f Davids Psasbmer fra Absolons Op- 
uorg Tit-, af N. C. Hainifen, Müder- 
::kde bsaplon i Nenn-c 

En Bog soerlisg Pasisende for Son- 
D-.1«.15ftolelccrere Dig De sfom imsier lidt 

11øjere Hundsfle stil disse heilig-e Sal- 

rner af den nidkcere Herrms Tjener 
D-aoi’s. Bogen er trykt Paa fint Pa- 
Dir. 134 ·3ider. ankdbundm Prig 
TI Censtg. 

Tanifh Luth.wal.Hou-se, Blair, Neb. 

-,(Ct)ristic, Kongcns chncr.« 
Den-ne interessante Fortællinsg as 

L. F. Waslton, overIfAt sfm Engelsl. 
stiidrer det kristelige Liv i en af Einig- 
lands smaa Fisterbye.t, hvor Fistersne, 
fom oed Handvon ofte maa kæmpc 
med Havet og sfyr deres Gut-. 

Bogen er Was-seichte fom Gave til 
sxcre Børn i Søndagsstolen og sakr- 
dcch ezmet til Oploesninig i Hjemmet 
for Børsn. 128 Siden Jndbun«den, 
Pris 40 Ce11its. 

Danifb Luth.wal.Ho-uife, B-l-air, Neb. 

»Jndiau(r og Eskunoew 
Denn-e Bog, 42 Aar blianidt Jn- 

dianere og Efksimoer, seller Joshn Hok- 
don, den føvste Bdfkop asf Moosoull, 
Ende-holder særlig Uddwg a)f Bisiov 
Jokm Horsdoins Brevc tisl hems Ven- 
ner. Det Billeide, som deriigienmem 
faaes af Liveit Lblandt andianet og 
Eftimoor, vil give et Jndwblik i, hvad 
Bøn oq Tro, forenset metd utrcettekig 
11dhol-den7he.d, aldvisg fvigtende Kraft 
og villig Selvihenigivselse, fosrmaax at 

udriette i Herrens Time-sie ,,Det Cyt- 
teligfte Mensnsesffe er den som Melus- 
kende er osptaget arf Herrdns Geming'« 
Var thn Hordnms Vaslgfpwg For 
dem, Tom interesferer sig for Missioins 
Gern-ingen, er dette en kscesrideles hyper- 
li.g Bog. Den bar stilstynxdet til at 

gscm i Jobn Hordens Fo-dpror, fom er 

Heatfi.qten med denrne Bog. Den ko- 

stet, indbundsem 172 Sider, meid Po- 
tært Billede osg Kart, 50 Cents. 
Danislb LuthPuibi.Houssq Plain Neb. 

,,.U«ristus og de studctench 
DenneBoq af Somit-presst C. Stoy- 

gaard P-etcrsfe11, insdehsolder Nachmit- 
ndlfe o;1 Kriftentm Foredckag boldt i 

Studienterhjemsnveh sSdu-dsentertypek, 
til Balg, Foredmg for La»tinsknl«s- 
e"l-ever, oig Sand Opdmgehse. Stoy: 
ward Petekfem er mseget wider sont 
Forfattser, da han paa en scerdeles 
tetiagende og let fast-elisg Maade tun 
-l:olde Foredmg i l·et-a-gende Udtrnk 
over de Emner han behandlser. Bo- 
gen er pua 64 DSisder og kostet iin.d««1. 
25 Cemts. 
Danin «L-ut(b.Pu«-bl.H-u-usse, Blatt, Neb. 

»Danfkeren« og ,,Nordcn.« 
De, som indsensder Betasing for 

Danisieren eller nsy Abonenter, kan 
faa Dansieken og Norden for S1.90. 
Dette gælder for baiade gamle og nye 
Holdere. Hiqu at fotny smrest mu- 

ligt. Vi vilde gerne vm alt-, der 
staat i Rsfbance for Pfade, vil be- 
tale nu, inden Regniniger blsver 
udsendt. 

Vanish Luw Pubtcvuset 
statt, Reh-. 


