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Julemtdvas for net «0,000 
fettigr. 

Salvation Atmy uddeler 
6000 Kukve og Pole-c- 

hver med Maaltid 
for fem. 

’« is York fejkede i Aar den mest 
tundhaandede Julefelt for mange 
An Jdealt Vintervejr med klart 

vg toldt Solftin udmærkede Dagen 
Over 40000 fattige deltvg i den 

Julem"iddag, fom uddeltes as Sak- 
«r-ation Ariny osg Bowery Mission. 
5,000 Kurve oq 1,0()0 Bose-e, der 

bver indeholdt et Fjeksprce med Til- 
kiehør. tilftrættelig til en Familie 
paa fem Petioner eller Here, uddelg 
teg as Kommandpr Eva Boot-h for 
Salvation Army fna Kl. 11 til Kl. 
I. Folt sit Adgang til Gran-d Cen- 
tral Palme, hviorfra Uddelingen 

tun-di -Sted, i Gruppet pac- 200, 
som saa hvet fit en Kursv eller Po- 
le. Der servetedes ikke Dinnerpaa 
Siedet, ida Mifs Booth var overbes 
vift oni, at Modtagerne hellete vis- 

de tage Sagerne hie-m- og tillave 
dem paa deres egen Maade. 

Om Eftermiddagen samledeö man 

srm det aarlige Juletrce, hvorfra der 
uddeltes over 3000 Legetøjsgew 
stande til Vorn. Flammend-r Booth 
fagde, at de fattige havde lidt meke 

i Aar enp sidite Aar, da Ptisen 
tsaa FIdevarer og Husleje var ste- 
get. 

sOvet 6000 at de shjemløse paa 
Oststden deltog i Jsulekmiddagen i 

Bowety- Missionö Lotaler. Der 
gjordes ingen Forltel pasa Aus-get- 
ne uden sen, at halte og blinde blev 
for-it indladt Flertallet af dem, der 
kom for at faa Mad, var ogfaa i 

Trang ifot Klæden for mange tom 
uden Ovevftatte, og Hundreder bar 
tun Levninger af Sto paa Fødderne, 
uagtet det var en bitterlisg told Da.i. 
Sonn hver Mir-nd foklod Hallen fik 
shan en Pole Tobat, en Pibe og en 

Billet for et Par Sto. Saa maaice 
de gan, og en anden Gruppe pas 
300 indlodes. Ogsaa her uddeltes 
tbaade Kurve og Posek til en hel 
Del fattige, og om Aftenen sei-vere- 
des der Mwaltid til 1200 Maine- 
ster. 20,000Peksonek i Strassean- 
haltet og Basrmhjertighedsanitialter 
fit Julomtddag. J mange af An- 

»·staltekne gaves der Unidekholdningec. 

Jernsbauc-Vognmangclcu. 

Sticlney udtalek sig til 

Prcefidenk Rooseoell. 

Great Weitem Baums Prcksiden:, 
A. B. Zliclnen, var i forrige Use 
7 Washington, og Præsidenl Roose 
velt, som indhenter alle msulige Op- 
Tysninger som Basis for nye Lode, 
udspurgte ham nøjr. Mr. Sticlney 
fvatede, at der er to Aiarsager til 
ide nuvækensde For-hold i Jernbane- 
tekdenm: 1) utilstmttelige Hjælpes 
midler ved Ende-stationerne vg 2) 
Vatecvssendemes Mangel paa Op- 
llugsbetvemmelssigheder. Chicago og 
Gast-effort et wu de cmest vareopfyldte 
Siedet i Las-det, men i stsm eller 
Nin-du Gde er der ovekfyldt ved 
alle Umlsenö Centralpunkter. 

uMit-standen ved Ensdestatlcmerne i 
ØM et en Sigm for vori Lan-d,« 
soqde Mr. Stiel-neh. »Der et ingen 
UMldnlng for, at en Bogn for- 
smses der j to Uger, fordi man 

mag-In de fern-due Riedeer til 
at We og basste den. Oper 20,000 
XVI-gut er Wen stodig bund-se fast 
El W. Der et lagen awden Ub- 
vsj ensd at mubygge hel- Sstellet. Da 

Vi. sich April-Pisa MI- 
It has-tim- stk es sannst-M Ihm-et soc um 

M new-s how-d ne, Miasma-tm Mann-int, Reus 
ask »Ur-sind Itnisbllitst« Ssvnlscbed, Wut- 

Iessttcr. Indes-site- bvestkn Ovmm sun- April-s 
II met-ladet Inge- Isenmo Istewlstniaqer. As Vom 

d sent-. Gm- Itssseter sqkr feska es 
ps« MU- Iesscsl co» AM. lass-oh 

Chioakko et Lasndets stskste Jem- 
banecentrum sog Modestedet for. de 

vigtigste Bandsyftsmey bot det 

sSpørgsmaaL fom nu staat paa 
Dogsvrdenem leses uden Fovhaling. 

Mr· Sticlney fagde til Pitæsiden- 
ten, at Komsmiissionen for Wellent- 
hasndelen Obst faa Myndighed til at 

regulere Trasiten og drive basade 

Jetnbanerne og Bateaffenderne til 

at handle mere fyftematift og bringe 
falt til at gaa rastere stra Haanden. 

Jldebtqnd og Forli-Z. 
Kæt Redningsdaad 

Frä Halffax, Nova Scotia, mel- 
des under 24. ds.: 

Med 380 spanikflagne Passagerer 
ombord blev Damspstisbet ,,Stratl)- 
cona« i Gast Nsat sat paa Land. 
Det gjaldt Liv og Dpd, men Dam- 
peten vandt. 

sDe 380 Passageker blev alle land- 
sat, pg i stet af mindre ean en 

Time var Dampskibet brændt op til 
Havfladen Flammerne btedte sig 
med fovfcerdelig Hurtigshed Masti- 
nister og Fsyrbødete stod modig paa 
deres.Poft, indtfl Jlden naaede 
felve Mastinwmmet. Endnu en Tld 
holdt de spligtoptfryldensde Mem-d ud, 
smedens Flammerne stilkede om dem. 

Manden ved Rattet holdt ud, ind- 
til han var blevet indhyllet i Jldem 
og forlod ilte sin Post, fpr Skibet 
var ssat Pan sGsrundx da var han 
halvdød af Brandsaat. 

De fleste af Passagererne var tun 
delvis watlædt, da de blev sat i 
Land. Kiwptiajnen var den stdfte, som 
forlod Dampstibet. 

,,Strathcona« git herfra i Gast 
Aste-Z under Kosmmando af Kaptajn 
Neid. De fleste Passageter her-te 
lyjemsme i Omegnen af Byen, som 
de hol-de besagt for at gøre Juk- 
indka 

Jlden opftod ftrials efter, at de 

havde fotladt Hunnen, og lod ftg 
trods Mandslabets og Passageker- 
nes ishcerdige Anftkængelser ikte 
stulte. 

,,Strathcona« var tun to Aar 
gamsmel ozq hat-de kostet 844,000. 

En fand Beretning om 

et sandt LckgesnjddeL For 
over et hundred-: Aar siden boede 
her i Makyland den oprindelige Pe 
tek Fahrney, berømt Vidt og bredk 
fom en stor og god Lasqe en 

Mand, som altid var rede til at 

hjælpe og ihelbrede sine Medknenne- 
ster. Lffterkommerne af dem, blandt 
hvem han leoede og ar!bej-dede, orga- 
niserede for ikke lang Tid siden «Tk)e 
Fahtney Memorial Associatiosn«. i 
San Mar, Mar1)land, i den Hen- 
sägt at forevige ibans Minde. 

Hans Balgspwg i Medicin var: 

»Bladesne af Træet tjente til Isolie- 
nes Lægedom.« Med sme egne Horn- 
sdek samlede han Blade, Rødder og 
Urtei, og tikbvagte srnie Dagc mod 
af dem at tibberede helsegivensde· Me- 
sdiciner. Kronen paa hans Livsiværk 
Var Opdagecsen arf en Blodmesdicin, 
som ek et sandt Sfyktemsdddel for 
shele sSyftemet og af varig Viirknsing. 
Dette Prepavat er bleven beten-di 
uwdet Navnet Dr. Peters Kuriko og 
overlovewt som et Aweftykke til tke 

paa himmden folgen-de Slægtled. 
Don tikbekedes i tDsag as den gamle 
Dr. Peters Sternes-m ck npje Diver- 
cnsstrmmelse med hans bewmte For- 
muta. 

Dr. Petekg Kiuriko er bvwgt i 

Hansdelen efbet en Plan, som er sto- 

dalt fovstellig fra dem sædvanligsvis 
sc Brug. Den feiges mf Male Agra-· 
set — ikke af Wpothekere, —- men af 
»Na-hoch som De ten-der og shar Til- 
Ud til. Derfom »der ingen Agent sin- 
·des i Deus errhed strisv ttl Dr. 

Peter Nehmen Fc Sang Co» 112-—— 
118 So» Hat-ne Ave» Chioasgo, Jll. 

; Tossammeustiid og Juden-aus« ’ 

Ni Mand omtosmine vg 
mange saurer-e 

: vAtter shpres om en Fern-hanc-l 
ulytte. —- Togfatnsmenftød og pas-» 
tølgensde Jldsbrsansd som sædvantig. 
Det er tra Ender«lin, N. D» Beut- 
ningen komme-n Det fydgaaende 
Psasssager Tag pasa Soo Bauen 

,ftødte saimkmen med et Ettlinger-Lo- 
;lomoti—v, hvoraf Folgen blen, at 9 

IMennefter omtom, og 25 andre blev 

farlig saarede. 
Toget var to Timer forsintet. Lo- 

tomotivføreren satte da etstra Kraft 
paa for at vinde noget af den taibte 
Tisd Jdet Toget da stutde n It en 

»Curve« ved Jndgangesn til Banensj 
Thade løb det imod et Range-T 
Lotomotiv med nogle Fragtvogne, 

Isom det stulde scette tnd Paa et Si- 
t)es«por. Begge Lotonwtiver blev Ade-l 
lagt Oed Stnnsmenftødet, og Vognenex 
tastedes ned over en Streut En 
Passsager fra Sovevognen siger, at 
bvekt eneste Scede var optsaget, dgl 
der stod Mcend i Dusintois i Gan- 
gene. Det var for en ftor Del FOU, 
der stulsde hjem til Jul. Det va! 

un-dertigt, at itte ftere omtsosm 

Farming i stor Stil. 

Fra Minot, N. D» fortcelles, at 
C. H. Shiplett af Ray hat heftet 
paa 700 Ares i Aar, og hat tun 

haft een Mand til sat hjælpe fig. 
Arbejdet blev drevet med 10 Heste. 

Shiplett avlede 11,000 antyels 
Korn; meget af det var Flax, Ig 
da hasn tan scetge det til gode Pri- 
ser, hat han tjent en god Stump 
Benge. Hnn ihøstede 600 Acxes setv 
med sen Binden og sSaaningen nd- 
førte han selv med en Dritt. Dette 
er noget næx eneftaaende. Shtplett 
tromlede alt sit Land med en ,,Cor- 
rugated Rollek«, og Jorden btev der- 
red saa fin fom Hasve Det lønnede 
sig ogscpm Hveden gav gennexmsnitlig 
281«-s(- Bufhet spr. Acke, Flax 15 og 
Havre 45 Bushels. Neste Aar vit 
han drive Formen esfter en endnu 
større Maalestot. »Der var dem, som 
made-de mig til itte at opakcbejsde 
Jorden saa g«odt," siger han; ,,men» 
de set nu, at jeg gjorde ret.« Shiv-! 
lett sit ogsaa 250 Tons Hø i AaLI 

Handelsfmtkurrcncr. 
««).Ic’ontz.10mer1) Ward ä- Co i Cyi 

cago sendet som bekenot, Vater ud 
ever hele Besten og fasar Tusinder 
til at kobe. Som naturligt oa rinie j 
ligt er, vcetker ban Uvillie hos de; 
kotale Kølnnænd, fordi han berøverT 
dem en stor Del af deres Handel, og 
« 

Svd Dakota bar der dannet sig en 

Netail Merchants and Hardware 
"Dealeks Association for at modars 

beide det mægtigc Chicagoahus Ia 
andre Katalog Firmaer. Den W. 
Dec. insdftcevnede Montgomaty 
Ward densne Fotening for den sp- 
devale sRet i Sioux Falls, idet han 
paastaar, at dens Medlemmet hat 
sammenspotet sig .for at bringe 
Wholefaleks, Manufactukers iog 
Jobber til at nægte at fcelge ham 
detes Waren Han Wlder ogfasa 
Forenisngen for, at den paa Grund 
af ssin Boycott bindrer sham fra at 

faa de notwendige Vater til at fylde 
Ort-m med. ! 

Dom-mer Garland hat bestem-t, at; 
Sagen stal rfor Reiten .den B. Jan-; 
1907. De indstcevnede maia da be- 
gvunsde, at en smädlertidig Jnjumct- 
tion ist-e sial udstedes imod dem. 

Vinder Montgomery sin Sag i 

Syd Dakota, vil det blive Ind- 
ledningen til, at han visnder ogsaa 

sE andre States. 

Fort-leise hell-redet un en Dag. 
ta« csxtuve sei-us Qui-me kahlem sen- 

gene Inhaqu alle Ida-betete. hold Mk hell-redet- 
c. W. Orpws Nov-I pu- Iwer Nile. est-. 

ä;niis;nl ffNebogatoff dsdsdømt 

Benaadning anbefales. 

St. Peter-Borg 25. Dec. —-- Kot- 
trasadmiral Nebogatoss og tre under- 
ordnede Offieerer er af en Ksrigsret 
nennt ftnldia til at dø for Overgi- 
helfen a-f dereH Stibe til Jaspanertie 
under Zøslaget i den japansfe Sa. 
Men Fkriagrettien ledsaaer sin Ken: 

detse nied en Anbefalinsg for Be- 

it.1-.i«fstiitta. 
Ildsxniralen forbørtes sfor Krisis- 

Ietten samtnen med 78 andre Offi- 
c:rer, sont alle deltog i Overgivel 
sm. Tll blev frilendte, medens site 
ftere døtnteg til en tort Fængsele- 
termin. 

Not-ge for Nordmændenc. 

Vandfald oa Mitiifte)- 
trise. 

J længere Tid hat de norske Po- 
litilere været delt i to Grupper paa 
S-pørgstniaalet, om det stal tillades 
Udlanidets Flapitalifter at tage de 

norfke Vandfald i Vesilese, eller 
csm denne glitnrensde Kraspfttilsde skal 
rære «forl:et)oldt Landets egne Børn. 

J Fjor tblev Sspørgsmiaalet be- 

handlet i Stsorthin.get, og da endte 
det nied en Afgørelfe, sont gik na 

paa, at Udlcendinges Erhvervelse at 

Ifast Ejendom insdenfor Rigets Gran- 

ser sinlde have Regeringens Godtett: 
delfe for at have Gyldighed. 

Statsminifter Micheler lag-de sia 
dengsang ftærtt i Selen for digfe 

Bestenttnielser, tnen man vvidfte meaek 
Vel Paa dette Tidglpuntt, at den« 
der fik niest med Lob-eng Admini- 
itration at gøre, var Arbejsdsminister 
LelmikuhL Statsministerens Soo 
ger, oa at shan var en Tilhcenger 
af den aabne Dørs Politik. 

sSsom ritneligt var, har Lovens 
Rand derfor haft en tetnmelig daa!«s 

lia Vogter i Hin Lehmtuhl, og 
hcrtil kommer, at Statsraadetg 
højre Haand i disse Sager, Direk- 
toren for Riaetg Kanalvcrfen, staat- 
paa Arsbejdsminissterens Stand- 
punkt og desuden er perfsonlig in- 

teresferet i store, endnsu itte udnyt- 
tede Bandfald, ihvig Hovedintereg- 
senter er Udlænsdinge. 

Under Bisse Omsstændigheder er 

det itte at undres over, at man i 
Storthingskkedse hat betragtet Ars- 

kejdsdeipartementets Forvaltning as 
Vandfaldssugen nied asdskillig Mis- 
tw, on denne blev itte mindre, efter 
at det i Storthinaet gentagne Gange 
et u«dtalt, at Kanaldirektørens spri- 
vate Jnteresser i de store Band- 
faldöattieselstalber er usforenelisg med 
shans Esmsbedsgerning. 

Men hertil kam-mer Afslutningen 
af den tidtigere amstalte Ksontratt 
mellenn det Ende-sie Millionselskab og 
Arbejidsmsintsteren otn Overtiagelsen 
asf en Rette af Norges swrfte Band- 
tfald, ika shvis pkionomiiske Fiorhold 
Staten st-u-l«de gamntere smed Obli- 
gationet til en Vale asf oa. 6 Mill. 
Kronen 

Paa Grund heratf hat-de man alle- 
vede t længere Ttd Werth stg 
med Udtstgten til en Ministertrise, 
tdet man ansaa det for at svcm 

ssantdsywltsgt at thr. Lehnstuhl dtlde 
gste Stortlytwgets Godkensdelse asf 
lhans Kontrastt mod Idet Ehdeste Sel- 
stab til et Mtsspørsgdtmiach 

Da twdttaf der en ny Beginn- 
hed, Tom synsteö at sinlle frempskynde 
Krisen 

Kost sprinde Stovtlyinget mind- 
lte samtnen t Eiter-meet havde 
Brugsejetne vesd Misan ved ten-ge- 
lig Resoluttosn faaet Tillatdelsse til at 
foretage en omtfattenide Regulariny 
af Spen, shvokved Bawdfaldenes 
Var-di mangedoltledes, met-eng sam- 
tidtg Dwnwsttbsfarten læggvs bew- 
deliige Hin-dringet i Beim. Fisteriet 

sforstyrres, og nye, meget kostbare 
Bvobygrringer bliver mødvendige. 

Der skimtes smed utvivlfom Ret 
H denn-e Forordning en smeget frem- 
trædende privat Interesse fra Ar- 

bejdsministerens Side, og Sagen 
fette derspr til en mieget hidsig De- 
bat i Storthinget, som. endte med, 
at der blev nedsat en Kommission( til at unsderføge Sagen. 

J vel underrettede Kredse menes 

det, at Kommisssionens Kendelse vil 
gaa Minister-en jin-od, ·og at han 
derfor —— samkmen med Kanalsdirek- 
tøren — vil blive nødt til at gaa 
sin Vej. Men i BetragtUiUg asf deti 
nære For-hold, Or. Lehsmkuhl staat; 
i til Ministeriets Chef, kan der; 
maaske ventses Jst-Irre sog vigtigereH 
TDEndrsingser i Regeringens SammenJ 
sætninig. S. i »Kr. Dbl.« 

Polygamist og Stotbedrager. 
Fra ·-B-uff·alo, N. Y., fortælles, ai 

LVcrsdesns ftørste Bi-gamift, en Man-d, 
.som anklages for at have 100 Hu- 
struer, osg som har tilstaaet at have 
cegtet 32 Kvinder, og plyndret de 

fleste af dem for deres Sparepenge, 
er endelig, efter hvasd man trot, ar- 

resteret der i Byen. Fangen antoges 
sat svcere den berygtesde Dr. George 
A. Witz-hoff alias Charles Joihn 
Anders-on 

IMrs· Adel Wagar bar gentagne 
Gan-ge identificeret Witzhoff som 
den Mand, sder under Nsavnet 5Abn- 
derson ægtede shende fqr fire Aar 
ssiden og sforliod hende efter at have 
plynsdret hende for flere Tussinde 
Dollars. Hun ftger, at han utvivl- 
somt er den samme Mand. fom veg- 
tede Mrs. Jennie Thurston i Lo- 
gansport, J-nd.; Mrs. Randall 
-Msuller, Mrs. Sophia Youncker, 
Mrs. Erneft Tinmr sog flere andre 
Rom-den hvis Navn hun ikke kan 
erindre. 

Nu Racckrig i Sydeu. 

Fra Meridian, Miss» meldes der 

om, at ti Negere og tso hvide Mcend 
er bleven idrcebt i en Racekrig, sont 
bar fundet Sted i den nordlige Del 
af Kemper County. Mulig senere 
Esterretninger vil vif-e, at erenes 
Antal er starre. Der gaar Rygter 
:sm, sat der er dræbt 4 hvide Mænd, 
rig at der sitt-des Negerslig oversalt 
i Settlementsei. 

Hungersuød i Kinn. 

Fm Washington, D. C, meldeS, 
at Præfident Roofeoelt har offenk: 
liggjort en Proflamatlon til del 

anwrikunske Falk om at indfamlc 
et Fond til Hjcrlp for de Millioner 
Jndibyggere i Kina, som lider Hun- 
Aus-nnd 

Preuss-denken vil søge Kongressen 
om Tilladelse til sat benytte Kring- 
siibe til at kraus-pariere Levnets·- 
midler og andre Bidrasg til de af 
Hungersnøden hjemsspgte Distrikter 
i Kinn. Jalt er 15 Millioner Ki- 
nesere nødlidensde, væsentlig fovdil 
Avlingen hat flaact Ifuldstændiig feil. 

En ny Bog. 
Ellen Bon-dv. 

Hilfen fra en Ung til de Unge. 
Vidnesbyvd ;fra Dødslejet smeiddeit 
af hensdes Faden Person-ji Bondo i 

Skcelstpr. Denm lille Bog paa 32 
Sider med to sine Billeder fortje- 
ner sstor Uidbresdelsse blandt de unge. 
Den hat haft megen Udbresdelle 
hjemsme i Damniark og vil sikkert agi- 
saa herovre blive et velsignet Bud- 
sickb imellem vor Un-gdom. 

Den bofster i Omisiaa 10 Cts. «J 
Pariier as et Mn eller mere gives 
betydelig Rabcci. 
Danifh Luth. Publ. Sonst 

Blwir, Neb. 

w
. 
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Standalen i Armut-May 
Præfident Moosevelt hat 

shandlet risgtigt. 

J es Scerbudstab gør Præsidenten 
Rede for sm Afstedigelse af de tke 

sKompagnier Negsersoldater i Mord-us- 
ville, Texas-. Prcescdenten erklærer 
bl. a.: 

,,Sol.daterne var Angrdberne fra 
først til sidft. De blev ikke paa noget 
Hold mødt med virkelig Modstand, 
og ihver og en, som tog Del i Ober- 
faldet, staat skyldig i overlagt Mode 
de myrdede en Mand; de forføgte at 

niyrde andre, blandt dem Kvinder 
og Born. Fsorbrydelsen blev udføkt 
med den aifskyeligiste Grusomhod, o-g, 
sasavidt jieg ved, er den med Hensyn 
til Skoendighed uden Sideftykfe i 
De Forenede Stiaters Annaler.« 

Videre Tiger han: 
»Disse Mordernes Kammerastcr 

shur sved sat snægte at iopgive Navnene 
paa de skyldige gjort det nødvendigt 
enten at beholde samtlige ·Mænd, 
Morderne indsbefsattet, i Hæren, eller 
at afstedige dem alle. Under de sure- 
liggende Omstoendigheder var der i 
Virkeligheden intet Vialgx thi Arme- 
ens Brugibarhed vilide vcere ende 
dersom vii siulde have tilladt en stig 
Skandale og Forbrydelse sat passsere 
uden Straf. 

Dersom en Hærwfdeling i Time- 
ste, hvid eller fort, gør sig styldig i 
en Isignensde Opførfiel i Fremetsidem 
stial jeg folge nøsjagtig den from-me 
Fremga-ngsmaade. Under ingen Om- 
stænidigihed vsil jeg gaia med til at 
beholde i offentslisg Tjeneste Mænd, 
km hvem det er godtgjort, at de er 

en Sicmdsale sfor Seen-deh« ? 

Salnucvøgerv 
Følgende Numre anbefales særligt 

som baade billige og solide, fmukle 
og smagfulde. 
Nr. 49. Denne Salmebog er lig 

N 29 i Udstyr, og Bindet lignet 
de andre, men den hat vegge Til- 
lceg, ialt 992 Salmer, samt Kol- 
lelter, Epistler og Evangelier 
(begge Tekstrcekker). Den kostet 
s1.70. 

Nr. 29· Summe Salmevog sont 
Nr. 9, men med Kolletter, Epist- 
lek og E,vangelier, begge Tekstræk- 
ker. Denne er den almindelig 
beugte Udgave. Prisen er som 
sædvanlig 81.60. 

Nr. 31. Den Salmebog hat i 
lcengere Tid været 1:« folgl, men im 

hat vi et godt Oplag. Den et 

lig Nr. 29, men i Gedefkindsbind 
(Morokko) og er Erlia Iwerd de 
20c mere. Den koster s1.80. 
Dette er en færdeles stækk, hold- 
bar Salmebog. 

Nr. 9. Salmebogen med eet Til- 
lceg, uden Kollekter, Ismstler og 
Evangelier, med Guldlnit, eftet- 
lignel Kalvestindsbind. meo Kors, 
Harpe og Linie i Gulh naa Bin- 
det. Smudsvmslag og FoderaL 
Megel thnd og passende Formai. 
Pelz 81.60. 
Navn paattykkes i ægte Guid fot 

10c ekstta. Andre taget elleks Isc. 
Danislh Luth· Publ. Houfe, 

Bla«1r, Neb. 
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