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Perstrms Shnh er mi. 

Han gav Perfien en ton- 
stitutionel Regeting. 

»Dann Mail«s Korrespondenst i 
Zehn-am Persien, meldte i et Tele- 
gtam i Titddags Aftes Kl. 11,50 
fslgeudu 

Persienö Shah dpde i Aftes, men 

det vil itke blive ossentlig kundgjvrt 
fsr i Morgen («Onsdag). 

Allerede i Man-dags var man klar 

over, at Enden noermede sig rastt, 
og Palasdsetö Kvinder gjorde Sorge- 
fotberedelser. Kokt efter Solnedqang 
i Titsdags lukiedes Haremets Dorn 
Det var Tegn paa, at alt var over. 

Den peksifte Shah, Muzaffür Ed 
Din Mirza, var en» opltyst og ejen- 
domscnelig Lasten Heu var født den 
25. Marts 1853 og i 1896 blev han 
Persiens Hersiet. »He-n havde faaet 
en grundig videnstabelig Uddannelfe. 
Han talte og strev fauledeg Kurdist, 
Tyrtist og Arabifk, og var vel hiern- 
me i Orientens kliassiste Literatur. 
Men ogsaa Westens Fixosofj havdr 
hcm student, boade den celdre og den 

nyere. 
Og han bespgte Europa flere Gan- 

ge, særlig Franlrig, det var knaledeks 
itte underligt, at han haode tilegnet 
stg en hel Delos Besten-es Sam- 

sundsansiuelfer. Pan sine Besen i 
Europa «var Sinnen velfet, sætlig 
fordi han var en godmooig -:--·.1 
gavmild Natur· 

Han var umaadeliq rig. Der si- 
ge«5, at hans effekladte Fortune cr 

stsrre end nogen and-en Wams-LIka 
nat-M Fotuden JMDOOJIWO i Kon- 
tanter stal han have ejet Juveler og 
Diamantet til en Vakdi as 320,000- 
000. Der er bog del ingen, der ved 
fuld Besied derom. 

Shahens Død er indtrussen paa 
en Tib, da de europæiste Sieger-in- 
ger- kappes om at beim-sie der-s 

Stilling i Persien. Kappestriden er 

fætlig begrunsdet i Petsiens Beng- 
genhed mellem Englands Besiddelser 
i Indien og Ruf-Lands sydlige Be- 
siddelfek, der sit-erster sig hen inwd 
den persiske Bugt. Og foknnlig er cn 

ny international Faktor beznndt at 

gsre sig gewende, idet Tystland hat 
bygget sin kommercäelle Jetnbane 
Iangö met-nie Bugi. Den afdøde 
Shash var steckt tussist-venlig, og 
fslgselig var rnssist Jndflydelse her- 
stende i Teheram 

Den afdødes Sen og Tronfslger. 
Mohatnmed Ali Michi, der er em- 

Itkng 34 Aar gammel, stal være en 

despotist Karakter. smn siet ikke spler 
sig siltalt af den konstitutionelle 
Ordning af Regekingen i Petsien 
Men hvig han ilke vil restteke et OE- 
tst i Landes og tillige uvfcettek stg 
for Englands Uvenslaln Iomtner han 
vel til at rette sig efter den nyliig 
vedtagne Forfatming. 

Kamp i Staaten 

Den her Affckre fra Btownsville, 
Texas, den M. August, og Wurf-den- 
tens Afstedigelse af de tke Nega- 
tompagnier er nu snart gammel, og 
man stiilde fynes, at der hat væket 

givet gode Grunde not for Prcesiden- 
tens Handling. Men alliqevel staat 
der Kamp om denne Sag i Senate!. 
J Mandags begyndte Senato: Lodge 
fra Massachusetts i et lætwre os: 

dygtigt Foredtag at foksvare Priv- 
stdentens Afsiedigelse as Negersolda- 
irrem i Brownsville. Derefter fulgte 
Senator Fotaker fta Ohio med et 

start-It Angteb paa Præsidenten og 
Regeringens Politik. 

Senat-or Lodge hævdede, at det 

dr. MIC- AsMslIsln All-. 
Es III-May sikkeri es same-las sum-et m M 

sIek new-s hovedvinr. sonst-mer« Uns-Inc· Reu- 
«Igi-« wen-mei, Itmabilltm Saul-they Mak, 

sehne-. Fabel-sites Insekt-a Ort-In eser Instit 
«- mtklsder ins-u »ein-« citmtktuisstr. N Dost« 

s Inm. Its Intent- eIa fesse- is 
pf. »Ic- WI ch» M lustig-. 

altid havde værct angelsalsist vg 
dekefter amerikanst Rei, at Heeren-·- 
Øvekstlommandetensde, alisaa has os 

Prcesidentm, lunde asstedige baade 
Officeker og wenige, eftersom han 
fansdt dei ntdvensdigt eller gavnligt 
for Zweiten- 

Men selsv om man ogfaa mente 

at kunne ncegte Hætens Oper-stim- 
miandetende Ret til at assledige uden 

jAtigsteh saa beendet-e Senaior 
Lodge videre, at sKonitiiutiosnen ilte 

khjemler Senatet Ret til saadan Ef- 
Tterfotslning af Regetingens Handsc- 
maasde, fom her var Tale om. Den- 
ne Myndigshed tillommek alene Re- 
ptæsentanthusei, o f. v. 

Senator Foraler gjorde -.-erimod 

:,gceldende at Ptæsidentens Myndigs 
lhed som Herrens Øverftkommande 
Freude er begrænset til at ,,lomman- 
»den« Hatten Han san hverien for 
fremme eller afsledige uden i Til- 
»fælde, hvor Konaressen ved udtryk 
lkelig Besitttning giver ham Myndig- 
hed dertii. 

De io Senaiorer indleverede hvcr 
sit Foksiag, som begge gil ud paa, 
ai Senaieis MMtærlomiie siulde 
anders-ge Brownsville Sagen. For- 
slaaene var noget forskellige, men Sc- 
natorerne er stden bleven enige om e! 

Forslag, idei Foraker væfentlig ail 
ind paa Lodges Forflaa. Der forei 
liaaek altfaa Forflag for Senatet 
om en ilndersøselse af denne Affcere. 

sc sk a· 

En anden Sag, hvorom der og 
faa lænipes, er Generalpoltmefteren 
(5«:ke!s)ous Udncetsnelfe til Finanz- 
minisiek efier Sinn-. Cortetyou hu 
resiguieret som Formand paa Reim- 
blitanernes nationale Balgiomite. 
Men iite desstsv mindre hat de« de- 
mokratisle Senatorcr Daniel fra Vi: 
ginia og Teller fra Colokado faaet 
Senateis Finantslomiie til at ud« 
fette sin Rapport angaaende Godi 
lendelsen af Corteliiours Udnævnelie 
Dei stsal være dei, Demokratetne ilke 
ian glemme, at Corielyou har vceret 

For-wand paa Republilanernes na- 

tionale Valgkomiie; del-for er de ef 
jer ham. 

Den nngste Senator. 

Fu Helena, Mont» meddeles un- 

ser den li. ds·: 
De republilanifte LUkedlemmer If 

Leqislaturen h.):dt Caurus i Gan 
Un nomine-rede Joseph M. Dixzin 
af Missoula sont Forbundssenajor 
W. A. Clarls Efterfølger. Valget 
xsil finde Sted næste Uge, Dkxon :- 

539 Aar gammeL og vil ulvivlfontk 
lslive Scnatetg yngste Medlem. Hm 
lnm til Montana i 1892 fra North 
Carolina, on bleo i 1894 valgt til 
Anllsageadvolat i Missoula Countn. 
J 1900 valgtes han til Medlem af 
Legislaturen og i 1902 til Korn-zus- 
mand. Han ble·v genvalgt med for- 

Jøget Majoritet i 1904. 

J Dian er den most populæke Mond 
is det ossentligse Liv i Montana, no- 

get sont maa anses for mærlelig;, 
naar man ved, at han aldrig i nos- 

gen af sme Valglampe hat udgivel 
Ten Dollar mere end de strengt lovs 
lige Udgifter. Hans Forgænger i Se- 

Inans, W. A. Clarl, maatte betale 
Jover en Million Dollars for sil 
Balg. 

l Dixons Forceldte er Kvæleke, og 
»den fremttædende Sukseö, han hat 
haft i Livet, siyldeö for en væsentllg 
»Del hans elstværdige ligeftemme 
)Væsen, ubestilkelige Haderlighed og 
Ebnen til ast gribe Anledningen, 
naar den meldek sig. han hat en 

vorm Ven i Ptæsident Nonsevelt. 
vg til Skala-anen hat dem i 
flere Aar staaet i et merk Wachsabs- 
set-hold 

J Caucuöen blev der tun form- 
aet eon Asstemning. Dian sit 49 
Siemmer, ExSenator Lee Manne 
22 og Dommet W. »V. bunt 1 
Stemnm 

Lumlsing i Iowa. 
Lin Mand, som hat myrdet 

Kone ogStifføn 
hænges af en »mob«. 

sta Chakles City, Foyd Connty, 
«E vor Naboftat, Jowa, kommer den 
sidste Lynchhiftorie. James Cullen 
havde i Titsdags myrdet sin Hu- 
stru ·og en 15 Aar gammel Stifspn. 
Saa i Onsdags Aftes samledes en 

Flol Mennester, deriblandk manqe 
as Byens ledende Borgere, særlig 
ncevnes, at der var 4 a 5 Prcefter 
og mange stinder blandt Lyncherne, 
og ingen fotllcedte sig. De brod san 

’ind i Fængslet, og snart ovewandt 
de den Modstand, Sheriffen Var i 
Stand til at yde. 

Cullen bød haiard Modftand og 
»crklærede, at hans Kone og Søn 
Ihavde angrebet hani, og at det var i 

tServfokspsz han ha-vde vmbt dem. 
Man vidsie imidlertid bedre. Der- 

sor vistes der ingen Pardon,«Cullon 
bleo iaget ud og bængt i Broen 
over Floden 

. De nærmere Omsstcendigheder be- 
-rettes fanledesi 

Jfølge den almindelige Mening 
i Byen et Lynchingen en Følqe af, 

"at en Konemorder i Bresmer County 
lLouis Basle. blev benandet. Han 
Eniyrdede sin Kone knn 15 Mil fta 
Bewei- City, saa sit han spkst si» 
Dom to Gange udfat, og endelig 
blenden fortnildet til livsvarigt 
Feengfel 

Cullen haode vckket gift tre Gan-« 
«ne. Han viar en velstaaende Kontrol- 
Itør, der var oellendt fom en bru- 
Ital Karalter. Jan var nu 60 Aar. 
Han mykdede first Nonen need en 

Kniv, og derefter gil han til Stif- 
fonnens Sovevcerelse for at myrde 
ham med samme -Vaaben. Men da 
han følte Kniven rote sin Strude- 

,fatte han sig til Modvcerge og fik 
Ecndeslig fat i Vaabenei. Kosigængere 
»l? Hiiset tilligemed Cullens Brodek, 
iRichord Cnllen, en Illinois Ban- 
iløt, m. fl. oaanncde da oq fik Vas- 
,l·enet vristet fra Cullem Drengen ifprang da assted efter Byen til for 
fat tillalde Marshallen. Men da fu- 
lrede Stissaderen to Slud efter ham 
og dkæbte hnm øjebliklelig. 

Mændene, sont deltog l Lynch- 
spissæren fagde samme Affen, at de 

Hitle frygter Forfølsgelfe. De fyntes 
»itke om Lynch-Vold, men de mente, 
Jnk Elselutionen i dette Tilfeelde Var 

;fokfvarlig. De forsikrede, at Eullens 

jEjendom til en'Værdl as 850,000 
vilde bleoet beugt til at lcempe hatt-«- 

iZag igennem Reiten, iog dei vilsdc 

staget flere Aar, for han var bleven 
sstrassed 

Det er jo den gamle Historie —- 

Lynching synes at vcere en Nod- 
vendighed paa Gran-d af vor Akkor- 
fvarlig ils-je Retspleje Hvad er der 
at geke? Det er ille just Psbelen —- 

det er Follet, der hansdler, de for- 
sdret sterpet Retspleje. Og der er 

vist intet ansdet at gøre for at af- 
stasie Lynching end at faa ivor Kri- 
minal-Lovgivning og Retspleje stier- 
pet. 

Fragttos Sammeuftöd. 
100 Faat dkcebt. Meget 

Tømmer og Majs ødelag?. 

»Togsammenffod hørek nu omtrenj 
til Dagens Orden. J Onsdags løb 
to Fragttog paa B.8c M.Banenimod 
hinanden site Mil Vost for Scherf- 
don, Wyoming. Dct ene var Nr. 
46, Istgiaaende, og det andet et 

Etötratog, der gsik Best paa. Dei 
Iegulære Tog von 10 Timer for- 
sinket og hat-de forfsmt at faa Or- 

Iirtilelie hell-m» pqa en Dog. 
can Ist-use Inm- Quiniae Lichter-. Brit 

Ame tlldqqesru slle sooft-steck hvis Mk hell-reden 
c. I. can-«- Ius In hver Ists-. Be- 

dre, da «det gsit forbi Ra—ncheftek. 
Ekstratoget hasvde Vejretten dettiL 

Dei IstgaaenIU Tog var ladet 
med Jammer og Fam, det pessima- 
ende med Majs og Kul. Fire iLæs 
Tømmcr blev odebagt, og 100 Faak 
lblev dræbi. Fire Les Majs blev 

ligeledes fulstcendiig odebagh Begge 
Lokomotiver blov siemt besiasdigede. 
Jngenisren Pan Elstratoget sit Ho- 
Vedet siemt forslaaet, og Fyrbsderen 
sit en Arm brcekket og en Skal- 
der lnusi. Mandskabet paa det an- 

ket Tog flap uskadt fra det ved at 

springe af. 

En Pkæst som—Guvem-r. 
Afloegger Embedsed 

i Kirken. 

Fra Denvdt, Colo» bereites under 
SI. ds.: 

Rev. Dr. Henry A. Bucht-eh Chan- 
usllor for Densver Universitef, biev 

änauquteret fom Guoernør i Guar; 
og for forste Gang i Statens Histo- 
xie fandt Jnaugurationen Sted i csn 

Kirke. Guvernøren aflagde sin Em- 
lsckdsed og leverede sin Jnauguratii 

.Onstale 
til Legislaturen i Trinity 

methodiftisfe Episkopaslkitkc hij 

iPræft han i sin Tid var. Han af- 
,ssuttede sin Tale med Herren-Es Bon- 

thori flere af de tilstedeoærende dek- 

jvg. Kitten var fyldt til TrængseL 
Da Ceremonierne var forbi, Iev 

Guvernøren og de øvtige Statsem- 
kedsmænd eskorteret fka Kirken of 
en militæk og civil Procession. 

Heltcduad. 

Fta Banne-, Ja» meddeles under 
9. ds.: 

; sPositog Nr. 10 paa Northwestern 
EBanen gik gennem Byen Belle Plaine 
smed en Furt afs75 Mil i Timen, 
’for-di en Prop var sprcengt ud of 
HDasmPkedelen og baade Lokomotiv- 

;førek og Fyrbøder var blevet strack- 
kelig forbrændt af Damp. Det var 

umuligt at faa ftcengt for Daumen 
Lokomotivfører Shull, som var 

frygteliq sioldet fra Hoved til Fad, 
krøb tilsidst over Lokomotivets Ten- 

Jder, hvor Ekspres-Ageneen tog ham 
onr en Røver og modtog ham med 

Ho Revolvere. Men Shull kom iuid 
cg sit tkukket i Luftbremsen netop 
tidsnot til ait forhindre, at Toget gik 

laf Sporet. 

,,Jngen er celdre end han 
føler sig«, er et gammelt Ord- 

;fprog, hvori der er megen Sansdhed. 
Men hvor man-ge siwdes der ikke som 

,l-a·ade føler sig cel-dre og set ældre ud, 
Eend de vittelig er, paa Grund af 

Ien eller anden LegemssvaghedZ Dr. 

FAMer Kuxiko et en Belsignelse for 
Isvage og sygelige Folk. Den gengi- 
wer Livsorganerne deres naturlisge 
Vikksomhed og giver Legemet nye 

IRræfter. Den sprste Flasie vkl bevise 
)dens fundhedsbringende E.genstabek. 
De, som itke hat ptpvet dette gamle 

»Urtem-id-del, vil blive fotbauset over 

»dem gavsnlige Virkning. Faaes ikle 

jbos Aspothekete, men tun hos spe- 
cielt ansatte Agenter eller hoö Ene- 
Ejerne: Dr. Peter Fahrney Fc Sons 
Co» 112——118 So. Hoyne Ave., 

lChirong Jll. 

We Aapagtsvøgck for 1907. 
s 

I Det vil vcere rart for mange atfaa 
en sanden Husasndagtsbog. Vti vil an- 

Ilæfale folgende: 
L uthers Mstrslige Betragtniiw 

sger til lhvet Dag i Antei. Pris Eind- 
bundden 81.00; med Gubdsnkt 81.50. 

Ma d feng Husaswdcvgstsbog. Pris 
indbundesn i Shirtingssbinsd 31.60; 1 

Vælskbvind (Læder-Ryg og Hjørnet) 
·..«.80; samme med Guldsnit 82.20. 

Danish Pubsl. -H«ouse, 
Bleir, :: Nebr. 

steigend-weh 

Terroristerne i Rusland 
er vi.rkfomme. 

Czarens Liv svoever i Fare 

Frsa St. Petersborg meldes under 
9. ds.: 

General cVlasdemir Pavloff, al- 

mindelig ten-di i Rusland sisden Du- 
maens Opløsning som ,,Hæn-gsmand 
Pavloff«, blev siudt og drwbt i Dag 
Morges Kl. 10, mens han spadserede 
i sMilistærhaven i Nærsheden af Moi- 
la Kann-L Morderen var fort-liebt 
som en Militcertjener og havde uden 
Vanstelisgshed funsdet Asdgang til Mi- 
litcergiaarden Som Drabsvaaben be- 

nnttede han en automatisk Pistol. 
Alle dens 7 Kugler sendtes i Pad- 
loffs Legeme, san han døde saa at 

sige øjeblikkelig. 
Morderen tog Flugten, men blev 

packgrebem Men under Flugtforføgest 
dræbte han en Palitibetjent og saec- 
rede en Dreng. 

Denne Snigmordshandling har 
vakt Beftyrtelse ved Kejserhossei. Den 
tilfyneladende sSillerh-ed, hvormed 
Terroristernes hemmelige Forening 
gradvis opn-aar, hvad den hat broxsp 
tet af — at »den vil fri Rsusland for 
alle dets royale Aristokrater — for- 
volder stor Ængstelfe. Osveralt hører 
man ,,Czaten vil blive den nceste«, 
og man har paa Følelsen, at den 
leiserlige Familie er dødsdømt, med 
mindre den tager elstraoridinære 
Forsigtighedsregler. 

Kejserens nærmefte Raadgivere 
tilsiynder ham til at forlade Landet 
under ei eller andei Foregivende, 
men det simple Faktum, at et sau- 

sdant Skridt ille vilde formindsle 
Futen det aller tin-geste, gør det 
Upraltisi. Dei sisges at vcere lun et 

TidsfpørgsmaaL naar Kuglen, 
Bomben, eller ,,drug« vil nedlcegge 
den ,,lille Fader«. 

Pasvlosss sternelse hat imidlertid 
ilke bragt Sorg over Folket i Rus- 
land· 

Han var den mest hadede Mand i 
Land-et næfi efter General Trevoss. 

Det er en valmindeliq Anker-gelie, 
at Pavloss hat landsforvift eller 

dsødsdømt sSnefe af Mennesker, alene 

fordi de har udtalt en politifl Me- 

ning. Manne af hans Ofre blev bar- 

lsarift pinte, og andre umennesielix 
lemslee-ftede, fordi de nceqtede at vidne 
imod Slceatninge og Venner. s. 

Da Morderen førties til Fængslei, 
udvifte han den højefte Fryd over 

sin Dem-d. Han gjorde Nar ad Po- 
litiets Aar-vaaaenl)ed og paapegede, 
hvor let han havde udført sin Plan. 
Man siger, at Organisationen endnu 

Lhar 100 ,,Agenter« ligesaa frygstlsøfe 
Hom han. Dei mener man ingen 

»sOverdrivelfe er, i Betragtning af, 
at der siden Dumaeng Opløsninq 
ser nedlaqt 7000 Per"foner, deriblandi 
123 Officerer og Emsbedsmænd af 
høj Rang. Og det foretræller Ari- 
·stokratiet i Rusland fremfor Felle- 
frihedl 

Hnmøtrlwider hell-redet l 6 14 Dage. 
Isso Odem-sent want-us at hell-rede echt-en 

Irliclde at llsende, indvendlge. hlssende euer-tran- 
Ikudte dckmorrlsniverm til 14 Dane, eller Vinqene 
tllbaqebetqles· not-. 

»Herko ck miu Tilflugt«. 
Fortlarinsg og Udlæggelse af nogles 

iaf Davids Psabmer fra Absolons Op-s 
tørs Tid, af N. C. Hwnssem Räder-l 
cnsde Caplon i Niman 

En Bog fcerlig passen-de for Stdn- 
dwgssiolelærere og de Tom mstet lidt 
nøjere Kundstab Eil disse dejslige Sal- 

lmer af den nidkcere Herrens Tit-net 
David. Bogen er trykt paa sint Pa- 
pir. 154 Sider. Jnidbunsdem Pris 
75 Censts. q 
Dan. Luth. Publ. Hsouse," 

Blait — Nebr. 

Trero rate Klenodie med 
Svauefang. 

sSalmer og anndeliige Digste af 
Dr. Hans Adon Brsodersen, sho- 
Biskosp i Riibe Stift. Den kære gwmle 
Bog kan wu faas fra Dan. Luth. 
Publ. House. Bogen shar i lcensgere 
Tid været sudsoIgsL De, som pnster 
den, bedes tilsende os Bestillinget. 
Den kostet insdb. 60 Cent. 

Gud er min Frelfe. 
Denne dejlige kristielige Forml- 

ling af Eugenie von Witzlsoss, fom 
er oderssa«t paa danst af Olga, stil- 
drer den Uro sog Bekymrisng, Sie- 
len har, nsaar Herren ikke er Ene- 
hersker og den Hvile og Ro han kan 
give. 308 Ssider sint in-ddb. 90 Cent. 

Danish Lu·th. Publ. House, 
Blair ...... Nebr. 

,-Lampepudsetcn.« 
En kristelig Foktcelling fra Stor-. 

Wen Boston orn en stakkels fattig 
lille Pige, fom lever gennem trange 
Zwar, men dog naar at komme 
blandt gode Mennesier, fom hjcel- 
per ben.de. Bogen er streben af Marie 
S. C11mmins, en dygtig Forfatter- 
inde, fom kender meget til de fattiges 
Knar. Bogen er paa 582 Sider osg 
koster godt indbunden s 1,20. Den 
er mest passende for de unge at lee- 

fe, og bar-de findes i alle de unges- 
Bibliotheker. 
Dan. Luth. Publ. Houfe, 

Blsair — Nebr. 

,,Sandhedeu tro.«- 

En kristelig Fortælling fra Hage- 
notforfølgelserne i Frsankrig. Heri 
stildres Træk fra sden fra Historien 
bekendte hasatde Forfølgelse mod de 

protestantiste Hugenotter i Frankrig. 
Dei besskrives, hvorledes de holdt fast 
Ved deres Tro, -trods de Forfølgelfer 
og Li«delser, de maatte gennemgaa i 
disse Trcengfelens Tiber. Den For- 
tælljnq hører ogfaa med til dem, som 
er passende for de unge at lcese. Bo- 
gen indeholdek 800 Sider og kostet 
81,00. 
Dan. Luth. Publ. Hsouse, 

Blair — Nebr. 

»Am paa ijcn«. 
Smaatræk og Fortællinger til 

Brug for Præster og Søndagsstole- 
leerem En ny Samling til Bewä- 
ning af bibelsie sSansdheder, sunde 
og naturlige med Sandhedens Prceg, 
scerlig passende for Ssønsdagsstolw 
ne. Bogen er ogsaa bestemt for Sees- 
ning i Hjemimene sog vsill yde god 
Hjcelp til Ordets Forftaaelse. For 
at lette Bringen er der i Bogen en 

Fortegnelfe, der viser, paa hvilke 
Sider der finsdes Fottællinger til de 
anførte Skriftstedet, hvilket er megek 
praktift 242 Sider godt insd«b. Pris 
81.20. 
Dan. Luth. Publ. Hause, 

Blair — Nebr. 

»F ·«kisteligt Folkcblad.« 

Redigeret af Paftot H. O. Fri- 
rnodt Møller, fhv. Præst i den foren. 
Kier Vi har netop faaet Meddelek 
se onl, at idet hat vundet i Usdbre- 
delse med over 1500 Abonnencker i 
Danmark i de fidste tke Maaneder. 
Det fmlde glæde -os, om dette Blei-d, 
fom er et Bin-deled mellem vor« Mrke 
biemme og herovre, og Budbringet 
fria Movmonmissionem tun-de vgfaa 
hos os bin-de mere Udbvedelse. Dei 
ndgiaar hver Søndag og kostet s1,00 
a-arlig. Kan bestilles si 

Dan. Luth. Publ. Haus-, 
Blatt — Nebr. 


