
»Yanshcren". 
et holmthsz thhtds- og Op- 

Usme Cz, :for det hauste ffokn «" situ, 
udgcmk ItrsdaqtgF1e««’-·X; 
om Haut 1 Fokstud IUKJ c Te le«,, 

Stank og 82001 Udlx2x1det. 
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»Yangkeren«. 
det eneste hauste Blatt i Amerika, 
der udgaar to Gange om Ugeu, 

U udgives af »Damit) Luth. Publ. 
Honie«, Blair, Nebr- 

l PraneMumre sent-es frit paa I Forlangende. 
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AKotottdeu i North Dakota. 
Situationen syines værre 

iStedet for at bedkes. 

Itlsaget incdlsber iftndig foa mange 
Dele af Nord Dakota til Jnterstate 
Commerce Kommission-en i Wash- 
ington. Det "svges, at sKulsnIden 
langs Notthern Pack-sie og Greai 

Nokthern Bauer-ne er vom-e end no- 

«gen Sirt-de tidltgevr. 
Fta Patt Räder, N. D» telegra- 

feredes fault-des den 11. dö.: »Jkte 
et iPund Kul er til Salgs. Folk 
lau-net af Naboet for itke at fryse 
sokdærvet Kun eet Fragttog hat 
passeret her siden Nvto«arsdag. Jn- 
gen Passagettog de frdste to Dage. 
Sneblokade. Situationen umarme- 

rentde.« 
Im Hansnah, N. D» telegrafereg: 

,,Jntet Kul i Byen. Vogne. bestemt 
til Hansnah, er »sidetracted« et el- 

ler andet Steds. Trænger til fein 
Jernbsane Les Kul strats. Vec- 

saa venlisg at bruge Dereg Jndssv- 
delfe.« 

Lignende Telegrommer tndløb den 

11. Jan. fra Clyde, Fairdale, Seku- 
152 og andre Siedet i Nord Dakota. 

Det er utviolso-mt, at Beson- 
ninqen Paa de vældige Strætninger 
i den vestre Del af Nord Dakota 
lider endnu værre under Mangseten 
pas Brænde og Kul end Foltet i 

de Distritter, hoor Jernbaner fin 
des Omtking 15,000 Homesjead 
Pioneerer lever i «- Shanties i S11 
teng veftlige Egnr. 

Gu Dagbog fkq B;t Anhan- 
Beleicing 

En russifl Fremstillinsg as Port 
Arthurs Belejking er udgioet af Ge- 

neral Kostenko, der bar overværet 

Lampen fka Begyndelfen til Enden 

os« Dr hver Dag hat optezqnet sine 
Jndtryl. Det er doq naonslig haus- 
Oplnsninzer om de lebende Perso- 
ner, sont dar Interesse, idct han 

sikten Sjcklen i bele Fotfoaret bar 
varet Festninjcslonmmndanten, GI- 

ncral Zmirnof, i Forbindelfe med 

General Mondschean Jngeniørches 
sen, der var Soldatetnes Afgud, 
for-di hart altid var pag Pletten, 
oldtig viste Trcethed, oftere stillede 
sm i SpidsekL naar det gjaldt et far: 
list Forehavende, og altid udlredkede 
de fremkomne Odelæggelfet faa hur- 
tigt som muligt. 

Men oed Siden af digse advan- 

lede militcrre Egenslaber haode han 
ftore divlomatiste Anlag, laa at shan 
tunde behersle General Ztøsfel IV. 

bcoæge denne til at bringe sine 
Jdeer til U«dfsrelfe. 

J Modscetning til disfe to Helle 
bat Generalekne Stpsfel og Focl 
den wiolfomme Æte at have sttyndt 
sig med at ovetgive Fast-nisUSen, saa 
snart det kunde ste med noget Slin 

of Betettigelse. 
Saaswakt Reigen var erllceret, 

blev Smionvss af Krigsministeken 
udnævnt til Komimandant i Port 
Arthut, hvottil hcm paa Grund af 
fin Dygtigshed som angenistossicec 
var foerlig egnet. General StssseL 
Admiral Alexejevs Ynsdlinsg, blev 

meget opbtagt detover, og Admira- 
lon staffede ham dekfok Udnæonellen 
til Chef for s. siblriste Armeeloth, 
en Stillst-H fom ikte Alt-alte hont, 
saa at lyan fawdt paa allehaawde 
Paaslud til at opsætte sin Afteer 
oq heller aldkig kom afstett 

Oa Smiknof ankam til Port Ar- 
tbut og ltrats fotetog en fsrfte Jn- 
speltiom blev hasn llgefeom forfeeri 
det over Festniwgons stette Tllstansd 
og udbtssd: »Bei er llle .mgtmg on 

beseltet Leit, meu et half og det 

siyldles ene og alene hams energisle 
Vitlsmnhed, at W Arthut blev sst 
e Eiland M ci Its-beide ou vithllg 
Besen-ing. Mien i de Meer-, som 
Stümpf indfsubie til St. Peters- 
borss, W Ctflssls Helle Why 

og efixer at Admiral Maakawsss Md 
hat-de Isaldt Admiral Alexejef til- 
-bagie til Port A«rthur, benytiede 
zStsssel sm Jndslydelse bog denne 
itil atter at blive Kommandant i 

Fæftningenz Udnævnelfen hatte Sol- 
sdaietnes og Jndbyggernes For-win- 
lelfe, men de moaatte finde sig i det 

unndgaaelsige. Fva »den Dag af bleo 
alle Smirnofö Forslag findt til Si- 
de, sog desusden over-sie den nye 
Kommundasnt ham med nfortjente 
Bebrejdslfet og Reprimander. 

Gelidigvis iorstod General Kon- 
drasienko at via-de Stpssels Gusnsk, 
og fra det Øjeblil af blev Arbejdec- 
ne paa Fcefiningens Jstandscetieiie 
atter fortfatie i Smimofs Aand, 
og hasn var Sjælen i Forsparet ind- 
iil December 1904, da han dræbtez 
i en Ksasemai af en 28 Cim. Gra- 
nat, —- fra den Stand af var det 
intbi med Port Arthurs energifle 
Forsvar. «Dagbl.« 

..,·. Den russifk iqptmske Ktigs 
Fothistorir. 

Til »Kabelgramm Gesellschasst« 
jelegraferes i Sluiningesn af Dec. 
fia Toiio: 

Den forrige Ministerprcesident 
Ratfura hat gioet P-arlanientarike- 
ten Mochizugi en Rceiie vigiige po- 

litiste Onlysninaek, med Bemyndi 
arise til at ossentliagøre dem i den 

cukopæifie Presse. Derefter hat Greo 

Latium liae siden sin Embedötiliræ- 
delse i 1901 indsei, at en Konflikt 
med Rusland Var unndgaelig, fordi 
Japans Kontkol med Korea var 

absolut npdvendia for Japans Sit- 
iekhed og ufocenelig nie-d Ruslainds 
Aspitationer paa Mantschutiet. Allj- 
ancen med Engslangd gaso Rygfisdet 
for Forhandiiingerne, hvis Maal var 

Manschutiei for Rusla·nd, Korea for 
stapam Fra Beayndelsen af var 

man besluttet paa Krigen for det 

Tilfcelsde, at Forhandlingerne, hvad 
man forudsaa, fiulde strande, on 
man føtaede dckfor for en nationil 
Siemningk At der af den Beaejst- 
ring, fom Regerinaen selv havde 
fremialdt, ved Krigens Stutning 

Hiilde opstaa Misstemning, havde 
Hman forudset. 
» Greo Katfnra erklærede videre, ai 

isan paaiog siza Ansvaret for disfe 
Veg«iveni)eder. Han fasmmenlignede 
sin Upopularitei nied Visitiarcis ej- 

Iiek Fredsflutsninaen 1866. Den nvens 

klige Stemning. som efiee Krigen 
lviste sia imod l)am, btagtse bang 
ingrarn i Fore, og derfor afgav 

iban Reaeringen til Maran Sai- 
c-nji, der overtog hans Program. 

Eiter hvad Mochizuki meddelek, 

Ihar Grev Kaisuka iiie overgivei sin 

sMedvitknisna i Sie-geringem men er 

;navnlig virksom i dens Finangpoli- 
Hit. 

Dicker ved Jcrnlmneilllykkr. 
Fra El Pafo, Tex bekettes under 

l::3. ds.: 

» 
Rock stlansdwgeL der forlod her 

»Kl. 6,30 i Gast Aftes eftek Chicago 
og slød en hurtig Fari, lob ved Bor- 

»ney, N. M» 199 Mil Nord for 
El Post-, ind i en a«aben »Switch« 
tidlig i Dag Morges. 5 Mensne- 

ster blev drehte og 8 faarede, dog 
ille —dødeligt. Blandt de dræble 

var Jnglniøren oq Fyrbøderew 
Da Lolomotivet lob ind i Spor- 

siiftet, lom det af Sporet og Mel- 
:ede, faa de nævnle to Betjente lom 

under sdet oq blev sieblillelig darb- 
tc. Fleke af Vognene i Toget laste- 
kes af Spruch 

Det et on Mærlelighed med dette 

Tog, at del var med i Summen- 
sspdel den 2. Ja-n. ved Vollasnd, 
Lan-sah hvor 82 Menmster blev 
dreht Da var Tegel paa Bei til 
El Paso fom Nr. 29. Nu vcrr del 

paa Bei fva El Pafo som Nr. FO- 
Det et et ulyklseligt Sog. 

Ei fecfcict Ausfah- 

Prcesident Moosevelt 
klarer Btownsville-Af- 

færeni for Senatet. 

J Gaar sen-die Præsident Amse- 
veldt Senatset et sævstilt destab 
angaamde Btsownville-Assætesn. Pre- 
stdensten ledfagcr Rapporten fra as- 

skftekonide GemmkAsdvokat Pursdy 
og Major Blocksom, der var sendt 
til Tean for sat uwderspgse Assæren, 
mied fsotsiellige T·ing, saafom Kost 
over Brownsville og Fort Bronnen 
Bawdoleer, 33 tomme Patronhylstre, 

zT starpe Patroner, der var opsarni 
Liede i Gaderne faa Timer efber 
YSkydningem og Lemringek af Kug- 
Iler. som var iopsamiede i Hufe, som 
der var studt ind i. 

Ptæsbdenten erklcerer sa.a, at Be- 
):siserne for, at Forbrtydelserne af 13. 

August blev begaaet af nsogle afNe- 
gers.oldaterne, er positive, og faa eli- 
ler inqen af de Soldater, fom bleo 

zfssedigeide ,,witho«ut donor« kan ha- 
ve været uvidende om, hvad der es: 

form-each og de er bleven smedsiyI 
dige vesd at taste Stint over de smls 
diges Brode. 

! 

32 Gradet under Nul. 

Frygtekig Kulde i Nord- 

besten. 

Fra St. Paul, Minn. mekdeg i 
(Zaar: 

Novdveffen hjemsøges as den 

strengeste zsulde, nran hat tendt for 
strte Aar. Dit er 32 Gradersunsdek 
Nul i Battleford og Cold Currem 
og almindelig gen-nein Dakota og 

.Montan«a hersier der en ligefaa 
streng Kalbe. 

Man frtygter for, at Tabet af 
Kreatur-er vil blsive stort i Montana 

Eva stnmg en Rullæ hat man 

jkke erfaret frden den mindevcerdige 
Vinter 1887—-1888, da Millioner 
af Kreaturer omlon1. Om Vejret 
ikke snart nrodererer, frygcker nTan, 

af nvget Ugnende vil genkage sig. 
-L)nririnq Edavre, tnidtvejs i den 

nordlige Del saf Stufen, der hat 
Ord for at være den toldeste Plaids 
i de Forenede Stater, er Tempera- 
tutesn over 30 Gr. under Nul. Byen 
er et Kvæguvls-Centmm. 

Jndvandriugen. 

Jfølge Jndvandrings Kommis: ; 
sionær Frank Sakgents nylig offens; 
lsqgjokte Rappwt for FistalasareiJ 
fom endte »den ZU. Juni 1906, er Dr 
Forensede Staters Befoltning i 

nævnte Am øget med 1,100,733 
indvandrede Udlckndi·nge. Desuden 
er der indvandret 65,618, fmn itte 

iwtede at bosættse sig her i Landes, 
saa Jnvandrernes Antal tilsammen 
bei-her siq til 1,166,358 eller 10t.«s,- 
598 siere end i fokrige Fistalaar, 
der bvagte os 1,026,499 Jndvcms 
dkere foruden 33,256 reisende. 

J Fisiabaaret 1905 hjemfensdtes 
11,480 —— i 1906 12,432. Af de 
nævnte 1,100,735 Jndvanisdrere i det 

ssidsfe Aar var 764,463 Mæswd og 
836.272 Kvinder. 

Dei er isæt de syd- og mellemeus 
ropæisie Lande, der nu forsynek os 
med de mange Jn·dvan-drete. Dema- 
mansse Nord-Europa sen-der os færs 
re. Der kom sauledes sidsie Aar ialt 
265,138 fra Østerriq-Ungarn, 273, 
120 fra Italien, 215,165 fta Rus- 
lawd (F·inlawd iswdbefattet), 13,835 
fra Japan og 13,656 fra Vesiin·dien. 

As lde i 1906 indvandvede bo- 

fatte 90 Procent sig nordatlantistse 
sog mädtekstr Nordstater. medeng tun 
4 Procent spgie til Sydeu. 374,708 
af de from-wehe opqav New York 
scosm deres Bestemsnvelsessbod, 198,681 
Wsylvonia, 88,589 Jlls., og 78- 
868 Uhu-Meduser 

Lincoln, Nebr. 

Da ieg er blenden bedet otn at stri- 
vc tidt herer og da «det bist er tem- 

-meli-g længe siden at nogen hat la- 
det høre fra sig paa dette Sted, vil 

jeg forspge paa at meddele lisdt om 

For-holdem her i Nebrafkas Ho- 
vedftad Det tunde jo verre, at der 
svar en og anden af »Danskeren«s 
Læsere, der interesserer sig for at 

horc, ihvorledes -vi hat det. 
Ja, vi har det, Guid være Iovet 

versor, godt. Om enid vi tun er 

fna, der hører til denne Menighed, 
bør vi itte tlage. Det rene og sande 
Livfens Ord har været og bliver 

Hfremdeles fortnnsdt for os Sondag 
»e,fter Søtidag. Msaa Herren faa i 
Fliaade se ned til os og velsigne Or- 

Ldet for os, saa det en Gan-g maa ba« 
re ntegen Fragt Vi har Højmsesse ! gndstjeneste den første Søndan il 
hoer Msaaned otn Formiddanem oc: 

andre Sondane er Møsdrt om Af- 
tenen Vor tære Præst man jo nein- 

lin tillige betjene Menigheden i Dia- 
tsen on Weevinn Weiter. l 

Den 19. Der-. liavde Meniigihedenj 
ber sit :)larsmøde. Der var fast 
Balg af Styrelfe. Den g.1rnle Sty-« 
relfe bler genivalgt bestaaende af 
Julius Nielsen, Formandx Sørens 
jen, Ragz S. Petersen, Sek. J 

lJufteet valgtes Peter Hansem de 

»s-ndre Fordandlinqer viljegforbigaa. 
Nu er faa Jsulen forbi; vi havde 

-Jriletrce L· Jnledags Aften i Kir- 
len; det var io meft beregnet for 

Bernenx nien mosd vi crldre itke 
tunde have aodt af at være sont Born 
Ved en fand-in LejligyedI Vor Præst 

ztsar nu iniidjsrtid i Weping Matt-J 
on til alt Uheld var Tonet f«oisin-. 
tet, san Fornmnden for- SondasgssY 
stolen maatte beannde paa egen 
Hiaand. Eiter at vi havde hørt onc 

det herlige Julecvangielium traadke 
Bornene frern on aflagde hvert et 
lille Vidnesbyrd, og det ftal sigeH 
til Søndagsslsolelærernes Ros, at 
de smaa gjorde det ndniærtet godtz 
nien book er det alligevel itte ftønt 
at fidde oq here disse tcrre Born 
forlynde oni Jesusbarnet: Os er en 

csvin Frselser født: hvtltet herlint 
-B11dsiab! og om de end ikte forstaar 
det helt tilfnlde, siaa er Frøet dog 
alligevel faaet i deres Barnebjeri-.s, 
ok- maa Herren faa i sin Rande 
lade det ipire og notge, ssaa det man 

kære Frnqter i MangfoldighedL Thi 
»aldrig inrftumnier Tonen fra Him- 
len i chelens alade Pilgriinsfans1. 
Præften var nu tomstnen, og efter 
at han havde talt et lilte opmun- 
trende Ord til Vorm-m begyndte 
Psltyndringen af Træet. Børnene sit 
hvet en lille Erinsdring med hieni, 
foruden en hel Del andre Forfrist- 
insinger. Der blev san trukket noget 
frem af et Hjørne, og da man stutde 
betraate det lidt nøjere, var det en 

Stol· Dei var en Gave fra Wenig- 
heden til Pastor Christian-sein; en 

Præst stal da itte staa op altid. 
Stolen er nu imidlertid af den Be- 
stassenhed, at msasn tun tage sig ein 

tille Rundtur i den, om saa ønsteeL 
Der blev saa opsdaget en lille Æste 
paa Juletrccet; »den var adresferet 
til Prcefteparret fva de unge; hvad 
den insdeholdh vesd jeg itle, men »dan 
var svist temmelig værdifuld. Efter 
sat svi faa i Fællezskiab havde fanget 
m Sau-g, brav Festen nun-t. l 

Nu har vi jo-altfaa beginndt paa« 
det nye Aar. Kette Guds Foltt lad 
os bede Herren som, at hasn tigtisg vil 
veksigne os: itte alene hver entelt nf 
sog, men hele den form. danst eva. 
tut-h. Ktrte i Amerika, faa at dette 
Aar maa blive et nyt velsignet Aar 
pan Sie-les Frele og Gast Born 
til Opbyggelse. 

idvckd der ellers tusnde være at 
sirtvc om seine Byen Lincoln, derosn 
Okl jeg msd Red. Tsillasdelse strive 
sencre. Geomed en twrlig Hilfen til 
alle »Dan-ttmn«s Leser-. O. J. 

Hist is Her html kaudsmäav 

Past. C. C. Kloih sttiver til 
os under 9. dg. bl. a.: Ja, jeig er 

jcs opspe nu, men bangt fria rast. Jeg 
hat inu i 7 Dage levet af Band og 
Medicin, saa jeg er faa mat, at jeg 
ilte tan «g-aa. Jeg havde et megei 
haardt Angreb saf Lever·betændelse. 

Det er at hande, at vor Broder 
ved denne Tisd er godi begyndt at 
komme til Krcefier. 

— »Dannevirte« af skdste 
Uge ftrisver: Lægmandsvirk- 
s-omhe·sden hat i lcengere Tid 
vceret drøftet iorigi inden for den 
foren. Kitte, særlig freml·aldi ded, 
at Paftor N. P. S«imonfen, Wan- 
paca, angreb nogle Regier, som Kir- 
tefainfunsdeis Aarsmøde vedtog for 
kenne Virtsoinhed, og siemplede en 

Leegniandgvirtsomihed efter disse som 
Værendse basasde ,,nluthe«rsk, ukiktelig 
nsg ubibelsl«. 

Vi faar oplyse »vor cekede Kolega 
om, at de omialte ,,-Regler« er bleoen 
til'fi«den Aarsmødet De er ans-Inn 

tun ei U dtast af en Komike, sont 
Aarsmødet valgie til at usw«-beide 
Forslag til Regler for Umwand-Z- 
virlfomhed. 

Fra «Dsanevang«, Typus 
strives til »Dannesvirte« bl. a.: 

Dei lsan nu «o»a sda trceffe, at Ze! 
lan tøbes en opdyrlet Farm Vga 

ineget rimelige Bsetin-gelser; Peccric 
er der not af endnu at faa for ·12.50 
til 18 Doll. pr. Acke. J alle Til- 
icelde tom en Tut herned pasa Bei-g, 
idem fom hat Lyft og Tib, Reisen 
er jo billig, 825 frem og tilbage 

Dei tat-er ilte bedsi for den ind- 
lige Koloni. Pkcerie not og fra 
5151250 til 8518 Dr. Akte saia mange 
Asar eft-er, at Kolonien er grun«det. 
Dei er vel en 12 a 14 Aar siden. 

——— Om Resultatei af vor Lands- 
mund, Professor ved Syd-Dakoias 
Anerbrugsstole i Brookins, N. E. 

Hansens vidensksabelige Rejfe medde- 
les i »Ugebl.« efter en Korrespon- 
dsance fra Brooiinzas bl. a.: 

Den Alsdka fom for Tisden Volk- 

set her i Landen finmmer fra en 

Varietet, som Spanierne førise fm 
del nokdlige Afrila til Sydamerikci 
Jsg derfra til .Kal«ifornia, men grun- 
dig Prøvelfe hat visit, at denne Va- 
rietet er ille haardfør not for der 
tolde Novdvesien om Viniseren, det 
rsar med deite for Øje at Prof. Han- 
sen reiste til Sibirien i 1898 og 
alter sidste Aar. 

Hvad han braqie litt-age? 
Hain medførie til Amerika ire Al- 

salfas-Llrier, to, der vil irivses i iør 

Jordbund med tin-ge Regnfalsd ogi 
ftærl Kuldse, og een, der vil sit-o i 
Slosve Dei er for Amerika heli mie( 
Vsatieteter, men har vceret dyrlede 
paa de sibirifle Stepper i AarhunJ 
dreder. Deres Blomst er -gul, medesnsL 
sden her tendte Alfalfa er blaablom-j 
firet 

« « 

Hcm medførie tilstrcekteligst Frei 
for en sgod Prøve, men for Tiden er« 
der ikte ei Pund sai fasa at købe, dgl 
det er plulket direkte fva Planter il 
-Siberien. Dei vil blive grusndigtj 
prøvet pasa Etsperimeni Staiionen,j 
og Jst-et sdekfria fordeli til Fairmexwl 
ne. Den vil blive brugt i Sædltiftet 
osg han Wiev, ai dein wil blioe brugt 
saa langi miold Nord Paa Fasilandcs« 
som hvide Mennester vil bo. 

Forusden sdetie medførie Professo- 
ren flere nye Vatieteiset af iapvodet 
ssibirift Kløver og en sibitist Thimo- 
te, som Beboerne der bruger til Fe- 
defodet og til HI. De votser i de 

lot-beste Regionets torte og tøtre 
Sommer, og det venteö, at sde oil 
blive af stor Nytte her i Lansdets 
snordliglie GgM 

hinauf-Immer holst-des i 6 14 Dase. 
Isp cum-out sammer at hell-tem- echt-en 

Itlsclde Mit-ruhe indvendigtn bis-Tode ellerfrems 
studte demokkhotdekiti til 14 Das-, eller Betrat-ne 
Industrien-, hoc-. 

, 
— Past« R. An·dersen, Bam- 

lyn, hat et Brw i »Kr. Samis for 
i SMdeT hvokaf m« sskal meddele 
fslgmidu 

»er første Gang fisden jeg blev 
Præ-ft i 1872 hat jeg ikke selv kuinnet 
bcere Julebusdftwbet from eller være 
-m0d i Mensigshedens erfamling. 
Herren har i sin Bisdom og Kævligs 
hed pwvet miig mied Syst-som. Sam- 
fundsets Prwstebtødre her i Wen 
Past. Kjær af den form Wir-te vg 
ei sPar norske Præstebrsdre shar holdt 
Gudstjeneste i Kirken og hjulpet med 
kirkelsisge Hansdlinsger. »Hei-for et jeg 
dem ihsjertelig taknenvmselig. 

Nu hører jeg, at ser Lcegen hat 
opgivet sn1ig. 

Mit Lisv frsa tidliigere Dage, ikke 
mindsst fra Stridens Dage, er traad 
frem for mig, Isige som og Hemns 
Ovd om »den ,,u«nytti-ge Tjener« 
Da jeg blev mig bedide og der 
blev sagt, Faren viat omrshwt, lød 
det for mig: »Fare herfra og vcere 
med Kristus var meget bedre«, men 
Tanken paa al Kærlighed, paa Hckem 
og K«irke, brsagste derefter en insderlig 
Tak frem til Herren for al haus- 
N-aade. 

Det er det forste, jeg ondnu bar 
sirevet (27. Decbr.) Det W taqe Tit-, 
før jog kasn opbage min- Gern«ing. 
Doktoren ordtser mig Styd paa. 

Bed «den«ne Tid er han vist allerede 
afrejst til Florida. 

Fort-leise hellstes-es paa en Dag. 
Taq Lntative III-onu- Quinme Tablets. Ven- 

grmstilbaaefra allt- Avotbekcns, nvis ikkc lnfbreden 
E. W. GUva Navn paid hvck Æskm Esc. 

Fra Uvensksab til Ven- 
fkab. —- En god lrisjelig Forml- 
lisng af Maria Nathusius, vverfat 
fra tysk ved Olga. En Bog pas- 
sensde for idie ungie at læfe. Den 
but-de findes i alle de unsges Biino- 
teker. 252 sSider, fint insdib., Pris 80c 
Dan. Luth. Publ. Horch-, 

Blair —- Nebr. 

Julegave. — En Zille Juk- 
gave til de helligse «i Danmark, fort- 
fut af Wilhelm Beck’s Veniner for 
19()6. 72 Sider i O-m«ssag. Pris 
20 Ets. Vi hat ensdnu noqle tilbage. 
Dan. Luth. Publ. House, 

Blair —- Nebr. 

En ny Bog. 
Ellen Bondo. 

Hiler fra en llnq til de Unge. 
Vidnesbyrd fra Tsødglejet meddelt 
af hendses Fadcr, Provft Bondo ·: 
chelskpr. Denne lille Bng paa 32 
Sider med to finc Billeder fortje- 
ner stor Udbredelfe lslandt de unge. 
Den hat haft meqcn Udbredelfe 
bjemsme i Danmark öf, vil sikkert vg- 
faa herovre sblive et velsignet Bud- 
stab imellem vor Unad-om. 

Den kostet i Omsiag 10 Cts. J 
Panier of et Dsu·sin eller mere gives 
betydelig Rsabat. 
Danish Luth. Publ. Hause, 

Bla-ir, Neb. 

Trocns godc Strick 
En Aargang Prcedikenet over 

Kirkeiaarets gamle Epistelrække af 
Sognepræft Hean Ussing. En meget 
dyqtig Aargang Prcedikener af en 

cf Danmurks dyqtigffe Teologer. 527 
Sider qodt indbunden Pris 82,40. 
Danish Luth· Publ. Haufe, 

Blair ...... Nebr. 

Jndrc Missions Almanak 
1907. 

Vi hat endnu noglc Jndtc Mis- 
sions Almanakcr for 1907. Alle 
fom anster sig cn Almanak for i Aar 
bedes indfendc Destillqu indcn de 
blive sit-folgt- 

Ærbsdiqst 
Danifh Luth. Publ. Hostie, 

Blau-, Nebr. 


