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Blum Nrbk., zskcdag d. 8. Mart-Z 1907. "1(ZJAar«g; 
Guvernør Sheldon 

understrev. 
Tut-de ikle hindre Loveir. 

Hirn bpiet sig for Foltets on 
Legislaturens Onstr. 

stlgende Specieltelegtam ttl »W. 
H.« lceses under 7. ds.: 

Gwvernwr -Sheldon har understres 
vet 2-Cenits Perso-nbef-ordringslo- 
ven. For-di en ,,emergency dauer 
var vedføjet Billen, blev den che- 
blittelig til Loo og er allerede 
tmadt i Kraft. 

Guvernøreng llndcrftrift blev til 

føjet Dolumentet i hans Kontor i 

Aften tort for Midnat tun faJ 
Minister spr Loven vilde have traadt 
i Virtsomhed, simpelthen fordi Gu 
vernoren havdes undladt at be- 

bandle den. 
Det hedder faa videre: s 
Slønt Guvernoren ingen Er: 

llcering afgav, da han underftrev 
Loven, saa forstaar man, at han 
handlede, som han gjorde, fordi 
han ftygtede for, qt den ,,emergen- 
cl) clause«, sotn var vedføjet, lnnde 
volde «Vawsteliaheder, om han ilte 

nnderstrev. Fotltet og Legislaturen 
som representerer Foltet, deres Dri- 
sler, forftod han llart, var en re: 

rg flet 2 Cents ,,fate bill«, oa sinnt 
Guvernnren fremdeles holder fast 
ved den Formening, at Nedsaettclle 
i Personbefordringen itte but-de var- 

re fremmet paa denne Monde, saa 
vilde han hellere -underftrive, end 

han vilde vcere Ztyld i, at Vettern- 
melferne i den nne Lov ftulde lide 
Nederlag. 

kJ en Samtale i Onsdags fagde 
han, at han fvlte sig istle berettiget 
til at yet-o Loben, da der var san 
ovewældende Stemning i dens Fa- 
vsr· »Guvernsrens Vetomagt«, 
ssagde han, »er efter msin Menisng 
altfor stor. Legislatuten but-de sha- 
ve Ret til med et Flertal at pas- 
leke en Lov over Guvernørens Ve- 
to. Jeg er en fast Tilhcenger af 
Print-W om representattv Lovs 
givning. As den Grund ønisier iea 
ilte at heevde mit Standpunkt, sorn 
lunde gpre Loven ugyldig.« 

Den Gang var Guvernpren imids 
lettisd itte fardig til at understtive. 
Det blev han first i den ellevte 
Time. than sagde, at han troede, 
den vigstigste Reform-ation angewen- 
de Jerntbanetaskster er at gennems 
fsre i For-hold til Fragtdeparte- 
mentet. 

Ncevnte »emergenct) clause« ty- 
dek saaledes: 

»Im-ersah an emeogency exists 
l this act fhal sbe in force and essect 
l on and after its pazfage and ap- 

-pvoval.« 
Det Spjtgsrnasal opstod da, om 

Manglen at Gnvernstens »unpro- 
val« itle vilde fette den bete va 
ud af Kraft. Derom var selv de lon- 
Lyndige uenige, men saa valate Gu- 
veensren at stille srg paa den twgge 
Side. 

« 

Der er sendt Jnlstrwtttoner til de 
fovsielliae Baner om at lætte Loven 

,« i Virtfomshed laa snatt den lovltq 
træder i Kraft. Bimlinaton og 

Northweltern Banekne hat indvil- 

get, sog man forstaan at ogsaa 
Miöfmtri Paetfic og Rock Island 
er billige til at spie stg for Loben, 
hvortmod der Me et hsrt fta U. P. 

Men istsnt Banerne saa der-eth- 
lig bsjer sig for Lebens Bestemsmeb 
ser. frygter man dog tot en »von- 
telt« senete ben. M de mi ee laa 
Menge, smenet man, det dar ttl 

Denkt-at at afvende Lovntvetnes Dip- 
"ok. uns-- Amt-Nu Inn-. 

It bar-ist, llllert vg vaalldellat Pistol list Ihn 
aller new-I hohem-tm Mai-nettes- pkavrvlne, Reu- 

Ilsla,-stervslltet, Irkltabtlltet, Samtsan Eist- 

- muten- Jndelrolder bvekken Vom-n euer III-eng 
«:« qetterladertnseu llersssne Eltmlrkntuger. Ast-sie 

s sent-. In Isoteter euer lendes at 

sk. MU- chsi co» IIM. lass-II- 
IF 
,- 

mærtsornhed fka Spørgsmaalet oin 

Fragtpriiferne. Dei sfaat man jo 
vente paa at faa at se. 

Ovekfald af Røvete. 

sFra Pittsburg, Kansas, meldes 
under 5. dö.: 

lJ Aftes overfaldt to Banditter et 

Missouri Pacific Passagegertog og 
plyndrede Passageretne, mens Toget 
var paa Vej fra Pittsburg til Cor- 
nell, "ca. site Mit fra Pius-data 
Rsverne sit itte Anlesdning til at 

satte sig i Vesiddelsse af mere end 

omkring 8100 i Pen.ge, nosgle Ur-: 

og andre Verrdifaget, da quet 
fnart rullede ind i CornelL Men 
under Plyndringen blev en Neger 
dræbt og en hvid Mand faareL 

Aabenbart var Reveriet godt 
planlaat. Kort eftet, at Toge: 
havde forladt Pittsbnrg, Kl. 7.20. 
svifte de to Bandittek sig i Regt-vg- 
nen og befalede Passagererne at 
ndleveske de Værdisagek, de sprte med 
fig. iDen ene af Roverne gil foran 
med en Rewlver i hver Haand, pe- 
gende mod Passfagerne, medens den 
anden tog inwd ide Penge og Ute, 
sont kaltes ham. Da Novetne var 

færdige med Nøgvognem gil de vi- 
dete til de andre Voane. Først da 
de traadte ind i Kvindernes Vogn« 
-lslev der gjokt Modstawd Lou Jess, 
en NegersGtsubearbejdeh var stralöl 
klar over Situationen, trat sin Re- 
volver da fyrede spaa den fortefte 
Rever. Denne svarede med to 

Stud, hvoraf det ene tamte og faci- 
rede W. L. Weftlaie i Haandem 
det andet Sind ramte Negeren i 
Hovedet oq dræsbte bam Paa Stedet.; 
Da Banditterne faa Negcren falde. 
sprang de nd paa Platformem 
svang sig af Toget og forfsvmdt. 
netop for dei tom til Cornell Sta- 
tion. 

Btug af ossentligt Skovland. 

Fra Washington meddeles usnsder 
G. ds.: 

Fifford Pinchot, Chef for de For- 
enede Staters sSlovvcesem hat of- 
feniliggiort en Redegsrelse angeta- 
ende bang Administtation af Na- 
tionalsiovene, der-under de 17,000,- 
000 Arres, som nylig er bragi ind 
sunder hans Beftyrelsr. 

Gan sigek, det et Hensigten sna- 
keft maligt at usdstille mindre Om- 
taader af Land indenfor Besen-atte- 
nerne, der et egnet for Fakming, 
og asabne disfe Stræininger for 
Homesteasdspgere 

Stier-den that, sagde han, fri Ad- 
aang til at spge eftet Metallet in- 

-denfor Sbvresewationekne Tom-mer 
Oilde blive Mgt til dem, foin Instede 
at lebe, wanfet Bosted Man agtet 
itte at lægge nogen Slags hin- 
dringek i Vefen for szning paa 
Resewationevne og ingen Afgift vil 
blive wie-over 

» Land inidenfor Reservationerne er 

aaGent for Anlag af Hotellet, Stor- 
es, Sendung Privatboliger og i 
ansdet lovljgt Øjemed Jmprove- 
ments af alle Siags hilses hellem- 
men, sliuttet Pinchoi. 

Metkeligt Fænometn 

Fsra Bitte-barg Pa. meldes un- 

der 6. ds.: «- Jtle en Stsy havde 
vieret at se paa Hirn-indem da der 

ftrais efter Solnedgang i Gaar 
ledselig udbrød en overhændig 
Snestorm ledsagest af voldfsom Tor- 
den. Luften formelig gnsiiltrede nf 
«Elektricitet, og flere Hase blev vamt 
af LyneL Mindft et Menneste blev 
drcebt og fleke saatet· 

IVejkbureauet hat u«dstedt en Er- 
Illæring, hvori det betegsner Uvejret 
Tom et asf de markeligfte Jan-Inte- 
net, man hat vcerei Vidne til. 
Somsme Mdensiabsmænd .siger, at 
det styldes sSolpletternr. 

Rigsdumaens Aabning. 
Stor revolutionerr Demonstratlon 

Manne Menneftet saurede, uicn 

ingen dichte 

der 5. Max-ts: 
En stor revolutioncet Amen-stra- 

tion fandt Sted i Dag, da den an- 

den russsiste Duma samledes. Tu- 

ifindet- af Studente-: og Arbejdere 
jtæmspede Insosd Politiet, og man-ge 
Haaren-es under Sammensstødena 

Dnmaens eller Parlamentets Un- 
derbufes, og Kejferraadets eller dets 

Overhusets Sesfioner var uden 
stsørre Bewdninn. Teodor Golovin 

valgteis fom Formnnd i Dnmaen 
Rand-et ltoldt en formel Sessiom 
lxvor Finangminifteren fremlagde 
Bitdgetet for 19«7· 

Situationen fom Opløbet førte 
med fig, ledte til, at Antoriteterne 

11mantte fylde Gaderne med patron- 
illerende Soldaten Dog komman- 
deredes de itke til at brsuge Sckarp 
og siyde Foll ned som i Trepoffs 
Dage- 

Efter Slutningen af Diumaens 
Session blev Folkestinilen uroli—g. 
sEn Flot, som til en Tid ansloges 
til 40,000, marchetede under rede 
Flag, ledsaget as revolutioncer MU- 
fct, lig Gapons T«il-l)ængere den 
22. Jan. 1905, mod Byens Cen- 
trum, lhvor Czsnrens Binterpalads 
er beliggende Der manglede tun 
lidt i Prceludiet til ,,røde Søsndag«, 
cg Kommandoen ,,fyr!« vilde haft 
en linnensde Blodssudgydelse til Fol- 
ge. Men St. Petersborgs nume- 

rende Profekt, General Dracheffsti, 
fulgte en anden Kurs og lod Pro- 
cessionen asdsspkede ved betedne Gen- 
darmer, der 'btu-gte Ser pan 
Hohen. Osg ved en imponerede Magst- 
iudflodelse hindrede han Demon- 
ftranterne fta at geinforfamles. 

Psolitiet, sont bevogtsede Tauride 
Paladset, lwor Dumaen holdt sin 
Session, viste ftor Overlbcerenhed sog 
lod Tilsstuerne frit synge og raabe 

Hutralhl tun hinwde de dein i it 

trænge ind i Pola-Esset 
Da de Deputerede eftek Sessiw 

nens Slutning ikom usd, var det, at 
Storsmen brsd los. Flere soc-W- 
rsevoltrtisomære Dumamesdlemnnek 
hokdt opslyidfende Taler Tor Mang- 
den og opfordrede Fall-set ti«l at or- 

ganisete sstg til Vern om Duman. 
Det sorial - revolutioncere Balg- 
fsprog »Gennem Kamp til vor Ret« 
lssd snsart frsa sflere Tit-finde Stru- 
-ber, paa samme Tib, sont man be- 

gyndte at vifte med tøde Domme- 
torklæder og udfolde rsde Flag. 
Meister-ne sang »Man-seilla’tsen« og 
russiste iRevtolutionssange Saa 
trat Meengden ned twek For-ech- 
tckdstaiia Atoenue under revolu«ti«o«n(ere» 
Sange og Rand ; 

lSnart Var det, sosm nævnt, en; 
Procesrsiom der talte ca. 40,000,; 
marcbersenide msoid Byesns Centrunrt 
En Dem-on«ftration blev fat i Steue» 
.foran det hemmelige Politis Chefs 
:Balig. En Afdeling Gendarmer var 

sstatcionsret her, og de Orsvede paal 
nt adsprede Meengden, smen dej 
maatte trætte sig tilbage, fongtJ 
af Raubene: ,,Bødler! Blosdyundespj 
o. lgn. 

Senere angreb en betydelig Skyr- 
le Gendarmer Braue-sinnen i Fron-: 
ten og sit den« sptedi. 

sEt Forspg paa at forsamles for-« 
an Varetcegtsfaengselei. hvor Hun- 
dreder a’f poiltisie Fasnger sidder 
kndespaerrede, miöbykledeQ « 

lSenete sit Gendarmerne »Und-» 
sætning af baade iJnfanteri og 
Kasvaleri samt en Mitte-sing KOM- 
ter. Bisse isidfte var bevæbnede med- 

hasmotrtmldet heller-des t 6 14 Dage, 
Imp- ciutumn zumuten-d at helle-ehe echvekt 

Tilteelde as Its-ende, indvendlqr. hltsende eile-frem- 
stabte demonhotvertn til 14 Dane, eller tizenqenel lhasebetales. noc. 

, Frsa St. Peterssborg meldes un- 

i 

qLandsey og med dette Vaaben over- 

oandt de Dennonsftrantetnes Kriegs- 
1yft. Mange blev under Sam-men- 

stødene saarede, tue-n som sagt blev 

ingen dtaebt Militæket mxaatte pa- 
ttouillere i iGsadetne hele den paa- 
følgesnde Nat. 

iPtemietminifiet iStsoltypin hat 
for ssaa vidt muligt at sikte tsisg imod 
Snigmotd ovgivet sin Ptsisvate Bolig 
oig bot nsu med fm Familie i en 

af Tauride Paiasdsets Fløje. 
Teodot Gol-ovin, fom et valgt Lik 

Forum-nd i Dum.aen, tilhører det 
konsticknttionelle demottakiske Parti, 
sont kontrolleter Dumaens mod 

Negeringen opporsitionesle Flettal. 
Han hat vcetei Ptcesident for Mos 
cows Zernftoo, et 40 Aar gamntcl 
ca staat sia godt baade med NO 

geringen oa FolkeL Ved Valaet 
faldt der 331 Stemmet for ham, 
medens 97 Siemmer faldi sptedte 
paa fotssielliar. 
"Jsdet Golovin vvertog Præfident- 

Kosten, holdt han en ioti Tale oa 
sit-we ok. a.: 

»National’rfotfamlingens Villke 
er Lon. Detfot modtaget vi tak- 

nemlig den siote Ort-den fotn et vist 
os. Skønt vi indvytdes næret af- 
vigende Anstuelfet, staat vi alle 

famlet om det famme Form-Jal, 
nemlig at fotene Nationen paia en 

fonstitutionel Basis-. Vi ved alle, 
med hvilten dyb Lcengsel Folket 
ventet paa Befrielfe fta detes Li- 
«delfet. Vejen mod dette Maal er 

alletede udfiuskket af den første Du- 
ma. Føtft og ftemsft ktæves Opfyls 
dekse af de Løfiet, som blev givet 
i Manifestet af Oktober 1905; det- 
næft foteligger M Udatdejdekse en 

crnfangstig focial Lovgivning. 
JFolskerepmsentation indeholdet 

etimægbiigt Pk·inri«p. En Gang kal- 
det iillive kan den aldrig ds. J 
Samarbejsde med Msonatkens Villie 
og tLandets Haab maa og vil Du-; 
maen uftanfelig gaa videre med siiY 
Arbejde, indtil dens hsfe Mission 
er fuldføtL 

iDnmsaens oppositionelle Flntal 
et ikke uiilbsjeligt til at søge en 

Ovetenskontft med Regeringsmag- 
ten-, men ktævet besiemi som Vil-· 
iaar herfot, at Stolypin .fkattcedet 
fom Ptem«ietminisiet; med ham vil 
sDumaen ikte sfothansdle.— Kan in- 

gen IOtdning otpnaaes, maa Resul- 
tatet sblive sotn med den sprste Du- 

Inw Ovlpsnsing.« 

! Leersde Mænd, ledende Mænd·· 
IsMænsd i alle L»ivsssbillinget, ask-leeren 
at medtnindre man shat gsod Hei- 
«-bred, blsdvek Aandsevnetne mete el- 
ler mindre spcekkei. 

For at væte sinds-start spart-na- 
dig og energissi maa man have godt 
:Hekbked; thi fund Aand og sundt 
sLegeme fole ad. For at oaete 

fupdt ud fund paa iLesgeme og Sjæl 
maa vi holde Blodet, Livets Kil- 
de, vent og hastig-L Dette et ikke 
vawskeligi« Alt, thad som heb-vers 
et en ,,wansninsg« fta Tid til 
anden ved at beuge et paalideliat 
Utiemiddel ’saa!fom Dr. Peiets Ku- 
tikv. 

J. H. Garn-Well, fothensværende 
CosuntyssDommet i Berlin, Mo» 
sstsiven »Dr. Petets iKmiko hat 
rist sig gavnlig i alle T.il«fælde. 
kvsot jeg hat benyttei den. Jeg hat 
Mc anvenidt nogen ansden Medicin 
for min Familie i over fi Aar. 
Dei er den bedfie Medicin, vi no- 

gen Sinde hat Wdt paa, og jesg 
agiet ikke at væte iden fovusden, faa 
læwge den kan enhokdes.« 

Dr. Petets KuriTko hat i over 
et hunsdrede Aar viisi sig at væte ei 

Uppetliqt blodtensfende osg san-Webs- 
aivende Middei. Faaes ibke paa 
Apotheketne, men knm hog specielt 
anssatte Agenter i hvert Nadoslsag. 

»«Adt.: Dr. Peter Fachrney Fc Sons 

zuko» 112——-118 So. Hoyne Ave-mie, 
lChicaam Jll. 

Er Harriman bleven omvendt? 

Det fortælles foa Washington, at 
den store Jernbanetsonge E. H. Har- 
iimsan forniylig i en fortrobig Sam- 
tale msed Jnterpstsate Comsnlerce Kom- 

missionens MleUlemmek dar med- 
delt »dem, at han felv og John D. 

Rsoctefeller og de andre Kapitali- 
-fter, som kontrollerer en stor Dei 
af Lan-dets IJevnbaner, hereftek 
,,wa.nted to be gsood.« Harrisman 
«fovsitrede, at de havde opgivet den 

stidne Politik, foin de styldes for 
at have fulgt i Inaner Aar. Nu on- 
sler de at arbejde for Offentlig«he: 
deng Jnteregser og at adlyde alle 
Looe og Regerinaspforordningen 

Dei sigeg videre, at alle Kommis- 

ksionens Medlemmer var til Stede 
mesd Undtsagelie af tidlsigere Sena- 

Itor CoctrelL sont for fin Helbredg 
Styld osphsoldek sig i Syden. Kom- 
mislfioncererne fi«t Jndtryt af, at 

Harriman mente det aloorligt nied 
tfin Omsvensdelse De lovede ham 
at give hans Jeknbaner ,,fair treat- 
ment« og vilde med Glcede modtane 
enhoer Abstand som Harriman bil- 
de yde ved Gennemførelsen a«f den 
nye Rate-Lon. Undek den 
Konferense, fom blev «holdt for lut- 

Itede Dim, gav Harriman Ovesrsigt 
icoer Jevnbanesituationen omstring 
-i Lanidet og gnv msange sagkyndige 
Vint angasaende den bedfte Munde 
at mode og afhjcelpe den ncerværen- 

de Triafittrang paa. 
Det siges fluttelig,s at Kommis- 

Ifionen opfatter Harrimsans Udtals- 
else fom Jnsdledning til en forandret 
Politik fra hans og hans Kollegers 
Side. 

Ovenftaaende stadfcesftes af, hvad 
der til Morgen lceses om et Inter- 
sview med Hakrisman i New York 
i Goal-, da han returnerede fra 
Washington Han indes-immer Mis- 
grob og vil stcenke Samarsbejde med 
Regeringen smt thojetfte Interesse 
for Fremtisden. 

lMen saa stal vi ogsasa lige med- 
dele, hlvad Repræsentanthufets For- 
mand paa Interstate- sog Fsoreign 
Commeree Ksomite, Hepbsurn, figer. 
Da han ved et iBesøg hos Prwcsidem 
ten i Gaar blev spurgt asngaaende 
Harrimam sagde han th. a.: ,,-Jeg 
mener, at Harrimam er en lebende 
Rettfcersdiggørelsse saif al den Jeru- 
banelovgivnsing, ssom di bar vedtaget, 
iog alt hoad vi hat i Sinde at ded- 
tage, og offer hans egne Indus-m- 
imelser burde vi have vedtsasget mete 

docvftiste Lode, end vii vedtog.« 
,»«M"r. harriman kulnsdgiøy ast han 

faa Synek«, bemErkode Ciolonel Hop- 
Gurn, ,,men jeg toor, at Publikum 
saa det størfte Snm denne Gung.« 

DollarsDytkelfen. 
iVed et Mode i Fprfte Eongregaå 

tionaltirke i cSioux sCsity, Ja., i 

Sondags Aftes talte W. J. Btysan 
km »Hm-d det kostet at hin-ne Fred.« 
Jdet han talte om, at det var man- 

ges MWI at stasse ssig Penge til at 

tøbe Fee-d, sagde han: 
,,.De bruger det halve af deres 

Liv til sat forsøge at faa Penge fra 
andre, og den ans-den Halsvdel bru- 
sger de til at prøve at hindre andre 
i at fasa fat i deres Benge. Der er 

nu en Mand, fom er faa rig, at han 
findet det vansteligt at faa andre 
til ast tage sine Psenae, o-g han er 

vcevst stillet af dem alle. 
Den Str-i-d, som nylig fandt 

ISted om, enten man steulde tage 
imosd denne Man-W sGaivesc eller ej, 
er et opmtuntrende Tegn. Folk vil 
en Gang sige til ssaaidanne som ham: 
,,·B«i ønsfter tkle idine Pengez der er 

Blod ptasa dem. Du kan ikke bou- 
ge os til at lette din Santvittig- 

Fort-leite hell-redet pna en Dag. 
Tun Lunis-e sromo Qui-um- Tablete. Beni 

neue tllbageim alle Avptbekercy hvts ille hell-reden 
c. ts. Greises Rai-n paa over Æsth Löc. 

lange 

l)ed. Behold »dem og lær, hvor ene 

en Man-d kan komme til at staa 
med kun Penge.« 

iBrysan sa«gde, at han var blevet 
bevceget til at tale om Religion ved 
den Hat-me, en Del Breve hade 
deckt hos ha-m, og fosm udta«ler, at 
vor fremistredne Tid ikste hat nogen 
Bring for Gat«d. 

Tilbeced dette fett-. 

» For dem, kyvis Bbosd er i mode-m 
’de, smn ømster nyt osg vigst Blsod og 
"nsok as det, pvøv bette- 

Fluisd Extrucst Dantdelivm en hsath 
Uncsex Composund Karg-Din, sen Unse; 
Evmspounsd Ssyrwp Smsasparilla, tre 

Unser. 
Ryft det giodt i en Flsasske og tag 

saa esn Te.ske-fu«ld efker hsvert Masaslstid 
og ved Sen:getid. En gsod Famu- 
ceut kan liebe-re disse szgrsedtienser 
sfor risnge Bebalcknig. 

iDest er en Recept, som, naar den 
er fybdi. kude »Ehe Vegetubte 
"Treastiment.« Misdlet virtker mislssdih og 
idet hijcølper stkkert soirmne Mennesier, 
spm er sygekbge, fviage og usde af 
Orden osg det vOides at lsinsdre ai- 

svorvige gwmsle Mfækde af Gigit og 
xkvomäsk Rhgksmsertse huvtsbgi. 

Tsilbered woget og pvøv det. 

Tit Pnnfkc. 
;P-aisionssdigt, af Ed. Blasumüller. 

andhol-d: Digte for Pialmdspnidag, 
Oa-ng«fred.a.g, Uidecdfor Ddomhusset, 
Paa Domhusets Altan, Ved Gra- 
ven. og en desjkig ny Paa-skiefa«lme. 

iDisse dej"l·ige, grsibende Dsigte 
bringet PsasassiedSckemnisng De vil 
være pas-senkte at uddele til de stor- 
re Børn i Sondagsfkolem Pris 
10 Ets» i Bart-i stor Rabai. 

Verdcnshistorir. 
Dunst Udgasve asf Nordal Rsolf- 

sens Verdenshifwriie Ved Jngsvord 
Bsondesen. Gennemiset sog revideret. 

andbefattet Olsdtiden, Mid"dela«l- 
deren og den nyere Tids Historie. 
To Dele, indbunden i eet Bind, i 

alt 320 Sider med mange Jllutstra- 
tioner oig flere Koth Heki skisldwes 
de visgtigste historsisie Begivenlhesder 
ned gennem Tiderne. Godt og stækkt 
indbundem Bogen kostet 81.00. 

Konfirmationsmiudr. 
IVsi hat atter faaet Oplag If 

Konfirmationsmäntde Nr. 401, trykt 
paa Ifinst Paspir i mange fmagsplde 
Kuslører efter Teg«ni·nger, sudfsrt i 
Syst-band Gotte K-omfirmations- 
minde var det most falgbare crf alle. 
vi hat shaift, og vi«l siikkerst i de fleste 
sTincekde svcere tillfredsistillensde. Pri- 
sen er 81.50 per Wn For mer- 

mere Otpslysninger se vor Katalog, 
sSide xIV, under Aittester i vor 

ny Katalsog for 1907, hvor der fin- 
ides en msisnsdte Gfterliigniny i een 

Kmlør. 

Dank-sandten 
Daubsattefter Nr. 502 haves at- 

ter; efter det i lcengeke Tid har ide- 

ket va«n"fkeki-gt at (skasse, hat svi op- 
naaet at fau det paa Lager igen. 
Det er trytt i Trystland pa«a fint 
Pay-in i mange pcene Kuh-ten 
Størrelsen er 16 by 12, og meget 
smagfuldt udføti. 

Prissen er ssom scedvankig 81.50 
per Dussin Pan Sside Xl under 
Attefter i »vor nsy Kutalag sindes en 

Tun meget ringe cGengivelfe af 
samme i eon Kulør og minsdte SM- 
relse. 

»Det store Spørgsmaal.« 
Setz Predilenet af Pastor P. 

P. Thoreth velkendk svm Præsi i 
den forenede Kirte i Amerika. 64 
store Sidek i Omslag Pris 25 Cent 

Danish Luth. Pu-b. Hioufe, 
Blasi, : : Nebraska. 


