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»Danslceren" 
er et halvugemligt Nyheds- 

og Oplyssuingsblad for 
set cianske Falk 

i Amerika, 
M 

udgaar 
Titsdag og Fredag 

pg kostet om Aaret j For-sind 
Ol.50 i de Fokenede Statet 

og 82.00 i Udlandet 
m) 

s-« — W 

S »Danskeren" 
er det eneste danfke Blad 

i Amerika, der udgaar 
to Sange H otn ugen 

udgives af 
» · Edfllöw ««"«. Plis. MIUFLJ « 

Ist-Alle. Miste-wich 
— 

PtsveMumre sendeZ ? 
frit paa Forlangenbr. i 

BUT Nebr» T lk schg d. 7. Januar 12-)08. 17. Aarg. 
50,000 Familiet gør Sinke. 

Te protcftcrcr imod urimclig hpj 
Husrcnm 

:"-.I«’ris. Earah Helmau er 

derei- Leder. 

Au i Its-gen Lid ljur »Tenemeut« 
Vetwrnc puu Ljsjideu i New-. York 
protherct i1110d.i«sui ubiuigc Hass- 

«chc, de man bemle und-er de your-de 
Tiduz da der er lideu eller ingele 
Fortjcncjtc for Arbejdszklacssem De 
gør ligefretn Strifo incud Efeu- 
domsbcfiddcrne· Tot sichs, at der 
nldrig før i Lundcts Historie Our 
chrcst en saa enig og uidtsirakt Op- 
stand af den Flugs-. Der ftaur lisp- 
from Kump mellem Bcboerne da Ef- 
ertus. Dis-se har smnlet ct Kamp- 
fcsnd paa 350,000, og de er befremto 
pcm at nindc. De bar inftrucrvt 
derei- Lowners om at kaftc de stri- 
fcndc Lejcbdcre pna Gadmt De 
bereitechs den II. d-:., at du« var nd- 
sxedt 225 lldnisuinqssStdn-In Pan 
die-n enden Jidc sigo—5, at Ztrikernc 
er more determine-rede end ungcn 
Si11dc. Te bar ndsendt Kundgkk 
relskn at der nil blink- sdrgct for en- 

hver Familie, der bliver smidt nd. 
Cn hat«-n Eneis anilier, der sammc 
Tag Neu smidt paa Osadcm dlcv of 
andre Seit-hours tax-set ind i sank-m- 
Fuez Tor var tilmsr et Mode ti! 
um Jiftcncn den :3. dis. for at dank-»- 
Lciksizocrnc Uaa Bcfssiden til nt slutte 
sia til Ztrikcu, san den kund-c blin: 
almindcslig over hole Bnm 

i 
l 
l 

Lpsmnden mnfatter DOMAIN Fas- 
mitieL sont resikerer at blive finidt 
pna - uden tnidt i Ninteren Tmtet 

pga dfoe Eiere er ca. 800 
Dei ktnqez wir nl-lu Lejeafgifs— 

tun Te läge chre leer et helt 
Hnis ::«.- Iit en :.3k«.:nd, sont san-— ntter 

Icier de Unten-c usilikxlieder nd. Tor 
tust-»ser et tnpiki Urkunde-L Eier-un 
Iei ed« et ,,Tcne!nei:t« nd Iil in :!!«’and 

fm SHW et Aar· TonneI Mund 
lejedc im te enkelte Eiejliglieder nd, 
san Onset Vragte tmm tj512W uns 

Anker. Dis-se ,,3nl««1(indlnrdi3« kni-« 
bei-. nditiiliic Tnsinder nd nf de fur- 
tixts Lesehoere 

Jaer Riisd siger, at det ingen 
sjældeu Ting er at finde, at en tre- 

væretseszs »Flat«, sum er beregnet til 
ecn Familie-, gioer Ly til tre Fami- 
lie1·. Elige Tilsmnde skyldeti For- 
øgelicn af Lejeafgifteu, der er ble- 
ven fordoblet i de sidste faa Aar. De 
banrde Tider har dreoet tArbejderne 
paa Tfrsiden i Ti-Tnsindevi·3 nd uf 
Besta-ftigelse, og Husejerue modsæt- 
ter sig enhver Begæriitg om Lem- 
pelse. 

Sarah Helman er en Leder i 
Cherry Street. Lejeboerne holdt 
et Møde for nogle Aftener siden. 
For at illuminere bragte Folk Lam- 
per med fra deres Hjem —- et un- 

derligt Skne, sum de marcherede 
igennem Gaderne Som Mrs. Hel-- 
man stod paa en ftor Scebekasse 
med Lysbærerne onckring fig, for- 
manede hun Mødrene til ikke at 
snlte den-s Børn og lade Pengene 
gaa til »Landlorderne«. Strikernc 
forpligter sig indbyrdes til, at naar 

en Familie bliver smidt nd, skal Na- 
lsoerne give dem Zu le 

Zlntteliq et EksksempeL En Enkei 
Ined tre Børn underkwlde E- Af en 

Dotter, der tjener 820 om Manne- 
den. Til Leie of sto smaa Viert-Her 
medkmar Pis, oq 81 qnm til Gas. 
Scm er der PG tillmqe til at fisde oq 
klcede Familie-us Medlemmer for. 
Er det nnderliqt, nt de aør Ovrør 
mod Gnseiernri 

»Tanskeren« ndqaar to Gange 
ugentlig og kostet 8150 pr. Aar- 

gang: —- Prøve-Numre sendes frit 
paa Forlangende. 

Boris Satafof, 
den bulgakfke Zusurgcutføkcn 

For kurt Tid sidcn indeyoldx 
Tags-messen tclcgmfjsk Bchulju 
un de hulgarskc Jnsnrgeutlcdcrc 
Wurf-J Zurafof og Gerns- 
1iofszi forrwddcrskc Akkord Bande- 
forercn Punixzu hat-de indbudt dem 
sont Uhu-ster, ug just sont hcm vcd 
Alcid-nat intme 11. og 12. Duc. 
fnlxuc dem til Inn-m blcn de umr- 
dedc ucd Reuelxwrfmd J Pchdclel- 
ferne i dcttc Land-J Blade brugtusz 
dct sasrlig i E1«i11dring, at man til- 
twesdc Sarafof, ut dct var hmn, der 
Imde ladet den amerikanfke Mis-« 
fio1iæri11dc M i s 3 Z t o n e hort- 
f01··c og holdt Milde fangen for Pan 
dctc TlIsuadcs at stuffc siq Neuge til ut 
few Kring intod Turfcrne for. 

J et nylig modtugct Nr. af »Von» 
Lundsumsud i Udmnch skrivcr 
dette Vlads Udgiver, Hr. B. Ingl- 
jnn;1, der our personlig kendt med 
Zamfof: 

»Zum du lJisr outtultc uliJkkcligc 
Uskiiueiiljciior iffsc l)«iii«i"c111cd ind- 
iixidcis iii:·-1«i1ii-1·ciidc Bist-is Mammon 
ci« Der mig niniilixir iitfc i Den An- 
iidninxi ur reij Eiiriifuf et fidscis 
:««.ICind-c—:s111ært·c, du jcg er dut cui-sie 
Mcunuffo i Efaiidiniiiiisin svin fou- 
kisr Tiuin nxi du reimliitiuimsrc Vul- 
--.:1·E.·ii qrxiikdiit sixi hin inzrdsru diski 

Zur-i, sixn Miidct Ema vscftc dor. 
Dis-II «..i tin-m Wissij ide geziiicnii 

zustir Tisiiict under du friixitclixic 
Ums Ooiiisix siszii Li::1«"1«iip där iiiiftil-s 

List-J vmi Julius-n ins i UND-, offer 
IT iiimc Tit T« MADE af afbrmndte 
oiilqiirskss Hund-: itiiisi sog Titusindcr 
iif Flquinqa tom jeg, tidlig pan 
"! ispst rssn i 19f«9,si13:fict, mutrisni 
fiiintidiq misd Sarafof, der et Var 
Time foriid’ nur nendt tilliagc fro. 
siii Unsritiufriq mod anfcrnc i 
.--iui·i-i’smiicn og liimdc lmldt sit Jud 
ins-i isofiii und-er «Z«—osolfitiiiiiisii-Ts 
iiifwlizsis sum-L ch mir smtmicii 
nie-D mm liiiikr ekiissie Tag i Soff-s 
Juki-U j De rssnciliitiotiirrisz :!L’UD-.«i· 
Hom end-Da dclvi—:-. uf Ast-usw tii 
mit Tit-sum holdtcs paa det HoteL 
hoc-r jcsq hoch nq vandt en micr- 

urdcntliq Sumpntbi for Surufoi, 
hin du ontmudtc i rcut eiiwpwifk 
T·i«ii;1t«, var kortklippct og uf Zkæg 
fun lmr chrskæg, san livlig og op- 
iomt nd, ja iiwsten ikke lignedc den 
us Hulde ou Sult oq allehannde Li- 
dolsor fra Tut-Mk lijenwundtc bill- 
tiiidcde Mand· 

»Zum betendt debocs Størstedelen 
af det nuværende europæiske Tyrti 
uf Julgarer, blandt hvilkc der er 

uafvrudte siejsninger mod det tyr- 
iixic Aug. Zarafof, der tidlig viste 
fremragende Evner baade i ahnen- 
meucskelig oå militær Heuseende, 
udtraadte som 27-aarig ung Mand 
af den bulgarske Generalstab, i hvils 
tcn han var Premierløjtnant, og 
helligede sig Virkfomheden som Fies- 
rer for Bulgarerne i Makedonieu, 
hvor han har tilbrtagt Vaar, Som- 
mer og Høft i de sidste-11 Aar og 
leneret Tyrkerne talrige Træfnin- 
ger, saa haardnakkede, at Modftan- 
derne under Kampene i Biergene og 
Landstycrne saa det hvide i Øjnene 
piia hverandre, ligefom der i Ante- 
nes Løh har Været Tusinder af Døde 
pau begge Sidexx Tyrkerne vidste, 
hvilken frygtløs, l)cnsyn·:sløs, vildt- 
fanatifk og begavet Modstunch de 
havde i denne Mund, sont kendte 
tiirstcn hvcr Plet Pna Osiicrillnkrigks 
siiicpludscu nisjcrc end de selv, og 
Zuman lmuoc del-for udsut en 

Prisi paa LUW torkiifc Pimd Wi« 
III-Wi- Ucu iimiszi Oolwd Mitliii 
link 91301-d·i1«011 jjsuiiityu du Vwrct en 

en klkididstnndor i diin undcn bnls 
garsic RevoliitiOncskumitä: fhi dess- 
vasrre Var der et Par K"oiiiite«er, sont 
lsekrigcde binanden i Zofia, den 
nmideligc Leder of den anden 

inm- Prof. Mikuitovski og den miIi-’ 
Leere our General T«;otitief Begge 
xtotnitöer siitgtet txiig paa Bauen oed 

iiteoeti, oq det tout til et skarpt» 
Stdn in teuitod tuetteiti dein pur seloei 
’«".Terrotten. 

«- 
i 

Sonn et iidixe Tltiinde out Sara-i 
iof tieonrer jeg et meget itort VitJ 
thdse. timi fot«wt«ede mig Ued Afrej-i 
se.n Hatt ljcwde Vieret elskoærdigz 
t:ot« tit i nett-erste ijrne t. y. ati 
sirioe ttted sin egen Huundt »A? 
:I)c’otisiei:r V. Figgfsut;-;1, tsxttoignugel 
de chatetirense recontmisismice pour 
in noote imtcpatbie enoers le sent 
people est-time en Europe. —- 

Snmfof, 21——XI, NOT 
Turkerne lmr windet og Milch 

teure bar tobt meget ved thus- 
Tod« T 

J"1 
i 

Ni Mincarbcjdcre omkoutuc. 
i 

Cndnn den iidste Dng i det- gamle 
Nur lserettecs der otn en Mineeks- 
Virsioth lmoroed ft Meiniesker blev 
licelst :- dodeliq og 2 uloorlig fan- 
irde. 

Vetettiinqm otn deune Ulykke 
nimmer dozi ikfe fra Isten men fra 
L.-Zs-.1T-oeiten, nemliq fra Vernal Mi- 

ks.«s i Eicærlieden af Curtbage, New 
Elsketito Tei- futdeis en Mut-stott- og 
(«-«)t:s:-kk—:s«otoiion. Ten Var meget 
hold som, oq kun den Onisttendiqbed, 
at den stete i Middtm:smuden, til-» 
strioeiJ det, at iffe itere ouikotn i: 
den. 

Fru Kong Ost-urs- Dodslcjin 

Der ttieddetes fra Stockholm, a 

siong Schar, da huu kort for sz 
Jid flog Øjnene op og genk » 

tcisredeomrende"1aTe ,,su» 
ixkxne eder alle!« Dronuing So- g 

.:;tiin sagde da til Kotigen: »Ja- 
zerrisn vil nok fore dig igennen.: 
tun-I Rande er stor«. Kotigen sch- 
tscitet »Ja, liutiz Nnade er stor«. 
: .tontiingeu lojede siq ned over hart m 

im twiskede det kendte Vibelord i 
non-s Tre: »Ja-sit Kristi. Gudv S ns 
Islod Ienier os fm ul Smid«. Kon- 
;:en otrede da tudeliqt ereneJ »Tak 
Jesn —«. Tet var bans fidste Ord. 

Baronche Jl. dc Rotfchild 

Den for fort Lid siden afdøde 
·L-’k11-oiie5je A. de Rutschildizs efterladtc 
zumute er nu opgjdrt til ()«U,UUU,——— 
UW Ilscurh Trodsk sin Rigdom te- 
Uede Vnronesseu pna den allerjæv- 
Iscfie Zchade J de senere Aar havde 
hun endogsaa afskaffet sine Vogne og 
Drugte altid den elektrisfe Sporoogn 
pua sine smaa Udflugtex i Omegnen 
af Gent Bande Konduktører og 
Passagerer keudte den gmnle Dame, 
og de hilste hende alte med den stør- 
ste Ærbødighed paa Grund af heu- 
deI udstrakte Godgørenhed, i hvilken 
hnn ligesotn søgte en Undskyldning 
for de overvcrldende Goder, som Li- 
ret havde skænket hende. 

Harry Thaw igeu. 

Den forste Retssforfølgelse imde 
Harry Thuw for Mordet af Stand- 
ford White begyndte for nu omtrent 
et Aar siden (2:?, Jun. 19()7) og 
varede til 12. ApriL da den endte 
nied. nt Jurnen ikfe knnde ench 
Eiden den Tid inn« Tlmm bensiddcst 
i Vareththchnzxsel i Nem York J 
nIcmr msndrthegxEuqen inmd bam 
sue-unn, on den srinjliserede Bot-den« er 

spcundt mu ut se, bund lldfaldet Dis 
lxlizfsix Fijtxsselsiq bliuer der dog in-— 
iet nt n«1eddele. Adndfnterne mener 

1101nliq. det Dis taku fiorten ane nt 
fcu vakat Juw. 

Ismonholckek take-est ps- 6 til U dage. 
PAZO OINTMENT et Lake-nieset as Im- 

keke Insekt T ist«-Mi- sk fis-murik- vix-zaung I«1«ji«1u1--c«l r frmnt »san«-nie III(-n1.-r1·lxni- 
dkk pag sit-l li Unze ciiszr 1’c-1z;uue refun- sxxxvds JAC. 

Admiral Biownsous 
Nesiguation. 

Brcvc fra PrLrsidcut Rouscvclt 
osfcntäiggpch 

En uf du Ting, sum i den senerc 
.7id yur sur Fluch-m i BLIULLsglesLH Lsr 

u Zunnucnsthd weitem Laudctsgs 
Pmssidcut ug san Admirul Brannt- 
erIL, Cis-Ofen for LuqutIL-L1:"11n.- 
.-.:Let. Lst Znuuncnstud, der ljur ledsct 
fkl Admiralcug Resignution. Tot 
sgentligc Spørgismaah hvorom der 
skar llenigl)ed, var, ljvem der skal 
fommandgre Huspjtulskibe —- Læger 
Lfspller LIEariueofficererY PrLrsidLsntriL 
LELLMarineutinisthr Mctcals urerde- 
th Hospitalsfibc skul kumumudeiksz 
s"f SVcarinelasgcr mLsn med en dygtig 
gZømnnd til th styrc Ekibet Ad-- 
rzsimleth sum var uf modsat Mc- 
Ikinxy har .tagct sig denan Afgørelse 
sha nær, nt hun lmr resigncret som» 
chef for nævnte Burean. Dct vildL-" 
vix-re altfor Vidtløftiqt at meddelc 
csi Pur Vreue fm Prassidonthn un- 

szmuide denne FULL san Vi faar 
Mjes med at sigc, at Præsidentcn 

shmvchz at der futde nmre ludlixs 
ctiugsforskel auquuunde dct onl- tZtstedL Zpørgsnmnh saa han be- 

Lejdcr iith VldLLIiLLTlLILL at lmn Uildc 
VLLI Lsn forskcuxq TIIZLsnjLLLL fm Fug Inm, siqer PL·L1-7idc:er-LL,, ch 

»F 

ingen-: an for «"L’Lsninq-7m-k« 
« 

aacndc dct aldlecJ Ltsommoli c i 
knimlcuis Sldfawd at lmn l)·LsllL«LL 

skgncrcr end udfdusr sian Lock 

LETTER-J erre i en sLmdLm Eos-. 
« 

Leu-tue i Mnriucn man mindre- 

st er ifkc blot burnagtigt, men 

jte Grad Llsxrdclnærdith at tit- 
zten personligt Ima, sum-et 

"-ængelighed eller Partifølelse 
Grund af ct sLLsrlikLt But-Lunis 

O ganisation at. Mrc dem dislonalsk 
yorfwld til VZLTLIILLILLI Interesses 

ogs saalchssk i zwmold til IM- Lun- 
det«. 

Forcivrth omtulcr Prwsidcutcii 
Ad111«i1·alcns«:s Tiemssic i Mmsincn Isid- 
til meget anerkendende og rasende. 

Men den omtvistede Zugs Ord- 
nina kommer til at bei-o ved Pate- 
sidcntens Afoørelse, indtil om Kon- 
L71«e-3scn bestmnmer dcst andcrledes. 

Nubcl-’J,Ti«æuiikruc5 Uddciing. 

Jføigc kvkcrsdskiisc fm Ewkk 
1701111 uddcltcszs Viola-lerImiurnc d 
1(). Tec. i et privat Mode um Eiter- 
middagen i Vidensfahsafuchniuts 
FestsaL 

Mødet uabnedegi af Præsideuten i 

Nobelstistqlscus Bestyrelse, Grev 
Wachtmcisrcr, der i en Velkomsttalc 
paa Fransk meddelte, at han af 
ziung Gustka Var unmodet om pack 
denneg Vegne at uddele Aaretiks 
Nobelpræmier. 

Professor-, Grcv :l)iørner, besteg 
derpaa Lalerstolen og meddelte, at 

Præmien i Fysik var tildelt Profes- 
sor A. A. Michelsen i Chicago, som 
derefter hilstes i en kort Tale paa 
Engelsf, og Præmien i siemi til 
Professor Edward Buchner i Ver- 
ljn, der hilstes i sen Tale paa Tka- 
Præmien i Medicin var tildelt Pro- 
schor Laveran i Paris, sont tyka- 
jicdeii .i on Tale paa Fruusk. Til. 
Dur c!1gcxsf-j11diskc Fnrfuttcr Rudo- 

»-:-.1«d Sciplinu nddcltccs Præmicn å 
J Littemtut 

Prasmicrnc udgør i Aar hvcr 
1:38,79(3 Kr. 18 Øre samt Diplom 

sog Guldmcdaille. 
Fra Kristiania meddeles: Stor- 

tingcts Nobelkomitä Hur i højtideligt 
sllkude tildclt Jtalicneren Erncfto 
Wudi «"-’:)!xcrn tu F-!·-.».1:sh!m;k- 

Js-.«.! EIOuiO chmxiit Nobels Frei-I 
urwrniks til Tulinq. 

streift-nisten Erneslo Modan 
Monetn er født i Miluno 1,833, var 
først Officer og deltog i Frihedskam- 
pen. Han traadtc senere ud af Sw- 

« 

km dg var i 30 Flur Chefredaktør 
for ZLIZilmmdladet »Il cholo« og 
jiden Ist-s for Tidi -st"1iftet »Ja Vi- 
fta Jntcrtmzimmle«. Hatt hat siden 
TZTU deltaget i den international- 
Fredsislwægelsc og var indenfor 
Dunnu Jtutienci Vetndeligste Reser- 
seutant. 

Nenmklft der er født 1843, har 
ringt-et llnimrsitctglasrer i Folkeret, 
Im han var 23 Aar, først i Difan 
ca Iiden 1875s3 i Paris, lIvor han til- 
likIe lmr holdt Forelæsnhther i den 
sric Efole for Etatsvidenskab. 

Ti tggcr til cu Prinscssc. 

Prinseiise Louije af Koburg, en 
Tarter of diongeu uf Belgieu, er 
jun dckcndt megct pdsel og sidder 
dgl-for i en bunde Gwld chdes 
medier Dur dcrfor Veslaglagt 
«1»T1«i11ses:-sens:s Inmfo og andre BET- 
disager. Hun bar imidlertid nedlagt 
Indsiqelsc l)eri1ndd: men Appelret- 
ten·i Vrnszisel hur forleden afsagt en 

Kendelse, hvorefter den af Undersi 
retten tiismaede lldswttelse afl 
?-mnzIHunftioncn over de Imntfattel 
Juvelcsr erfiærcszs for utilsredelig. 
Prinfcissen lmr til Genchld indgi- 
Dur Wsationsklagc over de Domme, 

»..·«1«d ir-n·«ei1re lmt oImkmet onci Om- 
LIC. 

stxilqe deet »Peuple« er der 
JJIdfuuiiinkwr i Umng for at sckttc 
«?.k:·ii:se—:—se Lunika i Stand til at hin- 
dre, at bendcii Modreneuw kommer 
Tit Tvunqskniktimk lHundes Fader, 
Josua Leopold, dor. som man ded, 
Irxzsf fiel-J knn bruae sine Penge til 
sit muntre Liv, bar nægtet at bjæl- 
De hcnde mer-K 

-«. -·—.—--- — 

Izu TM ZET I 

was-IM- III-»Hä- 1«»-« T .-—p-- 7·« J- .. ·;r « k- s- 

»in J. ,.:I-i’i.11«ssi:iicr«s:s «)i’1)taar4 Minis- 

i·;.:« icesio ri: 
»Ist Licuy sont Iui er begyndt, Vil 

sfrfcrt so ad- Illig-: Distyouingsåsfuldc 
Ianstsauiorikonsfc Eporkpiuaai holt 
cilor deloisr losre. Der er et lltal af 
szore Lpgaoer," soni appellerer til 
oore Untier, oor Villie og Dorc 

razajici —-« ou ei oidc Felter i, som 
Eiin Lii:r:i:-, nae Juli-r, soni Ploocn 
fial sirtte i nor Jou. 

Tenno Bcghudclse spasndte, og oi 
lassto for at faa Lje paa i dct mini- 
siu uogle af det »Ura! af frore 
l«-a11st-auie1«ifansfe Opgaoor«; thi oi 
soiic ois iiitc1«ciijci«cdc. Mcn i Sto- 
oet for at oege Paa eller definere en 

uicsre af disso Opgaoer, faa er den 
to Zoaltcr lange Artikel helligct 
hiritifken over »Misundelse«, og det 
lieddcr uiod Stumingcm 

,,Vi maa gaa fremad i sluttedc 
Rækker, vi maa vcere klare over, at 
knn ved at staa sammen i tykt og 
tnndt lykfes det os at fuldføre et 

sioit Vasrk « 

Vi foritraskker un dgt gamle 
kcndte Ord: 

»F alle de Rigcr og Lande, 
Hoorhcsn jeg i Verden fo’r, 
Jeg fægted med aaben Pande 
For, boad jeg for Alvor tror«, 

squ cegte d a n s k. Jkke kan vi for- 
oligte ois til at gaa med i »tykt og 
tonot«, blot der kommcr frci Lands-- 
jun-nd. 

Ejnar Vjskikkclscn i Amerika 

Eidste Tag i det qanilc Aar modloa 
»«.1·«’ololnfcr r« tcleataiisk Miso slclse fIa 

Jshavsfareren Ejnar Mikkelfen, at 
isan attcr liar Detraaot amerikaufk 
saiilxkno Tolograznniot, sont or da- 

tcsrct den 28· Dec., er affendt fra 
txkinolin Alaska, Kontinentcts nord- 

i.:sr-.- Tolsamfstatiow og videre Via 
« 

( Wust Ja 3i’i1ttli",’1busb. 
Tkslcizauniiot ladet ane at Ver- 

fksn i iin niu muntid vil bot-e via- 
tiao Ruhe-der fra Ekspeditioncii 
Hund man isllorss kan slutte af Tele- 

qmmmct dct Ur, at Mikkclscns Bla- 
nsr mua mer ændredc; i Ble af T. 
Juni ji«-T lmudc lmn ladet forstaa, 
u: mn njldu opholdc sig endnu tre 
Aar i Du fnldc Regionvr. 

«Forkølelse kureret paa en Das 
Tag LAXATlVE BKOVIU gnjnine Tab· let-s. Amsthekeme teiuncleter Pers eas- hvis set iltke state-etc B.W. GROVE’ Us- 

k set-W et pas hvek Seh Jst-. 

s Brstillinger Modtagcs 
! paa Julcftjcrncn og Becks Julegave ksok Jus 1907, og Judkc Missiouss Isilmanak for Anrct 1908. De vil 
; blivc tilscndt faa fnart de modtagcö. I Te cr blcvct fotsinket da dc kommek 
,pcr Fragt Priscn cr fom fædvans 
Hlig, Julcstjcrncn 50c, Becks Jules 
anvc 2()c., Jndrc MissionsDllmas 
! nak 20c. 

! Tauish Luth. Publ. Haus« 
l Plain Nebr. 
l 

l Gcnncm Sksrrcmn 
Indus og ndre Lin sfildret af 

-«Z:11«atic, ovcrsut fm snensk af Pastor ,N. Miniwa Prasst vcd Lukaskirkesn 
It Edeln-Wann En kristcslig Lins- 
sfildrinq fm dcst sumka Folkeliv. 
cis-' Zidon godt indb. Pris 81.5(). 

) 

) 
l 

Tan. Luth. Publ. Honfc, 
Vlnixz Nebr. 

Saltncbøgcr. , 

Folgende Numre anbefalcs jcerligt 
som baade billige og solide, smukke 
ng smagfulde· 
Isr. 49. Denne Salmebog er lig 

Ue 29 i Udstyr, og Bindet lignet 
de andre, men den hat begge Til- 
læg, ialt 992 Salmer, samt Kof- 

,— ktter»--Emst1ex Jn« Angst-Abseh- 
cbegge Tetstrækker). Den kostet 
sl.70. 

Er 29 Summe Salmebog sont 
Nr. 9, men med Kollektet, Epist- 
ler og Evangeliu, begge Tetstræk- 
ker. Denne er den almindelig 
brugte Udgave. Prisen er som 
fcedvanlig 81.60. 

»Is. SI. Den SalmeLog hat i 
længete Tid vceret ustfolgt, men no 

har vi et godt Oplag. Den er 

lig Nr. 29, men i Gedeflindsbind 
(Mdrokko) oq er cerlig Heerd de 
20c mere. Den kostet 81.80. 
Dette er en særdeles stcerk. hold- 
bar Salmebog. 

Nr. 9. Salmebogen med eet Til- 
læg, uden Kollekter, Epiftler og 
Evangelier, med Guldsnit, eftec- 
lignet Kalveskindsbind. wo Kors 
Harpe og Linie i Juld paa Bii 
det. Smndspmslag og Fodetal. 
Meget tynd og passende Form-It 
Pris 81.60. 
Navn paatrykkes i asgke Guld fot 

10c ekstrcr. Andre tager ellets 15c. 

Vanish Luth. Pub. Dense, 
Blwity : : Nebraska. 

»Herr-en er min Tilflugt.« 
Fortlarisnsg og Udlæggelsse af trog-le 

a:f Davids Pfcälmer fra Abs-owns Op- 
rørs Tid, iaf N. C. Hæwssem Wider- 
ensde Ccvplon i Zwan 

En Bog særlisg passen-de for Stdn- 
daigsskolelærere oig de ssomimsker lidt 
nøjere Kunidskcvb stil dissse deinge Sal- 
mer af den nidkcere Herr-as Tjener 
David. Bogen er trykt spiaa sint Pa- 
pir. 154 Sider. Jn-dbun·den, Ptis 
75 Cents. 

Tink. Luth. Publ. Haufe-, 
Plain Nebr. 

,»,Tnaskcrcn« og »Nordcn«. 

Te, sum ønskcr at forny 
»Jm1ffcren« og »Norden« 
tilsammen bos os, cller ny 
Aboncntor, faar beuge Blnde : 

for 32.10. : 

Dan. Luth. Publ. Haufc, : 

Blair, Nebr. « 


