
W 

,,l)anslceren" 
er et halvugentligt Nyhedss 

og Oplysningsblad for 
clefcianske Poll( 

i Amerika, 
si- 

ndgaat 

, Tiksdag og erdag 
, es kostet vm Aar-f k Jan-stut- 

81.50 i de Foreneoe Statet 
og 82.00 i Udtandex 

«--f.----- 

,.l)anss(es«en" 
her det eneste damke Blad 

i Amerika, der udgaar 
i to Sange 

Hi om Läge-i lM 
udgives af 

’»«-s» »mi. MI. was-, 
ZLÄ1R. NEBNASXA. z 

Prov--N11::::c send-es « 

fnt pao Forlangenbt. T I- 

Nr. 3. BlaiL Nebr» Fredgg d. 10. Januar 1908. 17. Marg. 
F. Aug.»;-Hemze akkeste1·cs. 
Bcskyldt for ulovligc Baum-ans- 

aktioncr. 

Hau ftillcs under 850,000 Bands-. 

Tidligcre Præsident for Mist-can- 
tile National Bank i New York, F 
Aug. Heinze, Kohbertnagnatem blev 
i Tirsdags af den føderale Grund- 
jury der anklaget for Overattefte- 
ring af Checks til et Bele af godt 
og vel s400,000. Den Undersø—s 
gelie, som hat ledet til Anklagen 
mod Heinze, tog sin Begyndelse i 
Oktober, da den store Panik star- 
tedc med Kobberhjørnets Fald. Det 
er de Forenede Staters Advokat 
Stimson, der har ledet Undersøgel-. 
sen, og det er ikke usandsynligt, atl 
flere med Heinze vil blive tiltalt forj 
lignende Forbrydelser 

Det var bleven meddelt Heinze 
privat, at der«var rejst Anklage- 
imod ham, og at hans Ncerværelse«- 
vilde«blive fordret i Tirsdags. Uden 
at vente paa Stevning meldte han? 
sig selv samtnen med sin Sclgfører,l 
Lauterbach, Tirsdag Eftermiddag 
for II. S. Kommissionær Shields. 
Forhøret var kort. Heinze erklec- 
rede sig ikke skyldig og blev 
løslndt under 850,000 Bonds. An- 
klagen mod Heinze lyder paa, at 
ban skal have attefteret 15 Checks; 
til et Beløb of ca. s400,000, fomi 
Otto Heinze 83 Co. den 14. Oktoer 
udstedte paa hans Bank, uagtet han 
vidste, at dette Firma, hvori to af has-s Brødre var, Qkke hat-de W 
sit i Banken til at mode dem med. 

Heinzes Sagfører paastaar, at 

hatts,Klicnt, før han attesterede Otto 
Heinze F- Co. Chccks, havde diskon- 
teret on Note for 213500,000, der var 

gamnteret med Værdipapirer til et 
Belob af 3800,000 efter Markedss 
pris, og draget sin Check for 8500,- 
000 til Fordcl for Otto Heinze 85 
Co. Tonne var Innligvis ved en 

Fejl fra Bankcnsji Vogholders Side 

ikke» bleven kreditcrct nævnte Kom-» 
pagni i Bankens Bøger før Dagen 
eftcr Attesteringen Heinze bar i 
hvert Fald ikke Ined Vidende og Vil- 1 
lje overattestetet paastaar hansi 
Sngføreiz og om GraudjuryenH 
havde forstaaet Situationen rigtig," 
vilde den ikke bnvc rejft Anklage 
imod F. A. Heinzc. 

Ulykkcr i 1907. 

Jfølge en iNem Yorkerbladet 
,,Tribune« offentliggjort statisiisk 
Ovcrfigt skete der i Aaret 1907 ialt 
57,919 Ulykker med det Resultat- 
ot 35,612 Person-er blev Strebt og 
22,307 saurer Blandt de størstc 
Ulykker nævnes følgende: 

Jordskælv, Jordskred, o. s. v., 
21,51’2 dræbte og 3,092 tilskadc- 
komm-; Eksplosioner og Grubeulyk- 
kor, 3,086 dræbte og 2,721 kvæste- 
de: Uvejr og Oversvømmelser, 4,209 
dræbte og 1,5(jå·3 tjlskadekomne; 
Jernlmneulykker 611 dræbte og 
2,639 kvæstede; Automobilulykker 
229 kvæstede og 704 saarede; Baa- 
dessfud 197 dræbtc og 3,987 saared:. 

Ved Forli-E og Ulykker paa Søen 
er 2269 Mcnncffcliv gaaet tabt; 
496 or druknedc pcm andcn Munde. 

Ruftcr til Krig. 

Hadct mod Jupancrnc er atter 
brudt nd i Fyr og Flmnme i Van- 
conver, Britifk Columbia Dct Var 

kølnet af cftcr de blodige Deman- 
ftrationcr i September· Men 
Stomninqcn er tm san bitter, ut de 
lmidc Ilrbcsjderes Faqforcuing an- 

bcnt opfordrer Arbefdcrne til at rn- 

fte siq og være forbcsrcdte paa en 

eventuel Kriq imellem Raccrne. 
Foranledningen til dette nye Ub- 

brud af Racehadet vor et Slags- 
maal, som Nytaarsnat fandt Sted 

quelle-m en Flka Japanere og tre af 
Vycnz »Wandnnend, og hoorunder 

idi gse sidste blev saa ilde tilredte, at 

Ide siden hin svremt mellein Liv oq 

IlIød pna Jospitalet Fire Japanere 
er arrefteret paa Anklage for Mord- 

Jatteutah men Beviserne mod dein 
«sfal ike være synderlig stcerke. 
» 

Hvad der imidlertid i den almins 
deliqe Bevidsthed især gør Situa- 
tionen betasnkelig, er den Omstaen- 
digljed, at hele Japanerkvarteret i 
Virkeligheden er en bevcebnet Lejr 
mod de hvide i Vancouver. De ca. 

2,000 Japanere, fom bor der, er: 
fuldt bevæbnede og altid rede til at 
tage blodig Hcevn for selv den ubew tydeligfte fovnærmelige Handling 
mod dem. 

Stok Brandfkadc. 

Fra Conde, S. D., meldes un- 

der 8. d5.: Forretningsftrøget i 
den trivelige lille By Brentford, en 

ny By paa Minneapolis F- St. 
Louis Forlængelsen til Missouri 
RiVer, er lagt i Aste. 

Branden begyndte i Millers Bu- 
tik, og en skarp Vind fra Nordvest 
btceste Flmnmerne hen mod andre 
Bygninger, deriblandt Postkontoret.. 
Telefonstationen, George B. Manns 
og B. A, Estys Butikker samt Stan- 
ley HoteL Alle disfe Huse brændte. 

Byen er uden Beskyttelse mod 
Brand, og man har frivillige Brand- 
mænd at takke for det, som blev red- 
det. Tabet anslaas til 835,000, der 

dog er dækket ved Asfurance. 
Kenzigik B. Mann, 
Ejer af Mann Hardvare Butik, har 
lidt det ftørfte Tab. 

Man ved ikke, hvorledes Bran- 
den opkom. 

En Præft skriner fra St. Antho- 
ny’5 Hos1,)ital, Rock Island, Jll.: 
»Jeg modtog et Eksemplar af »Bei- 
lederen« med Underretning om Ku- 
riko — det kom sum en Forfynets 
Gaue. Jeg har hørt meget om Ku- 
riko, og da jeg un befindet mig Paa 
Sygesenaen, ønsker jeg at prøve den. 
Send mig ogsaa Iidt Læsestof der- 
om, da jeg jo nu kan gøre Medici- 
nen bekendt i Inin Menighed.« 

Louis Heldman (Pastor.) 
Et Eksemplar af »Vejlederen«, 

indeholdende udførlige Oplysninger 
km dette velprøvede UrtemiddeL 
sendes frit til enhver. Adr. Dr. 
Peter Fahrney 8: Sons Co., 112—— 
118 So. Hoyne Ave., Chicago, Jll. 

Aarligc Fripasser. 

Missouri Pacific Banew 
11dste·der saadanne. 

Fra Lincoln berettes, at de tre 

»Medlemmer af Nebraskas Jernbmæ- 
».§kon1misssiou i Tirsdags« Morgesz 
Hblev helt bestyrtede over gennem 

Posten at modtage trc fmukt litho- 
graferede Missouri-Pacific aarlige 

IFripasser med Paafkriftem 
»Witk,- compliments of V. P- 

Waggoner«, der er «General-Soli- 
citor« for denne Linie. 

Efthr at Kommissærerne var 
tmnmet over Vesmrtelsem overguv 
di- Pakt-ferne til Etatens Genernlak 
roknt med Senstilling om, at nævntc 
Bankkomvagni saasøqes for Oder- 
tmsdclse af Anti-Pnss-Loven ved at 
tiljende Stats-E1nbedsmwnd Fri- 
Pusfu 

Jmidlertid tclefunerede nævute 
Waqqoner fammc Tags Eftermiks 
duq Im Atcbifon, Kas» nq forsikrede 

«Konnnissasrcrkm at hole Affchen 
Zum- cn Fofltaqclsku Ena sendtc 
;(Wucmludwknt Tbompson dem 
Bis-an Anmodnhm tilbaqe samme Af- 
;tc-n. 
l — —— 

I ant kurercss i 80 Minutter ved 
IWoodfords »Sanatory Lotion«. Det 
erljer aldrig. Sælgcs hos W· H-. 
yPalmeL Dntggisi. 

Et Forcvyggelscsmiddei. Js- 

National-Bank-Loven. 

I« 
» 

E Et Forslag til Furandrcng af "·« 
l 
I 

Andre Forslag. 

J Tirsdags indleverede Senatetst 
Finunisdzksoniitäs Forumnd, Sena- 
tor Aldrid), et For-flag, hvis Henk- 
sigt er at forebygge fremtidige PeckT 
gekriser. Forslaget gaar ud pag-: 
at Nationnlbcmker skal kunne udk 
siede ,,Emerqeney Curency«- til et 
Beløb af 8250,000,000, baseret pac! 
Stets-, Kommune- og Jernbmw 
Værdipapirer Men disse »EmetE 
gency« Sedler skal belægges med 
saa stor S,kat at de Vil blive indi- 
faldt, saa snart der ikke længere e:’« 
tvingende Behov for dem. Forslastj 
get er Frugten af Forhandlinkjetkj mellern Præsident Roofevelt, Fi« 
nansminister Cortelyon, Speaketz 
Cannon og andre repnblikanske Les? 
dere i Senatet, og d t har den bedj 
fte Udsigt til at blive Lov. 

zzorslaget beftemmer i stimmen-Ir 
trwngt Form: 

De Sedler, der under denne A is 
1idstedes, fkal sikre s ved godkendte 
: tats- og Kommune- Obligationetz 
og godkendte JernbaneBonds ask 
første Prioritet· 

»Cotnptroler of the Currency« 
ftal afgøre, om Forertningstilstasz 
den i Landet er sauledes, at 
berettiger Udvidelse af Pengecirsjöd 
Iationen, og godkende Auf-g- « 

derom fra Bankfocnm· 
Sikkerhed for Cirkulationen, skal 
godkendes af Finansmiuisteren og 
U· S·s Kasferer. 

Cixkulationen under nærvcerende 
Akt man aldrig overstige 8250,000,- 
Wu. Tisse Penge stal beskattes ef- 
tcsr en Ratio nf en halv Procent pr. 
Mnaned 

Noterne kan inddrages til en- 

lmer Tid ved at deponere lovlige«'« 
Penge eller Banknoter hos U. S.s 
Kasserer i deres Sted og den for- 
lwldszvise Del as Zikkerheden udle-- 
tret-es. 

Emergency Note-s skal til enhver» 
Tid fuune bortbyttes mod lovlige 
Penge. 

Bankerne udenfor ROHR-Cen- 
trer fkal i Fremtiden holde to Tre- 
diedele af deres Reserve i lovlige 
Peuge. 

Dette er i Korthed Forslagets 
Jndhold 

Zenator Culberfon af Texas ind- 
lfeverede et Forflag, som gaar ud 
paa at beskytte dem, der sætter 
Penge i Banken. Det bestemmer, 
at naar en Nationasvank, som gaar 
itid paa Vestemmelserne i denne 
Lun, gaar fallit eller bliver ude af 
Stand til at betale Kundekne’de- 
rcsz Tilgodehavende fuldt ud eller 
delvi·5, saa skal alle de Nationalbaw 
ker, der er gaaet ind paa Lovens 
Bestemmelser, hecale Underballan- 
ceu i den fallerede Bank. Det Be- 

HØlU den enkelte Bank skal udrede, 
bestemmed efter deng Kapital og 
Loersfud Te Baner der ika gaar 
ind paa Lunens Vestenunelser, skal 
liseller ikke m)de godt af dens For- 
dele- 

Senator Heyburn bar indleveret 
et andet Forslag, som bestemmer, at 
fu«-er eneste Bank, som driver For-i 
retning i Kraft af Nationalbanklove- 
ne, fra Juni 1908 stadig skal have 
Elsps af sine Jndfkud for Haanden 
i lovlige Penge 

Jan lim« Prinident Nodsevelt ov- 

mmet at faa .lltak fur, at ban bar 
sfernet »J« Nod wi trust« fra den 
(-ms.-1«ik.smske Dollmn Tet er Neka 
sentant Sbeppard fm Terms-, der 
sfnler bam de1«for. Kvmkesfell 
bor ika finde siq deri, mencr htm- 
Tet amerikanske Folk er et religiøst 
Folk, og Ordene »J1·1 God we trus « 

var et lldtrnk for net-J Tro og diri- 
siensind 

Men du« er andre, sotn inener 

anderledecs. anreoinand Von- 
tell fra Illinois bemærkede til sin 
Kollega fra Texas, at der er Ste- 
der, hour Foltet passende fan vise 
fin Tro og For-trostning til Form- 
net. Saa oplasste ban fra Stedet i 
Matth. Eo» 22. Rap» boad Jesus 
sagde til Fariswerne, da de viste 
ham Skattens Mynt. Videre sag- 
de han: »Lad Troen komme til 
Syne i nore Borgeres Liv og i vort 
Lands Jndflndelse Men lad Myn- 
ten vcere Sainfnndets Mynt«». 

Kongressen kommer næppe til at 
genindføre de nævnte Ord paa vor 

HDollart 
Vorc Pcngc gaar til Europa. 

l 
Efter hvad man i II ew York bar 

«-gjort Overslag over er 8110,000,- 
f000 bleoet trnkket nd af Landet i 
sAaret1907 ved den usædvanlige 
TUdvandring til Europa. Det er ef- 
ister omhyggelig Veregning og Kon- 
siference med DaInpskibsagenter, 
Pauker og andre anslaaet, at det 
Ekengebeløb fom gennemsnitlig blev 
sget med af hver af de tilbageven- 
de Emiaranten var omkring 

-«200. Efter et Antal af 550 ,045, 
m hver havde 200 Dollars, vil 

J blive en famlet Snm af over 

«1.0,000,000, der gik ud af Lan- 
f- Herfra maa dog trcekkes ca. 

«,0 000, der blev udbetalt af 
.lk for Jembane- og 

» 
"-- IM- MkMstth fiver saa alligevel henved 8100,- 

000, 000, fom er gaaet ud af Lan- 
det med Emiaranter til Europa. 

United States føger Arbejdere. 

T. V. Powderly af Jmmigras 
tionskontoret i Washington siger, 
at Efterspørgselen efter Arbede- 
hjælp er tiltaget i Løbet af de sidste 
Tage, hvilket tyder paa et Opsving 
i Forretningsvirksomheden. Det 
Kontor, —hvis Chef Mr. Powderly er 
— »Division of Information« —- 

blev oprettet med det Formaal at! 
fordele Jndvandrerne til de Steder 
i Landet, hour der er meste Behov 
for dem, og i Etnbeds Medfør hari 
lmn sat sig i Forbindelse med de 
ftore Arbejdsgivere rundt om i Lan- 
det. De henvender sig til bunt, 
naar de bebøver Hjælp, og Jmmi- 

«grations-Vureauets Agenter paa 
Ellis Jsland sender da Nykommere 
ben, hvor Beskceftigelfe Venter dem. 

,,Siden Kontoret bleo organiseret 
bar Vi haft Efterspørgsel efter 200,- 
000 Arbejdere«, sagde Mr. Pont- 

.derly; »mei! for nogle faa Uger 
Jsiden blev det pludselig Slut med 
jiiye Efterfpørqsler, og mauge Efter- 
Jspørgsleh sont allerede var iudlø- 
ibet, blev tillmgekaldt Nu bliver de 
Timidlertid forimet, og andre Ars- 
chjdsgioere skriucr til os efter ti, 

much l)(1111t1-edd, ja endog fein Hun- 
Idrede Arl)ejdere, kmilket Viser, at der 

Futter begunder at komme Furt i 
Tingene, og at Stillingen i det hele 

ithget er mere npmuntreude, end 
Folk trot. 

Kur for 9chningitis. 

Fin Bnltinmre lserettest J et 
not Tilfwlde uf »Sei-Jud Spinle 
Illcenitmitis« bar Liegerne iqen mes- 

I.«Beld brnth den Jerule som Dr. 

« 
English Sigm-in Linsment fjerner 

Flmarch blode eller kulxjse Kunder op« 
HEtmnpletter fm Jesus-: ligesan Vlods 
Espat Hut-eben, »s;)kint«, ,,s111eenu«.. 
E,.1«ing bo!1e«, ,,stifles:?«, »sprains«. 
sopsuulmet Sonsle Hoste etc. Spin- 
fsJO ved Brnqen af een Flaske. En 
Imrderfuld Kur. Sælges hos W. 
H. Palmen Druggist. 

Simon Flotcbcr Ved Rockefellcr Jn- 
siitutet i New York nylig opdacJch 
Patienten er cn nng Mand. Før 
lmn blcn braut til Hospitaleh havde 
lmn lmft Sygdommen i fem Uger, 
ou alle de værste Symptomer Viste 
fig. Den bcldige Anvcndelse i dette 
Tilfasldc unsos af chgerne som et 
unt Bevis paa Dr. Fletchcrs Op-- 
dagelfes store Værdi. Patienten er 

udcufor Fore. 

L Dann Collegc. 

Før Jul var jeg gnuven i Hode- 
«det puu Redaktøreu, fordi han hade 
tjlladt den grimme Nisse at lade et 
Dildfremmed College boltre sig i den 
Spalte, som egentlig kun tilkom 
Dana, men da saa min Redaktør. 
redegjorde for fig, saa tilgav mitI 
bedre Jeg horn, endskønt Mindctl 
om det forefaldne endnn er friskt.l 

sk Il( Js- 

,,Har du været ude at rejse i Ju- 
leu«, et stumt Nik fra et Hoved med 
straalende Øjne: ,,l)vor har du saa 
Været l)enne, og yar du haft en 

glad Jul?« Spørgsmaalene reg- 
ner ned over den adspurgte. «Jeg 
har vceret i Ruikin«, ,,og du?« ,,i 
Ruskin«, og du, Jens?« ,,ogsaa i 
Ruskiu«. Hur J da alle væreti 
Ruskin?« »Nej, det har vi ikke, 
men de Ruskinfolk inviterede et helt 
Dusin, og saa mente vi, at det ikke 
var ubeskedent" at marche op seks 
Mond ftcerk«. Jeg faar ikke Tid at 

jpørge om ere — det bek) 
r I or s 

mit Skøn —- et Nummer bedre ud, 
end da de forlod os. Men vi smiler 
uf den friske Kulør; thi af Erfaring 
ved vi, at der ogsaa i det nye Aar 
gives Fug, fom kcm toere baade paa 
dette og hint — ogsaa den friskc 
Wilør Korrespondenten kkilbragte 
Julen i Coulter og Var Gceft hos 
Iowa Kredseus Kasserer Jesus Han- 
sen derfteds. Dog, det vil føre for 
uidt at fortcrlle om alle de enkelte 
Studenters Ferietur. 

Nogle faa Studenter mere, og 
vi vil ikke kunne rumme dem i den 
store SpisefaL dog føler vi, at Vi 
aldrig kuude blive for mange, menl 
ønskede snarere, at Skolen kunch 
blive for lille, og ad Aare haaberl vi, at det maa blive Tilfceldet med 
Tana College. ! 

Vi havde forleden den Glæde atj 
sc P. C. Poulfeirigen her paa Sko-" 
len. Dog fortalte Kindernes blegc 
Kulør os- tydelig, at Sygelejet slet 
ika havde Dust-et san gunskc let. For- 
Reften forstod vi, at Poulsen — 

eftcr Opholdet paa Universitetet i 
Lincoln — Vilde komme og stnderik 
Teologi ved Trinitatis Seminar. 

De gamle Mgelske Sangbøgcr, 
som vi brugte, er bleveu afløft af 
Augitsta-Iy110detts, og der synes at- 
være almindelig Tilfredshed med 
Skiftet. Aarsmødct bar vist en- 

gmlg i sin Tid anbefalct denne Bog.- 
Til sTchningemissiungmødet her 

Pan Skalen den 19. Jan. komme-r 
-«qutor P. Rasnucssem Markus, Ja. 
Ctidligere Eugene, Oregon) og t.- 

Tier. Vi bnubcr at skulle fua Tun- 

Lfcrnc og Sindene vendt ligesom en 

IEmitlo more udud Inod dem, der 

jendnu er under Nattens ruaendc 
·:1.)s’ørkc, og vi bcmben at det ikke 

suct skal blivc et fltmtigt Jndtruk, 
THE-In Wis- smn fnjftncr fiq bos dem 

Irq i de Lchrthx sum bar Kmrligbed 
Etis dcnne Saa. 
, »Js!·of.C·rikfmt-:i Glis oppc pm1Bus— 
»Es-Un bcqnndssr Inm- ogx more at usi- 

jzniw Form: Vi bemasrkcde saalcdscs 

ff Dun, at on anrfton Var vcd nt 
Efmbe from af Zkinlet Andre-w 
Sansth Couucil Vlitffs, er Pygme- 
steten. 
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Skovzxxaard Peterfcns 

Vöge. 
Bøgcr af dcn mcget populære as 

yndede Forfnttet læch stadig med 
større og ftørre Jutcresfr. 

En ny Række Smaabøget er ud- 
kommen, fom kaldes ,,Korte Otd 
nm store Ting«. 

1. Kristcudoms en Virkelighed. 
16 Sider i Omflag. Pris 10c. 

2. Hat Bin praktifk Verdi. 16 
YSider i Omslag 10c. 
« 

3. Fyldt af Aanden. 32 Sider 
i Omslag. Pris 15c. 

4. Til vakte Sjæle. 16 Sidet 
i Omslag. Pris 10c. 

5. Retfærdiggjtelfe af Tto og 
moderne Kran. 16 Sider i Om- 
flag. Pris 10c. 

6. Guds Plan med dit Liv. 16 
Sider i Omslag. Pris 10c. 

7. Forfoningcn. 16 Sider i 
Omslag. Pris 10c. 

8. Hvorfor Gud stjuler sit An- 
sigt. 16 Sider i Omslag. Pris 
10c. 

9. Vor Stilling til Bibleu. 24 
Sider i OmslagPris 15c. 

Ltrsningens Betydning i et kri- 
ftent Ungdomsliv. 45 Sider i Om- 
slag 15c. 

Venfkabets Stilling i et kristligt 
Ungdomsliv 51 Sider i Omslag.. 

Omveuder edet; thi Himmeriges 
Rige er kommet ncer· Foredrag 
holdt ved det femte Nordisk Stu- 
dentermøde. 20 Sider i Omslag. 
Pris 10c. 

Hvorlcdcs finde-s Guds Villic. 
Bibelftudie. 48 Sider i Omslag. 
Pris 15c. 

Forstandcns Æfelstsst og for- 
mftig Gudsdyrkelse 32 Sider i 
O"mslag. Pris 20c. 

Kriftns og de Studerendr. Ind- 
hold: Aandsdanelse og Kristentro 
s— Studentertype. —- Til Valg. —- 

Sand Opdragelfe. 70 Sider i 
Omslag. Pris 20c.. Jndb. 30c. 

Trocns Hemlighed. Raad i det 
praktiske Troesliv. 192 Side-: i 
Omflag. Pris 80c. Fint indbuns 
den 81.30. 

Kau der let-es paa RGO-Lva 
tro. Menneskheden uden Kristus. 
De religiøfe Mennesketyper. En 
Bog om Livsvcerdier i Spiritisme, 
Tl)eosofi, Mxmi m. m. 226 Si- 
der i Omslag. Pris 81.50. 

Kan dcr lcvcs paa Rattonalisme? 
.ke11neskehede11 uden Kristus. De 

Neligiøse Mennesketyper· Kendss 
gewiner til SVar. 224 Sider,i 
L111s1a9. Pris sl.40. 

Danifh Luth. Pub. Hause, 
Blair, Nebr. 

Omslag. Pkis 4o. Godt indbs·60c. 

Bestillingcr Modtagcs 
paa Julcftjctncn og Becks Julcgavc 
for Jul 1907, og Jndre Mission-s- 
Almnnakpfor Aatct 1908. De vil 
blivc tilscndt san snart de 1nodtages. 
De er blcvct forsinkct da de kommet 
per Fragt. Ptifcn et fom fccdvans 
lig, Julkstjcrncn 50c, Becks Julcs 
gut-e 20c., Jndrc Missions-Llltnas 
nak 20c. 

Danifh Luth. Publ. Honfc, 
Blatt- Nebr. 

bscnnem Skkrrkna 

Indus og udrc Lin skildret af 
csrraticy owrsut fra svenfk nf Pastor 
Os» Munsicsr, Prwst Vcd Lukaskirken 

Hi Qobcnlmmn En kristclia Lin-Z- 

skildrinq fm dei sUEnske Folkcliv. 

LDLS Zidcr, godt indb. Pris 81.50. 

f Dan. Luth. Publ. Houfc, 
Blair, Nebr. 


