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..l)anskeren" 
er det eneste danste Blad 

i Amerika, der udgaar 
» 

s to Sange 
As ein siegen l 

udgives af 
»Mi- ««-». »Ja »aus-, Z ZLAlR. NEBUASKL 

PriveiNumte sendes 
frit paa Forlangenbr. 

17. Aarg. 
Brandutykkeu iBoyertown. 

Man har fundet 167 Lig. 

Enhvcr Familie i Byeu hat lidt 
Tab. 

Ulykken yed Teaterbranden i 
Boyertown, som vi bereitede om i 
Tirisdags, viser sig at være langt 
slørre, end man fra førft af antog. 
Oftenes Antal annaoesjs da forskel- 
ligt —- helt fra 75 til 150, og man 

mente, det sidste Tal Var en Lucr- 
drioelse Men nn stemmer alle de 
Dagblade, vi har set, overens om, 
at der er draget167 Lig frem af 
Ruinerne, og Ofrenesji Antal nettes- 
til 170. 

Voyeriown er kun en lille By — 

ca 2 ,-)00 Jndbyggere Af disse- 
siges der, er der ikke en, som ika 
sorgei over Tabet af en Slægtning 
eller Ten. Endog hele Familier er 
omkonme. 

Forestillingen gaves til Fordel 
for Et. Johns lntberfke Kirkes 
Sondagsskole Rboades Lperalnts 
var en Hal i anden Etaae af en 

treetaqers Murstensbmming, bvor 
der Var Bank og Bntiker i førfte 
Etage, og vtredie Etaae benvttedesi 
til Lasgehal Hallen var 75 Fod 
lang og 50 Fod vid, og der var 
cu. 425 Personer tilstede, omtrent 
9 Kvinder for hver Mand, siges 
der· 

Foreftillingen var næften forbi, 
og Forsamlingen ventede paa, at 
Tæppet fkulde gaa op for sidfte 
Gang. Da hændte der noget med 
den Mecine der strd paa en Blut-F 

mislange gik af en Gasbelzokda 
saa der fremkmn en hvislende Lyb- 
Mange drejede Hovedet for at se, 
hvad det var. Men der var endnu 
ingen Panik. Saa hændte Uka- 
ken ried en eller flere af de fpil- 
lendes Nysgerrighed Jdet de 
Vilde lette Treppet for at se, hvad 
der var sket, vceltedes en 8 Fod 
lang og 3 Tommer bred og høj 
Oliebeholder med 10 Vlus fra 
Scenen ned foran de forreste Til- 
skuere. Pastor Adam Weber ved 
nceonte Kirke me d flere sø gte at tage 
Beholderen op, men før dette kunde 
ske, flød Knlolien nd over Gulvet 
og tog Fyr. Saa lød Raubet 
Brand og den frygtelige Kata-· 
sirofe paafulgte. Alle reiste sig og 
styrtede mod Udgangen. Af den 
dobbelte Dør Var Halvdelen bleven 
lukket, for at Billetsatnleren lettere 

stulde kunne indsamle Billetterne, 
og saaledes kunde kun et Par Men-« 
nesfer komme nd ad Gangen, onv 
jnart fandt man lldgangen Uner- 
ret af en samsnenklemt Mennesfe- 
nm Te :-.1’«end mündet-, Trenae da 

Limr s.1 Jst lmerlJoemnd1«c-, og dei» 
er 1.:nnligt at fix-Je« lmem eilen 
lmor mange, der blev traadt il)jel.i 
on lmenc der f,:.«rft fandt Jeden, du« 

Flanunerne naaede dem. Da Jl- 
den Var slnkket, fandt man Ligenev 
dyngede op til 6 Juds Højde —· 
ex rcedselsfuldt Synl De øvre Dele- 
af Legemerne var brcendt og for-— I 
kullede, hvorimod de nedre Delei 
neesten var uberørt af Jlden. 

l 

Der kan næppe næres Tvivl om, 

at Lokalet jo var uforsvarligt ind- 
rettet for at holde den Slags For- 
samlinger i. 

Cubas Selvstyre 

J Tirsdags overfendte Præfidcnt 
Roofcvelt Senatet Aorsberetniftgen 
fra Guvernør Magoon over For- 
holdene paa Tuba J Følgefkrivel- 
sen udtaler Prcesidentem »Jeg kan 
ikke bfertelig nok prise Guvernø- 

Fnat kureres i 30 Minutter ved 

Woodfords ,,Sanatory Lotion«. Dgt 

feljer aldrig. Sælges hos W. H. 
Palmer, Druggift. 

Lens og Hirtens Arbejde paa Cuba. 
Det glædcr mig at kunne sige, at 
Ui nu med Beftemthed kan kund- 
gøre, at et Aar fra nu af eller in- 
den 1. Februar 1909 vil vi have 
overdmget Leu-is Styrelse til den 
Prkesident ng Kongres, som det cu- 

hunske Folk vil vielge i December 
Mann-ed i Anr. Vort Løfte otn ot 
uuerlemsre Leu til dens eget Foer 
11i! blive snnwittiqbedsfnldt indf1«i- 
u: da gennem fin egen Priesident 
up. Monat-cis Vil det cubanske Folk 
csxsertnqe Leu-is Etnre et Aar fra 
Iin Af.« 

Hund Pa11a111c1-.8iattalcn vil koste. 

Teu 14. ds. furtlurede Col. Goe- 
Il)ulL-, Foxumnd i Pananmtauul- 
dmuuuiOsioueth for Repræseutunt- 
ljujetis Cutersmte zeotnite", hvad 

»81«emgung erocjdet paa Panama- 
Witwen 1Jidtjl yur haft. Det um« 

guuet yurtigeuh end man yuvde 
deutet, jugde you. 

Oan anfing, ydud dianalen vilde 
luste, til sZZU,UUU,000; neu lJeri 
er ikke indbcfnttet de s-l(),000,000, 
der er detalt Frautrig for det-: 
Fumrbejder, eleejler de s10,0()0,- 
Wu, der er betult Pnnmnas Rege- 
zåx Ij fu ximmlisejtct Te suniledc 
lldgifter sfulde sanledes blioe 
25300 ,,()UU 000 

Pua Epørggsmaal erklærede Col 
Osoethaly at han ikke nærede nogen 
Tvivl onl, at Slusesystemet var det 
fordelagtigsta 

Ex -Senator Blackburn, som 

stalar i Spidsen for den cinilo Ad- 

hvert 1, 000 Kanalmc ejvere Paa 
Spørgsmaal af Kvngresmand Ri- 
chdrdsoth om denne Jndfkrænkning 
var et Skridt i Retning af Pro- 
l)jbition ,svarede Mr. Blacburn, at 

Jstyndighederue frygtede for at m- 

rudde Saloonerne fuldftcendig, idet 
man trdede, at dette bare vilde føre 
til endnn større Ubehageligl)eder, 
jdct Arbejderue viåde skaffe sig Drit- 
t«mar-.-r pua : tedkr ,som ikke havde 
License. 

Rang Leopold og Kongostaten. 

Den 17. December var det 42 
Aar siden, at Kong Leopold den 
Jlnden befreg Belgiens Trone, ved 
heilken Lejlighed han udtalte de 
Ord: 

»seg« looer Belgien, at det skal 
faa en Konge med Hierte!« 

Han har holdt sit Løfte, om end 
Inaaske paa en anden Munde, end 

Befolkningen haode Ventet. For 
Ljeolikfet er han sog, og Inan dis- 

sknterer jffe blor i Regerings- og 
«-:sdas-«1kdss meu ogfaa nde i 

;cfoit·ninaen der EporgszsinaaL om 

sum- Euadom er af legemlig eller 

skkandelia Art: de fleste er tilbøjes 
Eli-Te til at mene der fidste. 

Zanttjdig føreis der atter For- 
»ln:ndlinaer om at lade Belgien over- 

mae euer annektere Kongoftaten 
Tilsyneladende er det denne Gang 
Mong Leopoldss Alvor med »Over- 
dragelsen«. Naar han har bekvemij 
met sig til nn at bringe Sagen paa’ 
Baue, er Grunden nok vcesentlig 
den, at han frygter Jndblanding 
fra Garantimagternes Side, skriver 
,,Politiken«. 

Ved første Øjekaft tager det kon- 
aelige Tilbud sig ganfke smukt, noc- 

sten højsindet ud. Leopold II vil 

overIade Belgien Kongostateni den 
Tilstand, hvori Landet nu er og 
forefindes, med dets vceldige Terri- 
torium og nhyre Rigdomskilder. 
Men ser man nøjere til, vifer det 
sia, at Overdragelfen kombineres 
med saa mange Jndskrcenkninger oa 
Forbehold at Belaierne kunde have 
serrdeless aod Grund til at ncere 

Vetænkeliabeder ved at modtage 
»Kongsegaven«. 

Først og fremmest ønfker Kong 
Leopold at beholde Raadighed over 
den saakaldte Krondomæne LW 
Landstrækning i Kongostaten, det- 
eI henved ti Gange saa ftor sdm 
Belgien. Han vil omdanne ncevnte 
Krondomæne til et Slags Aktie- 
selskab og haaber gennem deizsk 
Tramoktion at kunne sikre sin W- 
omrende »Veninde« — en frasisk 
Baronesse — og l)endes Børn stor- 
stc Parteu of Udbyttet. Endoidere 
bar han drevet en meget omfattetyss 
dr- oq overordentlig indbringende 
Fnrrctninxx med Zalq of Monopoqz 
ler, som Belgien skal respektere O 
endelixx er der Tale om forskelligs 
Affindelsesssummet Specielt vil —. 

ifolqe Kong Leopole Lpgørelse —) 

Loertngelsen af den paabegyndtes 
HutungasJernbmte koste Belgien 
-;W Millioner Franc-Z (ca. 75 Mill. 
Tollars). 

J et som-den aflmldt Udvalgsz 
mode erklærede den dekendte kleriL 

lteile Forcr og tidligere Konsele- 
cksmssident Beernuert kort og godt, 
at Momenij Tilbud Var 1mntageligt.- 
Fugen toioler onl, at de belgiske 
».-:s«11111«e—3 ooervejende Flcrtul er af. 
femme Mening som Veernaert. Øn- 
sscr Kong Leopold for Aldor at se 
Zagen braut i Orden, maa han 
vift ikke blot knoppe af paa Ak 
tieme til sin franske Veninde, men 

ogfaa stryge mange andre for den 
belgifke Stat byrdefulde og urimeiss 
lige Overdragelsesvilkaar. 

Roofevelr faar dskyjdenz » 

»- 

en nu "sna 
krise; men nu gør man det« o 

i Europa. Under en Drøftelse 1 

den tyske Rigsdag i Tirsdags an- 

gaaende den høje Diskonto i den 

fejserlige Bank sagde den konserva- 
Iioe Grev Von Ranit3, at det var 

Prassident Rouseneltis ,,T1·usel Iuod 
Trusrene«, der lJane givet Anlas- 
ninq til de fiuuneielle Vanskeligl)e- 
Zier-, sont for Tiden rauher Verden 
sei-er: ,,Trufre11e—:» IUcodftundere man 

tmmne il)u, ut en Jndgriben i U. 
E.:fi1mncietle Aktiuitet, der er ba- 
serer paa Trusteueszs Virksomhed, er 

en Jndgriben i Oele den økonorniske 
Ztilling i Amerika«· Men Gre- 
ven lagde da til, at F jlen er, at 
Innerij hnr tilludt Trustene at 
jau skm Djdt. Zeilen er altsua 
E-.:.· Isidoseneth few out luin Inan- 

Iic H-» jn r u xtledjqet Krisen. 

Alle sigcr ,,b)odt«. lHerr B. 
Etenenherg ski«i11er fm Fnltom 

July ,,:’llle, sum Our beugt dinrikky 
er jccrdeleii Uel tilfredszs med Resul-l 
TJstsrue Jeg sporger dem tm ng 
Lu, hucixsiedeis de Lider den, og de 
juurer ullidt »Gudt«. I 

1 
N 

! « 

Te« hur mdrig waret Inere end 
et. szm um Dette guinie Uejmjonede 
xhriemjdkicl oq der er: »Den er en 

MO- IWVDiciil«. — 

Den san-:- ikfe l)o«:- Apotheke-NO 
isien Illmeubeden forsynes direkte 
fm Lulmmtoriet Adr. Tr. Peter 
Rahmen N Inn-J Co» 112——118 
En. ISonne Ave» Chicago, Jll 

Ny, dansk Sangbog. 
Samlct af Paftor Kr. Anker i 

Elk Horn, Ja., cr nu ftrrdig. Fra 
Forfattcrcn følgcnde: Eftcr Elk 
Horn Sangbog for flcrc Aar sidcn 
blcv udfolgt, hat jcg ofte af San- 
grns Venner blandt Priester og Lieg- 
folk vkcrct opfordrct til at famle cn 

ny Sangbog. Her cr dcn fan. 
Maattc den hjtrlpc lidt til at Inier 
og snmlc dct i os og blandt os, som 

zkan løftcs nf Toncus og Sangcns 
: Magd 

Den indehuldcr 318 nf dc bcdstc 
Isdvnlqtr Sange Pris indb. 50c. 

Danifh Luth. Publ. Haufe- 
Vlair, Nebr. 

Smstorm i Wisconsin. 
ns Beretningerue fra de 

Egne i Landet lyder pIIa 
.Vi11ter, uden synderlig Sne 
rost, meldes der frII det sod- 

i«sconfi11 IIIII eII rigtig Plis- 
I SøIIdIIgis Er JerIIlIIIIIe 
ertoq IIIIiI NIIeiIIe M ilwIIukee 

mme VIIIIe kIIIIe fast i Ene- 

ord for Bis-eine Hoff der sIId 
«Vogne IIIed II« PiIOsIIzIerer 

MiIIIdIIxI Akten, efter lIIIIId 
erettedeszs i TiriOIIIfst VIIrme 

Jede ddg, fOrIIIIIdeIItlikI frII 
tivet, IIxf Furxtxerne i Nier- 
bmgte deIII IWIID ug VIII-III 

,saa de iIIgeII Nod led. Men. 
Sneen laut TIiIIer C zyod dIIlIe III: 
en Sneplov im Nacine kurte sit 
Mafkineri i Stoff-Ach fiIII den bleu 
egsaFI siddende i ZIIeeII — for-e- 
Iebig. 

Ti)aIu-311chi. 

EIij har IIII inIIIet siII Gang i 
fleer Tuge, IIIeZI der er iffe srLIIsl 
eiudet at fikIe derein, end IIt TlIIIIIIsJ 
Zagfører Atti-tun sdger at be- 

« cit TlIIIIUl lIelr frII fiiI llIIkIdonI 
r været IIIIIIIIIIIIl »iIIfiI11e« oII 

Jan i et AanIld af utilregne- 
lig Galskab lIiIr skudt Stauford 

Der er de, fom mener, at 

Men 

J Onsdags Aftes holdt Demo- 
kraterne her i Nebraska en vældig 
Bryan-Banket i Lincoln. Der vm 

1300 Bordgcesree VIIIIketteII var 

eII Vegyndelse til eII BryIIIIsBooIII 
i Vesten for til Sommer cIt fna 
lIIIIII IIoIIIiIIeret til PriesideIIthIIIdis 
dut 

Der lIleII lIIIIldt eII lIel Nkekke 
Taler, san det drdg IId piIII Mor- 
IIenftImdeIh Kl. 1, for Bryanii 
Pladsjs paII Progrannnet nIIIIedesT. 

Blundt. andre thIIlIiliteter vm 

Osuvernzor Browurd fI«II Florida til 
Etede LIIIII sagde bl. 

»Im-sont Republifauerne Inelger 
fIIIII dereszs PI«iI-sideIItt·IIIIdidat eII 

Mund lixI CII III IIIiIIiZ IIf Iowa, 
Ia Fullette eller TIIft, fIIII 
Isil ClIIIIIeerIIe viere lixIe oII de IIil 
IIIIIlinIiLZ IIiIIde Dorf-Im de nomi- 
1Ierer en ZEIIIIdidIIL der tillmrer des-I 

FIIIIIle Flok nzI er under ,,IIlIIIIdeI— 
linIId«-Es WIItI IIL IIil del niesten sit« 
fut resIIlteIe i III VIII-III lIliIIer 
I.IIleIt.« 

CFII IIIIdeII lldtuieise I vTIenlIiIld 
til NevnlsliliIIIerIIJsJ NoIIIiIIIItiIIII 
fikldt stmledest 

»Jerf·IIII der resIIIblifIIIske VIII-Ei 
IIIener dsjt seiliII IIIed siIIe Reform 

IXiisfeIx lIIIdrfeI I!IIdeI«IfIIIite« de satt 
ikke JeIIIIior LII Follette, deII ene- 

fle fre1IIrcIkIeIIde IIemIlIlikkIneIch der 
i Tag ftmIr fIIr IIefIIrIII.« 

Harriman skal fvarr. 

Det er nu benimod et Aar siden, 
nf Harriman overfor Juterftatc 
Commerce Commission nægtede at 
spare paa Spørgsmaal angaaendc 
bnns Forhold færlig til Chicago 8: 
Alton Jernbanen. Det var den 25. 
Februar. 

Spørgsmanlet: »Ejede De Prov- 
ference-Aktier i Ebicago 8: Alton 
Bauen, fom dette Syndikat folgte til 
Ilnion Pacific?« m. fl. rettedes til 
Sarrimmh men ban næqtede kort 
Enzi at innre derma. Siden den 
Tid bar det san ftnnet bon, om Sar- 
rimcm ffal tvinges til at svure paa 
Spørgsmanl angaaende hans For- 

hold til forsiellige Transaktioner i 
denne Forbindelse. Men i Gaar af- 
gav Dommer Hough af U. S. Di- 
striktsret i New York den Kendelse, 
at Otto Kahn, af Bankfirmaet Kuhn, 
Loch F: Co» og C. H. Harriman skal 
svare paa alle Spørgsmaal med 
Undtagclfe af dem angaaende KøJ 
bet nf llnion og Southern Pacific 
Pairuno Moden-F- disse Undtagel- 
scr uf Negcringens Sagførere aner 
for vigtigc ZpørgsmaaL saa udgøc 
de knn en rinqc Del af de Spørgs- 
nmuL Haksrinmn nmgtede at svare 
paa. Spørgsmaalene dreer sig ho- 
Vodanelig om Udstedclsen af ika 
mindre end 8145,000,000’s Værd 
nf Bands i Ebi. K Alton og andre- 

»LT(111(II-. 

Støsfcls Skæbnr. 

Tut nielduszi fm Et. Peter-IMer 
under 1.J. ds» at General Stossselsrs 
Forli-Its for migisrettcn mermer fis-I 
sin ZlntninkL TlIkan Ventcr Ken- 
dclsu i anun forfr i næstc llge. J 
Lnsdnnsk lvd Twnm 31n«tlanoff. 
Wem-rat Ztosziselsd Yldimknt furstmy 
at hnn nasrcde knn ringc Sanb onl, 
nt Etøsssel vjlde bliuc frifnnden i 
Forlmld til dZovednnklngcn for 
Port Arthnrs Lucrgivelse Syri- 
lanosj buuber itnidlcrtid nt hans 
Kliont uil bline frikendt for Skyld 
ever-for flere mindre Stillingers 
Overgivelse og i Forhold til Gene-« 
ml Smirnoff. Et af de Værste 
Punkter imod Støssel er, at der 
fandtes et anseligt Antal Kanonlad- 
Finqu setz-Han da Fest-tin- 

zyra rsburg, inåp, m des 
Onsdags, at omkring 500 Mcend og 
Trench, bevæbnede med Bøsser, Pi- 
stoler, Forke, Økseh Knive og lig- 
1:c11de, var paa sagt efter en Tiger- 
soni lmndc drasbt Evin og andre Dyr 
i Nnbolach Huinder ng Vørn nur 

itrastslnqnc nf Vchtct Jkasste an 
stnldc Juqtsulsknbct forøch: til 1000 
eller flere 

Tiznn en snneks nt unsre bange for 
lekennesfeu mon Hunde, sont sendekis 
iinod den, dmsber Clter sfntnfercr 
den. Angesten for Tyret er san 
stor, nt Falk ikkc tør sende here-k- 
Vorn til Stole Man bar set, at 
Tineren bar Velte onI Halsen og et 
Pnr Led af en Kædc Ved Voltet, san 
Innn untuqer at den Or slnppet les-E- 
fm et Menuaeri 

Trachmann djd. 

pxcorsenljcsrsm Its-. Jun, —- Digteren 
Hohn-r Druchmmm døde i Gaar, 61 
Nur Hammel. 

Juki-Tex- dZeiIrik .ka-rboldt Trach- 
Ifimuc Var fudt den il Oktober 18-l(i. 
Im forit as Var imn bestemt til· Ma- 
rineoiiiceU ncen ienere bleo det be-— 
Eintret, at linn skulde finden-, og han 
tcsm derfnr i Metropolitunskolen, 
lmor lmn blev stasrkt pauvirket uf 
Hi Nrentzem der Var Lærer Ved 
denne Stole· Allerede paa dette 
Tidspunkt begyndte Drachmann at 
uddanne sig i Malerkunften. 

Efter at viere bleven Student i 
1865 reiste han til Ildlandet, hour- 
fra han skrev nogle kvikke Reife- 
fkizzer til et daan Tidsskrift. 

Vi skal mcmfke senere omtale ham 
sum Digter. Meddelelfen om hans 
Død modtoges faa Minutter, før 
Bladet qcmr i Preser. 

»
-
 

Englifh Spavin Linimcnt fjerner 
Morde bløde eller kaløse Knuder og 
Skampletter fra Heste; ligesaa Blutd- 
spat, Harebem ,,splint«, ,,sweeny«, 
»rinq l1one«, »stifles«, ,,sprains", 
cspsvnlmet Sumle Hofte etc. Spur 
PZO ved Burgen af een Flaske. En 

junderfuld Kur. Sælges hos W.. 
H. Palmen Druggifi. 

Nyc Boger 
sra diirkelig Forening for den indre 

Mission i Danmark. 

same-S El)almers, født 4. August 
1841, død 8. April 1901Z As 
Chr. Hausen En moderne Mar- 
tyr. 32 Sider i Omslag. Pris 
We. 

Sein-non llngdoni. As Robert E. 
Zion-. Autorischt Oversættelse 
as Haken Rasderx Aalx 3. 21. 
llU Zidcr i fint Lmslag 40c. 

llndor Zkokr og Sticrner Religi- 
ose Diate as II ikolaj Bøqb 112 
Sidoir Fint Wipir oxi melag. 
Pris- We. « 

Fiktion-r du Land-ist« Billcder fra 
dot soijasttcdc Land til Forklaring 
as den heilige Skrift As Ludvig 
EclnnellOI-, Prasst i Vetblehem 
Ljdic forogedc lldgaoe Oversat 
as H. A. L. JM Sidcr. 
Lutslaa 82.()0, indb. 8820 

Er dit aandelige Liv i Opgang 
cllcr Nedga1ia. Pmsdikcn ved 
den indre Missions Sommer- 
modc i »Ja-Zion den 25. Juni 
1!)()7· As Frodcrik Zeutlmm 
lti Eidisr i O1iislaa. «?ris 10c. 

Xkortsattot Links rsiqt oocr Nomers 
brevctss Jndbold og aandelige 
B11g11ing. Til Hjælp for Bibel- 
læsere, ved Vibelsamtaler, for 
Højskoler, Seminarier o. l. Ved 
C. Asschetifeldt-Ha11se11, Segm- 
prcest, Seminarieforstander. Pris 
10c·« 

Provst Deichcnanir. Nogle Minde- 
blade om en trofast og selvfors 

« Tje r i Herrens Hus 

I- 
O 

fä-« » 

Sider 
Han gav ham til hans Moder. 

Prædiken boldt i Sankt Andreas- 
Kirken paa K. F. U. M.’s 29 
Aars Stiftelsesdag af Olfert Ri- 
card. 18 Sider i Omslag. Pris 
10. 

D.—I.VJFH LUTH· PUBL. HOUFE 
Blei-, Nebst 

Dampfkibs-Notitfcr. 

,,llnited States-« af Sca11d.« Am. 
Linie ankam til Christiansfand den 
14. Jan.v Alt Del. Skibet vil 
utter offele derfra den 15. Febr. 
op. ventcs da til New ork den 25. 
s M. 

Ærbødigft 
A. E. Johnson 85 Co, 

Gknncm Skcrrcnc. 

Juer cig yer Lin ffildret af 
Horatic ovcrsat fm svenfk af Pastor 
G. Mynfter, Prasst Vcd Lukaskirken 
i Købcnlmvn En kristelig Lins- 

s!"jid1«ing fm disk svcnskc Folkeliv. 
DER Zidcr, godt indb. Pris Pl.50. 

Tan. Luth. Publ. Housc, 
Vlnilz Nebr. 

Bestillingcr Modtngcs 
paa Julcftjcrncu og Becks Julcgavc 
for Jul 1907, og Jndre Missionss 
Almauak for Aatct 1908. De vil 
blivc tilscndt faa fnnrt de modtagcs. 
De cr blcvct forfcnkct da dc komma- 
pcr Fragt. Prifcn er fom sædvcms 

-lig, Julcstjctncn 50c, Becks Julcs 
gavc 20c., Jndrc Missions-Almas 
nak 20c. 

Danish Luth. Publ. Haufe, 
Plain Nebr. 

»Dnuskcrcn« og »Notdeu«. 
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De, fom ønsker at forny 
»Danfkeren« og »Norden« 
tilsammen hos os, eller ny 
Abonenter, faar begge Blade 
for 82.10. 

Dan. Luth. Publ. Honsc, 
Blair, Nebr. 
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