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paper sei-de m Suhskkihkniek, indcil udtkyk: ! 

Mag Opsigelfe modtugeg as Udgivekne, og al 
Ctld et betalt, i Overensstemmelse web de 

Joteaede States Postlove. 
Naar Leser-ne henvcndssr sig til FOU, der 

Ivetterek iBladet, einen for at købe hog dem 
elet for at faa Oplysning om det avekterede, 
bedes de altid onnale, at de saa Unwisse- 
mentet i dette Blut-. Der vil væke nl gen- 
Idig Nym. 

Eu ny Postlov. 

Tor Dur jo utlid merkt zliegleth at 

Vore Binde stulde detuiesxi i Forsknd, 
og denne Regel er du ogsua Dienen 
fulnt us rikjmx Inauge of Holderne 
Man oj lmr ikke onst-et sna Microg- 
nende nied at give en og unden Hen- 
stand. Tet har hændt af og til, at 
en, sont ønstede at holde det ene euer 

flere uf oore Blade, har bedet om 

Henstmkd, og saa hur de faaet Hen- 
stand i tortere euer længere Tid 
som de begcrrede Men nu er der 
udkommen en ny Postlov, der traadte 
i Kraft den 1. Jan., og den bestem- 
mer, at et Dagblad, som er 3 Maa- 
neder eller loengere tilbage, og et 
Ugeblad, som er et Aar eller lcengere 
»Hm-Ue med Vetaling, ikke kan sen-» 
des gennem Posten, uden der scettes 
Frimærke paa det, Og hvis denn-e 
Lov overtrædes, bliver hele bei-kom- 
mende Blad forbudt at sendes gen- 
nem Posten efter den almindelige 
Pundtakst. Enhver kan da let for- 
staa, at Bladene herefter absolut 
man betales i Forskud, eller i det 
mindste før Aaret er omme. Thi 
selv om det kun er et Eencentsz 
Mæxke, der soettes paa hvert Nr.,» 
det bliver lige omkring 81 om Aarei 
for Danskeren, og det er for meget 
for Holderne at betale i Tillceg til: 
Prisen, eller for meget for Huset at 
tabe. NuveL det ordnet sig nok, 
inen vi skrioer dette for at lade Lee- 
ferne vide, at saaledes er Lovens 
Vestemmelser, hoorefter Vi maa rette 
os. Og Hnset ser sig nødt til med 
det første at iende sinkst-Ende til 
alle, som slylder for ect eller flere af 
Voise Vlade et Aar eller lcsengcre Tid. 

Den nye Lov er naturligvis ikke 
rettet hverken mod cerlige Udgivere 
eller ditto Holdere, men mod Blade, 
sum udsendes — ikke til Gavn for 
Folket, men for Avertering. Den 
cvermaade billige Forsendelse maas 
ikke komme saadanne til Gode. Men» 
det er jo altid vanskeligt med Lav- 
bestemmelser at ramtne dem, der vil» 
omgaa Lovene, uden at de lovlydigJ 
kommer til at lide derunder. Dogs 
—- vi mener ikke, at det behøver at 
blive nogen Lidelse hverken for Ud-« 
givere eller Holdere at rette sig efterl 
den nye Lon. Naar det først komJ 
mer i Gang, at der betales absolut 
i Forskud, seller i det mindste før 
Aaret er ude, saa gaar det, sont 
baade Udgivetne og Holderne er bedst 
tjent med. 

Tit Korsefnondcnter. 
Først den Meddelelse, at vi iden 

sidste Tid har været overlcesset med 
Korrespondancer, saa at de i sidfte 
Nr. tildels tog Plads fra de almin- 
delige Nyheder, og endda maatte 
et Par gemmes over til dette Num- 
mer Dette blot til Underretning 

Hbad vi ellers her tcenkte paa det 
var en Henstilling, som en Kot 
respondent fra Besten for en Tid 
fiden gav til B edste Han udtalte 
den Tanke, at vi burde give Bla- 
det"frit som en lille Paafkønnels 
se "til Kunst-andeutet Vi fkrevs 
dek-,,in Mente« den Gang for ved 
Lejlighed at svare derpaa. 

Vi faudt Hensiitlingcn ganskc ri- 
uiislig, dog med noglc Vivcsrcmmeb 
scr. Der er dinrrespondenteu sont 
i længere Tid hat haft Bladet frit. 
Men man oil let forstaa, at vi ikkc 
kan givel dette Tillmd til hvem soin 
l)(-lst. For det første hat vi da ikke 
Brng for met-c end een Korrespon- 
dent i hver By ellcr Settlemcnt 
Og for det andet er det ikke enhver, 
der har Anlccg til at værc Kor- 
respondent. Vi kunde ved at give 
Tilbudet ifin Illminde lighed være 

udfat for baade at faa for mange 
Korrespondenter og for at faa san- 
danne, som ikkc cgner sig dertil. 
Derfor maa vi sige: Jo, Korrespon- 
dcnter kan godt faa Vladet frit, 
nien da maa de, der onsker at fkrivcs, 
licnvende sia til Redaktøren derom 
og blive antagne som stadigc Kor- 
respondcntcr, lwcr paa sit Sied. 
Pan den Munde kan dct ordneZ, 
sua der kan blivc Tilfrcdzibed der 
used pcm bexme Eidam 

——-. Eos-—- —-—— 

Kammer Kong Ficdcriks 
Danniartizs sinnge. 

Den :lIceddeielse, sein drang Fre- 

sderik stal ljade ladet salde til det 

Hatterikansle Nesantstad ned Ni)taar5- 
iknren i TIlar rsjn Lnsleliai,.de11 as at 
resdrae Hinter-im inne-J ni nn for- 
tjener lidt speciel Leniærksonrhed 
Ja Inan tan del ogsaa sorinude, nn 

Talen er saa nie-set dni det natio- 
naze Brudngninni-:-arneide, at Med- 
Eselelsen lnn unt Tanjl«-i’l1nerika- 
nernesz ndelte Innere-Die 

lldelte Interesse er niaaste Ineaet 
sagt. Der er je aitid hist da lser 
noale 9.!Ee1111est"e1«, der snaer at dort-—- 
sdrklare den eventuelle Vetndning as 
el saadant Fnrstelieseg i Amerika, i 
.x«T—-enl)uld til Landetszi radikale Deine- 
lrati-:·111e. Men fliae Fraser bar in- 
gen Eksistensberettigelsel Vi er 

akkurat lige saa velegnede til at 
sinodtage kongeligt, ja, selv kejser- 
ligt Besøg, sum andre Lande er det. 
Og vi er akkurat lige saa berettigede 

stil at modtage dem, som andre Lan- 
de er det. Vi bør vel ikke agitere 
sor, atka -· « 

ksør lige saa lidt stille os sjensk over- 

for dem, naar de ønsker at komme. 
Det var selvsølgelig en anden 

Sag, hvis man vidste o1n, at et 
saadant Gæstelmd skulde arrangereszi 
for at udpønse politiske Jntriaer 
J .Tilfælde, hvor der kunde niere- 

Inindste Grund til at ane nogetl 
saadant, skulde oi Viere de sidste til« 
at vise Sympati. — —- 

Hoad der soranlediger Rong Fre- 
derik til at taenke paa en Ameri- 
katur kan der so Inaaske Unsre delt-.-; 
Meninger ein« Vi lsar tnn eenI 
Taufe desanaaaende 11enilig, at det« 
er— Kasrliglied til sit Land ng sit. 
Falk, der inspirerer denne solkefieres 
Lunge til dette Skridt s 

ang Frederik har soretaget man-? 
ge og besvcerlige Reisen siden lsanl 
overtog Regeringen. Den finde-di 
vel ikke, soin Vilde bewegte, at! 

disse anstrænaende Resser var sure-l 
taget mere i Folkets end i egen Jn-i 
teresse. Og naar nu gamle Dan-; marks aldrende Konge taenker paa. 
en ny Reise, saa har det danske 
Folk i Amerika Grund til Stoll- 
hedsfølelse over, at det er dem, 
Besøget gælder denne Gang. Der 
har gaaet stort Norm Danmark 
Men det skyldes ikke mindst Kong 
Christians Popularitet overalt i den 
civiliserede Verden. Nu han ikke 
mere er, er det godt at mcerke sig, 
at hans Esterfølger har vist sin 
Jver og Villighed til at gaa i sam- 
me Spor. Og man behøver ikke 
at nære Tvivl om, at Frederik den 
Ottende allerede er godt paa Vej 
itil at blive popnlær, ikke alene in- 
idenrigs, men ngsaa udenrigs. 

Hvis man vilde spørge os, hvakx 
Vetydning den danske Konges Be- 

isøg i Amerika kunde have, vilde vi 
spare, at det var at sætte Kronen 
paa Værket vedrørende Brobyg- 
ningsarbejdet. Og ved Siden as 
kunde det maafke ogsaa gøre sit til, 
at de store Dele af det amerikanske 
Folk kunde blive sig bevidft, at der 

leksifterede et dansk Folk, fom ejede 
et højt kultiveret Land langt mod 
Nord, for hvilket den Konge, der nu 

besøgte dem, var "øverste Reprcesens 
tant. Saa kan det jo være, at der 
ikke saa hyppigt blev kigget i det 
blaa, eller sagt »Svensk«, naar man 

Hsagde, man var Dunst 
For det ladet sig jo ikke fkjule, 

-at der blandt Millionerne herovre 
let tusindvis af Mennesker, sont er 

»- 

udc uf mir-:- ,nanr Talen or o 

Tumuurk Euren cr vi et Stykke 
«Tyft«land«, et Stykke »Sverr;g« 
euer noget endnu Innre paradoköali. 
—-— Tanmark fcndcr de ikkcl Som 
vi sugdc, kuudc dct jo tænkes mu- 

Iigt, at sung Frederiks eventuelle 

Reise til Amerika kunde gøre sit 
store til at afhjælpe dette beklage- 
lige Forhold. Og politisk set vils 
de det uwivlfomt ogsaa betyde et 

Plus- for Tatctnarks, selv i gunstigsfl 
ste Tilfælde ret ofte omdifputerede! 
Stilling til de frcmmede Magter.·L I 

c.k 
» 

Forliuds-Zagen. Z s 
At Proljihition ellcr Forbud mcidl 

Vernsendc Dritte oinder stedse mete- 
Zreingung i dette Land, det er en 

dieiidgsgeriiiiig, soiii itke tun skjules. 
Bisrnot er det sun, at Lungiunn 
Loneftcrlevelse itte altid sølch ad, 
san det i nimige Tilfcelde er dunste- 
ligt at ufgøriy lJVor store virke- 
lige Resultaten der er nun-; 
den« Mcn der ei« to Ting, der talers 
lksojt og indeligt mn Forbudzsagens 
1:ii«t«clige Frenislridt Det eue er, at 

lerygqcre og Dissiillatørcr i den« 
senkte Tid sont nldriq »for, ei« mag-: 
net til Ucoidstlnsd Um at derei« »Ge-; 
schnit« tu Izu-—- nied llnder r.gung De er 

til-cum «’-mir-iJohann-den- imigfte 
« 

! 
Tiili»iiiiiiid. Ti ndsender Eirfulæs 
1«-1«, lmori de Haar oieldige Zlag 
izkicsd Drniiuniluls on LoimvertrædeL 
scr. Tot ci« ixnnttint mener de, at 

forsozie iir fe- i« D n d e Zulgct af 
leriifeiide Tritte Linien til nt nyde 
dein Vi« Altiois iiidnrsdet i Fulk til,«at 
Forbud tun actiixeinfnrestx Dei gcelk 
der kun oni at fda respektable Sa- 
luoneix Tor er Dritttenstubem ikke 
Tritten, der bringet Fnrretningen i 
Vnnrngte Dei-for man denne F 
rsgtninqg fiemnieste Mieud opt 
Munipen iinod Lovovertrædelser is- 
1Iordener etc. leryggerne og De- 
slillatørerne bliver Landets F 
firmpere for Reform. 

Det andet, der viser tydelige Ft 
skridt, er Forbudssagens Jndtr 
gen i Kvngresfen Forbudåf, 

Washington, og der er allerede 
leveret en Riekke Forslag, der gaar 

il 
Retuing af Forbud og de allerede 
oedtagne Forbudsloves -Hævdelse. 
Det sigesi, at man kan vente er- 

Kaum sum vil »spørge-3 i syv Kon- 
nerigerC 

sinngieisniand Wiley fra Alaba- 
nm lim- iudlvmgt et Forslag, fonivil 
furbnde Uncle Sinn at udstede Li- 
cuise eller Permit for Salg af Spi- 
rituosn paa Etedim hnor saadcmt 
Eulg er foruudt ved Statslove el- 
ler niunicinale Bedtasqteu Et lig-- 
nends zyois nii e: indleneret of Re- 
mirsciitiint Zliepvurd fra Texas. l infuu Iliepræsentunt illiacun fra Ar- 
kansas lmr ist seisluq inde, der gaar 
i Netuinq nf alle iede vedtagnne For- 
lsiidsjilomscs deirvdelfe Føderale Em- 
bcsd «1niend, sum tillader sig at hand- 
le inmd fmtz lqu eller lokale For- 
l-E:1id bestemmelser skal betale Bøder 
fra 8500 til 81000 eller lide Fceng- 
selsstraf fra to Maaneder til et Aar 
for hver Overtrædelse. 

Endnu kan nævnes Reprcesens 
tanterne Wallace fra Arkansas og 
Sims fra Tennessee og Senatorerne 
M cCumber fra N. Dak. og Gallins 
ger fra New Hampshire, som alle 
bar Forslag inde i Retning af For- lud mod berufende Drikke. 

Hvordan det nu end maa gaa medl disse Forslags Drøftelse og Ophøjebi 
se til Lon, saa taler deres Fremkomsts 
fra Folkets Repræsentanter, saa vel 
som i det hele taget Forbudssagens 
Jndtrængen i Kongressen, sit tyde- 
que Sprog. H 

s Og underligt er det jo heller iklke,l 
«om Forbudssagen vinder Fremgimg, 
sua vidt sum den findet dygtige Tals- 

»mcend. Tbi der kan jo da ikke 
Isiges eet til Tusinde til Forsvar for 
berufende T rikkes Brug. De er 
til ingen Verdens Nytte men til 

iuberegnelig og ubodelig ftor Skade. 

Døden. 
Mellem de mange Mennesker i 

den store Vngning er sket set Døds- 
fald. Og nu gaar man stille paa 
Gangene og Trapperne, faa stille 
omtrent, fom man kan· Jeg kan 
ikke forstaa, at man netop gør det 
i Dag: thi før, da Stilhed var eit· 
ubetinget Nødvendighed, da kneb 
det med at være stille. Men U- 
hcm er død, faa gaat man saa «s e 

Um og ligesonc Ined tildageholdt 
Aandedmst. Nu Vil man da ikke —-! 
stet ikke forsn)rre5. ! 

Han er altsaa død, spørger matJ 
l)verandre; det var i Grund-en un-i derligt! Man grupperer sig snarti 
her og snart der, og saa taler matJ 
undrende otn det kraftige, unge og 
viftnok velbegavedc Menneske, der 
er død saa hurtigt. Og man synes 
slet ikke, at man kan forstaa, at 
det er saaledes. ——- 

Denne Undren over Døden, naar 

den slaar ned Inellem vore Kcere 
eller Bekendte, forftaar jeg ikke 
rigtig. Af Stemningen omkring 
en, syneLs det, sont om det var noget 
ganske frennned, noget vidnnderligt, 
der var sket: — Han er altfaa dxdd, 
spørger man; — det var i Grundcn 
underligtl — —— — Naar Døden 
jiaar ned Inellein vore Kamme-raten 
Wføler vi gudt alleschmen, at 
rsi staat Anfigt til Ansiat Ined 
noget, de1«11ed1«m«er osJ sein Vi 
·ligesom staat stille, for et Øjeblik, 
belt stille. Men tjest oajaa knn for 
et Lieblic; og Livet pnlserer iaen 
i vore Tanker on unre Sienas-let 
— — — Der vil komme en Dag: 
hat vi ikke naaet til Forstaaelscl 
af andet her paa Jordem saa Vöd 
alle af osJ i hvert Fald bette: at der 
Vil komme en Dag, da Toben na- 
saa gwfter os. Vi kan Inaasfe blink- 
varkslet onI dens Komme aennem 
csn Iangsmn Liden beninmd den« 
Men manske konnner den OsJaa nden 
haandaribeliae ForvarJleL Et ned 
Vi bestemt —- den fonxknelx Ox( 
naar en af denk, ni fcndte Da lmidt 
af, gik gennem Juden-E Port, da 
føler vi gndt, at vi staar Ansiat tik 
Ansint Ined wach der Uedrører os- 

selv. Oa saadanne Tider bar man 
let ved at forkiinde fine Tanker med 
Jngemann, naar hm svnqer2 

TLthsalig, lyksalig hver SjæL sum 
— 

« 

bar Fred! 
Dog ingen kender Dagen, før Solen 

gaar ned. 
C. B os to n. 

skHjertelig Tak, Venner, fordi J 
er tænkt paa mig og mine mange 
moderløse Børn i de trange Tiber, 
som møder en i Nybyggerlivet, Tak 
for den rigelige Pengegave, J har 
ydet mig, — Menigljeden i Elk 
Horn, Ja» 887.50; Ebenezer Mgb., 
Aud1.1bon, Ja» 848 og Trinitatis 
Menigheds Pigeforeninx1, N. Dak» 
810 Ligcledes Tka for de tre 
Kasser Tøj, der er sendt mig fm 
Elk Dom 

Ebers fnrlmndne 
Sau-Z Niolfem 

Culbcltson, M out. 

Dronning Louiscs Uuäcgave 
m. m. 

T» 
» a jeg sorledeu læste i ,,Tanske- 

ren« om Dronning Lonjs02s’ Oöaoe as 
1000 Money som var tilseudt Et. 

Johannes dausfe eDa11g.-luth. Mc- 

uighed i Pl)iladelpl)ia, Pa» samt at 
Redaktøren «af ,,Danskeren« ventcde 
at høre nærmere derom fra seloe 
Meniglsedem ventede jeg nagen Tid 
for at se, om ingen i Menigheden 
Vilde gribe Pennen, førend jeg gjor- 
de det; thi min Ringhed i at skrive 
-Vladartikler føler jeg bedst selv; men 

da der nu er begyndt, og ingen an- 

den før har dristet sig til at skrive — 

ja, saa vil jeg. 
Vi lever saa langt mod Østen, 

som vi omtrent kan komme i dette 
Land, og for mange Dauskes Ped- 
kommeude er Forboldene her vcl 
lige saa ukendt, sum Besten er fort 
cis; dog er vi St Falk og bar e«n Gud. 

,Vor Menighed har nu eksisteret ij 
over fcmten Aar. Ten blev stiftet; 
af Pastor P. Nielsen i Chicago, ogä 
som de fleste af Herrens Meniglsederi 
bar den set onde og gode Dage. ( Tidt maa vi beklage, at vi er saa ] 

langt vcek fra Det forenede danskes 
Kirke-Samfunds Centrum. Samss 
fundet kan daarligt fætte sig ind i« 
Menighedens Arbejde, eller Wenig- 
beden i Samfundets Arbejde. Me- 

nigheden hat i de forløbne senkten 
Aar fire Gange faaet Opsigelse af« 
dens Præst og flere Gange staaet i 

længere Tid uden Præstebetjenina, 
til stor Skade for Menigheden selb- 
følgelig. Den bar lidt føleligt der-z 
under. Kvindeforeningen ,,Alpha«,k 
hvis Formaal er at hfcelpe Kirken 
og virke hen til, at Menigheden faar 
en egen Kirkebygning — samt at 

i 

«- 

hiaslpe sygc og tin-Wunde —- ufl)oldt’ 
i Teccnwcr on Vazur ug Oiud nei- 
sixinedc derei- :’1111i-jdi-. san Bazurcsn 
guv ist Ouersfud af niindit sum-» 
cndviderc lim- Zsorcningcu indemni- 
uidc i Bank-zu til Bliggefondct m. 

sitt-JU- 
Ilnder vor fidflc Præst, Pastor 
..P Niclfenszs iliærdcdc AZrbefde i 

dc sidfte Par Aar fteg V enithdens 
. Kapital til Bygning nf en Kirke til 
ca .s1,400. 

Det befluttedes da at sende en 

» 

h frinclje til Tronniug Louise af 
Tuneimrf um en iillc Hjælp til vor 

yxiji«i"e!rii1qniim, og Ekriuclsen gik 
jgusnnuxn Viresdionsulatet til Gene- 
ml-.siousnlen i New York, fom sørs 
gede fur, at Trouningen fik Stri- 
rselsen direkte i Hirnde, og det nævnte 
smnkfe Resultat kan vi førft takke 
Drouningen for og derncest de Her- 
rer Konsuletz som faa velvilligt ledte 
Menigheden pack rette Vej. 

Iste Juledag kom Skrivelsen fra 
Tronningen om Pengene som en 
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«t godt lebmH 
Benyt Le Jljghedem 

BEIDE-sk- M Zss Donat-. 
Der tilhydcs ..I)-mskerens« Og,.1(irkebladets« Holdere, 

som her-der dexes Bl uzl (ellcr Blick-) op til Nytaar 1909 
sss samtjdig besti ler od beka er for een ny aatiig hdolder at ect eller bexxge nævnte B1:.1de for 

Berg Dollär Bogen-. 
efter nedenstaaende Bogliste. 

Det samme Tilbud gciklsler ogsaa ny Hamen-. som be- 
stiller og betaler eet ellet begge de nævntc Blade for -:i«:s. 
sclv og for een Person mere for et Äak. saadanne sicu- 
saaledes ogsaa for 

Een Dollör Böger 
efter Boglisteth Ligeledes: de, som bestiller og betnlcr 
euren »Kirkebladet« ellet »Danskeren« for et Aar for en 

ny Holder i Fædrelandet, faar føtstnævnte Blad for 7) 
Cents og Sidstnævnte for s 1,50. « 

For hver Holder mete, end den ene her owtalte, faar 
den, som indsender Besrilljngen, Boger til 

en halv Doliars Vserdi. 
Disse Tilbud gælder ira nu af og til d. l. Februar 1908. 

Benyt nu Lejligheclen! 
Mrelnionen for D. l:. p. B. 
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M. XIV-IT Xkäkshsri I 

ZWIH ·M«W"ILF-w; islele hg dos stækk, at M Blæds lnab. ---· ·00-oi·sos000··- AN- 
Den ki istcsiigs studentotbevægeise, at Esther- ...... .... .... 10 
strandkugoiesns Dattelx ak N. P. IN ....... ...·..».. . LO 
Miit lianip moa Mormonerne, at Lohn Niobe-« ....—...... 10 
Den lyse tkud (Tlie kair Goch, Lenz Wall-ice ........·......... O 
isrimiiinger kra mit Liv at Wilh Bock. ......».....»«. . 100 
Bn Pilgrims vandring. at Jotm Bunyss .... ....-...«-.. 

Den lillc Sokugl om Kristikokkolgslssn i spind- .... ........ 

Herren et mit Skjold, indb. .... ...·.»........... 

Mjrjatn Rosenbann of Edokshslm, todt-. .. .... ....... .... » 

Jesu Binsasp Vier It Manch, mabs « is- -··---· 0«I« 0000 s- 

Ægteskabot og llnslivot, at Kinn-liess indh .... .... ....... 

Kristi Kstlighoch I sending 50 Pottsliingok. Wh. ........ 

— · —- ll —- sl — — 
........ 

Ben link, It Los- Wallaoq weib. ................. s 1.25 
seks Fortsllinsek tot Birn, It steifen-I is III-Zins jndb. 40 
Fortsellinger tot Bam, . —- — —- 40 
Fire Fort-Dinger tok Born — —- 40 
Troons Botydninx for dem, nor vil From i vordem · « 

at skovgssmi Peterson, i Omslas M» indb. 80 
Kristus og Co studokende. — — mai-. ..... 45 
Zionismen, at Pastok Hakald Jonson ........·...... 10 
Weist voei en saimo, icmslag ........... ..........»...... 15 
Eiviid Maanon fort-Um on Jnlegavo at N. ................. 20 

mit-r viide Rossi-, at Jan Mc. Laren, inddb. 80 
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Hedehnset. ak II· Glaubt-echt, i Omsiag ..... 200., indb. 35 
Aclventsklokkoix af Ernst- Evers, i Omslas ...... M» indb. 40 
«21:- intpr ak et Verdensspejl ak Fast-or .J. M. Bangen .......... 25 
E Icko km saiM Hei-sang —- 

.......... 10 
x cjblumstetz i cui-las Wo Papbind Ist-: Hat indb. s 1 00 
lkjertesskuC . 

— —- 
.. ........ 10 

skejxketankoh — .......... 5. 
Uipsy Smitlx to PMB-H —- 

.»....... 20 
Um Troens vix-hoch at Pastok P. S. Vis. ................. 5 
De rro okonomisko symbolot — 

..... .. ...... 10 
Hv.sr Danskerno Unde- tAmerikiy at kastot A. M. Anders-m 10 
Smalle DER-unwanden at Postok J. Federn-I 10 
Hvad bar viivok Bibel, Ik K. J. ...........».............·. 10 
Geisnem Ilcipksch It list-als smith, inch ............»... 50 
Er der Nyt?, It N. P. Man-on .......... .................... 10 
Solopganz — sitt inüh ...............« 81.00 
vkjen til Prod, — l Omslas Ist-» Inst-. .. ...... 40 
?.? s.»«0nsbu(iet; 1 Del,18M, 160 Zweit ..................... 25 
"- ·:kpisen: Dansk sproglsko lndb 25 cents stoie Udgswe is 
-" Bieks Intequ 1899 den einst nügivne at Beck, 20 
i: .(irs: Missions Almanalk 1907 ............... .............. 20 
Tf ·illeder kra Kirken j Norden indb ... ................ s) 

::,«)p(uæc at Kr Lakson ................... ..... 25 
» « i ten krosne verden Fragtu(lgiive, indl). .. s JZQ 

«(«;;:; inieiika, at Fischer Hansen Priigfticigcwe, indb. .. B LJM 
's: n en kornnltjg Bekneopdrageise, at« Tisiersch ............ 10 
11 de sjæle, at· Hesba strott0n, indb .................... TO 

Ni: si og Guld, at· Gern-im i Omslag ....... 15 prits in 1 ) LZ 
Kinieys bekomme-if «gc- Livsliistorie, Fragtncisse i«db. s LLO 

J:1«.1i)srerno i st. Andre-nos, j Omslag ........ 20 Gent, inmi· 40 
-x;i!«sberetnjnger kka 1901,.1902, 1903, 1904, ...... livpis 1«- 
Fn polsk Familie-, at c. Hauch, indh. ............. ..... s : m 
J naives Falk, ak II. P. Bwalcl —..........·......... 8 JA- 
wisisskrgne pkta Kronbotg, —- 0 s-.»»»»-.«....... s LU- 
IIcEn skutske Kvinde pas Bild-— —.... .·.............. s ZU- 
Min Kamp med Mormonekno, It Col-. Hist-sen ........ ..... ic- 

.Iadvigs, at Ernst seht-ill, müh. ..... 80 
mika Tvist, at Glis-. Dicken-, will-. ....... 80 
is.()m-erlivot i et stokt sinnst sottlsmony It Aug. Kasmnsqen 25 

Slckiv tyclelig ox Iclsktf send alle Bestilsinger tii 

Umsle kais-. Publishing Das 
til-in liebt-. 

kxhx Anste- Bogot tot sum end Ptæmiebelebet, keck-»- « .,..,«««-- 
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sen-it Zogtiuinsetx Pengons sondes bedst sum ji«-«- n. 

. ksass pas Posthnssy os hob »Zeichen« tot Bi· He man sen-ins ·- : 

tidis mal Bostillinsotx s 
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