
chsnnd 
fo Otto BorcleeIIiUOJ 

:!Ic’ange Trønnne ere floer 
Lrser dctte Band; 
Lpejdet tidt ljar unge Ljne 
Mod den anden Strand- 
Til et Solbljnt i en Rude 
Hist vag Hoeens Brink der ude 
Blev et Slot Ined Taarne trende 
-— Nordens Maal og Ende. 

Zantlingstanke, sont J ldrømtey 
dinbenhavn og Lundl 
Løftets Weges-, sont oi tøtnte 
Her ved Zresundl 
Skyen med de gyldne Sømme, 
Sinn vi faa paa Hitnlen svønnne 
-— Bleo det alt i Taager klamme 
Vol-te nie-d det sanuneTZ 

Men er Bußean Spejling svundet, 
Trømmen vejret heu, 
Muntert end dog rnuer Sundet 
Mellem Ven og Ven. 
int vil under frie Strande 
Tet kun sine Bølger blandez 
Anden Bro end Momqu Straale 
Vi! det end ej male. 

Maa da nu ad stilte Veje 
Vi sont Fieldets Elv 
Hoer sit eget Flodløbis Leje 
Enge-r for sig selo, 
Zion dog Frcende stnukt for Frcende 
Var-n og Blus paa Vejen tcende, 
At vi oise kan hverandre, 
Hoilken Gang vi vandre. 

Og saa oste atter Flammen 
Stiger højt mod Sky, 
Bote Baner bøjer samtnen 
For en Stund paa ny.. 
Ultter faar de gamle Røster 
Maele under disse Kyster; 
Fremtidshaab og Fortidsmiuder 
Farver vore Kinder. 

Arkæologi og Bibel. 
Lin de nye hetitiske Fund 

iLilleasien. 

Midt i Lilleasien — 5 Mil Øsl 
for Angesra — kan man paa en 

Klippestraaning endnu se de spar- 
somme Restec as en stor, gammel 
By 

Bynuiren kan man til Dels sølge, 
og her og der træffer man paa Port- 
bygninger, forsynede nIed udhuggede 
Etenfiguren 

Det er ikke 1nærkeligt, at der ikke 
ellers er saa overvcettes nieget igen 
af den gamle Stad; thi en ny Stad 
ljar vasret bygget ovenpaa den, som 
saa igen er gaaet til Grunde. 

Men selv o1n Jld ogsaa har kun- 
net fortcere den gamle Bys Hufe- 
og ny Kultur har bredt sig paa dens 
Plads, saa bar dog intet af det for- 
n.aaet it tilintetgøre Arkiverne fra 
denne Stad, de aamle Lertavler, 
sum —- Inaaske haardtbrændte af 
Jldens Lner — blev tilbage blandt 
Aslen af Hufene 

Allerede forrige Zonnner var, 
scm gentagne Gange onitalt her i 
Bladet, en Del af disfe Tavler ble- 
ven fremdraget, og man saa, at man 

var stødt paa det hetitiske Riges 
Hovedstad 

Men den sidste Sommers Resul- 
tater, hvorom de første Meddelelser 
net op er kommen, er endnn langt 
betydeligere Tet dreier sig om Re- 
sterne af Paladsarkivet o·g et Tem- 
pelarkiv til Dels viatige Statsdo- 
kumenter, som kalter et meerkeligt 
Lns over Forasiens Lande belt ned 
til Babylon paa den ene Led og til 
DEgypten paa den anden Led. 

Ostere er der Tale om meget store 
Skriststykker, lige til 160 meget 
lange Linier paa en Tavle Og saa 
bar disse Aktstykker de n for Efter- 
tiden saa Uvnrderliae Ejendomme- 
lighed, at de, som bar affattet dem, 
saa ofte bruger Lejliaheden til at 
berette om d t sidste halve eller hele 
Aarbnndredes Historie Man faai 
selv om det vel i Reglen kun er kor- 
tere Bemkerkninaer, paa denne Bis 
et saa aldeles forunderligt haand- 
aribeliat Billede af hele det stærkt 
tsulserende Liv, som forbandt alle 
Datidens Stater. Saa mcerkelig 
det er, findes der blandt disse Sta- 
ters (Riaet Mitanni) Guder ncevnt 
Jndra, Varunna og Mitras, indiske 
Guder, som altsaa ogfaa er bleven 
dyrkede her og sikkert ogsaa bos de 
aamle Pariere-, hvad der hat stor 
Betydning for Kendskabet til den 
persiske Religionshistorie. 

Det dreier sig om Tiden ca. 1400 
til ca. 1250 f. Kr- 

Klarere er nu Lyset bleoet eni 
før over det niesopotamiske Rig- 
tsifkert inrsrntlig lig Milanni) mid: 
inieltem Badylonien og lHetittersta 
ten. 

Man fer, at dette Rige i en end- 
nu laengcre tilliageliggende Tid Visi- 
nok maa have haft en meget betydes 
lig Magr, og man har den Form-In- 
1nelse, at det liegonder at klare out 

den underline Skitkelfe Kuschan Ri- 
sclmtaim, Mefopotamiens Kotige. 
sum i otte Aar nndertoana Israel, 
indtil Dommeren Otniel stoa ham. 

Tet Hagen squ det nn staar, mer« 
at der er Tale om en Konae fru 
tlliitanniriaeh som, efter de fnndne 
Taoler at dønnne, omkrina Aar 
1 IW maa lians berstet ooer Middel- 
lsanslandene Da der iInidlertid na- 
saa i kllkeswotamien selv finde-f- 
diininliofe i kllkwnade, tør man man- 

fte Oktave paa, at der en Daa vil 
tonnne fnld Klar-lied. 

Men det fotgnndenliaslu som er 
kommen frem ved Udaramiinaerne, 
tor vel not det nasre, at der Visrr 

isca paa denne Tid at liaoe liaaet et 
Jret betudeliat Kotigeriae med Nav- 
Ynet Amnri. soIn strakte sia fra Pa- 
Jlæstinas Nordarwnfe og langt op 
»inod Lilleasien, ja muligvis belt 
lover mod Valmlonien. 

Altsam i Dommertiden — efter 
Vibelens Tidsreaninq — bar Js- 
rael baft sen nordlia Nabo, sont man 

tidliaere saa aodt som ikke kendte, 
men bvis lHistorie man nn saa tem- 
melia nøje kan følge. 

Oq i dette Land —s1)nes, efter Fun- 
dene at dønnne, i bvert Fald til en 

Tid Hebræere (- HabiriN at have 
haft Magten Tet vilde da — oni 

dette er rigtiat —- sige, at vi her 
staar ooerfor Forløberen for Davids 
oa Salomonis store Nigkx der jo 
stratte sig helt op til Eufrat. 

Da saa overordentlia meget af de 
fnndne Skriftstykker er skrevet i he- 
titisk Spwg, som hidtil saa godt 
som ikke bar været kendt, vil det jo 
nok tage Tid, inden Fundene i deres 
Helhed kan blive bekendte. 

(,,Kr. ngl.«) 

Korrespondancct 
Northficld, Minn. 

Sidste Søndag havde Mission-s- 
foreningen Fcellesmøde i Hazel- 
wood. Eu Del Folt fra Northfield 
var derude; men ikke ncrr saa mange 
sont der burde have vceret. Stud. 
Eritsen fra Augsburg Seminarium 
var der og talte tilligemed Pastor 
Simonsen. Om Aftenen freuwiste 
Stud. Eriksen en Del bibelske Los- 
dilleder i Kirken i Northfield 

— J. P. Jensen er kommen til- 
lsage fra et ltrngere Besøg blandt 
Venner i Luck, Wis. 

—- Mngnus Haufen er reist nd 
paa en Farm og er for Tiden be- 
skæftiget Ined at bygge et nyt Husk 

— Mr. Tbeodore Witt fra Spen- 
se1·, Iowa, er her for Tiden for at 

desøge Pastor Simonsens og andre 
Venner ber paa Egnen. 

— J den aarlige Ware »Ora- 
torical conteft« mellem Studenterne 

af Carleton og St Olaf Colle-ges 

rsnndt Norskerne med Glans alle tie 
Præmier. Carleton-Studenterne 
bar i saa manae Aar aaaet af med 
Seiten, saa at de følte deres totale 
Nederlaa i Aar temmelig haardt· 

—— Mifs Elara Rantzau liager 
for Tiden meget syg. 

—- Der har i den senere Tid due-— 
ret fkrerset en Del i »Danskeren« 
em, at Korrespondenterne kun man 

skrive om, hvad der er af almeix 
Interesse, og det er io ogsaa en 

aod Regcxl men kunde vi ikke faa 
at vide, lwad det er, for der er jo 
nok delte Meninger om det ligesom 
um alt andet. Omtrent alle inter- 
csserer sia for at se sine egne Navne 

;paa Tryk. En barnagtig Forstwi- 
aelighed maaske: men den er uni- 
Vcrsal. Nszt efter vor eane, inter- 
esserer vi os for at se vore Venners 
Navne i »Danskeren«. Her i Ame- 
rika lever vi et omvandrende Liv: 
baade Præftefolkene oa Meniaheds- 
medlemmer flytter fra den ene Eanl 
til den anden, og derfor er vort 
Folk for en Del kendt med hinonden 

N Tell-el-Amarnabrevenes »Sa- 
aas«-Folk, over hvem Klage- 
skriaet fra Nord til Svd i 
Kanaan lyder ved Aar 1400 
f. Kr. er efter de fundne Do- 
kumenter virkelig lia med de 
ncevnte Breves »Habiri«. 

ooer hele Samsundet Naar vi lee- 
ser Honrespondancerne fra andre 
Pladser, er det sørste, oi ser after-, 
ciIn der er noget om dem, som vi 
tender; huad der sigeiz om dem er 

iike aj saa stor Betydning sum at 
der sigrs noget. Ovid det er Me- 
1iingen, at der itte maa skrives om 

individuelle Begivenheder og Fore- 
tagender, saa vil sikkerlig Korre- 
spondanrerne tabe og itte vinde i 
altnindelig Interesse-. 

J. P. Jenseit. 

Buck, Wis. 

Tet er lidt sniaat nied Nyheder 
her oppe i Lvisconsinz Skove, saa 

biiidt jeg er tendt, Inen naar, jeg faar 
sannet Tankerne lidt, sinder jeg vel 

Jnoget som har en Sninle Inter- 
«e-:«se. Der har i den senere Tid væs 
ret slet-e Tødsjifald — det maa dal 
ragre noget, sont hører Ined til Ny-! 
Order ! 

— A. .L. Albertsen og Hnstru i! 
Milltonm, M oa TO Aar, er as-! 
aaaet Vo) Døden Ined to Tage-S Mel-E 
Iemrnm og blev iordet paa Milltowni 
Kirkeaaard den 4. Februar 

— Miss Marie Kirk, Mikkel 
Kirks asldste Saiten døde Spinde-z 
aen den 9. Februar i .ste1n1net hos 
Anton «’sorilsen, Hawkins, Minnesi 
sota, efter knapt li Tage-Si Sygdom: («J«.«ne1nnonia) i sit 28de Aar og 
blev den 19. Febrnari jordet paai 
West Tanniarks Firkegaand ved 
siden af heades sor en tre Aar siden 
afdøde Søster. 

— uars Jensen i M illtown døde 
den !2. Februar ester en Uges Syge- 
leie i en Alder as 52 Aar og blev 
jordet Vaa Milltown Kirkegaard. 

—— Johan Lanaberg, en ugift 
Mand i sit 29. Aar, sonI Var norsk 
as FodseL døde Vnen den 21. Fe- 
bruar ester en Uges Sygeleje og 
mange Aar-Z Soaaelighed Han blev 
sordet paa North Valley Kirkegaard. 

—- Andrew Olsen’s, en norsk 
Familie, sont lever i ank, har atterI 
:nistet en Søn,1)enoed 9 Aar gam-! 

i 
mel, ester ca. 4 Maaneders Sygdom 
(Eonsnniption). Tet er den tredie. Sø11,denne Familie har Inisiet de 
sidste 9 Macneder Han MW 
paa St Peter-Z Kirkegaard ver-ens- 
den as hans to ieldre Brødre. «- 

——- Evangelist K. Rasinussen, en 

S1)vendedags-Jldventist, har i den 
spukte Tid hoIdt eu, Der Mødex i« 
Vyens Stolehns. Her er kun faai 
Adoentister, men oni han vinder 
nogle nye Tilhcengere, ved jeg ikke. 
Butternnt Lake er jo i Nærheden, 
nien det er vel koldt at komme ned 
undir Jsen. Og det er ogsaa til- . 
striekkelig for enhver, der en Gang 
soni Børn er døbt i Faderens, Stän- 
nens oa den Helligaands Navn. 
Tet gielder blot for os at holde os 
til vor Daabåspagt 

— Farnierne har købt en Acres 
Land as Peter Ehristossersen til en- 

Priss as THAT hoorpaa skal opføres 
et »Crea1nery« i Foraaretz det vil 
lsslioe bygaet paa Aktien 

— Man ser i Vladene, at Sue- 
stortn har raset ganske ualmindelig 
i slere Stater og ogsaa i den østlige 
Part as Wisconsin Men her i den 
vestliae Part as Staten har vi ika 
sølt det mindste til denne Snestorm; 
vi har det sineste Vejr, man kan 
taente fig; lidt Frost, men intet 
Slcedesøre, som dog Inange i Al- 
mindelighed ønsker i Vintertiden. 

Afhandlingerne angaaende Land- 
liv og Vyliv lceser nian for Tiden i 
»Danskeren«, de kommer Vel sagtens 
sra Priesterne Te skulde i Grun- 
den ikke have Lov til at deltage i 
den Stags Contesier thi dem kan 
vi andre »Im-aika med mindre 
Begavelse so slet ikke konknrrere 
met-, seln om di bar en Smnle 
Jndsiat i anivet og Landlivet. 

; JOhAn Jørgensen 

chsh, Wis. 

Hjemme igen efter en to Ugers 
vellnkket Reise til Kinqsville, Texas. 
Da jcq bar lcest og børt meget om 

den Plads i de tre sidfte Aar, saa 
maa jeg dog sige med Dronningen 
ccf Sahn, ikke Halvdelen Var "mig 
fortalt. Den Del af Vort Land hat 
haft og bar et daarligt Navn i Nor- 
den, men som ikke længere burde 
eksistere. Man kan kun ved at be- 
søgcs Sktedet oa anders-ge Forhols 
dene fælde en retfcerdig Dom. Det 
kan siges, at Kingsville med .dens» 
Omliggende er et Fremtidssted, 
bvis Sideftnkke man man lede efter. 
Da Stedet er kun tre- Aar gammelt, 

er der itke meget at vente, og dog 
tan man se forbavjende Fremjtridt. 

As de mange gode Ting var jær- 
lig disse fire, der tog min Opmært-— 
iomhed: det yndige Klima med den 

ifke Søluft, den rige Jordbund, 
get velsmagende og klare artesiste 
BUT-W gode Marked Dette 
overbeviser de .fleste om Stedets 
Fremtid. De Dage, jeg var der, 
blev vel benyttet til Undersøgeljer 
baade i Byen og paa Landen Den 
vakre og vel anlagte By med sine 
2,000 Jndbyggere, og de skønne 
Sinaaparker med Palmer og alle 
Slags Iropiske Planter gav et ind- 
bydende Jndtryk af den unge By 
Kingsville Byen havde et R. R. 
Bærksted og Hovcdkontor for sow- 
1ne, en Jsfabrik og Vandvcerk, fine 
Butikker, et vakkert Hotel»og Bank, 
Lumberyard, Plainingmølle, to 
Kirker, Skolehns og more. En Ting 
af stor baade Nutids- og Fremtids 
Lykke var den for alle Tider ude- 
stirngte Saloou af baade By og 
Land; wi del er paa Skødcn eller 
Deeden, at ingen berufende Dritte 
kan fabrikercs eller scelges paa 
Grunden. Ten, sum bryder dcnne 
Lon, taber sin Ejendomsret til Lan- 
dct Det er umuligt at beregne, 
hvilke Fordele dette jer baade for 
Tid og Evighed; Vi føler dog stor 
Taknemmelighed til Mer King, 
Land-Its Jndehaver, for denne Sag. 

Ude blandt Farmcrne var dog 
meft at se. De grønne Agre af 
Løg, Gulerødder og Kaal med me- 

get mere beviste baade hvad Jorden 
og Klimaet kundc frembritme. Sid- 
ste Sommer var mer end almindelig 
tør, og dog høftedes Bomuld til 835 
Acren uden Jrrigation og 850 Pr· 
Ach med Jrrigatio11· En Mund 
tjente i Netto af en Avling paa fem 
Acre Land med Vermude Løg 
31300 on en anden bavde gjort det 
cndnn bedre Ined Gnleroddce Nu 
plantes Frngter af alle Slaast byng 
og rydde og bore er Dagens Orden. 
Nu i Forstningen af Februar plan- 
tes Vomnld og Sidftedelen høstes og 

;sbippe—5· Kaal og andre Grønfaqer 
itil Norden oq Istem bvilket brin- 
ger gode Priser. Hvad Helbredstil- 
standen angaar,- saa var den god, 
da jeg talte med flere, som var kom- 
men der paa Grund af forskelliae 
Sygdomme, fom nu var friske og 
befandt sig Del, saasom Gigt, Ka- 
tarrh, svage Lunger og Hilsfygdow 
nie: de var nu befriet fra dissej 

Paa det aandelige Omraade saa 
var Stedet heller ikke "tilbage. Vi 
bespgte fanledes Skolebufet i det 
skandinaviske Settlement en Søndag 
Formiddam det var fnldt til sidfte 
Plads med andaegtige og lyttende 

Tilhørerez en Missionær fra JowaJ 
prædikede. Søndag Aften besøgtel 
Vi den engelffc Kirkcy hvor en rej- 
sende Methodistpræst holdt sen kraf- 
tig og bibelsk Prædikem og san-J 
jedes mødte vi over-alt encrgifke og" 
virksomme Mennesker. 

Da Landet nu sælges og bebyqi 
ges hurtig, saa er der ingen Tid at 

spilde, om nogen ønsker at komme 
nd of Nordens barsfe og kolde Kli-» 
ma. Dog kan man ikke vcere helt 
11bemidlet, naar man kommcr der; 
on ca. 82000 trænges, skal Inan» 
knnne gøre god Begnndelfe. Og vedT 
at henvende sig til The National 
Land Co., 332 Grund Ave» Chi- 
cago, vil man erholde tilstrækkelig 
Oplvsning. Mr. Crook var vor 

Lebst-gen og sont vi fandt, var en 

Mand, der ika selgto at føre Folk 
ksllg Weh men til Lvset, faa enbver 

—- 
J-« 

tån trygt stole pua hanc. Han tm 
cftor min Ilssening en Undtagelse of 
Lundngcuteu thi han var en Maus 
med fua Ord og ingen Oderdrivekk 
af, bund sum bleV sagt. 

Jeq Vil dog runde enhver at tagt 
sig en Tur der ned og se for sig seit- 
om man bar nogen Tanke pag It 
fli)tte did. 

Hensigten« med dissc Linier var at 
lade de mange Venner, som jeg kat- 
dcr, og som jeg mis- ønsker Forme- 
dring baade paa Grund af Klink- 
og financiel Stilling vide lidk As 
Forholdene der. 

Med»Tak til Mr. Crook og de sa- 
dre medrejfende Venner for Hast 
Snmvær og lykkeliq Tur 

ærbødigst 
M. R o b e c k. 

DIE l«-e:)s1:-«-xr’ve pkU Fiou Its-: 
bæ «er Arbeidstsskoczt Wid. ke out-— 

Skotpi at vi er de is.i)- »die. Fsi 
muc, Miuki «c»c-, Træiaitma 
.«C.mnndvm.m og Hut-einem i afi 
Fug vil sit-OF atd Zzsxc dssb 1clt ·I 

sac- megen N ytte a;e « 

Ts 

MW 
OWNER-TM 
De er stisexkt fabrikercde of irde- L. 

lukkcnde hold ssptäzæder vg yar 
de seigesl Uspjuseach soisk kau 
farer. Te er enc -aa: udei Hen- 
scrtide ti! Ztsprfe og Ho.dba1«l;cd. 

Dzcm O ndlende vl so iyne 
Dem; hviz -xke» san fxriv Iilos 
So eftcr Max-Der Fo«i:Ietningkz- L 
Iiiærkct vaa Saiim 

« 

Burg Honor-bitt Sko om Spu- 
dagen. 

Einst-s Boot tisxshoecompanv 
Müwauk ec, Wis. 
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Fra den nye Katalog. 
iskriv After klesn nye icatiiiog!) 

Alfabetisk Fortegnelse 
over Bøgets. 

(siisttet.) 

liudelige snmnskriften 
EIT- 

Um. 
27. 

435L 
1N9. 
4 l T- 
FUL. 

As. 
III-. 
357. 
siJi 
491 
4502. 
II i. 
HAL- 
BUT 
152. 
MI. 
252 
293 
117. 
JEA- 
UT 
Osti- 
470 
III 
222 
«142. 
456 
520. 

NUin merke Dage. Hex-im strettnn 
Xogut iit lex-e for. 

()1(11nj.-ens Hjcm 
«. Hm Genfmielst n ogsticn Lands Retkkrrdigiied 

Um imgen tut-sieh imn komme 
Onssider sur-den ak list-den Lixsskildring 
.«Munden 

Pakmiisets Zimnsttsn As Viiik Ueck 
Puuline ng inmdes Iljem 
Præstekiaus As Postnt Paul-sen iKmpp 
Ptoxelkeic As Jnlni Äshuortii 
Rache-is Erindringer Äf Ellen 
Roisbksrt Rein-as og hanS Sondmzsskoler 
Saitstkdigtonæn H. Ä· Brot-sung Les-nec- 
sinnuel Schatz- Bskndom ng Onnsemlelse 
Sciiiescii og lüstlumietx die-d Bilieclet 
se jesg kcmmier stinkt As Ellen 
SO. jeg staat for Don-en og Bank-et 
SkovimseL Eiter Evens-is Folicesliv 
stiiaaliiiledksr ak l.«iv(ti lierrens Vingaatd 
somit stricistnascuL 
sasismnme Fmtikiiingck uf de Ilendiges Liv 
Tastedalen 
Taterpigen 
Tii Tjenestepigcsrne ng Frncrne 
Til unge kristkte. Hvari holder os tilde-sei 
To Julciiltnek 
To Sostre 
To vigtigc Ting 
ka du? 
Lden Xristns 
Lucick sit-I aiknxtsgtiges skzggek 
F inujciraaben 
Fed Afgruvdens Rand 
Yed et Äqksskifte 
Yejen til siiligited » 

94« Vor Trost i Liv og Umi. Erincitingen 

ill· 

English Boolcs. 
Rihles. Divinitzs Circuit gilt ewng 

X0. 1157. Thin while paper-. small size 
No. MAL Good sized type. good paper 
No. 8190. Teuchers edition las-ge t) pe 
Xa. 9999, A xetzs Hne English Bible 
No. 2220. Red Leiter Bihle. Small size SI. Lö, large 4.50 

Xexs Testaments. 
No. SO. New Testament-. kecl etlge 
No.21l5. New Testament gilt edge 
Xa 2422. New Testament ö- Psalms gilt edge 

English Boolcs. 
Balslevs Calechism Enk; lish 
— Bible Histokz English Will soon be pul lished 
Bette-c The first page of the Bihle 
Bihle Bistoty. Vogt. tevised 
Bogatzlcy. Golden Treasure, clnth 50c., gilt edge 
Bunyan Pilgrim s Progress, clotli 
chukch Litutgy Evangelical Luther-an 
Danish Life m Toxtn and Countt), illustrated 
Barth sea ancl skz. 8120 also m 1)anish. illu. 
Esther Reic, hy Pansz-. Danish Soc» English 
Forgetqnedmt small sizesöc., las-ge Size 
Gerbercling. The Ray of salvation 
Gozner. Jolm: For Family U’ntsltip. 
— The lleakt Of blau in Ten Figur-es 
stmtml and Order of sen-ice.cloth 50c. lea her 
— The same with music, cloth 2«00v leathet 
Kempis, Thomas A» Of the lmitation ok christ 
Lasche. Zoolc ok Proz-seh cloth Mit-» gilt ed ge 
Lstson John. Mormoaism Rekutech pamphlet 
Lenker, Luther-ins in All Lands. illusttated 
Luther. Dr. Martin. The Life of 
Luther small catechism, pamphlet 
Luthekan Encyclopedia, 572 las-ge pages » 

Lutheran coniuientsky, ss Vol» Special pries-. 
Riis. The Malcing of an Americam illusttated 
IvebsteAs Academie Dicti()nar3«, 81.50. by mail 
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Tit vorc Hunden 

Enkelte Priser jdenne Rat-los et fotandket fka 
de i den stoke Katalog; hvok der Indes For-ekel, 
reitet man sig efter Priseme i denne Katalog. Ret 
fokbeholdes dog til i Frenitiden at fnmndkePtisetne. 
om det kindes nødvendigr. 

Roger tilsendes portoktit til den angivne Pris. 
Vi vil helst sende pr. Expkes ellek Fragt, naat Pak- 
kev vejer ovetikuncb Expreslcontnr eller Fragt- 
station bedes da opgiret, hvoktit Bogetne onst-es 
sendt. 

Bestillingek fka os ubelcendte Perser-er bedes 
ledsaget at Kontant. Beløb indtil Sl knn sendes i 
Frimæklcer. 

le Priester. Handlende, Agenteh Foreninger 
Og studenter gives lmjest mutig Rabat 

Bøkeh sum ikke tindes i vut Katalog. slcatkes 
0111 de kan skaikes sum-est mulign 

Name paatkyklces med ægte Guid kot- läc» 
Navn og Dato Löc. 

Penge kan sendes os pr. Money Order — kaaes 
gennem PostvassenetI — Bank Draft, der keines pas 
enlnser Band-, ellet Exptes Order, der kaaes Paa 
Exptes Kontotekue. Man bedes ils-like sende 0510- 
kale checks undta gen der lægges läc. til Beløbet el- 
lek skkives »wid! exchange". Aue AnxsiStIinget bøt 
viere betalbak til Dsnjsh Luth. Publ. Hause. Fett-Te 
bedes ilklsxe tilsendt os i løse Bkeve. De bljvet let og 
okte horte- 

Yi bedet alle, der tilsktivek os, sktive Hatt og 
tydeligt lnsad de Risiken-, for at undgaa Faun-geleer- 

Reel Betrat-Ging flink Betjening skal være 

vokt blas-l for at tilkredsstille vore Kunden 
Dsaislt Luth. Publ. Hause, 

Bleir. Nein-. 

NE: skriv est-er vor stote itlustterede Xatalog 
on1 De onskek nøjete Besktivelse as Boger opkøtte 
denne Katalog. 


