
klcerede Kanslerem men, tilføjede 
han, det praktiske Liv, stetnte decks- 
Vaerre oste daartig anerens med 
Jdealerne - 

Foredraget modtogesz nied staerkt 
Vifald Y. I 

Øjeblitstankcr. 
(V2ta.) 

Aldrig var der Sti san smal, at 
den ene Fod ikke sandt Plads foran 
den anden. 

Aldrig sandte-i- der Vej saa svær, 
at Mod og Kraft ja hjalp til at gøre 
den let. 

Jngen Sinde var der Maul saa 
sjernt, at Flid og Omhu jo bragte 
det ncermere. 

Jngen Dag var saa rig paa 
Smerte, den endtes dog med Nat- 
tenss stille dybe Frev. 

Il- dk II- 

3e, der sidder Lærken, vor store, 
amerikanske Lcrrke, med sit nette, 
sorte Slipsjs over det gnle Bryst. 
Paa en Hegnpasl sidder den. 

Det er i Grunden en mærkelig 
FugL den. 

Den danske Lærkes Sang var 

ligesaa vanskelig at blive klog paa 
som den rislende, brusende Bret. 
Rislende, brusende strømmende To- 
nerne ustandseligt frem af det lille, 
lykkefyldte Bryst. 

the saadan med vor Lærke. 
Den kan kun een Vise — og det 
endda en meget kort. Hvordan er 

det nu, den lyder —: ,,Tsjik, tsjik, 
tj-sjit« guligulø.« Tet er det hele. 
Men saa gentages den Sang til 

Gengceld de hundrede Gange om Da- 
gen Da den tan betyde saa mange, 
mange TinkL 

— JZaar vi drager i Marken til 
vort Arbejde og passerer sorbi vor 

lille Vens Kvarter, svæver han op 
paa sin Pæl og synger os sin Vise. 
idet han ligesreni holder Øje med os, 
om vi paaskønner hans gode Villie. 
Ved denne Lejlighed betyder San- 
gen: ja, jeg ser nok, J maa arbejde 
sor Faden og Klæden Men J er 

ja ogsaa Fornustvæsner. Jeg er til- 
freds med at vcere,, lwad jeg er. Er 
det nu ogsaa altid Tilfceldet med jer, 
J store, tænkende Menneskerl 

— Naar de unge Heste kommer 
susende i deres kaade, ubændige 
Galop hjem til Vandkummen og 
skræmmer Lærkefatter i hans dybe 
Betragtninger, op paa Pcelen med 
ham og ud med den lille Vise. Og 
nu vil han sige: aasjal det er en let 

Sag for saadanne store, stærke Dyr 
at skrcemme os s1naa; men en skøn 
Tag vil Tømme og Bidsel føre eder 

derben, hvor J ikke lyster at komme. 
Mor jer derfor kun, mens J har 
Anledningen. 

— Naar Vi efter Tordenstormen 
stitker Hovedet nd af Døren for at 

tage Lbseroationer, atter er han 
paa sit Kateder og foredrager sin 
lille Strafe, og hernied mener han 
at sige: ah, det var dog en prægtig 
.iegn. Nu kommer Orme og Kryb 
stem af deres Smuthuller. Nu skal 
vi ordentlig leve højt 

— Naar jeg sidder sordybet i 

Voger og Skrifter hvor det nn)lrer 
og vrimler med Lunge, vanskelige 
Tanker; naar jeg da, idet jeg taber 
Trauben, rioer mig i Haaret, lyder 
min lille Vean muntre Fløjt ind til 

mig: og nu overscetter jeg det san- 
dan: tab ikke Modet; giv edig god 
Tid. Læs det engang endnu. Send 
en lille Takkebøn til ham lhistoppin 
saa kan du bedre. 

Ja, der sidder han, den lille Gudss 

Stabning, med sit sorte Slips over 

det gute Skjortebrysr — der sidder 
han og s1)nger: ,,Tsjik, tfjik, ti-sjik 
gnliguløl« Sinn kan detyde saa 
mange, mange Ting. 

It O . 

Hallojl her er nok Tvekamp. Dis- 

se brune Leghorn-Haner maa da! 

vist stamme fra de vartne Lande. 
Blodet synes at rulle dem rask og 

hidsigt gennem Aarerne. Se dag, 
hvor de rygger paa hinanden for 
fuld Damp, saa Fjerene flyver, og 
Blodet salder dryp, dryp. Pludse- 
ligt holder de inde, stirrer med uhyre 
Opmcerksomhed mod Jorden efter 
etæller-andet; skraber og sparker hag- 
ud og stirrer igen efter dette et-eller- 

sandet, som burde ligge i Klo-Sporet, 
men som viser sig ikke at være der. 

Og alt dette med en saa sremmed, 
optaget Mine, som om det da aldrig 
var faldet dem ind at tcenke paa 
Slagsmaal, endsige tage Del deri- 

Viere med, hvor der vankede opkrad- 
set Bryst ng blodigt Sk(eg. 

Aha, Missekat, de«r sprang dn not 

feil Singend-, smygende, flndklenct 
Inod Jorden kom Kutten nærmere og 
Inrrmere gennetn Græsset til det 

Sted, hour Inin lille Ven, Lærken, 
var i Fcerd med at give en stor fort 
Torbist llndervisning i An·aton1i. 
Da Mis oinsider var kommen ssaa 
nasr, at den Inente sig sikker paa Ste- 

nen, beredte den sig til Springet, 
samlede Benene under sig med dir- 
rende Muskler, saa: Vnpsl — in 
put! 

Jeg slog en straldeme Lotter— op. 
Men Missi var ikke saa nemt ge- 

neret. Med iisneude Ligegyl- 
digbed gik den i en anden Retning 
idet den kastede et prøoende Side- 
tslit op mod Stimme, som om den 

forstod sig Pan Vejret, og som om 

det at lnre paa en Lærke var for 
den en ligesaa ukendt og utnulig 
Tanke som for Barnet i Vuggen. 

Haksa, Missekat, du er dog en 

dnrkdreven Rad. 
———.-..—-— 

Lidt Oplysning fra Dickson, Albcttn. 

J »Danskeren« as 20. Marts sin- 
dess et Stykke fra Dickson, Alta, med 
et L som Underskrift. Det er skrevet 
pcm en usandfcerdig Mande; det er 

scerlig Ungdotnsforeninger, der an- 

gribes, og det meste hewppe gives 
et godt Spark, det er san grovkornet, 
at selv Red. tmr det ikke alt. 

Paa sidste Ungdomsmøde blev det 
vedtaget at give lidt Oplysning til 

,,Danskeren« om det virkelige For- 
l)old. Naar vi heroppe med de 
Inange Mils Afstand med Interesse 
læser oni de forstellige Steder, Ui 

hur været kendte, gør vi det, fordi 
vi trot, vi faar noget at vide om, 

hrorledes det gaar og ikke det mod- 

sette. Det samme tænker vi om 

Venner, der læser herfra, og da kan 
der siges: J hat faaet noget at vidö 
om, hvordan det ikke gaar heroppc. 
Det er strevet af en, som staat uden 
for Menigheden, og som har indta- 
get den kedelige Stilling at se til 

og det med det kolde Blit. Han kri- 
tiserer Menighedsarbejdet og er ikke 
fornøjet med det. Men for at det 
rigtig skal forsl:a«a, ja saa i Avisen. 
Og saa slutter nævnte Stykke paa 
en nceget from, gudfrygtig Mande. 
Dagen, det var skrevet, svarer nøj- 
agtigt til Stykkets Jndljold Det 
var skrevet paa en kold Snevejrss 
dag, og kold er Stykket. Det er 

sandt, her blev stiftet en Ungdoms- 
forening sidste Efteraar, og det lig- 
ger vel i selve Sagen,·at alle er 

lecrtelig velkommen. Terfor blev 
Foreningen jo netop stiftet for at 
byde alle unge et hjerteligt Velkom- 
men. Dei har lydt paa Forenin- 
gens Vegne om Søndagen gennem 
Pastor Gundesen, og det lyder fra 
enhver, som elsker de unges Sag og 
derei« Frelse. Ligeledes lceser vi: 

Foreningen er i Tilbagegang; som 
Grund derfor ncevnes, at en Del er 

lsortrejst og ikke-Medlemmer er ude- 

luktet, ikke velkommen; de er da ikke 

rejst lcengere bort end til Jnnisfail 
og Calgary,·og vi glæder os ved, 

de vil atter være med os, naar de 
fommer tilbage. Hvis det kaldes 

Tilbagegang, fordi 4 er bortrejst, 
sua er der vist Tilbagegang mange 
Siedet 

Te unge har hidtil arbejdet med 
Interesse og stadig givet Møde, naar 

»Der da ellersJ ikke har været Hindrin- 
her i Bei-en, og det kun vi kun glæde 
Jus Ded. Tillmgegang knn der let 
blive —- bare lidt Ligegyldighed og 
Lunkenhed, saa skal der snart blive 
Till1agegnng. Det maa Vceve not 
for de unges Vedkommende. 
« 

Oeg kan dog ikke undlade at be- 
mwrte lidt til adskilligt andet, som 
forekommer i Artiklen ng fkcerer 
smsrt i Linene her, Blundt andei 
»det vækker Modstand bos nogle 
,,tax payers« dog mest Amerikanere. 
at Stolen benyttes sont Kirke.« 
Der sindes i hele Skoledistriktet kun 
l Tax payers, der bor her, som ikke 
er danske. Skolebestyrelsen paastaar, 
der er ikke een som har indgivet 
Klage i saa Henseende Hvorfor 
»Gr. L. skriver sligt hen i Vesret er 

ikke til at forstaa. Hin L. ser, at 
der er Sten til Kirke oq Præftehiis. 
det kalder han Byggefeber, og deri 
bar han Ret; der er fandan Byxmes 
selten at der bar vceret Mel-nd som 
frivillig hat ofret Tid og taalt 

smange Vesværligheder, og Frugten 
as dette ofservillige Arbejde er 16,- 
Wo Fod Banden Jeg er vis paa- 
Bnaaefelieren lasgger sig ikke, føk VI 

bar et Guds Hus iblandt os. Det 
isr nærniesr Arvejdet Ined at fa-.1 
det savet, Menigheden har anstrcengt 
skg for. Det, som vil knibe niest; er 

det indvendige. Baader at Vennet i 

Sainfnndet lJar lagt Mcerke til vor 

asrede Forniand og Kredsformands 
venliae vLnsnstilling til Venner i 

Eanifnndiet Te, soin bar prøvet 
Tllnlniagerlinet, ned det tager Tid, 
før man konttner lidt Paa Beneve- 
lser er Trang for et Gnds Hus. Her- 
ren lade det lnkkesis. 

Der sarliejdcsji ogfaa paa fdrsfellige 
andre Omraader. Te nnge bar hast 
spasrt travlt i den senere Tid med at 
saa en Koncert i Stand. 
Billettcr saslges ·for 25 Cents Styk- 
fet· Aftenen vil blive tilbragt med 
forskelliat, scerlig med Korsang og 
Musik; et lille Orchestra vil ogsaa 
aide sit Vidrag dertil; Kasse og 
Kage vil blive severet frlt. Hensig- 
ten med Konserten er et Orgel for 
:Vle11igl)ede11. Kvindeforeningen er 

cgsaa i fuld Virksomhed; det er 

dide den nye Kirke den bar Sigte 
paa. Ogsaa her gælder det, at 

,,1nange Bække smaa gør en stor 
Aa«. Min Nabo Carl Christian- 
sen, oIn hvem der blev meddelt, at 
lmn vilde reife bort af Helbredshew 
syn, har besluttet at blive iblandr 
os; han siger, Alta er alligevel 
bedst. Selvfølgelia ser vi helft, han 
bliner ber: det glceder os. 

Jeg Dil saa bruge Anledningen til 
at sende en Hilsen til de mange 
Venner; hvor man dog kan blive 
spredt. Forunderligt vil det blive,. 
ieaar Vi saar Von at famles omkring 
det store Bord derhjennnc. 

Paa de unges Vegne 
Frederik Pedersen. 

Luck, Wis. 

Det første Hefte as ,,Danskeren5 
Historie i Amerika« er nu udkommet 
og viser sig sat vcere ganske interes- 

sant. Det giver os Oplysning om 

de første Brancbrydere paa forfkelligee 
Omraader siamt tillige en DeFM 
Billeder af berømte Mænd, Kirkesl 
Bygninger o.s.v. Jeg skulde tænkeH 
at en historisk Beskrivelse af det 
danske Folkis sndvandring til Ante- 
rika og dets Virkjomhed i forskellige 
Livsstillinger fra den første Tid og 
indtiI vore Dage, med Villeder ai? 
lserøtnte Mænd, Kirker, Skoler og 
forstellige andre Bygninger, samt 
en Del Billeder iaf de første Baue-.- 
brydere i de forskellige danske Set- 
tletnenter vil faa en stor Udbredelse 
idlandt det danske Folk. Enhvey 
sent onsker at subskribere paa Hi- 
swrien, kan io bestille deg: has de i 
Settlementerne ansatte Agenter, og 
huor der ingen Agent er, kan de 
sfrive for Betingelser til C. Ras- 

mnssens Publishing Co., Minneapo- 
lis, Minn. 

A· Berggreen og Miss Ester Hjort 
havde Bryllup den 2. April; de blev 
mgteviet i Hjemmet af Pastor J. 
ngensem West Danmark. Til 

Lykkel 
R. Rsasmussen, West Denmark, 

bar folgt sin Farin, 80 Acres med 
gode Bygninger, til Niels Simonsen 
Et. Croix Falls for ea. 835 pr. Acke. 
Ja, Fiarmene er billige her i det store 
danske Settlement. 

Vi havde ventet, at Byen Luck vil- 
de blive »tør« henad Sommeren, 
men det er der nn ingen Frygt for; 
thi License-Partiet vandt Sejr Balg- 
dagen med en Snees Stetnmers 
Majoritet. Bel, Pengene skal jo 
anvendes til noget, selv om det ikke 
altid er til Nytte. Spare, naar man 

Inn-, og spare, naar man ikke har- 
saa skal der jo spat-es altid, siges 
der. Dog snness jeg, at det var Inere 

fornnftigt, da især for de unge, at 

lægge til Side, hvad der kan spare-Z 
fva Føde og Klæder De burde tren- 
ke lidt paa Fremtiden og fremfor 
alt sørae for at fasa et eget Hjem 
frenifor at arbejde for andre alle de 
kraftiae Dage, og naar de bliver 
gamle og svageliae, leve paa Naade 
oa Barmhjertighed eller paa Offent- 
liahedens Bekostning. Det er nu 

Vejen og Livet for manges Vedkom- 
mende Hvor mange Kvinder og 
Vørn maa Vel ikke lide Nød paa 
Grund saf Saloonerne. Og bvvt 
manae sidder ikke og sukker bag 

« Fcengflets Mure, som havde været 

T-R= 

fri, lJViLs der ikke sandte-Si Salooukk 
istler ,,Vlindgrisen«. 

John E. Jenseit og hanss Brodes- 
Jensrs P. Jenseit, som i de senere 
Aar lmr vieret Elerk i sen-J P. Pp- 
Person-is Store i West s Dennciark, har 
føht sahn Fr ctlisvends Storc med 
Jndhold ved Luck Station og fort- 
skrtter Forretningen. 

En nqu Mand, 31 Aar, Søn as 
ajdøde Anders Mitteler i Laketown. 
hans Nsavn var Hans Mikkelsen, 
fandtes død i sin Seng i Pedersen 
Brodrene »Camp«, hvor lian arbei- 
dede, Fredag Morgen den Z. April. 
Tag havde han ikke følt sig rigtig 
del et Par Uger. Han blev jordet i 
West Tenmark. J. J. 

——-......—. 

chscplau for Pastoc Winthcr 
i N. Dak. Krcds. 

1. Eulbertson —- Pastor Johan- 
sen den 21. April Kl. 101X2. 

» 

2. Flaxton —- Piaftor Petersen 
den 22. April sil. 101-«5·), 

3. Bowbells —- Pastor Petersem 
den 22. April Kl. 4 i 

4. Bethania —- Pastor Gertsen 
den 23 April Kl. 101,-«;3 

5. Nazareth — Pastor Gertsenl 
den 28. April Fir. 8. I 

6. Vor Frelsers M enighed —- 

Pastor Gerter den 24. April Kl.1 I 
7. Bethe: da Menighed — PastorI 

Niclscu den 25 April KI 11 i 
s 8. Trinitatis Menighed — Pa- » 

istor Damskov d 26.AprilKl.101,-3 J 
l 9. Zions Menighed — PastorI 
lPetersen den 26. April Kl. 4. 
T 10. Taneville — Paftor Kjøller 
den 28 April Kl 10163 

l 11. Vetb I — Pustok Kiørrck den 

st. April Kl. 4. 

P. M. Petersen. 
G. B. Christiansen. 

J.M.T.Wi1:ther. 
I-——--s 

Teu lille Sangcr i elegant Bind. 

Vi har efter Bestilling faaet» 
indbunden i fpecielle fine og ele-; 
gante Bind den lille Sanger. Det: 
er det mest smagfulde og nydeligste 
.-""»-Bind, vi kender. Dis-se Sangere 
«r -særdeles passende som (,,Gift 

d H« ) Gaver til Vryllup, Kon- 

zrmatiom Fødselsdag og andre 
Lejligheden 

Jndbindiugerne er alle i de fines 
ste, specielt tillavede Læderbind med 
Moire Silke-Forfats i harmones 
rende Kulører, SilkesMcerkebaand 
med Kvafter, fint Guldfnit, runde 
Hjømen elegant Forsiring i Guld. 
Dei er en Fryd at eje en saadan 
lille Sanger indbunden, det mest 
artistiske, man kender, et helt lille 
Kunftvcerk fra Bogbinderfaget. 

Navne kan ikke paatrykkes disie 
elegante Bind uden at vansyne 
dem. Om Navn ønskes, kan det 

ckrykkes paa et Silke-Mærkebaand, 
som kan lægges i Bogen. Syv 
forskellige Farver haves som her 
angivet. 
S. 446. J mørkerødt, fløjelsags 

tigt Kidskind med J. H. S» 
Sangeren og Løv i Guldtryk, 
Bølgelinier i Blindtryk. Pris 
83.00. 

S. 447· J mørkegrønt, fløjelsags 
tigt Kidskind, med Kors, Cirkler 
og Ordet Sangeren i Guldtryk. 
Rose med Løv og bølgende Linie-r 
i Vlindtryk. Pris 88.00. 

S. 448. J mørkegrønt, fløjelsagi 
tigt Kidskind, med smaa Stier- 
ner, fine Linier og Ordet San- 
geren i Gnldtryk, med Kløver- 
blads-Forsiring. Pris 83.00. 

S. 449. J mørkebrunt fløjelsag- 
tigt Kidfkind, modulerende Far- 

»ve i brunt. Ordet Sangeren i 
quld. Pris 83.00. 

S. 450. J hinimelblaat, fløjelss 
agtigt Kidskind med Kors, Em- 
blem og Ordet Sangeren i 
Guldtryk, og blindtrykt Løvi 
Forsiring. Pris 83.00. 

S. 451. J rosenrødt, fløjelsags 
tigt Kidskind modulerende Farve 
i rødt, Ordet Sangeren i Guid 
paa Rygaen Pris 83.00« 

S. 452. J chocoladebrnnt, glat 
Kidskind med et fint Kors og 
Linier i Guld samt Ordet San- 
geren paa Ryggen i Guld. Fin 
Forfiring med Linier, Knopper 
og Lillier. Pris 33·00. 

Dau. Luth. Publ. Haufe, 
Blair, Nebr. 

RWOOGOPOEOOMMWQOOOOOOOOW 

Boger for Konfirmationen. 
Under Faderhaaud. As Vastok Mesotmm 130 Sidek sim iadhundeu. 

Trykt paa lærdeles sint Papir med latinsfc Zyper. Pkis 40c. 

Til Konsirmanden. As zndkemissionæk C. V. Kies. Ei Okd med ad i Liset. 
72 Sidec i godt Shirtingsbind Hoc- 

Fanny Tuxcu: Tll Kollsikmauchl med Forord as Pastor J. Steen. As For- 
ordet følgende: Bogens anhold er snndt rgj sandt, bydek et vatmt og ind- 
tmngende Formoningsord oa mangt et godt : ’aad ska en as de stille i Landet. 
Gib mange der hat sagt ja til Jesus-; del-es Freller, maatte lægge sig de Paa- 
mindelset puo Hiertet, fom her giveö dem, da vilde det blive til Velsignelfe 
for dem. —- Bogen ek paa 66 Sioer, indbnnben i komponeret Shiltingsbind 
og kostet 40c. 

Troens Betydnmg for den, der vcl frcm i Verlies-. As g. Sksvgcmkv 
Petetsen Jndedolder Vetmgtningek over Troens ddjtrln Ærltglsedeng Be- 
tydning, Barmhjektighedens Vetydning, Asholdenlieds Bemdnjng ogslere 
andre. Bogen er paa 148 siore Sider, godt umbunden i lomponetet Shir- 
tingsbind. Ptis 60c. 

Den uuge Pmes heilige Turm-. Vetmgmmgek vev Konsimmkiouen og ud 
over Livets Beme. Tenne Boq bebovcr ingen Anlscfaling da den hat staaet 
sitt Prøoei en Anna-Mk 157 Sidec Jndcholder 14 ndsøtlige, kristelige 
Betragtnjnger. Priscn er 4Uc. 

Stcctk og fli. En Bog for unge Mænd as Pascor Georg Everard. As For- 
otdet sølgendc: Bogen vil sætxe den unge i Stand til at npsylde Apostelens 
Vud »Vaage:, staar fast i Troen, vær mnnlsizp vcer mnf«, og den vil iske 
hmn ind i Sandhed, der kan skigøre Aand, Ekael og Lege-tm- sru Syndens 
Lænket. Den vil passe godt som Konfikmanonsgaoe. Jndholder 13 Stvktek, 
136 Sider i net Shi-tsng"gbind. Prig 50c. 

Lys cg Skstt En Bog sot nnge Kvinden Ognm as Pasior Georg Everard. 
As Forokdet anfaer: Dct gik en nng verd«l g Kvindc maledes vcd at lasse en 
af Pastor Everardg Bogen at hnn begondtc at bede. Aal-et cftek sikeo hnn 
til Fotsanerenog tafkede og velsigncdc lmm for, lmad lmn havde stænket 
hende i hin Bog. Bogen er paa 112 Sider og mdkholoer 10 Sechsten Prisen 
et 50c. 

Jer Billede. DigtafA.Mm-ch. soSider. Fim i:1db.25c. 
Draaber fra Livets Floh. Eis tine Skakkiskc «er Vikuspwg og et Vers til 

hvex Tag i Aaket. As Vengta Hausen Mcd Fotord as Posrot Wilh. Beck 
og J. Levlnsen. 400 sncaa Stdn-, paa godt Papin net indb. Joc· 

Ungdommens Skatktste. Vibeupkog og Satmeoeks til hoek Tag i Aaret. 
Samles as en Ven as de unge. Smnkk inle Zuc. 
Do. Smult Indb. og gennemtkullen mcd heijde Vlade til zkedtrgnelse as 
mindevcerdige Begivenheder paa de forskelltgcs Tage ibcle Antei. 50c 

En passende Gaoe til Konfirmander ellek til de storre Inn aggltolebonL 
Bestil nogle as disse Byger fot«Konsittnat·k011en. 

« 
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- ? i ENSUZH Bocks. 
DÄNlSH LlFE IN TOWN AND COUXTRY. 16 five 

illustrations. 262 Pages. Elegantljc bound. Ä book of 

great interest to the Danish People in U. S. Price 81.30 
net by mail. 

ESTER RIED by Pansy. This book is well known, 
having run as a serial in «Danskeren". Price nearly 
bouned sl.50. The same in Danish at 80c. bound. 

NEW TESTÄMENT in parralel columnes English and 

Fine binding. Price sl.20. 
BIBLES in cercuit binding gilt edge. Price sl.00, 

sl.75, s2.25. 
LUTHERS sMÄLL cATHECIsM in pamphlet form. 

Price öc. 

LUTHERS CÄTHEClSM with explanations by Bi- 

shop C. F. Balslev. Bound, Price 25c. 

VOGTS BIBELHISTORY for christian schools. Re- 
vised together with a short church history. Prjce 25c. 

SWEETEST sTORIES EVER T01.D. Red line se- 

ties. Prjce 75c. 

DAleH LUTH. PUBL. HOUSE 

T 

; 
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Damsh. cloth bindmg. Pnce Soc. 

EARTH sEÄ AND sKY. Large illustrated edition. 

Essai-, Nebr- 

W 
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k« FOngafl IIIIbUMS zi» - . 

«- Vote nye Albums ei de üaeste og meet elegante Albumsz 

- der sælges De et Smagiuldt aåstytede med siebet spejiglae 
Sat j iorgyldt Ramme og adpolsttsde i det Aue-te silkeplys i 

l-« mest smagkulde Kaloketx ludvctujig Ugnet de Mahognitræ. 
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Der er Plads til 75 Fotogkssetz Stote og Smaaz endvidsrc c- 

det en SkuKe, Som Lan tun-me C-. 50 Fotogratier ekstka. Der 
et ordnet til at Sætte op, com Billedet visetz 

Dette Älbum er en Ptyd i et Ejem og passer godt til at 
Sættes pas det Aue Bord i stadsstaen og gemme Fotogkatier as 

Slægtninge, Venner og Bekeodte l. 
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Prisen bar været S7.50. Nu sendes P4 00 Saalænge0p- 
des godt indpakket og portottjt kot- « lagst vater. 
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sKRIV Saki km nrt Som mnligt til 

Danjsh Lutlkssk m Piibl llouse, Blatt-, Naht-» 
ow De vjl Sjkn Dem ct as disse jin Uhums 
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