
rer vi til Lfl on Beil on til Nord 
on End on til nlle de nndre Ver- 
densiliiorner i Pnlliiinnjizinnninoner 
on i :’lnloinooiler, oi spejler oszs i 

Niagnrnsxs skinnende Bunde, fryder 
oszs Vcd Unden nf Illlignterensz mer- 

ljkllledssang i Louisiana og Dudel- 
ssd i Tnften af Cnlifornias Roset- 
on Eoljfin 

Der nnr itte den Ting, ljan lod 
Unsre i Freo Enart var ljau Wit- 
fnnrt laut, inan tnlte hnn onI ti)t«t, 
snnrt oni mildt, san oin l)oidt og 
ein sorr, jna oni Inn og oni ganinielt 
Og igen oln godt og oni ondt —- cn 

der var nldelegs nsannnenlnens 
nende gjorde iffe nogetz insan fandt, 
nt det rigelint Uan Ucerd senkten 
Tollaris lifke niindrel i san fort Tid 
nl liline lJenfnt i snn nmnge Sind-I- 
flet1niiiiger. Tnsnke sin, det ene Lie- 
blik lmit p-an Srna set naser »Lie- 
l1lik slnnen til Jorden Nn i den nies! 
rasende ernn on saa i et oelgjzk 
rende Blilslilje Sau en Tut gen- 
nein nll kløvende Amt on Torden 
for knrt eerr nt finde sixi onc given 
us det Prkegtiqsle Zoljfin 

Alle var oist not· enige onl, at 
der Var et stornrtet Foredrng, men 

der nnr ingen, der sit· den nndeniJ 
dlIkening nt vore; tlii i inesten en 

hel llge var vi alle done iaf den 
Lin-In og ere i Honedet af al den 
Zur-en oncfring. Sau Foredragetis 
sinnlitet sfnl ikke her nfnørLT Inen 

det Inaa fixiesz nt der onr not nf 
der — Inere end not· for de fleste nf 
o—:- —— og der lmsoede sig ifke en 

Rost iniod, nt sei-neuen fif siml 
feinten Toll-am Utke mindre) —- 

oni ikke for «andet, sna for at holde 
op. TlJi de flesle af os hnr jo Ko- 
ner og Vorn at forforge. 

Ooenpaa denne Historie, our det 
jo ika san underligt, ut Jespersen 
trusngte til Hinle, og der kan ikke 
sigegs noget oin, ut han indlogerede 
sig hois en af vore Logebrødre i over 

en llge. Heller ikke konnner det 
nogen ved, om Pastoren i de Tage 
drak niere, end hun bad Bønner, 
eller om l)an spiller bedre Koth end 
han prcediker. Nok er det, otnsider 
rejste han, og et vægtigt Afsnit af 
Pctaluuvas sirønike var iafslnttet 

Vi ynkes over Mr. Jespersen. 
Det forhdlder sig desværre sanledes, 
soIn Forfatteren af ovenstaaende 
ironisk udtrykker: at ,,P-aftorcn« 
drikker merc, end hnn beder Von- 
ner, og spiller bedre Nort, end han 
prædiker. Men det er vierd noget 
nndet end Jroniz det er sørgeligere, 
end sont san. Lg vi san endnn en 

Gang ikke forsmn, at Det danske 
Bruder- og Søfterfanifnnd har kun- 
net skænke Mr. Jesperfen HnLiln 
san lasnge og i sna ndstrakt Grad, 
som de har. Vi Vilde jo nødia tro 
cmdet, end sat disse Scnnfnndszs wire- 
tisfe og estiske Stnde var bøjere, end 
at slige Personer fnnde viere ledende 
Kapnciteter for dein ima Lpbnggel- 
sean on Oplusninqens Onwciade. 

—-«-.-.—-— 

H. F. Ewatd. 

Zidst Inodtagne Post fra Dan- 
mark bringet Budskab out Forfat- 
teren Herman Frederik Emaldsz Død 
i Frederiksborg den 29. April. Hmc 
havde i nogen Tid lidt nf Roldbrand 
i det ene Ben, huortil fiden stødte 
Blodprop. 

Den afholdte Forsatter var ifke 
ukendt for vort Vlctds Lassen-. 
,D(111fkere11« hat saf bank- Forfatter- 
fkab indeholdt baaxde »3venskerne 
paa Kronborg« og ,,Jol1annes Fulk«. 

G.F.E11mld var af militrer 
Sirt-at Hang- Bedstefader var 

danfk Oksenemlløjtnant Hatt var 

født i Sassol osg anede i en ung 
Alder at blive Officer ned et bes- 
sjft :)1’egi111e11t. llnder den nordmne- 
ritsanske Frihedszikriq deltog han i 
Kampen pau Englasndernes Side 
og uduuerkede sig ved flere Lejligl)e- 
der ,san ban ved Firmen-Z Slutniug 
llev tilbudt Ansasttelse i den engelsfe 
Heer, bvilket Tilbud han dog saf- 
flog· Da han Mutes-, det gik for 
langsomt Ined Avancement bjemme, 
lseiluttede han sig i 1788 til at 
tmsde idansk Tjenefte. General 
Cwald udmærkede sig ikke blot sont 
Kriger ved Tapperhed Rand-Eimer- 
værelse og sjceldent Ooerblik,1nen 
tilliqe ved Menneskekasrligbed liegen- 
nyttigbed, Gudsszgt, Tannelse og 
Knndfkaber. 

Sonnefønnem der nn er død, var 

født i København 13. Tec. 1821. 

s— ————I 

islxk dinntteredeszs han fra Euren 
ncen nf Oelln«ed-:-henfnn forlod lmn 

Ztnderjnneme on qik til Sandbade- 
«1:et. Tet var fnrst, efter at lmn var 

IU Aar gannneL nnn beqnndte at 

brnne jin Pen, Inen siden nur nun 
ndfuldet en rig Furfattervirffoinl)ed. 

YLNniiJ forste Prodnft ,,Een lnkkelig 
lTnn« ndfonc nnunmnt sum Fenille—- 
ten ti! ,,F—a-drelandet«. IHW nd- 
tdnt, unenan ,,Valde1nar dir-ones 

IIxiqdonIcsliifturie«. Ziden skrev han 
nnder sit Mann. Han nur sfrenet 
Iscntidcsfdrtasllinnerne »anIiljen 

":Icordbn«, »Jolmnne-5 Falk« og 
«,.xdnnd ddknddjemis Linseventh un 

en Raskke historisfe ))i’onlane1«, Unor- 
Zihlnndt »31n"nst·erne Paa m«onburg« 

on »Den skutste Uninde pnn Tiele«. 
! Fr. Barfnd sfren ennang i et Bren 
til den snenske Forfntter Zuf. Tone- 

llink mn denneizs Forfatterskaln 
»Der hat« ihlandt andet ogsun 

den qunstab, sont jeg stetter Wit, at 
man nden Annest knn give etkwert 
nnqt :lI«’ennefke, etlmert Tsknrn det at 

lasse. Te sagde e1n1a1n1, at Inge- 
;nmnn lmnde Unsrer Teresd Laster; 
« 

jeg vil ikke sink-, at De bar lasrt d et 

af kunn, tnen deri ligner Te thu. 
at De kan nenne Dei-es Wen lJen 
Ined den Benidstl1ed: jen lmr glkedet 
cnnnge en skadet innen nIed den,J 
tln den var en Naue af Und, sum 
ten iffe nnisbrnnte —. ! 

Der saunne kan sineiss utn den nn-l 
lig nfdnde s(Z-Ia1«ige Forfnttetx I 

Lgskm lnn bar knnnet lange sin. 
Pen Den Ined den Benidsthed: »ing 
hat« nlasdet nIange on stadet inqu 
ined den.« 

Vi anfører folgende lldtalelse fra 
»Kr. Dnl1l.«: 

Du Brandesianiszstnen begnndte 
nt roka frem, Inødte H. Ja Ewald il ,,Aqatne« frem pna Kamppladsen 
fmn den-J erknerede Modstnnder. 

Lan skrev engnng i Anledning af 
denne Vogt 

»Mnterialisterne5 litterære Felt- 
toq aabnedesz ved Brandes driftigei 
Fretntneden Der gav Inig ler i 

Binde-t, jeg mente at Vnrde slaa et 

Flug for Inin Overbeviszsning, og 
,,Agatl)e« bleo til. Om denne Bog 

»t·an sigesjc ,,indignatio fecit«, c: 

min Jndignation over« Brandesice 

Inerne skabte den. Den blev strengt 
bedømt endogsaa af mine Menings- 
stellen Saa vidt jeg selv kan have 
en Mening otn ,,Agatl)e«, sian er 

det den, at jeg aldrig bar skrevet 
nogen bedre Vog. Om jeg har nd- 
rettet noget godt ved den, bar ieg 
ikke direkte erfavet, indirekte deri- 
nIod er den vel nnbefalet af mine 
Modstandere, foIn saldriq bar tilgivet 
mig, at jeg skrev den Bog. Brandes 

»nur selv benyttct enhver Lejligbed 
JIil at nedsætte nIin Forfattervirks 
sombed Blandt andet bar han skre- 
uetz »Alt, lwad der bar Villet nun- 

scette sig den nnere Retning i Lit- 
terntnren, er blenen fejet bot-t, ina- 
ledeåi gik det Ined ,,Aqatl)e« o.f.n« —« 

llheldigois for Brandes ndkmn den 
i nndet Lplng, fort efter at han 
navde betegnet den som fejet bort.« 

Nei, H. F. Ewalds Vcerker vfl. 
ika blive fefet bort — sont det bed- 
deri i bnns ,,Livserindninger«: 
»Ihr-steil er jo stor, on endnn ftør- 
re den Skare der trofast bar fnlqt 
Ewald fra band første Von til bank- 
sidste.« 

« 

Traktaterne. 
— 

J en Satntale, de Frikonservatii 
Veszi Fører Grev Frijd havde med 
Hang Edwnrd under deunes Besøg i 
sløhcnhavm udtalte Kotigen, at Fre- 
dcu for Dannmrksz Vedkommeude 
var betingct af, at Landct optraiadte 
paa en saadan Maadch der ikfe gav 
Udlaudet Anlcdning til Qlkisstanke. 

Tenno lldtsalelse har verret disku- 
tcret en Tol. Man tror dcri at se 
et Viarsko til Regt-ringen out at førc 
en Politik, der ikke begunstigcr cller 
lader fig bcgunstigc af Tysklaudszs in- 

trigantc Tilnasruuslscr til dc staubi- 
naviske Lande. Kongcns lldtulelscr 
er hovcdsagelig blenen opfattet som 
et vasgtigt og alvorligt Rand, sum 
dunsfe Stutsmccnd bar al Grund til 
at lmggc sig paa Finden 

Det er det første sautcntiske Vink, 
Danmark bar faaet om, at Storbri- 
tanien med stigeudc ler bar fulgt 
dc i Anlcdning af Øftersøtraktatcn 
stcdfundne diplonmtiske 11dvckslin- 

qor mollem de skandinsaviske Lande 
og Tyfkland. En af de bedft un- 

dcrrettede Diplomater i København 

,- 

Jerllcrrer ievrigt denne Ostern-trat- 
tat for aldelek dasrdil,o—:«. Han siger: 

»Den er et lldilag af Messer Wil- 
Lenan Jner efter at oise fig sont en 

lixse san ksod Ven oxs Velnnder as de 
stnan Lande sont Kong Edward 
neiseren gan det iorste Eted til Be- 
oleaelsen for H klIiaaneder siden ned 
en Tale, lnnt lioldt i IHolland. Russ- 
land l1le11 da af lmnsJ teiferlige Mase- 
stast l1edt oni at xsaa nied til en 

Lderenidtoinfr anaaaende Lstersøen 
Ue-. lud svaret »Ju, lmiis ni faar Ret 
til at befreite nore eane Ler«. Men 
foni Fraun-in on Ztorlnitanien nirg- 
tede at onlnroe Aalandotrsattatein 
lslev steifer Wilhelm nndt til at gen- 
neinfore Literfosdranitaltningen 
c.lene,- linilfet lietndelp at den sanner 
en fan international Grnnd og fol- 
aelin er oasrdiløszs i Tilfaslde as en 

Krise« 
Liksnfmaende lldtalelse ftennner 

onnrent onerenis 1ned de forstellige 
Preisjenieddelelserz di lJidindtil hal- 
iet. »Ja-Hin de einselske Blnde kan 
ikke norsom fretnlneoe q’-tyd1nnq.-— 
loslieden as Literfotraktatem Ineden·:s» 
de Paa den anden Eide indrønnnee 
eventuelle Tllknlixsljeder for Nordsø-—; 
trattatens Vedkonnnende Tet kanJ 
so opfatteizs sont national Jonrnali- 
srit: nien ni ser det fra en anden; 
Side. steifer Beil llielntszs politifkel 
L,1l1elnnie liar lndindtil vceret altforl 
onersaaet Ined Nienkefpil og Bom- 
nierter, til at Tanniark tnrde vente 
ins noget godt fra End. Nej! faa 
liellere se niod Vesi. Landetszs na- 

tnrliae Emnpatier gaar io salligevel 
i den klietning. 

Tet ledende » Berliner Tageblatt« 
nur sittert Ret, naar det frenihoeoer, 
,,at der i Tanlnart aør sig en sti- 
nende Banne i Fel lserne for Eng- 
land gasldende« samt at »den danfke 
Foltekaratter er nIere i Fliegt med 
den engelfte end Ined den tyske«. — 

llnder alle Oncstlendighedea Dian- 
inart kan ikke baabe og skal ikke 
lJaabe paa noget godt fra den fod- 
liae N nl1o, selo oni end den har al- 
drig saa asdle Hensiqter 

Pariserliladet »So Figura« siger, 
at Nordsøtraktatenv ftore Vetydnind 
ligger i den ftørre Sikkerhed, der 
bydes Holland og Danmark knod 
Folg-arise af en Kris— mellenstYVlorT 
n:agterne. « 

Dette fannnenftennner nærmest 
nied andre Bladndtalelfer og faar 
del fsaa ftaa som Antoritet. Men 
noan rigtig Visbed om Betydning 
og Betydningsløslied vil man dog 
førft knnne afaøre, naar Krigen er 

der. Man gør foreløbigt bedft i 
ikke at tage flige Overenskomster 
altfor højtidcliat De er maaske al- 
liaevel nceppe en Skilling voerd, 
naar det konnner til Stnkket. 

En lille Missionsgcrning. s 
s Der lJar i de sidste Numre afl 

Danskeren« været flaaet ikke saa 
lidt paa iat gøre noget for lat staffe 
»Danft«eren« flere Holdere Der er 

vift heller ingen Tvivl onl, at det 
oilde ocere godt hasade for ,,Danske- 
ren« og dean nye Holdere De fle- 
fte as osI har oel set Eksempler paa, 
ljoad Jndflydelse det har paa Folk, 
at de Aar nd og Aar ind studerer 
nandelige Lloisen Tør vi ikke tro, 
at om de lige saa flitigt kom til at 
lasse ,,Tanfteren«, vilde det have 
Jndflydelse paa deni i god Retning? 

Jo, det tror oi vist alle — eller 
omtrent al.le N en faa dem til at 
holde »Danskeren« —- det var alt- 
fasa det, Vi stnlde. Men det er ikke 
altid faa let. Der er det forresten 
aldriq for Kød og Blod, naar vi 
sfal gøre lidt for Herren. — 

innnde det itfe faldesfs en lille Ger 
ning fol Herren at faa »Danskeren« 
ind i et Hieni, hour den eller-Z ikke 
tout? 

Hoad kan der gis-res« for at faa 
Jsolt til at holde den? Der kan sen- 
deis Prlwetnnninere nd! Ja, det er 

ncaaske bedre end ingen Ting, men 

ikte ret Ineget M an kan ikke vente, 
at eet Nr. saf ,,Danfkeren« skal gøre 
sasa overvældende et Jndtrnk. Det 
sknlde ikke nndre 1nig, onc man fo- 
ler liks at flaa saadant eet Nummer 
i lsZiiIrttorn med f. Ets. »Vejlede- 
ren«. som jo konnner ind ad Døren 
til os nu og da. 

Nei, vi fkulde gaa og tale med 
dem og faa dem til at holde »Dan- 
fkeren«. Tet gør mian miaiaske; mezi 

saa lpar de et eller to andre Blade 
i Forvejen — og dem bar de haft i 

Tit-auch Aar, san dem Dil d-: ika as 
med, og flcrc lwhovck de ikkc. 

zog Vij furcslaa ou andcn From- 
k.unxkisnumde. Vil dll Ale lidt fgsk 
.T-.1nffcrcu«,. Og AMT lka — ZU 
Din Zide on lldctudclighcd — for 

Ihn-up fast strle dll til ,,P11L1-!. 
·«;»-»ujc«: »Zum »Tanske»1«e11« til des-. 

ygg den for et Ams, og send Akt-Unin- 
mtsn til mia«. Zna hat« du giukt 
LDanskerrsst eu cllcr flerc Holduro 
Zum-, og fua er der Eandsnnlithd 

Dor, at Haar de lmr lasst den llge 
tin-r Ums et Anr, sua nil do sclu 
fifty-) Euliffriptimtht -—-— Ollcrijs 
kund-c du jo qøre dct et Aar til. 

Saa Vildo Du nnsd dot sammc Mro 
In lillc womian sur Herren, is.rr 
iscrjun du snu Wiede dinc Knæ fer 
Ranken-J Trunc oq lmd um, at first- 
Eig den, »Danjkcren«, manttc 

tsc«·1qcs Bclsiqnclse mcd sin, lwor den 
sont ins. 

DIE-Jud fknlde der mcutlia Heller 
out-c i chcn for, at en bcl Wenig- 
Ised runde optaqe et Offcr cllcr sen 

Kollckt i dct LjemodP 
Chr. Potersetk 

Ccdar Fall-·- , Ja 

Nazareth Menialied ooerrraskede 
Pastor Ni)1op,oed hansz Fodselszdaa 
i fort-ign- Maaned med et not Shi- 
vel1ord. 

—- :Vil«s. Anders- Llsen bar i no- 

gen Tid oæret aloorliat s1)g: lnin er 

dog nn bedre oa har begyndt at 
komme lidt op. 

— L· Arildsen, sont for en Tid 
siden saldt ned oa sorslog sig tem- 

1nclig sle1nt. inedenski ban var i Fierd 
Ined at tapetsere, er oasaa bedre nn, 

san Vi lsanber, at oasaa ban snnrt 
Inaa blioe rask iaen. 

» 

— Vi bar faaet laat Assalt pan 
Washington Gade i denne Tid, san 
det er nn Byens sineste Gade og be- 
nyttes sierliat as Antoniobiler oa 
lettere Køretøiet 

-—— Norentz Berg on bansss Form- 
vede, som milia er kommen hertil 
fra Dnnmark, fejrede deres Bryllnp 
iNazareth Kirke i forrige Uge. De 
har sat Bo paa Grove St. Vi ønske 
til Lykke. j 
"—«— Lars Olsen City City, som hat 
været syg omtrent et halvt Aar, 
døde i Søndags Astes. Hans Ve- 

gravelse foregik fra J nzareth Kir- 
ke i Onsdags. 

-— Chr. Rasmnssem som boede i 

Øst Cednr Falls, døde i Tirsdngs og 
blev begrnoet i Torsdngs. 

—- Pnstor Winther var her og 
holdt Foredrsag om Japan Tirsdng 
d. 5. Mai. 

« 
— Priester-ne P. -. Via og J. 

M. Hausen liar ogsaa besøgt ot- 

De praedikede i 9 azcneth Fiirke i 

Torsdngsz Aste-J. 
— Ved den danske llndersrøttel- 

sesforeninaii Anrszsmøde den 6. April, 
oiste Aaretsz Regnskab en Jndtiegt 
nf PlisTBZ og en lldgift af 8321.95, 
Kasssebelioldningen er 8168.10. 

Medlenlsantnllet er 42. 
Til Bestyrelse oalgtes: J. Mel- 

sen, President, P. Christensen Vice- 

Præsident, J. P. Liarsen, Kasserer, 
W. N. Hostrop difeanskabsføreh og 
A. N. Sørensen, Sekretcer. 

Hohn 
———-.-o-.———- 

chscplan for Pastor Winthcr. 

Mai 13. Fremont. 
« 15. Lincoln 
« 17. Hatnpton 
« 15). StaplehnrsL 
« 2L Eordova. 
« 22, Verona 
« U. Mit-den 
« Zis. Tenoet 
« 28. Brule 
« :’-(). Ensliing. 
« Til. Tannebroa 

Juni 1. ()3enoa. 
« L.Li11dsan. 

PlaiIioiem. 
Wisner. 
Rnskia 

Esterskrist. Pan Grund nf 
kscerliae Omstiendighedet bekendtgø- 
res disse Møder nden Samrnad med 
Priester og Tllieninbederx Er der 
Steder, boor Moderne ikfe kan af- 
holdes bedess Meddelelse lserom 
sendt til Pnstor J. M. Th. Win- 
tber inden den U. Maj, care of 
Rev. H. P. Jenseit, Minden, Neb. 

G. B. Christiansen 

-
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Brug en 
N EW PERFEchON 

Wick Blue Flame Oi Cooksstove 
Fordi den er ren. 

Fordi den er nkonotnisk. 
Rot-di den innrer Tid. 

Fordi den giver de bed- 

ftc Resultater i Kog- 
ning. 

Fordi den-:- Flannne knn 

reguleress ofeblikkelig 
Fordi den ikke overlpeder 

siokkeneL 
Fordi den er bedre end lKul- eller Betettde-Sto11e11. 
Fordi den et en fn l d k o nc m en Llie-Kakkel.ovn. 

For andre Grunde —- fc sinkkelovnen tin-F Teres Jsenkrmw 
handler eller skriv til vor neenneste Agent. 

Fabeikeret i tre Etvrrelfer og fnldt gnrnuteret 

MS Lampen er uden Liae Ined 
Oensun til ftadiq og 

klar BlnT sinmel vmmstrnftiun ug absolut Ziffer- 
hed. Sidsic forbedrcde Brasndelr anet nf Meiss- 
sinq ng sinnst niekclplctteret En Prndelsc i etlwert 
Vierelse Læsemrrelsa Zwiscsui. Ztorstne eller En- 
Vetmtnner. Ener Lumpe- er qnmnteret Zkriv 
til vor nirrmcste Unent, otn Tores Kolnnund ikke 
Our den. 

sTANDW ca- c0MPANY 
UKULHKPCRATRIVI 
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l 16 Aar den bedste! 

Endnu bedre 
i 1908 

UMEB sTÅfEs 
Fløde Separatorer. 

«Un1ted States« bar klitsch siden devs 1ndkore1se. udskilt met-e Flode 
kks MONEY og hat udforc dette met-e grundigt og hurtjgt end sogen 
Inden separator. Regnskabet kra de osentlige aatloasle og internatio- 
nale Fotsøg advjser dette. 

lSlls Unselban list Forbaelkingek 
som gjøt Melkens Behandliug endnu lettete, hattigeise og mete økonos 
mislh De udkøker dekes Aktiede met-e statutng were økouomisk end 
sogen Indien« og et hygget tot VatighecL Tit Ttods for den Kjevdsgjek- 
txt-z at Bktetspøtgslen er støtte end bidtlL og at Mejetistet ovetslt va 

omhyttet andre Maskiaet og tuget den paalldexige og renskammevse 
«United states-H stinckskdssepskatotem cas- et vl dog ist-nd til punkt- 
113 Fotseadelse over-am 

skklv sit-c eltek Acon-leg No. 24" og entsva øaslcet Ums-nick- 

,VSKMONT FAKlII MACHIIIS co-, Bellt-We Falls, Vi- 
Dluributing wakehouses at: Ehe-Fa Ill» L- crosse. Wiss-. Minneapolis. Minn.. ksnsss 

city. Moq Omah-. Neb.. Toleclo, 0.. Salt Lake cinv Utah. Denvek. colo.. San 
Fand-TO c-1.. spokane, Wash» Portlsmi. 0re.. Dass-lo. N. Y» Aubukm Me., 
Motive-l smi shekbkooke. Quebeq Wianipeg, Miit-· Hamiltom Om» calgary, Alt-. 
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Tega Ab0msemettt 
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DANSKEREN 
Fører en kvik og solid Pen! 

T 
Z 

DANSKEREN bringet kriske Efterretninger 
kra Ind- og UdIandl 

DANSKEREN behøver 1000 nye Abonnenter,forin- .. 

den de Forbedringer, Redaktionen bar beba- 

det, kan blive til Virkelighedl 
DANSKEREN behøver disse 1000 Abonnenter 
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chHHiWENs Manns 
AF JOHN SUNYAN. 

Ny quw i din mest omhyggelige og Iidvaarende Ovexsæitelse. 
Drum vetdcngdcnrxkps Ase-H, jun-ist over heleJokdkloden i hxcndrede foxjkcklige Spros, bit 

iuidkss i echukrt Hjem IRS Oktavssider i smagfuldt Bind· 
Pris 70 Cents. 

Pragtudaave af En pilegrims Vandring 
med fortlatende Amxnck kuinger af Neu Robert Maguire, T. D, samt Wriattskells Les- 

nebsbeskrivelse Med 130 Jllustmlioner, tegnede af Barnaxd oa andre. 558 Sidek 
Jndbunden I Shittingsbind 82. 50 

DÄNISH LUTH. PUBL. HOUSE BLÄIR NEBR. 


