
»Danskeren.« ii 
Fredag den 19. Februar 1909. i 

Gudstjenester etc. 
Blsit,Nsl-t. 

Sendag d. 21. Febr. 1909, Faste- 
lavns Søndag. 

Eøndagsfkole Kl. 9,15. Guts-ti. 
Kl. 10,30. Aftenandssti sdl 7,3(). 

Fredag d. 26. Februar begnnder 
sivindeforeningens U d s a l a 

Fredag d. LU. Febr» begynder sil. 
Z. see-trennt og Kaffe nted Kage 
inneres-. 

D 
» rntnt Sond. d. 21. Febr. 

Søndagsskole Kl· Z, Gndstj. Kl. I. 
Aue Velkotnne 

A. Th. Sel)·ttlt«5. 

Flennatiy Nebr. 

Søndagsskole sil. 10, Gndsssti 
in ti. 

«· 

Nile oelfontne 
A. M. Andersen, 

Mgl).'s Priest. 

Blair, Nebr. 

sivindeforeningens lldfnlg. 
Bi yenleder Opnkærkjoniljedeu paa 

ouislaaende Betendtgørelfe om zwin- 
deforeningens Udjalg. Zivindefore- 
Ringen er iycerdig, synes det. For 
xtke iænge siden giorde den paa en 

dyatig og elfwasrdig lecaade Tie- 
ncsie oed Duhjlæumfejtenki Fælleip 
ipiisninger, nn holder den Udsalg, og 
yvetn oed, hvad godt den siden fin- 
Der paa. Men der er oist not, at en 

anerde mnndeforening fan oolde 
jin :Uie11igl)ed inegen Gaon og Gla- 
de· 

En Tel af Jndrægteu oil gaa 
Jst Llnfkaffelse af en Præsrebolig. Vi 
hunder, der maa lykkes dein«at yde 
dette Founaal en god Haandiiræks 
Ring. 

Tirssdag Aften (23. FebJ oii 
Nase Adolplj Hutt, Præft oed Jun- 
xnannelcs jin-nit«-1ntl). ziirke i Onlaha, 
holde Foredrag i Stolen-:- FestsaL 
Iioin og hor, ljoeni der har Leitfa- 
hed. 

—- Mandag Aften holdt Past. 
Kierkegaard fra Scranton, Ja» 
Foredrag over Emnet »Noale af 
zntsidstahens Fruater«. Past, Nier- 
keaaard sagde lplandt andet: 

»E» af Frnaterne Inaa være, at 
oi last-er at fende oc- selv da Vor Und. 
Eki «:-.!(ennefte1« er stetntne til at trenko 
at nor egen line sireds er det Eent 
nun lnioronl Oele Ver-den dreier sin. 
Ved at studere andre Lande-J Geo- 
grnfi oa Historie last-er Vi, at vi knn 
(1-«.«sn liile Te! af den store Ver-den 

(’s·)eniieni isiatnrnifnnien leerer Ui 
or sende Wind-:- :’i!sna,it aa Vor eaen 
Nimmt-I Elscen oi man oasaa have 
noaet Ined fra Efolen sont fast ine- 

re ois til Mitte i dort danliae Liv: 
doa Inaa ui lnifke paa, at 

»Lanat inere vier-d end det resdeand 
Tet e1·, sia selo on fin Gnd at kende.« 

Q. 
Jst-Odem i sidixe Uae fejredeii 

sIInndredaarssdkmen for Abrahanl 
Mitteln-J Fodselis i Jssmnania Hall· 
Te sinnle E:-ldater oa Kvinderne af 
kltiiicfkorpfet Inarcherede i Proces- 
s:on til Hatten, oa der holdt Ren 
Vurkliard en dyatig Tale orn to 
Imraktertrcek hos Lineoln — LErlig- 
Lied oa Venlialnsd idet lian paa- 
Distxp at de var to af Hennnelighe 
Hei-ne i lJanCJ Maat on «T-.spnlaritet. 
Nationen trasnaer til Mænd Ined 
sie-sinnt Ærlighed oa score Objekten 

TUTelodiftfirken beanndte under 
Ineflortnen i Zøndaass en Række 
ewnaeliske Moder. Hast T. C. Weh- 
net-. fra Luna-Ja leder diIse klkcøderx 

— J fidste Uge Inaatte 5 af vore 

ange IlIiiend lietale Mnlkt for at have 
,aantblet«. W. R. Williancs, lldgi- 

Heeren af »Tl«)e Tribnne« blev saa 
tiltalt for at have ladt Lokale til. 
Ter var ndtaget Arrestordre imod 

hanc, Inen da man ntanalede Beois 
for, at han vidste, at de nnae 
Mænd havde aamblet i bans Bog- 
King, lod Byens Antoriteter Saaen 
Felde uden at forsøge at ndføre Ar- 
ceitordren Bande de nnae Kncegte 
on Mr. Williams bar fortnodentliat 
Illigevel faaet en aavnlia Advarsel 

—- J forrige Uge boldtes ber tre 

Pages Farmers Jnstitnde Ved den 

paafølgende »Gut-n Naisina Con- 
., dest« (GUtterne-5 Afdelinm vandt en 

af de amerikanfke Elever ved Dana 

Tollege John Hookä første Pras- 
Ixie til en Vierdi af ca. 840. Ved 

Anktion indbmgte bans Mai-s 818 
710 eller 20 Kolber)· 

-- J Tirsdaass bragtes en af 
Vlairs gamle Bot-gere, tidligere HO- 
giver af ,,The Republicau«, MI-. C 
B. Spraque, bertil sont Lig fra 
Oklahoma, hvor hmt og Kone havde 
boet hos en Dotter og Svigersøn 
scden 190L Jpraaue var over 71 
Aar xmmmeL 

———-(0 -———-— 

Trende Statuen 

(Fortsat sra Side 4.) 

Bi kouc under Vor Vandring til 
et Ostavs1ed, der gjorde sig kende 
ltgx fea de øvrige derved, at det 
ungavesz as en tust Hask as Oliven- 

metp ljuiszs lyse Leu med sin Sølver- 
leid ma sig saslsomt ud mellem de 
øvrige alukindelige Iasfsteu Vi 
Hit· rundt til Jndgangeih der Var 

saa uøjagtig sum en Døraabning i 
ksl Hin-. La hvor maatte vi studse 
oa standse na st"ue! Aa, hvilket Zun- 
zhenne i Baggnmden stod en dejlig 
lsssartnarengel, huid og ren sum den 
isysaldne Ene. Den slod ved Leie- 
jtedet—:- enesie Grau Med bøjet 
Dom-d og sasntede Vinger stod den 
eer sont en Zkikkelse fra en anden 
Verdetu Sorgen-J bvide Engel, hul- 
lei i sit lange, side Gewandt 

Vj lmldr oii alle tause. Hvad Var 
iser Vel heller at siae? Hvad andet 
us ask-re end heute txt-use — og tak- 
ie den lmseste Gub. 

Thi lmn lmr tat-kei- for lsver en 

sLErasdikem Onerl et lselligt, kensende 
Jndtryky der time-J os« at mode eller 
Mitte til. 

If Vl- II 

Quem der laa i denne ene Gran 
Ha lmem de efterladte var, sik jeg 
aldria at vide Det kan oxssaa vakres 
auf med det usarglemmelige JO- 
11·yk· 

Det maa jo have været riae eller 
doa velstillede Falk. Maaske var 

det en elsfet Hustrm der paa dette 
undiae Eted suv sin lange Sø11n, 
til Morgenen Unsr. kllkaaske var det 
et eneste Varu, hvis Bortgang hav- 
de gsort .szetn111et saa ensoint Ug øde 
kka forladt oa over lwis stille, fre- 
deliae Hvilefted de sørgende For- 
asldre rejste hint nedle Monument, 
der maatte tale til Hiertet for hver, 
der saa det, take san alvorliat oq saa 
l?iinutetlænaselsvaskkende at Min- 
dest derom sent vilde glennnesJ 

Sorgen-J ljuide Engel. 
ZlIcen yvidt pagser ja ikke til Sorg, 

siger du. Huorledeszs da det hvide 
Emulmlum Inellem Grauen? 

Ja. Haabe s Sorg har- cwid Far- 
ve. For den, der holder ved Kri: 
stentroen med Haabetsk Anker, uq 
jun ueuter at mode sin bssirtaatigue 
s Guszs Naradigx er det tmtligt at 

serae i Haab Da Fartrøstnina De 
andre, deri1110d, sont sorkasirr Kri- 
s:eutwe11, af, for dem m a a Zur 
aen vcere Fortvivlelsenski Som. Da 
den-ji Farve —- ja, dens Farve er 

fort: Ratten-E-, .XZ(1(II1lø4:Ll)c-d("11s, Til- 
mtetamseksens oa Jeden-Z met Ema 
lioltn11. 

Slet Fordøjelse ophøreut 
Jldcbcfiudcndc fra cn daarlig Mavc 

fotfvinder i 5 Minimum 

Te tun spjse huud sont helft, Mo 
neu kræver, ndcn Frygt for et Til- 
jasldc as nmnglcndc Fordøjelse eller 
T·yjpcpsia, cllcr at den indtagne Føs 

»Die sfal givrc eilt-r blive jnr i Maven, 
! dursom De nf ng til ni! tagt- lidt Dia- 
pcpfiu cftcr Maaltidct. 

Madrn vil smage godt, og hvad 
Te spiscr, vil blive fordøjetx Jntet 
kan gære eller forvandles til Syre 
oller Gift eller Gas, der foraarsager 
Rreben, Svimmelhed, en Følelse of 
at værc overfyldt efter at have spist. 
mmlnuk Slet Fordøjclse Csom der 
lau en Blyplump i Mauen), Golde- 
lot, Hiertebryndeh Smerxer i Maven 
ou Jndvoldcne cller andre Sympto 
mer. 

Sovedpine fra Muven er absolut 
ukendt, hvor dette virkningsfuldeMid- 
del Minute-T Diapcpsin gør i Birke- 
liglnsden en fund Maves bele Ar- 
Deidu Tun lfordøfer Moden, nanr 
men ikke kan· Enbver »Tri- 
numtlc« Vil fordøic al den Mad, De 
san spise, nq ikke ofterlude noqct til 
at nasse cllcr furc- 

Arm M flvl )OCtJ. Efkc Of Pape » 

T iapkpsin boss Tcrossi D mqgist M 

B 

beaund at tage det i Dag, og i Mor- 
aen vil De prale afD Deres fande, 
stanke Maue, for Te kan da spise 
lwad sont helft, De ønsser uden 
niindste Jldel1efinde11de, og enhver 
Sinnle af Urenlied dg Gas i Maven 

da Jndvoldene vil føres bort nden 

Affø1·inasmidler eller anden Hierin 

En bring-— Tidsptædilenl 
Ved at lasse en Prædiken i Kir- 

leliladet idr 27. san. 1907, om 

»Wenn-is zistedræt«, ljoldt af Pa- 
sior C. Etougaard Petersen, hieni- 
Ine i galnle Tanncark, kdm jeg til 
at Inindeis en Satntale oin Betime- 
lmneden ai Tidsprædikeney hvil- 

"l·en jeg Dadde nled en Præst af det 

sEalnfund sont jeg ogsaa tilhørte 
den Diana. Den ligger inindst 23 
TIlar tillmae i Tiden. 
Vi lJande neinlig haft et noksaa up- 

lingaeliat dg, sdln jeg l)aaber, et Del- 
sianet Tltkiissidnisnidde Jeg hadde 
netnlig liuldt en Prædiken over 

Rom. »l, Zis. ,,.8;)enaivet for Vore 

Luerlrædelser da dprejst til vor Ret- 
fardiggarelse.« 

llnder en privat Sannnenkomst ef- 
ter seer Meidet rettede en af Pras- 
slerne det Spørgsjsmaal til mig: 
»Jx adde Pietiiter, hvdr ljar J en 

gannneldaad Maade at prwdike paa, 
km Bed, Lniuendelse oa om Kor- 
ietsf J iaar itte Folket sont Falk 
ad den Vei. Nei, det geelder otn 

and da tilralende ,Tid—.-·«prcedikene1·, 
det ex- de eneste. sont naar Fulket, da 
fein kidrelter ndaet i vor Tid.« 

Jea mindes- ital-t, at jea blev ban- 
de liedrdoer da forlnmset, og i min 
Enfoldialied suarede jea: »Ich-is 
Meistan da Dank terSslestet og op- 
itanden liar altid1n1-1·et’lnit Grund- 
Loama da Pønitense, Olnvendelsc·, 
Tro da -sZelli-·1amselfe bar alåskd vie- 

ret lssrnndtdmrne i Inine Pia-die 
nie oa stal nied (s’)11ds·.x3ikelv aitid 
lslive det, saa lasnae Herren, sont knig 
tulste da dølste sdrnnder Inig en 

Neinina i lianii Mit-ke. Oa med yd- 
nma Tat· til min elikedc Heere og 
Zitelier tan jea den Dag i Dag be- 
irldne at iea lnnnken lfar for-andre» 
eil)eller tasnker noaen Binde at for- 
andre Girnndanina eller Grund- 
Tone i niiu Fortundelse. 

Men kriegte-Z kan det ikkefW 
aet bar forandret iia i de fidfte heu- 
imne L» a 2l Aar, oasaa Ined Hen- 

!inn til Tilrlieidet for Gnds Rigc Jeg 
Henker dda insrliatf paa Arbede- 
nketdderne 

Der gierde derfdr oafaaet itasrkt 
da tiltalendz andttsnk paa mit Hier- 
1e at lasie semnnasunte Prasdifen 
dner An Peter-: Ziffer-drum oxr jea 
rasnteky det er aanei fleie unt mia. 

Lq ded at lasse det købenbavnfke 
kliiisiienss Eaiafnnths andtmks lldktas 
Use unt naslmie ’(1·asdiken, med den 
:«·««·-na«l·l"is.i.na. at de 1nente, den band-e 
:’Ori11dl- til alle Sind-J Beim i Dan- 
mark, fit jea den Tanfet Ja, hvars 
fur ikke til alle Sind-Z Vøru i den 
Hanske V eiden ·- 

Jea Uilde dda Ued disse faa an 
rinae Tini-ek- jierlsa lnsnlseltde -nci"a 
til mine Bredee i D. f. d. Kirke I 

:Il"ims1-ifa, lmade Priester da Læafdlk. 
Jea dil ifke bldi liede eder læse den 

tlii det Mr Uek de stefte i vort 
Eamfnnd — men seq vil indtrreni 
aende annidde eder: liea den ikke 
til Side, før J hat del overvejet dens 

· 

Jndlmld ia taa den un freut til 
Draftelse, under ndmna Van, ster- 
iia ded mindre, opbnggeliae Sam- 
cnenkomster. 

La Venner, lad as saa prøve paa 
at bringe den i praktisk Anvendelfe, 
lmer Leilialied ainesT oa Lejliqkded 
vil iike satte-Z naar di knn ikke er 

for feldkldae eller for fintfølende 
nien i barnlia Bdmyahed og Treks- 
Cnfdld aerne Vil Unsre med til at 
vinde Sjasle far Guds Mai-. 

Dcnne Prcediken kan man vist 
med Rette kalde en ,,.55elliq-Tid?- 
lirasdifc-n«. 

Kakrlia Hilfen i Jesn Navn. 
Eders i broderlig Henqivenbed 

H. J. Dahlstrøm 
! ——DW— 

»Min Mon« Der gives næppe to 
andre Ord i vdrt Sprog, der til- 
samtnen er saa riae paa Betydning, 
jdm disse. For Spiedbarnet beto- 
der de jd felve Livet. For Okdinaen 
er de det bellinste af alle ..iindet-. 
Vi kan aldriq leve ltenge nok eller 
ddise ira det Slceatskabsforbdld der 
um« dissp Lle full dyrebare for ass. 
Tisisie Tanker vcekkes faa flaaende 
ued et Vred ira Mr. N. J. Heiland 
Wl Columbia Read, Dorcheften4 

Mass» til Dr. Peter Fahrncy F: 
Euniy Cl)icago, Jll. Bretwet lyder 
sauledeLs: »Im fik en Flaka af Dr. 
Peters- Kmiko hoEJ Mr. John H. 
Jacobson i Boston og sendte den til 
mjn gamle Mor i Morge, som var 
atmet sygelig oq skrøbclig. Jeg har 
mpr haft den Glæde at modtage 
ei nie-get opmuntnsnde Brcv fra heu- 
dc «ouc lwor aodt Medicincn bar 
Hort l)cndc. Vcslmg at lade mig vibr- 
lmor dcnms Ellkcdicin kan faan i Nor- 
m-, da det jo vil blive bekvemmcrc 
sur hcndv at fua den den« 

DI-. Peter-Z Huriko fremviser sine 
jtuidlnsdsqivendc Egensknbcr i allt- 
Lande — —- blundt alle Falk. Den fang- 
lkosji Loknlnaeutcr i nwstcn ctlmert 
Land i Werden 

9lnx1m1endo nasrmcrc L1.7l!131xi11ms: 
jlrin til Tr. Peter Fallrncn E Zur-Z 
Co» llLs llR Jo. Sonne 9l11.).. 
Chichu Jll. 

«.»» 

Virkningsfuld Recept. 
Hjcnunclavct Nun-, Blink- og 

Gigtmcdicin for stcmr. 

Her er en simpel Hjcinmclavet 
Mikstuly sont dcu er giuct of en 

frencmgcnde Antoritet i Ohne-Sog- 
donunks, der sier, ut den Vil lindre 
nwftou etlwcrt Tilfcclde uf Nun-- 
Ihmle dursum den tach, førend 

ndct gam· over til Briglthö 
ichufku Oun paastaur, ;1tsuudaan 

Zumptomcr sont sung Lænd, Einer- 
tcr i Eido11, lmppig Trang til at 
uriuerin sasrlig ole Ratten, og jun-r- 
tcsuld Urineriuq let tmoruinch. 
.XI""-(·I« cl« flieccptcm prøu den: 

Fluid Extract Tandelioth XE- 
Lmth Eotnpmmd Karg011, 1 
Ouncts; Compound Syrnp Zarsapæ 
rilch O- Onnccs. Tag m Toskefuld 
eftcr lwert Maaltid og ved Jenae- 
tid. 

Disse Bestanddele er nskadelige og 
blandes let bfemme ved at ryste dem 
sammen i en Flafke. Tenno Mikss 
tur bar en mcerkelig helbredende og 
lindrende Jndflydelse paa den hele 
urinwre og Nyre- Bygning, og of- 
te overvinder den Gigt i kort Tit-. 
Denne Mikstur siges at fjerne alle 
Uordner fka Bkodet og at kurere 
Gfgt ved at tvinge Nyterne til at 
Elfter-e og ndrenfe of Blodet og 
Stiftemet al Urinfyre og siadelige 
Substanser, som.fo·xac!rfa;:er disseT 
-Ondck. Prøv det, dersom De ier 
tsr mfk Opbevms Receptm 

s« 

'T- 
» 

Bekendtaørelch 

llrmamcr Mike-Is. 
En dnqriq dunsf Jst-mager km: 

IIme Sau :’11«Ln"jdc Dei-« öenncsndelfe 
til 

O. C. säkadsekh 
Kimksnkltom Ja- 

Missionsmøda 
stunk-Umole :Vcc!1igl)cD-, Racine, 

Wis. aftjuldulp um Gud Dil, Mis-[ 
Konsumde fra den 2. ti? den 7. 
Qlkarts iNJIL hvurtil als-: fkal værc 

biet-trüg- Velkuiumeth 
Nun jlföesctighedcns Vegne 

J. J. Kikdsig. 

Missions- og Ungdomsmødc 
nfholdes, vil Gild, iJmnmnuels 
Menighed ved Hamptom Nebr. fra 
4—7 Marts. Alle, der øusker at del- 

tjge, skal ver-re hjcrtelig velkommen 
cig pedes mtslde Dercs Komme til 

undcrttsgncdci gnd Tib- 

Pna Menigbedcns Beque, 
E. C Kloth, 

Mcuighedens Prast 

Ist ftørrc ngdomsmsdr. 
On: Herren vil, bliver der af- 

holdt et større Ungdomsmøde iJm- 
Iitanxsels dauske ev.-luth. Kirke, 
Easwn, Cal. i Dagene fra 4. til 7. 

Mut-Is. Ungdomsfoteningen i For- 
bindelse med Menigheden indby- 
der paa der kærligste den dansks 
amerikanske Unng fra nær og 
fjern til at deltagei dette Møde. 

Opholdct under Mødet vil blive 

f1·it, og der vil vasre Vogn ved Sta- 
tionen i Oleander og Fresno for at 

modtage de tilrejscnde, om Jndmels 
dclse er sket tik Undertegnede seueft 
den 27. Februar med Oplysning 
mu, bvilken Station og til hvad Tid, 
de ankommen j 

J kære unge, fom bar Jnteressel 
for Herren-Z Sag og vore FædreSI 
Ki1«ke, kom oa tilbring disse Dage; 
sammt-n med os! I 

H 

Flere af Den forencde Kirkes 
Trcvster har lovet at deltage, og flere 

Vigtige Spørgsmaal vil blive drgf- 
tet. 

Paa Ungdomsforeningens og Me- 

L nighedens Vegne. 
M. C. Jensen-Engholm, 

Oleander, Cal. 

Krcdsmødc 
Illinois siredki holder, nil Gud, 

Krethnødo i Siloams og Gethsema- 
ncs Menigbedrn Chicago den 11.—— 
1-l. Marti-. 

Aalmiuqsqndstjenesto i Getbsema- 
ne Kirke Torsidag Fnrmiddaq Kl. 
KARL 

LTet »Lidet«, sum kan satte-I et 

Ilkcnncskc i at blive en KristclL 
Ap. Gr. 26, 28. 

J. Forskcllen mellcm Johannes-II 
Taab oq den kristue Daalr 

J 1. Tim. Z, 16, 

J chbuld til umsnstaaende Be- 
kcsndtaarelsv indbnder Ziloamis aa 
Gctbsisnmne Meniabcder bcrved paa 
kiet bicrtcliasfe alle til Dcltagelfe i 
K1·vdsn1ødct. 

Tilrojscnde bedes inden 6. Mart-«- 
at underrette von af nndcsrtcanede om 

dem-Z Komme 

Paa Mcniahcdens Vegne, 

l 

Emncsn l 
1 

ViqqaC Mengers, 
335 N. Ada St. 

Christian C. Mengerå 
1486 N. Nockwell St» 

Chicaao, Jll- 

WIN MVWWIE 
Tkælssts og lculfokretning. 

oplss st sle slsgs Bygningsmateklslo 
Alls Slsss Ial ist-es paa« Lager til Degen 

billig-Its- PnSer. 
M Icogskfle give Ovetsias pss List-bi- 

ss: US Stute Bank. 
-:-- «u:- 5720,000. Alm. Bunkfonetnink 

:«-snes paa Land og Los-re. 
-;««s .«· naa Penge for Jads og Udtani 
ewiges :il Lagerng binigne Kurs. 

F. h Häkiwknejem M. Muttliieiuh 
Prs at --Ilt. Vic- Pressa-aß 

D. Z. Mnmmert. CatheL 

f 

Markedsprlser. 
til-Alk. NEBR.: 

Eli-edi- (Wintek)..... .. ot. III-del s .91 
— (spkiqis) — .92 

VII-is (shel.)................ — .51 
— (eak)........«....·. — .49 

klavte.....·........»..... — .43 
Rufs — .44 
Byg ......................... — .45 
svin III-TM 

sOUTH OMAPDM 
stude teooü comtech ............... 25.7-.—6.40 
Choice Peedets 500—5.40 
svin............. «i.00-—6,:.-3 

Iohn n. Peeble. 
stokt Udvsl sf bedste Gkoceklss II V- 

III-I billig-te tiser. 
Pokcellsinsvtkst 1 sitt Udvsls 

III-sitt Messe Is. Ilslk Ph— II 
Utah-, Nebrukh 

0 O « o o 0 O 

: Kam til vor Butik og lad vore 
: Vater ozx Priscr furtirllc Dem 

O
 

Reste-n af Histoticn. 
The Blair Rnckct Storc. O
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DR. c. R. MEAD, 
DENTlsT. 

Rooms in Mayle Sowle 
Resiitlsimse Phous V- 

Nn er det Tiv at tax-« 
grsii vi hat faaet vors nye 

Birne-mater 
Vi tmr alt,1)vad De øuster. 

-: .: inb og giv os Lejiligbed til at lade Des- 
spare 5 til 40 vCr. pag alle Vater- 

Sas Bros. 
Hi bekalp boiesss Nrirx For all-s Hissisfurphnkses 

wkne It m tot the 
most III-etc l ollee 
ever mode tot ob- 
taining patento and 

ask sur me «·INvE»Tons GusDS" the dest 
hont- publicihid for jin-samm- Dest kolo- 
Wust-d Las-ausgel) 20 set-its- Käse-· 

WI. st. »von-GE- Wamwsqch I o- 

Drengedragtet, Beklædntngs- 
immer, Hat, Hue, helt Set, 
Vadsæfke eller Taster, betalet 

. . der sig at købe til billige og Thi- bestemte Priser hosr DE 
ED. MÄTTHIESEN, 

ILAlR. :: :- :: -: ABBE 

erjom De Insket Herre-·eller ff 
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Vaeggekokt. 
vi net nyljg kaut et nyt Oplas et ngekmt Folgende have-: 

Nr. 200. I Borsten-. et Unt, nyt Weggehen-. mec Billecle et Jesus meet 
TomekronenZ elegant kkemstilleL stenelse Ball-H Med tel- 
gende paatkylm Dei-te her jeg giett tot dgl Even get du tot mig? 
vi have kaeet Liegedom feel hens sagt-. Pris 20 Cents stylklket. 

229. Rafaels Engle, i tint Farvetrylt. Storrelse C : Vi. Med skraa selvs 
kaut- og runde Riemen Fest-tilgt til 0phwngning. Per 10 Gent-· 
De haves med folgende fokslcellige Bibelsprog i selvtkylk: »Jeg og mit 
Uns, vi vjlle tjene Herren", »Kerl-en ek min llyrde, mig slcal latet 
fattes", ,,.Jeg er med euer alle Dage judtil versen- Ende", »von- til- 
Vej paa Herren og toklad dig pas dem-c 

EBO. Do. do. Sterrelse 91635 Pris 15 Cente. —«-.«-r,-«f. 
De have-s med samme skkittsprog, som oventot nwmte 

231. Fjre skkittsprog, med smuklke Blometet l naturlige Pariser paa- lys 
Baggrnnd. Eet sprog l selvtryk pas hvert Kett-. storkelee 1017JH. 
Kortene er mecl selvkant. har runde Hjeknet og lieu hsenge ellek staa, 
som man maatte Instit-. Ptjs 25 cre. - 

skrjttsprogene er folgende: »Je, jeg kommet ever-t. AmenP »se, jeg 

; 
Z 
s 

er med edek elle Dage", »Hm som tret pas mig, her et evigt Liv’«, 
»Kommet til mig» .jeg vil give eüet Edle-. 

232 Fjre Bibelsprog l Selvtkyk pas vort, hvldt Ketten, med et Kote 
omvundet sf smukke Blomstet l flnt Ist-sechste Bot Sprog pas hvert 
Korr. storrelse 1414X. Meå »Im-le Hist-net es seh-kaut- Færdigt 
tjl 0phængning. Pkis 35 Obs. 

skrjktsprogene er folgende: »Herr-en skel des-re dln Udgang og kljn 
1ndgang", Freclens Gurt viere meet edel- nllel" Jeg es mit Has, vj vjlle 
tjene Herren", »Um Naade et Cis nok«. 

Skriv et·ter nogle et ovenstaeendez de et en Pryckj lljemmeß 
Prjmærket modtages tot Belsh lncltll 81.00. 

Danish Luth. Publ. Hause. Bleir- Nebr. 
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Vsnssnä VII 

»Es-Ei msne VEE Hka 
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Nansens Levnistshcs 

Skrivelee.Nansc-11paa As « us ski over Grønland, Es 
«Fram"enavnkundige SEE- 
Rejse. Pest-F ogAstrup G 
Ekspedjtioven. Ticllj- «"? 

get-e Polarfurskninger G 

Z 

«
 

uenne kortrjnlige Zog be- III 
rettes jltlke elem, lnnzd LJHTIO Publikum vjl fide om Dr. M; 

Nasid-«- uxz »in-» nun hal- knldbragt, men vi gaak tilbagej«l’j- XI 
min. sak- iat.g. .- :««—-i«:·u-n riekketz og givek Lieseren sakidan «- 

l««--(lk-r:seni:ssg ok; li«-««!.—k«l) um arktjsk Funkekale m llugvn 
mecl damlned er en vertikal-ist 

Encyklopæclia fox Polarfokskning. 
Bogen jncleholkler Msjder meil more enu 100 gumskkgsg II- » 

hat« ak,9ns,« er tryktszined tyiitehgcz Zahne Typer pas-l nxeget ljnt NR 
Papi!·. wmli «g elegunc nsclbnnmsn ug kostet blos 52«00« 

Aøjesre Rat-at tilstaas Ageuter og Forhandlerc 

Das jsh Luth. Publ 

Hause-» Blajr Neb1. 


