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Kotigostatcn. 
Eu grufuld Skildrig. 

J »Die christliche Welt« forekow 
ior kort Tid siden en grufuld Stil- 
Dring af Tilstandene i sionaostater 
og tilgeeensende franske og spnnjkt 
winniee Forfatteren er xliæstfori 
nmnd for en svejtsiik Forening til 

Beityttelse af de Jndfødte i d( 
nnnmte Landomraader. Hans Navn 
er Zociin og han tender ved Solv- 

fyn de Forli-UT han ikild1«e1«. 
Hundelsforholdene i Fiongostaten 

er ordnet Ved en internationnl Oder- 
eniitoniit af 1885. Tiiiligere fette 
sionn Leopold of Belgien personliq 
Herredknnniet euer de ie iiliyre Land- 
oiinsande, ienere er del tagt ind un- 

der den delgifle Ernt. Wen for de 

Jndiodte hat dette viel-et nden Be- 

tndnin,1. De ei· bleuen plaget on 
plnnesrs imdig pan den grninldeste 
Moade 

Tsa xionq Leopold overtog sinnge- 
flnten, dar der 25 Millioner Jud- 
bynnere Der liøjeite Tal, der un 

namneis, er eitek Zorins Opgioeliec 
9 Millionen Reiten ei- foriounden 
J Mino ved hiengoflodens Bied- 
der, Zmor der tidljgere lcm Lands- 
bn Ded Lands-du« tun inan«nu tejje 
i flere Tage uden at finde Mennes 

ster. Tet er et fuldstændig ruineret 
Land. Den forte Races Hiemftavn, 
ioni under en tlog Negering tunde 
være bleuet Hjeinstedet for blonis 
strende Velstand, er udsuaet on nd- 
plyndret til Marv og Ben. 

Horn-drin er dette gaaet til? 

Vesollningen er bleven ødelagt 
ved Elid for at fremslaffe Kaut- 

siut, leenben og enkelte andre Stof- 
fen Dei er en ren Roydrift, der 
i Lølset of en halv Snes Aar staf- 
fede Fiong Leopold en Jndteegt af 
71 Millioner Franks. Ziemt Var 

det for, iiærre blev det i 1891, da 

Handelsfrilieden ophævedes, on der 
indførteirs Stotstsinonopol Man fra- 
toa de Jndfødte deress Ejendonnne 
on dømte dem til livsvarigtsTuangs· 
arbejde Man tvinger de Jndfødte 
til itadin nt goa pnn Jnat efter 
Elienben og stautijuL san de ikle 
facit Tid til at isrge for Linsen-· 
holt-et Ved dette System udplyns 

dres Landet ubarmhjertigt Det 
bliver vanfteligere og vaniteligere 
at finde Kantsjuk og Elienbem der- 
med ndterres den sidite Ernæringss 
tilde« de Jndfødte dsr i store Staren 
Alle Landets Koninler oq Missio- 
nasrer ilildrer overensfiennnende, 
hvorsnn det staar til, men hverken 
Tniiimid eller de Jurist Traktats 
Innre milder ind, flønt de har lovet 
at oille medvirke til Kongofoltets 
Triniel on Velftand 

Etore Dele of Omraadet er nd- 
leverede til Selftaber, hvis Funk- 
tionæker ingen Midlek vmaer over 

for de Jndfødte Kvinder indeipærs 
res soni Gidsler for deres Nevad- 
der er paa Jagt i Stovene, og ofte 
faar de ingen Næring. san de ful- 
ter ihjel. En Negers Lio regnes 
for intet. Det foretommer, at Ne- 
gre sprænges i Stuinpek oa Styl- 
ker ved Hfælp of Dynamitpatronerl 
De Jndsedte er bleven udplyndret 
paa den grusomfte Mande. J For- 
holdet til dem trcedes Menneitelig- 
hedens Love under Fed. 

Omrnadet, der her er Tale om, er 

laa sinkt sein Europa med Undtas 

gelie af Niisland Befoltningen er 

let at sehandle Men det er et 

Spørnsmaab hvad der er tilbane om 

faa Anr. Derstales nanite vist 
om Reformer on oin at ilabe den 

tilbageveerende Del af Befoltuins 
gen noget lettere Livsvilkaar. Men 
fortieettes Udplyndringen endnu 
nogle Aar med femme Ubnrmhjeks 
ttglied som hidtiL er det et Spørgss 
maal, lwormeget der er ti"lbage. 
«Der er gjort talrige Forisg paa 

at hidføre en Ænsdring. Stor- 
magterne er bleven hinfaldet om at 
gribe ind. Mens alle Binner og 

Belustillinger hat von-et ftugtesltie 
En Mand, der kendek set-holdem 
mie, hat reitet en halv Snes Stri- 
veliet til den tylte siegst-ing, mer 

han hat Me lau meget iom faaet 
en Meddelelie em, at hans Stri- 

-Uliek er WMO. De jvtist 
Traktatlande er aptreadt paa lignen 
de Magd-. Oele centralafrisa, fr· 
M Sydvestuikiku til Tliaty frk 
M til Tanganikm altiaa de 

»Du-mode hvor Baum-Roms bek, e 

ndplyndeet eg Edeln-Eh dekvii Allin 
aftolket.« Regt-one var ttdligere del 
i kenppende Gruppen nu er de eni 

ge Hinz-eitel spie- inrmv er d- 

res eneste Dødssfjende Hvad her 
;sker, er ikke blot grufuldt, rent men- 

nefkeligt fet, det er tillige dumt »ko- 
nomist betragtet. Jdet Udbytterne 
ødelægger Befolkningen og ruines 
rer Betinsgelserne for den ienerePros 

fduktion af Kautsjnk, tilintetgør de 
tillige Kilderne til frexntidig Rig- 
dom. 

Saovidt Socins Fremstilling. J 
førfte Øjeblik spørger man, om den- 
ne Skildring ikke er uhyre overdres 
ven, om en saa grusom Udbytning 
og Mishandling of Millioner as 
Mennesker i det hele er nutlig2 Ef- 
ter lidt Ooervejelfe figer man: Ja- 
hvorfms ikke? Vi ved, at de euroi 

pceiske Soldater under Hoevntoget 
til Kinn ofte opferte sin sont vilde 
Dth Vi oed, at Titufinder af 
Arme-unsre er bleven nedflagtede, 
uden at Eturnmgterne kmr rørt sin. 
Vi ved, at der i tysfe siolnnier er 

øvet de største Grufoxnheden Men 
«naar biet-te stam« saft, hvorfor stut- 

de vi saa over for paalidelige 
ZMænds Vidnedbyrd tvivle unt, at 

Ipengegriske Eventyrere knnde øde- 
lcegge og udplyndre en bjælpeløs 
Negekbefolkning i CentralafrikaP 

Kandidat Tiedie gan, som nmn 

Vil mindes, i sine Artikler en trcefs 
fende Scildring af Kolonistaanden 

Hm den-J Ytringsformer. Han hens 
viste til, hvordan Kolonisterne plejer 
at se ned paa den indfødte Befolks 
ning. Han fremdrog Eksemplen 
paa, hvor let Kolonisterne har ved; 
at betragte sig som den indfødte Bes? 
folknings Herre og Mester. Dette 

gælder i Europa fom i andre Ver-J 
densdele Kolonistaanden kan visel sig mere eller mindre utilsløret, men 

svisse Ytringsformer er fcelles for( 
iden alle Beque. Vi behøver ikke at! 

gaa ret lanigt for at finde Eksempil 
ler paa Kolonistaandens Ytringss 

sformer overfor crobrede Nationali- 
steter i vort civiliserede Europa, 
hvor meget mere maa da ikke Kolos 

vnifmmcdenss Fordærvelighed vise sig 
Ii Lande, hvor den har frit Spiht 
Ehvor Kolonisterne staat overfor gan- 

Ifke hiælpelme Befolkninqer. hvor 
)der saa at sige ingen Skrunker er 

selv mod de fletteste menneskelige 
Lidenskaber2 Under faadanne For- 
hold er det værfte muligt. 

H Dunste Mænd i Kongo. 
J »Gads danske Magusin« fin- 

desJ en Afnnndling of Fiaptajn Jiirs 
gen siik«g1ks11se11, der i fyv Aar hat« 
ftoaet i Kongostatens Tjeneste Den- 
danske ziaptajn givek en noget an- 

drn Frcmstilling af Tilftandene i 

fwngo end Zorfatteren i »Die 
;c1)1-istcliche Welt«. Her hidsættes 
LIlutningen af Fiaptojn Jümcnicns 
I Ilfhandling. 
I Der er allercdc ndrettct et Kann- 
Iwarbejdo J Europa hører man 

tun ont Feilene J Aviserne læses 
aldrig noget om det pofistive Ar- 
bejde: De Am Stationer, byggede 
km i Ler og Mursten, der nu liiggerl 
soredte over helcs Komo, efter fenH 
og tyoe Aar-Z Elid Jerntmnein det- 
forbinder ønre og neer Konqu 
Hvad bar den ikke kostet den hvide 
Race af Liv og andre Ofre. Jekns 
bauen fra Stanleyfalls Syd paa- 
Et nyt Kcempeforetagende De hun- 
drede Dmnpere, der besorge-r Tra- 
fikken paa Floder og Vifloder 
on mellem de to Jernbanelinier. 
Onndrede Damm-re slæbte op midt 

Ei Afrika. Hen- Landet kokttagx 
TMængder af Missionsstationer med 
Stoler og Kirker, Automobilveje, 
Domftole, Kasse-, Camo- og Kant- 

sjukplantager, Landbrugsi og Avlss 
centrer, Miner, Værkstedcr on 

Værfter. 
En kolosnt ma Form eftcrladt 

paa Jorden af den bedengangne 
Konse. 

Oa de Mamd, der ftoar efter 
dam, er de skikkede til at fylde 
denne Kæmpeforms Er de stikkede 
til det Arbede der nu forestaar? 
Formaar de at got-e Negrene del- 

agttge i de Gaben Kona Leopold 
i sin Ungdom lovede dem? 

Uden TvivL 
De Hvide i Kongo er Arbejdere, 

Falk, der staat med begge Ben pan 
, Jorden. Sunde Produkter af den-es 

egen nationale Jord. Krapflidelige 
, Falk. Im Mænd med hsj Kultur. 

« Den visner i Solen. Men stærke 
k og modige unge Mænd, fom et felvs 
,stcendigt Arbejde giver den for- 
z ntdne pafonlige Berg-L 
t Saal-an er i hvert Fald de bed- 

ste af dem. De, der betyder nogei 
omcrins i Lan-bot 

Kong Leopold udtalte ofte, at 

han satte Pris paa Danskerne Gar 
har ogsaa sagt det til andre eni 
Dunste-)- De var arbejdfomme, nsjs 
somnie og aforde meaet lidt Vrøvl 

.3leptikeme sniiler maafke nf Kon- 
gens Vurdering nf disse negennyti 
tiqe Egenstabet Sanktidiq xilemmei 
de forhaabentlig ikke at gloede fis 
oneix at adskilline ljundrede Tusindei 
cii Jndfødte i Tideus Løb er komm 

itil at staa under disse danske Egens 
lilabers betryggende Tegn. 

Maasle oil det interesse-re Læsers 
ne af denne Artikel at liøre Nav- 

inene paa nogle af de Dmiskeie der 

Ii sionqo geniiem udooldende Ar- 
-bejde oq modige ou opofrende 

ATRnidkinxier link tiliiirt dunle mo- 

mlil zllcsixmxklsorinne nmh hidtil 
Hipuunqtede Vivrdien 

J For-it de levende 
« 

Kiomnmndant Zweiisesi, der i de 

forfte to Am- af sin sioiikiotid klem- 

pede en liaaid Einmi- mod sllimai 

iygdonnnih og fom dygsenterisyg 
nmatte oende lijem til Taumel-L 
lmois lmn i sin jylte Fødeliy for- 
meneszi ventede paa Helbredelsen 
Endnu sog vendte lmn efter noqle 
Mnoneders Forli-b tilbime til Kon- 

no for at dø eller faa sit Helbred 
inmi. Nu sidder lmn i Avakubi i 

Provinee orientule sont Zonechef og 
dirigerer en lille Qrganisnie poa 
70 Hinde, 750 Soldater og et Pai- 
Oundrede Tnsinder Jndfødte 

Floimnandant Olsen, der for 10 
Am- siden ioin 22ciarig Underløjts 
nont gik til Komm og soin nu 

konnnmiderer et liqnende Territos 
riimi sin Sørenien, oppe ved de 

ftore Seer. 
Komnmndant Jespersen, iom i 

Aarenes Leb bar anlagt henved en 

balv Sties Poster og pacificeret 
store Strælninger i Skovdistriktet 
Einmqu 

Komnmndant Wellen-Thon der i 
lang Tid bar kommanderet Polter- 
ne ved Nilen, og som bar været 
kned til Anlasggelien af Automobils 
mit-n til Nilen. 

Disse fire er de oeldfte danske 
Officerer i Kongo Te bar alle et 

ibwrdiqt og ndholdende Arbejde bag 
liq, i Krig on Fied, meft i Fred, 
fordi der er blevet Fred, lwor de 
er komne Jrein 

OA der er manne af ynqre Aar- 

qonae, iin forlaniqft lim· tjent de- 
i·e—:- koloninle Sporen 

Saa er der de døde 
De er mange. »Sei er noqle af 

dem i Flæna efter Hukommelsein 
Fiommandant JenseniTusch som 

Felder-en lientede opoe oed Nile-i. 
Don var of Aar den celdite of dan- 
ske Kongoofficerer, af Vassen den 

meft tavallerniassfiqe. af Sjerte den 
bedste Han efterlod sig et jmukt 
Minde i Kongo. 

Fiomnmndant Hohn, fomsengang 
med den modige Monds Tillid til 
sine Moditcinderes Loyalitet og sine 
Hensigsters Redelighed stillede sig 
op foran en fjendtlig Palissade for 
at forliandle, og lom til Svar hil- 
itesks nf en Salve, der giorde Ende 
paa lmnis Liv. 

Komniandant Anderfen, der i en 

Term aooncerede fra Underløjtnant 
til Konnnmidant, oa fom af et Par 

iHundrede sorte Nekrnstter i forbløfs 
’fende kort Tid forftod at danne en 

lammenhasngende og burtiqt vir- 
kende «.Mekanisme, der udrettede 
finaa Underværker i Kampene mod 

jde oprørske Soldaten 

f Løitmmt Rahhek, der hkev skudt 
Junder Ooeksaldet paa Kabatnbam 

fidet han under sden almindelige 
Famil-eins ftyrtede frem for at 

lsamie sine Fotk ckit Fokquk. 

I Løjtnant Marcussem der døde 
efter en kort, men glimrende Tie- ineftetid 

Og Bitalis Nielien fra Herninq. 
Den meft eventyrlystne og den even- 

tyrligfte af dem alle. Krigeren par 
eköcellencr. Monden med de man- 

ge Seite. Det simukke Born, »der 

elskede sine gamle bærdede Likwani 
golaloldater, og for hvem Fred var 
Lediggang. Han var med il Kampeni 
mod Nevoltehæren i Sydkongo. Hat 
kom ud i 21 Aar-g Alsderen lon· 
Sekondløjtnant. 24 Aar gammek 
reiste han hjemad lom Kaptajn 
Eventyrdrengen stulde hiem ti 
Brurelles og behcenges med to Or 
denen Men han stulde novnlig hien 
til Gewinn sHan havde oplat sit 
Hiemrejse ito Maoneder. Det va: 

Juleaftem han siiilde komm-e insl 
ad Deren til de gamle i Herning 
med Penqense t Lommen Ordner-n- 

: paa Brystet og en udenvceltfk Djæ 
vcl i Øjet. 

» Alt dette her, det var en Julegavc 
» til de gamle fra- en Stin. 

j Da han kom til Stanleyfalls, ops 
’« dazu-de han, at han vilde komme fo1 
’»tidligt hjem, hvis han tog met 
«førfte Baad. Og saa blev" han tij 

den ::cefte. 
Han saa den aldrig. 
For Vitalis døde i Stanleyfalls 

af Hematuri. fordi han, ,,le mar- 

»cheur«, en Dag qik et Stykke Vej 
for lmrtigt i Middagshesden. 

J Siemlandet har de alle de11 
cSkaslmc med deresjs ofdøde Høvding 
De lmr Fugen Ros faaet for derek 
lllcsjligbed i levende Live. 

Mcu aeuncm Mørket, som endnu 
ruqor over Afrikas Jndre, rejfet 
der fig et mægtigt Mindesmærke 
for Norm Leopold og hmts Mognd 

Tjdm vil nffliJre det. 

Tet s1)nes, fom om vor Korre- 

'fpondent er helt forstmnmet, af hvad 
sGrund ved jea itke Men da det 
maajie vil interesfere adfkillige Ven- 

-ner i Samfundet at høre l)erfra, saa 
vil jeg Prøve at fortcelle lidt. Vejr 

sog Vind er nu af mindre Betyds 
ning, skønt ,,Sununerl1eat« er det 
ikke endnu, og Sile og Js har vi 
not af. 

Vor Fiirte er i denne Tid under 

Reparation indoeudig med Maling 
og Tapetsering. Vore unge havde 
den 18. Feb. et meget vellykket 
«Bafketiociale« til Fordel for sam- 
me, og de fik et Overskud af over 39 
Doll. -—- en god Hierlp for os til 
naevnie Øjemed De glceder fig ikke 
mindft til atter at faa en smuk og 
hyggelig Kirke at samles i. 

Mr. og Mrs. Bang fra Spencer, 
Ja» aflagde os sidfte Uge et Besøg. 
Vi siaer Tak for samme. Miis 
Sine Christ-Insekt fra Hutchinsom 
iom har været lijemme siden Jul, 
er atter tilbage iblandt os. Mr. og 
Mrs. Carl Bundaaard agter at for- 
lade os for en lille Tid for at besøge 
Slcegt og Venner i Iowa 

Jeg fer af Meddelelserne fra 
IWOrcheften at de venter paa Foraar. 
ihi de mener, at med Foraaret vil 

oqfaa Paftor J. Simonsen holdt sit 
Jndtoa iblandt dem. Men efter se- 
nere Underreining for-staat vi, at 
Paftor Simonsen af forfkellige 
Grunde aiter bar afslaaet Kaldet 
oa bliver foreløbig iblandt os. Doa 

.oil vi ønske, at de kcere Venner i 

iWorchefter fnart maa faa en Her- 
ren-Ei Tjener iblandt fig. 

oder i vor By er Situationen lidt 

spasndende i disie Dage angaaende 
Valget i næste Uge. Sidste Aar 
blev Byen ,,voted dry«, msen nu 

acelder det at ftemme sauledes, at 

den vedblivende maa blive ved at 

viere det. TIhi Saloonfolkene er paa 
Bienene, kan J tro, tidlig og sent, 
om vi maa siae saa. Ved vort W. 
C. T. U. Møde forleden blev det 
bestemt, at vi ikulde samles til et 
Bønnemøde angaaende denne Sag 
Der blev sagt, at ftemme kan vi 
stinder ikke, men bebe har vi Ret 
til. Ja, Gud fke Lon, det har en- 

hver Kriften Ret til, og lad os saa 
troenbe Brødre og Søstre, brugc 
denne Ret, sum Jesus selv bar givet 
us ikke alene hvad Afholdsspørass 
maalet angeor: men lad og bede til 
enkwer Tid i Aanden, og lad oE 

vente ftore Ting af Herren, han ei 

mægtig til at aøre det. Herren 
qive Naade til, at hans Sag mac 

iejre her i vor By og i vor Midte 

Venlia Hiler til Bladets Læsere 
A. 

, Northfield, Minn. 
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Jsraels Sange l—II. 

J alt-330 Scknge 

Disse to fortrinlige Sang Sam- 

linger med Musik og und-klug 
Tekft, hvoraf allerede 6 Opng e1 

trykt, faas nu indbunden samtnen 
net og folidt grønt Shirtingsbinl 

» 
med Guldtryk for den meget besked 
ne Pris af 85 Cents. Er færdele 

; 
vcl skikket til flerstcmmig Sang 

z Bruges alleredc af mangc af vor 

«, Sangkor. —- 

Danifh Luth. Publ. Hauf-, 
Mast-, Nebr. 

DANAf COLLEGE 
BLA1R, -- -- NEBRASKA. 

Stolen for Dinllisserituerr. 
Eftcraarstcrmincu bcgyndct dcn 29. November 

Lyfe Ton-us- seteller. Stett-ist seist-its 
Opsmsm des Deus 

colese Inst-: Klassisk og videnskabeligt. 
Ieise-v Firmarigt akademist Marqu 

speisenden Iorbereder til Trinitatis 
Seminarium: Firmariqt IMM. 

Nun-ab UdftedekState Certisicate til habt-unt 
iom bestaar Ekgsamem 

cis-erric: Bogftring og Sterwgrasi, set a to- 
mäst Darin-. 

Music: Organ, Piamy Biolin, Sau-. 
I Undervisuiug give-i Brodes-ins og Ksustmtlius user cksiu 

Oettliug. 
Udmætkeie Kurs-I i Dust gives i Collcge Abels-sey 

soft, Undervisning og Logi 81600 for fire Uget. For Stoleaqret 
betqlt i Forstud 8130.00. 

Skkiv ester statatvg 

s 

) 

c. X. Haufe-, Forst- 
-Ir. -::-!:-!i-1:-—kezLJ-MW 

II « Es Ä Normal Revtew course. 
THE-i DEN »ein-kam III Jst-unten DEN 2742 tw 
«"·« 

··"«-""i Eos-beredet til Lækekscksameth »si- 

Url html-»I- Urlhognsplz I- 
Ä«(«-««««g· Festung-»sle- 
«-l«·««»e-«"(I Engl-Isl- Uns-sinnst 

Geogriqilzy CI S. »Ist-okt- 
(’-«I-« sinnst-» »so-« IsVzIssjology 
7·h(«»-J,I- of Trenching zlgnisullunk 
Liszt-lin- Plztcsy ficsogrksiplksss 
«-«1««· Lilpnskuns Eng. Critkipsøsftisin 
J«l-»,t-sf(ss »Fort-ehst- 
Engx !«1·«-r-s«»·(« Brig-. »Es-kop- 

Skrir f« us »g Mel »s· WUCJ hnwl l)(« ønsszh 

LUTHER cOLLEGE, 
RAclNE, Wls. 

Pastor Aaralcl Jensens nye Bog: 

Stormænd 
nagte xsklissiougsinfundirt-. 

koteltgger nu færdjg til Udsendelse. Bogen er paa 145 sicu, 
trykt med nye Typer og godt indbunden i shirtingsbind. De- 

sælgex til for-les jw Minimu-» i Umlz. Prisen er 50 Cents. Be- 
stilles hos Fotkatteten elle- 

DANISH LUTlL PUBL. HOUSE. 
BLA1R, NEBR. 

Nogle nye 

imnoklekeve gratululiouzßori. 
Nr· 101.—Et smukt dobbelt Kett, Stsrrelfe ZIXZX 

51,-2, med ophsjede Roser og Slsjfe samt Ordene »Ti! 
Lykke« paa Forsidm Pan Jndsiden et Vers og Liniet 
til Jnskription. 10k Sti. 81.00 Duf. 

Nr. 102. —- Kort med indlagte Blade, HEXE-AS 
prydet med Landfkabsbillede og ophsjede Blomster paa 
Forsidcn, Vers indeni. 10c Stk. 81.00 Duf. 

Nr.1()3. Et fmukt udfkaaret Kart, 372X51XY prydet 
med Roset. Paa de indlagte Blade Ordene: ,,Hjertelig 
Lykønskning« og et Vers. 1()c. Sti. 81.00 Dus. 

Nr. 104. —- Et meget smagfuldt Kort WAXZ med 

ophsjede farvetrykte Linier og Forglcmmigejer, indlagte 
Blade med Ordene »Ti! Lykke« og Vers paatrykt. 
10c Sti. 81.00 Dus. 

Nr. 105. — Udskaaret dobbelt Kort 4szßx3124, 
prydet med Forglemmigejer og Betaut-. Jst-tagte Blade 
med paatkykt Vers. 10c Sti. sl.00 Duf. 

Nr. 106. —- Fint udfk arne Kott 41,-2X3 mkd 

Blomfter iSilke. Ordene ,,fckrlig Hilfem »Dann vol- 

ligne dig« eller ,,.Hjertelig Lyk-nskning« i Guld. 5c Sti. 
50e Duf. 

Nr. 107. — Seerdeles smagfuldt enkelt Kort Osz 
314 med Guld og ophtjede Forglemmigejer oq paatrykt 
»Ti! Lykke«. be Sti. 50e Duf. 

Nr. 108. —- Smukt udskaaret enkelt Kost MAX 
814 med Guldrand og ophsjede Roset. Ordene »Ti! Lyk- 
ke«, samme med Violer. 5c Sti. 50e Duf. 

Stort Udvalg af nye Julekort vil foreliqge i god 
Tit-. Fuldstændig Fortegnelfe udkommer senkre. 

Smukt Udvalg af Prøvekort tilfendes frit for 10 

Centö,« ftsrre Udvalg for 25 Cents. 

Danifh Luth. Publ. Haufe, 
Plain Nebr. 


