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Luci, Wis. - 

J. P. Larsen og Gustku fejrede 
deres Halvtredssindstyveaars Bryls 
lupsdag Torödagen den S. Sep- 
tember. Dei-es sarste Bryllupsdag 
sejredes i Senderss paa Sjaslland 
Og de sidste 83 Aar har de voet i 
Luci. Larsen, som er Stomager 
as Professiom noaet som han endnu 

desatter sig med, har tillige drevet 
en ljlle Form paa 40 Arres. Den 

hat i de seneke Aar væiet drevet as 
en ai hans Sonnen soni en ugift. 

Larsen og Gustrn tilheirer West 
Tamnarts Menighed; nien da deres 

Hsem er i St. Peders Menighedsi 
kreist-war begge Menigheder, sor- 
uden mange, sont itle tilhører Me- 
niglielerne, repmssenteret ved denne 
Hain-A Tillige lsavde de denGlaede at 

vcrre otngivet as dereg 6 Born, soni 
de ikle ser hoert Aar allesanunen. 
Seleielaelig inodtag Lotsen-J ved 
denn-: Lejlighed en Tel gode og 
smnkte Brudegauer. Paa Sang og 
Taicr sattedes ikte Til Stede oari 
Pastor P. Jensem Withe, Pastor E. 

stroagy Laster Zørensein Wen Dan- 
mark, og gamle Søren Pedersen 
Smeds, hville alle talte ved denne 

Fest mermest til det aamle Brude- 

var, Uaa alt var not saa l)østideligt.» 
Qg ester at vi havde drnklet nasse-; 
og iaaet Luncls skiltes den store- 
Foricinling ester at have nydt en 

skøn cg hyggelig Tid samtnen Vi 
enfker de gamle Brudesolk tilLykkels 

Miis Dagniar Mortensen, en as 
Meniahedens unge Kvinder, og G· 
A. Hallyson as West Sweden havde 
Btnllnn Torsdagen den 15. Sep- 
tember og blev vietv i St. Peters 
Ftirle as Pastor C. Krogh i Oder- 
værelie as niange Vidner, sont der- 
ester iitkert tilbragte en hyggelig 
Tid i Carl Mortensens Hiern. De 
nygiste tesser ester Forlydende til 
N. Dakota, hvor Hallyson er Meses 
rist M anster til Lyktel 

Jenss P. Madfem VoneLate, døde 
den Lö. August. Han var sødt i 
Nøkke Snede vedlöorsens 18:16. Han 
esterladek sia Hustrn og to Born as 
ssrste LEgteikalx Han blev jardet 
paa Vone Lake Kikkegaard Pastor 
N. P. Clemmensen, Lack, sorrettede. 

Anton Laursens sorhenværeende 
Jmplement Storc- i Luck, sam nu 

ejedes as L. W. Nielsen, brændte 
ned til Grunde-n Lsrdaa Nat den 10. 

September Urmaaer J. P. Madsen 
boede i Bygningen, men var ikke« 
hierinne, iaa baii mistede sit Vasrttøj 
on er-. Del Uhre og deriblandt nag- 
le, ban haode til Reparatiom saa 
han lider en Del Tab. Bygningens 
var assnreret O. P. Svendsens Este-s 
sidenss var stært trnet og led en Del» 
Stabe. Hvorledes Jlden opkom erj 
et Mosketium da der innen var i 

Byaningen. 
Niels Elling og Familie er kom- 

men tilbage ester godt en tre Maa- 
nedesrs Udsluat til Danmark og 
Seen-ig. De hat sikkert hast en god 
Tid. Tilligemed dem tom en sSsster 
til H. H· Bille, not itke sor at blive 
her, men for at bessge sine Geltende, 
sont bor, nogle i Wis» andre i 
Iowa og Calisornien 

Ssren C. Vig er rejst til Vlair 
sor at bei-ge sin Broder Pastor P. 
S. Vig i Anledning as hans 25 
Aars Jubilæum som Priest. 

Her var stere, iom not tunde 
haft Last til at rejse nied, men Res- 
sen er nn ilke saa billig, oa Ind- 
tasgterne blioer lnn smaa i Aar, da 
Hoffen hat været saa ringe, saa vi 
maa nsjes med at lende Past. Vig 
en diertelig Lylsnsknina oa Tat 
for de 25 Aar, han hat arbejdet 
som Præst oa Sinnes-mer i Her- 
rens sTjenesta on smlia sok den 
Tib, han bar arbesdet her i Liset, 
og miter, at han man saa Rande til 
at iortsastte iacnme Geming, i end- 
nu mange Tat-, oa sieklia med at 
uddanne sen-steh det vil Ase sande 
oa sitter Pisa-steh ikke as den 
Stegs, sent mani tot-leben saa i 
«Dnnsktrm«- at dont Dis-named 
still-rede i »Den danske Bienen-. 
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Seattle, Wash. 

Swtls 1w0 
Da jeg tænker, der er mange, iom 

vilde være glade ved at here lidt 
em, hvorledes det gaar Hedvig 
Blichert og mig herude i det fjerne 
Besten vil jeg sende mit Brev til 
»Danfkeren«, saa alle Venner og 
Bekendte kan lcese det. 

Jeg vil beghnde med at fortælle 
lidt om Reisen herud. Dei førfte 
CZted, vi standsede, var ved det ver- 

densberømte Niagara Vandfald.Her 
oplevede vi nogeh sont jeg vil gen-· 
give, iaa ikke andre skal begaa sam- 
me Dnmhed, som vi, andre som mu- 

tigt tonuner dertil og har en hel 
Dag at blive der. 

Da vi stod af Toget, var vor 

førfte Tanke naturligt Bmidfaldet; 
Ineii da vi troede, det laa langt fra 
Vhen, lejede vi en Automobil Hvor 
stor var vor Forbavfelfe ikke, da 
vi iaa Niagara ikke mere end et Par 
LRininters Kørfel fm Stationen, og 
at se det hele tog os ikke tnere end 
tre Knatter. Vi Ergrede os selvføl l 
selig grundig over de Penge, vi; 
innne have sparen inen naar vif 
hrnker over vor »experience«, nu, 

saa faar vi os en lille Latter over- 
nor Dumhed Der knnde vasre nieset« 
at fortwlle men jeg skal tun ncevne 

,The Rocchy Momitain«. Aldriqs 
sknljeg gspnune det Ihn, wg faa 
da Teget var opne pna et af de 
høieste LHergtdppe, hvorfra vi tun-· 
de ie ud over de stonbellædte Bjerge 
on Tale og Skyerne, sont laa halbt· 
nede paa Biergsiden Tet var et’ 
hcnrivende Ezkue. E 

Vi ankoin til Seattle tidsnok til 
at se A. Y. P. Udstillingen sont 
lukkedes den 15. LIktober; den var 

nieget interessant. ( 
Vi var iaa ude at Wge .«ir e 

dani k, lntherik itirke, nieit faxidt in · 
gen, og ester at have været i den 
norske lutherfke nogle Gange slnt 
tede vi es onriider til en engellk 
Wirke, ,,The First Preshyterian 
Chnrch«, hvor der er en ihasrdig og 
troende Priest, som forftaar at sæt I 
te de itnge i Ulrbeide. Zzeg tror, det 
er den bedste UKaade at bevare de 
nnge paa. —— Txr erinange ungh 
foni gerne vil gsre nogeh tnen ved 
ikke rigtig ielv hvad, og hvis der faa 
ikke er en Prcest, eller nogle af de 
ældre til at fætte dem i Arbejde, 
slsver de af lidt efter lidt. I Den dejiige Sommer, som vi har 
her, er nii niart forbi og Siegntiden» 
kommen Vi har itle megen Sne her 
om Vintren, on faar vi det, .varer 

det knn en Tag eller to, saa regner 
det igen. Men jeq haaber til næste 
Vinter at vcere iØsten igen. 

Til Slut en venlig Hilsen til Ven- 
ner og Bladets Læfere og Tat til 
Uiedaktsren for Cthagelsen. 

Johanne Lanrfen 
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Deamaek, Wis. 

Sept. 191(). 
Til »Tanfkeren«s Læsere. Gam- 

mel Vane er not itte saadan avt fes 
Bugt med. Det hat man kunnct 
merkte i lcengere Tid ljer. Tet lmr 
været Bernenes Ønsfe at fau en 

Sondagsskolefefh den blev faa ogs 
faa bestemt til Lørdag den 17.·) 
Sept. og skulde holdes i Hans Chri- 
stenfens Skov i Larfonville da der 
er mangc Lordagsskolcbørn der oms 

.kring, et Par af dem lomn1e«r ogsaa 
»M· Hle til Sandagsslolem maa 

Herren give godt Vejrligt, faa det 
kan blive en forttøjelig Dag. 

! Forleden haode vi Missionsmtide; 
Jdefer rate Dage, naar man saadan 
xtun lade Travlheden fake for at 

ihm-e Guds Ord, og det led. oqfaa 
lbaade klart og tydeligt fm de to 

fremmede Priester-, Paftok Zahl- 
ftktm og Paswr Bittg. Tal for at 
J kom. 

Smrlig am Sendagcu var der 
mange Menneiker buade For-tild- 
dag. Eftermiddag og After-h og vi 
havde særdeles godt Vejk hele Ti- 
den. 

Professor Lotsen vat- her oqfaa 
oq tolle Stole-es Sag: hatt kalte oqs 
Ins til de unge ved Ungdomtmsdet 
Qesdag Affen. Pakt-ne Heulen talte 
like Mel de Dase, rasen elleke staat 
dem da Mc tildaqr. Dem udlcemgek 
Sie-isten for os, las ui dar ille ni- 
UI It we feil af. dvad Stand- 

L «) Ost Mike deren-m sont es 

W M. men derttl 
sit ei see fn fes-it Nil-. 

Punkt vi staat paa: maatte Demg- 
aanden dog rigtig rense vore Adjek- 
ter for alt det Smuds, der er der 
i::de, saa der bedre kunde bliveIPlads 
for det gode. Om kort Tid bliver 
der faa Kredsmøde i Kenosha, want-» 
te Herren rigelig velsigne ogfaa de" 

Dage, om en og anden dog kunde 
faa se sin egen fortabte Tilstand. 
Nogle faa her fra Denmark reife-r 
nok dertiL om Gud vi1. 

Hiler til alle i Jesu Navn. 
Meddeler. 

Eu intetfant 
Judianerftamme. 

J de af moderne llultur endnn 
faa godt fom uderelrte nordlige Eg- 
ne af Arizona boer der endnu den 
Tag i Tag interessante Jndixineri 
stammer, der halt hast beuaret alle 
detes gamle Irr-der og Stifte, og 
den aineritanile Widenfladsncand, 
Professor Monf.-:n, hat nu oft-et na-- 

ften en Snes Aar af sit Lio pas et 

indgaaende Indian as bit-je Falk. 
Da han førfte Gang koin til Llrizonæ 
var hans Mening tun at bliue disr i 
fort Tid for at foretage nogle ethnos 
logiffe lindern-gehet Men Lands-is 
ejendommelige Skønhed og førit og 
freinmest detss Beboeres højft inter- 
esfante og primitive Livsformer 
fcengflede ham i den Grad, at han 
lilen hos dem i 18 Aar, oq nu har 
han fnldført et start Bært oni dem 

og ont deres Land. 
Vlandt de Stamnier, Professor 

Monfen har stnderet, er Hopiandis 
anerne oel de interessantefte, fordi 
de allereler Kulturformer har holdt 
iig uforandret has- dem. Diese Ho- 
pis eller »Fredens Folk«, Tom de 
felv kalder fig, fiammer efter Mon- 
sens Antagelfe direkte ned fra de 
ganile Hulebeboere og lever endnu 
i Hytteh der i Udftyrelfe kommer 
dissfe primitive Mennefkeboliger mer- 

paa de høie Klippetoppe, der hcever 
fig midt i det nordlige Arizonas 
malerifke Ørkeir Man naar tun op 
til deres Hiem ad farlige og vanfkes 
ligt tilgængelige Klippeftier,« og de 
lever derfor faa fitkert iom i den 
ftærkefte Fæftning. Jngen anden Jn- 
dianerftamme har —- og deri er vel 
den ftcerke Jfolation Skyld —- faa 
trofaft bevaret deres qamle Skikke 
og religijie Ceremonier· 

Der-es Guder er Naturinagter: 
iaaledes er Himlen og Jorden Fa- 
der oa Moder til alt leoende, og fcers 
lig Jndflydelfe paa Mennefkelivet 
bar Jldens og Lynets Gnderx der 
afholdes hoert Aar iærlige Festen 
hvor man anraaber om deres Gunst 
oa Velfianelie Men Ørkenboens 
Vøn gcelder dog førft og fremcneft 
Band, det kofteliaste, han ved, og 
det, han mindft af alt kan undvasre; 
der afholdes flere Gange om AaretI 

ftores heftideliae Fester med meerkesj 
lliae oa fmukke Ceromonier, der allei 
er lldtrnk for Ønfket am ikte at 

ikomme til at favne Band. 
Stammens Medlennner lever ianisz 

fmen i een ftor on lytkelig del Det. 
Oele er een ftor Familie Enternei 
og de Forældreløfe hjælves oa stet- 
tes af alle de andre, oa Glasder og 
Sorge-r er fcelles for alle. Te er 

niaafle det enefte Fall paa Jorden, 
der aldrig har kendt berufende Trit- 
te, og fra den boide Mands Benen- 
devin vender de fin med Afity 
bokt. 

Fioindernes Stilling er faa anset- 
sont man fjælden jer det hos Multi- 
verede Falt. Hver Kvinde vælger 

-fin Mand, men Ægteftabet flnttesz 
Ifsrsh naar hun liar født hani et 
Born. Medean Forbindelfen, fortn- 
den dette er flet, er let at faa leic- 
htrer Pakret efter det førfte Bank-IX 
Isdsel for bescandig samtnen og lan 
aldrig stilles; den blotte Tanle oin 

Stilsmisfe mellein en Mond og en 

Kvinde, der hat faaet et Barn sam- 
men, vilde vasre en Forbrydelie J 
Æateftabet er det forwtiat Kvinden, 
der lpiller den fttrfte Rolle; det er 

sende. der ejer Huiet og Hjecnmet 
oq alt, hvad deki er, oq hun her- 
fket der fom en Dranning. Og i det 
daqltge Ikdejde er det iom oiteit 
hinde. der bar den haardefte Ger- 
ntng medens de lett-re Beilæftiaeli 
let tilfalder Monden 

Missudtagekne bat. eftet hvad 
Renten mcner at have ordnqu ttke 
alttd but M de Klippe-. der nu 

et set-F M; for tat-hundreds 
lthuhskdesoetlpealipnaqltttr. 
re Essai-its can- lmm nnd 

Syd; men i Krig med Naboftams 
merne er de bleven trængt md 
Nord fra Sted til Sied, indtil de 
sluttelig er havnede højt oppe paa 
Klipperne 

-—-—-—--·.-——.——.- 

»Den afgsrende Time-· 

John Mott begynder iflg. ,,-Kr.»! 
ngl.« iin nyeste Bog »The decisive 
hour of Christian missions« med en 

Sammenligning mellem den »Gen-; 
fødelse«, der i det 15. Aarhundrede 
foregik i Besten, nied den «Genfødel·1 
se«, der i vor Tid foregaar i Øfien. 

«J Europas Historie har der al- 
drig været en Bevægelse, som kan 
fammenlignes hverken med Henfyn 
til Udstrækning eller nied Heusin 
til Virkninger med det lö. Aarhuns 
dredes Renaissance 

Verden gennemgik dengang en! 
inere pludselig Forandring, end man 

havde Uaeret Vidne til siden Kriftens 
doinniens Sejr og det romerike Ri- 
ges Fald.« 

Opdagelsen af nye Lande hande- 
nakt en ny Videbegcerlighed, en Utili 
fredshed nced det gamle og Lyit til 
Eventyr blandt Europas Nationen 

Konstantinopels Jndtagelse af« 
Tyrierne havde bmgt en Strom af« 
grceike Lærere over Jtalien og hast- 
de givet en stor Tilskyndelfe til ad 

We Lan-dont og Kundskab, faa at· 
Zielet oa Unipersiteter alle Begnez 
loin freni i itort Tal. j 

Den isoliende Jntelligenä Fri-; 
indstrangem de stadiae Omffiftelfers 
i det sociale Liv i Forbindelfe tin-di 
en Genoplivelfe af den personligJ 
Religion filI sit endelige Udslag i deni 
store diieformationsbevoegelse, iomi 
braqte hele Europas Faftland til 
at ryfte 

Paa alle Livets Omraader uar der 
Forandring. sEnStrøcn af friskEner- 
gi syntes at gennemsirømme Euro- 
pas Lande, og Videnskab, Litteras 
tur, Kunst og Religion gik alle ind 
i en ny Udviilingsperiode Vesiens 
Verden traadte ud af Middelalderens 
merke Aarhundrede ind i den nye 
Tid med den-S Oplysning og Fri- 
hed. 

Storc og betydningsfulde for den 
kommende Tid var de Bevægelfer, 
der foregik i denne korte Overgangss 
tid, men de er fuldftændig bleven 
stillede i Skygge af det, der findet 
Sted nu i vore Dage. 

Det 15. Aarhundredes Renaiskssl 
fance lierørte tun Europa, men vix 
er uu stillet Ansiat til Ansigt med en! 
Renaissance, der efterhaanden beko- 
rer hele Aiien oq Afrika» » 

Der er umiskendelige Tegn paa,j 
at store Folkeslag er i Færd med at; 
nomine af dekes lange Somi. 

Gomiem hele Asien er der en 

Mnnemsyrinasproces i Gang, der» 
er udgaaet fra de intellektuellc JosH 
rere og er ved at tage Masssseckec i« 
sin Befiddelse » 

Denne Process berører over de tre 

Fjerdedele anenneskeflægten og in- 
befatter Folk af høj Intelligenz 
og gammel «Civilisation. 

« 

Forerne er ftærkt interesse-rede i 
de sSpokgsmcaL der vedrører Op- 
lysning, isixcllektuel ozi sozial Fri- 

»hed, økononrkk og nationa! Udvifs 

llina· 
J hele Historie-- har der ikfc Væs 

red en Pers-no hoor faa fmrcMcrngs 
der af Folk our været stilket mitt i 
en faa forbavfende Forandring i 
okonomi5k, sociaL intellektuel og te- 

.ligiø3 Genie-ende 
; Hos en muklig Masting af Bedo- 

ere af den ikfoskrifmc Vers-en sucht 

sog kæmper nnge oq gamlc, riiadifw 

dlisme og Konservatisme, Fremskridt 
og Reaktion, om Herredsmmet 

: Jo more vi betragter den ene- 

istaaende Situation I disic Lande« 
»so men- trwnacr det Somxismaal 
fig ind pac! os, hvad der ital bljkse 
Udganqen af det altfaimnen.« 

Ist statut. 
Nod silledet as steten i Blatt 

Roten i Racine as Staub-aw- 
Sothqw altsammen m se- 

Kott kat pcm siut Kamm. tr- 
forfkelligc Jan-er seit set Di- 
f- use-tm- 25 tem. 

It forttcsseliat Nil-del til a-. 

volle Jahr-sie for Beimqu 
Jstkfombedec It nddkede dem et s- 

NMMI i fis Heu-. 

Busch Lah. stil. posse- 
Utsh seit 

Was-d county, N. Dak» 
t et I stoben o tilbydek den bedste Lejt hed tot «·1nvestment"s kenne-TIT- ankiektil Pklsets sichs 111825 Lea lette Vllltakitzszodt Vand Kul over- 

-lt. skolek o Mäuler-tote lrkek l. Asche-dem Xpöb Land bei-l s tot St 
lese« skkivc 

—- e 
II. I. schau-h cum-kam use- ssssis- Llsnlte, st. hast« 

DANA cOLLEGE 
BLAlR. NEBRASKA. 

Boxzynchsr Sin Istlemarstprniin den 27. sisptssmhen 
Hin-r Undprvisning i følgeniite kurzqu 

COI«LEGE, ILLASSlSK, ACADBMY, Man-r til Landes-i »Ah-h s«.«i»)0h". 
PliOssEMlNARY, korbcskpdendcs til ()k)tage-ise i Trin. Rom. 
NORMAL, uddtcstr »state cekrtikicsatoä". 
»RU81NESS". IZOGFØRING, «SIIORTHAN1) og "1"YPI«LW1U"1«1NG". 
MUle, Orgel, Klio-eh Violin. 

BRSTRAKLASSER FOR NYI(()MMERE. 
RUNHLMALING OG BRODERING Plle 

UNDERVlSXINH, ROST s)«.,s i«()(;i 819 FOR FHHT Nil-TIT. 

Skriv ritt-r Kot-sing 
Z. X. Hause-h for-L 

lag en Bgsluning j Hug. 
lullini ( »Ur-zi- xuiipniuss Js-« zis. Hist-l«-iin»-ls. i)·-I·c-1«"1««1«11Tisl im« ils-in isl 

kommt- ins-J til Ästlssiing us liiiiswnns i iiiiis Afijplingisk l)-« writi- pag-«- 
(-r tin-gos: ist-O·i--lningsfult1t-. 

Læg Mærke til hvad vi tilbycjen 
I·"ii·«- Kurs li(is—i’;u-csnti(- llojsskulisiiukuk 
I«j--1 -s8;n«--l(«t-su:-s i lis.-gii»i(ii«ri ();.s Runtmrfurross»in-. 
E(-L-Äurs-liittsstm i stunugtsitii ug Miiskimkrisp 
List Arn-i ««t«a.unnnr Sph»01" Ruhms 
Studium us Engolsik fut- lininunimis-. 

si. lsjt Nimlg kif R(-ligi0nsfng. 
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7. L"tuls-t«i«i-sning sum Noli-« l’iim()·. Orgol og i liinmsdni og Sang. 
s. Etst-Aars-Stut1iuui i Ag«rl-rug. 
!). Eist-AurS-Slu(iium i miskunisk fi"·sg««in,s.;. 
l» Tu-Äms-Studium i tinnsik Spika ilismrissog Uns-kamt 
li. (fIynm-·islil( for størsl individuele chiiythn 

Alle Bteve adkessekes«ti1 

LUTHER coLLEcE, ww- wis. 

Hvillte Blade holder De? 
Um- ginss nmppss nogol instit-U ils-r i vor-- page i situ- lmj tönt-l I)«".·-·.;.-t 

Amstlsrislningz og «l«-usl(·-;,sii.ng i ullis Siintfunclsklassisix son- llliulp fix-I «l"i·l-- 
skrifiot lltsllcs g:I-l(,l·-1- ilckis mit-Jst clm (1Im)lc—·1n-10 SlzssgL l)i-t ·-I« del-tin- 

« 

al· ullist«.—.lwss(tts lktstyslniist Eil ·l·-I« i Hm- llj·-m sinds--v 

RENE BLADE, 
·l·-t· kitn Ni- l«·lil)"il(«ls(s i Rot-ihm al· pt rtsnl Liv mml I««-in.- Simlistx msiisl 
Nlrasslusn isftssr Lin-is sssgte Yasrtlim og Afstnxr.g for alt dest. «i·«r Vil uml- 
nssnligo us wil at forgifte sindtst og nedliryilc I(a.rakteren. Der gis-es alt 
for Inxsnxzss us umlm Art. 

KRISTELlGE BLADE, 
slosr lciui um«-« pl llolvnsrlc mml il )141t·-riali-m·sn.d og l«"()rnii-k.st·sl-·tsns Bol- 
gesh som List-schi- stxrltsr iml nnsr »s« i Tults »z: Hkrist im zillts Kannst-. »k: 
honvssnde vort. sind og mr Tanlcp psm do Hip- skunllnsklesix limnss vor Vol- 
fsssrcl hast-ZU for Tid og lirigth 

DANSKE BLADlL 
sit-r lian wiss-« cui-d til sit fis-ins »F tut-n- lms ils-« npmlcitsnilp Slissgl il)lo.n-jl 
IN lsssmvros kirrligslnql til Hirt MuclorsnmitL vor-- Fnselnss Liunl ng wir Mo- 
ils-Wirke- 

RENE, KRlSTELlGE, DANSKE BLADE, 
cl«-I pr. lrmlJ allt- MimglssL um- 1Ninmsnnslslplinlts "l)iut-l(·-r«sn". ’«lx«irlc·-l)l:1- 
cl(-t" og «l)-- Enge-s llliul". l)·«rfs«- Mr Yi frit opfunlres til Arlusjilo kut- 
iltsrtsst l"(«ll««s«·l(«l-·--. Nu ssr ·l·-l liil ZU tagt- t":(t. l«n--«·-li-lssn stimr lur Hakus- 
(l(-n. l)(-t or ngqm ils-n «l"i-l. cl» Xlitllosr fsum lcssgosl tsr Hut-ling lplmnlt Folle 
Voll Modtngtslse uf llsslalinkz sur est Azuw Älmtnnsmssnt wule til nye 
llnltlssrss 

BLADENE leT TlL NYTAAR. 

All-sub l·1'u (l·-ll Titl. llissilillingwl ilttllosIspL (,)·«; til l. .I;in. hle while- 
«l)un.-4lc·srt-n" sur Ell-m "«ljirk-slsl.i·l-ss«" sisr Sljlik « k»1·nislpliul·st" fis-s Stl tksnis 

ok- "l)(- ists-N llltul" fru- Zsl Frist-. ll««t ist« linn SILJU fi-! .ills- lin« lllsnlv fol· 

lI JlmttustltsL 

lliik l)(« Hi Nislim »in- ilxlcss its-Hist lll.1-l«-I»-. —.s:- -·- us i.s.i. liiun til stl 

n.l)rmn(sr-s. Lyklxcuss «l«-« i’.l(». sim —««n.l III-tm --« Jlir .II«l-—! I.- «l--i« I«-s1-(«l Mu- 

kmtn Forstwitsgz sim sinn- lnm instit-lu- l«)—! si it· li»l«l- -l--i. 

lklxulvirknunsltssiltsn ·-r ssn XII-Win. llis it numer m«sl til :s! Amt-s 

unser Klissiiucnstx lli"-)1«l»««· ilxlw «!--ss«--«J 

DÄNISII l«l’Tll. l’l«lll,. lls THE lllair. Nebr. 

MHUAWOUMP 

Speck-It "l’ildiulj 
« 

Ve(l Kol) gil lielcchtluzeret m 

Listlim Refoksstokiske stritte- 
ser vi us i stund til nt swlge clcnne værslimlsle Bo 
lur clcn uhctxcleligc Sum nl m i()mslug ellek QI.IO i 
Vsclsltlviml 

» 

Den opkimlcligc lluglmlepris i Drinmurlc wir 9 Kr. 
klugen ci- wl vier-l sit cjc 

pas-I Luther-s Mlltilq situ. 

WMI 


