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Fra Iowa New 
Aarsmsdr. 

(quttex.) 
Folgende Forslag angaaende vo- 

re Missioner i Kredien blev yet-ta- 
gen l. Menigheden i Des Moines 
bevilliges for endnu et Aar 815 
ocn Maaneden paa samme Vilkaar 
sum fidfte Aar. 2. Kredsstyrelien 
brmyndiges til at udftede mild til 
Student James Petersen iom Iowa 
Krebs Missionspræst for Hat-lan. 
Og Kredit-n sikrer ham en Løn af 
8800 aarlig; Kaldet træder i Kraft 
ved hans Ordination. J Tilfcelde 
af. at omtalte Student nægter at 
modtaqc milderv blev Ztnrclsen be- 

chiidjgct til at kaldc en andeu. Z. 

Vcdtaqet, at Kredit-n inecielt støttcsr 
Misiionsmeniglicsdcn i Dank-»Dort 
med en Pengcgove til at lijælpe 
dem at mode lldbetalingesr, ium de 

gennem Winteko lyar at udrede paa 
dercss Kirkeejendom Som Einne til 
Trøftcslie ved nieste Krcdsmøde blesv 

vodtagct: »Hvad fokftaas Ucd at bli- 
ve i Nude Ord?« Kredsmødet vedi 

tosg cit betale Kredsformandcn sum 
i narliq Lon. 

Fra Opbyggelfen ved Moder 
Der var to Emnek til Drøfte15e. 

l) Urkdscns Enme var Ef. is, 18: 
,.Gid du vilde agte paa mine Bud, 
da stuldc din Fred vorde fom Flo- 
den, og din Retfærdighed fom Ho- 
vets Betst-M Pastor L. A. Laur- 
son indledede dette Eintre. Blot her 
nogle Ein-taufen Hvem er disse 
Ord talt til? De kaldes i Vers l: 

»Jakobs:s Jus-H i Vers 2 »Den, der 

forlader siq paa Israel-I Gun,« og 
i Vers 12: »Jasob! og du Israel, 
min kaldtc.« J Tag bar disse Okd 
Adresse til dct nye Israel -—- End-J 

Folc. Hut-m er det, som Werk Gud 

Herren euer —- om du vil —- »den 
Erim-« »Im er den forstc og den 

jidste« w. 12); »Den Almægtige« 
(V. Mk den Alvidende (V. 1—U; 
den naadiqe Gub; og i Vers 17 
falder hatt fig: »Er-meinem Js- 
raels Honigs-'s 

Teksten judeholdek en Vctiugeljc 
og to ZokjasttelieU Betingelsem 
,,Gid du vildc agje paa mine Bud«. 
Budene — Herrens Ord -— dar 
vi iblandt od. Gid du dog nu vit- 
de agtc paa dem. Det vil iige: lad 
dem nu ifte ligge som en død Ka- 
pital. Ovad menek saa Herren med 
dette at agte paa hans Bud? Der 
er jo Würmein som agter paa 
Herrens- er for at anvende det paa 
andre. F. Ets. Farjsæcrue over for 
Synderindem fom var groben iHoc 
Vi kender jo alle Udtalelier som 
disse: »F Tag var der rigtig noget 
i Prædikenen for »Dam« euer »den- 
de«; men for dem few var der in- 
tet. Mon Menaefter kan faa Bel- 

jjguelje vcd at agte uaa Order paa 
Mute Munde? Tor er Mem-effek- 
der «agtet« paa Ordet med sin zot- 
stand, f. Eis-: »Vi hat« jo da leert 
vor Børtielcrrdom — vi hak en god 
Flristcndonwkundskab ojv.«; cum-, de 

hat det hele Tom en sinnt dogmatisf 
Bogning. Man hak Lasten ret not 
om Syudcn og Naaden, ja om hole 
Zaliggørelfcns Orden. Lan fan- 
dannc faa Tel i Herrens Forjættels 
fer? Som Svar herpaa læs s. Ets. 
Ez. 3:3, 30———31; Es. 29, 13 og 
Matth. 15, 7 flg. Mcn vi Lan ogs 
saa agte paa Herrens Qrd for at 
fpøcht »Hm-d ek dct Herre, som 
du vil Zaer mig?" Er dctte san den 
rette Maodi Kund er dct Jan for 
Bud, iom vi ret skuldc las-me Mask- 
ke til eller agte paa? Nem- dem, 
sont vi staat soc-gest vom-for Ter, 
hour vi er fvagesc, toter Herren sit 
Ord til os. Men her er oi desværke 

jilbøjeliqe til at vende dct døve Ørc 
til, og Taa tobek vi Veljignelien. 
Aun den, der herer Herrens Okd og 
gar den-ster, ligner Herren ved den 

forftandige Mand, der bykmede sit 
Das paa Klippegruud Matth. 7, 
21 flg. At agte paa Herrens Ord, 
for at Herrens Villie Lan sie i mig 
og ved mig, det er den rette For- 
ftaaelse beruf. Foriættclfekne for 
dem, som agier paa Herrens Ord- 
lyder faalodes: »Dis! Fred stal vor- 

de som Floden, og bin Retfærdighed 
som Havets Ostsee-« Der staat-, 
»din« Frev, der er altfaa en Fred 
til enhvek af os. Freden hat sit 
Udsprinq fm Jesus Kristuö: »Hast 
er vor Frei-C En Flod er ikke lige 
Dnb alle Siedet-. Den grunde Flod 
kan Stormen pifke nceften til Bun- 
denx men i den dvbe Flod gut-Van- 
det met-e stsdt og fast sit rolige List-. 

W 

IsGuds Bern, kom dog dybere ind i 
FHerrens wmfund brug mere flits 
tigt Nandemidlerne, da bliver din 

OFred merc d1)b. Floden er aldrig 
stille, der gror ikkc »Andemad« paa 

zen Floh. Den liue Strom kan un- 

Zdertiden standses ued at sdæmme op 

for den« og Vandet føres dcrved 

·ud i Sandet og bliver dorte. Paa 
«den Maade havnede mange af vort 

Falk iblandt Sekten-ne Den store 

Flod can ikke standfes, den ital naa 

sit Maul, om end mange Hindrins 
Iger møder den ——. 

,,Din Retfærdighed iom Havets 
Balger.« Det er den i Kristus Je- 

jsus dig tilregnede Retfærdighed —- 

»Naadegaven til dig. Paa en klar 
og stille Dag kan du ie helt ned til 

sBunden paa Havek men naar Bel- 
gerne kejjer fig, da lan du ikke se 

,ret langt ned. Saaledes skjuler Kri- 
«sti Retjwkdighed — sum Hat-cis Vgl- 

»»ger hat stor Bcereevne til at hatte 

Lielv de ftore Skibe« iaaledes har Kri- 

;fti Netfasrdighed Bæreevne til at 
bæke over det dybe farefulde Ver- 

»-dens5lmv. Balgerne ndsletter Sci- 
«vets Spok i Havet —. Jesu nkisti 
Retfærdighed udfletter Zyndefporei 

Jne Sankt-S Bølner rullek fra Kyst 
til Kyst, og Slibet bæres fra en 

:B-lne til en andeu, indtil det naar 

«helt over Bat-et Kriiti Retfcekdigs 
hed bærer dig nu i denne Stand 
on i nasste Ztnnd —- ja freiiideles, 
fom im Bølge til Bølge, indtil dn 

7ejler in-d i den evige Saligheds 
Havnl 

2. Menighedens Emne: »Jndre- 
Illiissions Vetodning for »Den f. d. 
ev.-lnt-l). Kiefe« og dens Ame-Mis- 
sionsarbejde«.« Tette Emne blev int- 
1edet af Paftor J. Gertfen Nogle 
faa Ztreltanken »Misfion« betyder 
Zendelie ,,»J.Iiissionær«,en,s"om et nd- 
sendt for at ndbrede Firistendoms 
men. Vennndelsen nanr gerne fmaat. 
:Ilrliejdet dreder fig san indad, onad 
on ndad. Namle Anders Itnbljasr 
pleiede at dele Missionen i tre: ydre, 
indre on den inderste Mission — 

Vi ital iaa tale om Vetydninnen for 
vuy liirle as at drive indre Miss- 

sion. Det er en Natnrnødvendinlied 
for Kirken at drive Mission »og det 
er en Livsbetingelse for den. Det er 

ogina en Livsnlasde at bede, arbejde 
oq ofre for, at andre Mennesker 
lan faa Tel i Gnds Niges Godeiz 
iom er Retfcerdighed, Fred oa Glasde 
i den Helligaand Den-te sande 
Livsglæde, sont vi bringet andre 
fra Herren ved at drive Mission, er 

en ,,!iielation«. En bar fortlaret det- 
te iremmede Ord med Billedet af at 
kalte en Vold intod en Virg, Bolden 
vil da komme lige tildage til den, 
sont fastede den Saaledes vjl Und-:- 

Iiiiges Moder og Glasdetz jom vi 
bringet andre fra Jesus, komme til- 

bage til vere egne Hjektee th dri- 
ve Mission man ogian viere et Bild-J- 
niaal for os, sont vi firtter al straft 
ind paa. Tet er af ftor Betodning 
for Ydremissionem at der drivesrs en 

traftig Inder-mission Hvor der in- 

nen Jndremission er, der er det 
tun daarlig bevendt med Ydrecniszi 
sinnen Da Lioet begyndte i Tan- 
mark da man begyndte at glcede 
sig ved at Zjasle bleu frelit ——« tunc 

der ogiaa Gang i Ydremisiionen 
Iet er Visiten-J Hern- Wr Her- 
re Jesus Uriitus —, sum uddriver 

zllrliejdere til sin Dest. Men san mel- 
der dct ju oaimi ein, at disse Ile- 

bejdere vil goa, nlmr un hour Der- 
ren fnlder dem den« Finale innde 
not findle iøle Tmng til at non 
Herren-J Mein-Hm nien de er like 
lielt villiqe til at liøje iiq for Her- 
ren. Linn-sont hin Uninle Her følte 
Herrens Kald til at qaa til Rina: 
i længere Tld iaqde hnn til Herren: 

Jst-nd mig, hvor du vil, fun itke til 
Kina.« Hun qav dog efter for Her- 

lrens Kalt-, og faa vidnek hun: »Al- 
sdrig kundse jeg tcente mig en ina- 

dan Werde-, iom jeg da iik i mit 

UsjerteA Kaste, er du her, iocn Her- 
ren talder paa til iin Gerninq — 

vier da villig og lndig -—! 
« Vi mangler Orga-1iintion, eller 
mece Qrdning angesaende vore Pen- 

«ge7ager i vokt Jndremissionsarbejs 
de, deriom vi ikte vedblivende ital 
komme til Kredsmsde med Gælsd 

si vor Missionstasie. Jeg hat va-- 
ret med flere Gange til Mike-mis- 
sions Forenlngsmøder. o«g der var 

altid rtgeliq Penqe l Kasten Men 
de havde oglaa en Ordnina med 
satte Bildt-U Pl mag le at lau 
nagen Itgnende Ordntng i vor Krebs- 

smlssim Giv noget bestemt om Aa- 
ret ogslqs til denne Mission Jeg 
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hat glædet mig ved, hvad vi nu i 
Aar har bestemt at optage af Mis- 
sionsarbejde her i Kredit-m Lad 05 

nu ej heller glemme at bede, ar- 

bejde og ofrc for denne hellige Sag- 
Faak vi blot en rigtig kraftig Jn- 

.dremissiion, da Tlal Ydrcmisfionen vg- 
«jaa not komme med.« 

Der lslev fom sædvanlig holdt 
flere Prædikencr af forskellige af 
Flredsens Præster; men for Plads 
sens Stle kommer jeg nok til at 

fokbigaa dette her i Neferatet. Dog 
maa jeg til Slut fortælle lidt om 

»den sidfte Højtisdsdag« — Søndw 
gen- 

Om Fokmiddagen var der Hsjs 
mosscsmtdstjcnefte med Alteraang on 
Varucsdaals· Poster H. Nielfen holdt 
Striftotalen nd fra 2 Kor. Z, 18: 

Paitor J. P. Clpristiansen tfente ved 
Alterct, oq Pastor J. Knudfen præs 
disk-do over Tagen-S Ev.: Luk. 10, 
2:’- 37. El Ofer paa— ka. 810500 

»Ur-v laut paa Herrens- Alter til vor 

Kredsmission· Om Eftermiddagen 
Umsdilcsch Paslor V. W. Bondo overi 
Rom. 12, 1—s2. Og ved SlutningsH 
meidet om Aftenen lød en Del smaa( 
Afflcsdsord Herren være takket for; 
disse flønne Tegel l Inn hoaa en Tal til »St. Pensi- 
Meniqhed« oq til Prcrftcsfamilien 
dernede J gforde alt faa vel for 
os! Frits Andersen. l 

« l 

Danmatke-Bygningen ( paa Sau Franciscoslldstillingen 
1915. l 

———s——- l 
San Francisco, Cal., 6. Ott. 1911 I 
NU, da Taumarkcsanqningskos» 

mitem omtrent or fwrdiq med det· 
fordert-dekdi sit-beide til dot store41 
Foretagcndc, dcsn venter at gonnemH 
forth er der uden Tvivl njange i 
Landctss forffrlliqv Ema-, fom medl 
Interesse venter vaa dct bebIIDeDrT 
danske Ildftillinasmærke Mærkvt er! 
nu fasrdiqt ou vil fnart blive spredt 
nd over alle de d0117tsanterikattikesw- 
lonicsn mcn inden den LI. Okto- 
ber vil lllkwrkct book-ten blive frem- 
vist eller bestrebt-L 

Den 21. Oktober skac d» kw i( 
San Francisco flaas et Slaq forj 
chdrclandet i Ordets rette Vetnds4 
nikm tbi pcm dcnne Dem made-( 
gyndes Salaet of Mærket Tun-f 
nmrksssquninasKomitcen bar lejets 
et af Vycns starre Lokaler og ind-: 
varslet til Masscmøde. Et korts 
Proaran1, bestaaendc af Sang og 
Mifik, vil indlede Aftenen, lworefs 
ter flere af Komiteens Medlemmor 
vil udviklr Komitccsns Planet og flaa 

kraft-tat til Lnd for Sagen. Afte-« 
neu-J Hovednumnwr bliver doq Sle 
got af de førsto fern Masrkek, der vil 
blino tmrtunktioncrcdc til de Most- 
bndcnde. Masrterne vil blim1 opflas 
bede- ma Pergament nntgivno us 

sit-läge Tmninxusr oq med alle W 
mitheka IlIkcsdlcsimnksrsfs llndcsrfkrkstisr 
nodfothdih bot Mir indfnttct i JU- 
fikss Namme og udgorcudc et tilm ( 

l chnde og Ijasldmt VasaOrnament 
Eiter Folget af bis-To fcm Mast-Um 
vil mhvvr tunnc købc Sau main 
ellcr saa faa Ilscasrtcn som han on 

; 

ster. 
Identhum Lmr dcöudcn most trnt 

fo nagte Eint-M Postwrt ins-Judas 
JJZckrHst frcmtmch i ni Gange fin 
naturlige Sinnele og disse disk-: 

Vil blive folgt for sent Leut-J Eint 
M. Tot or dadrinne-nd Plgt at nd 

give en Ecrie Postkort med rllsn 
timr fm lldstillingsarbrjdct og denis 

kwsn Virksomhed 
TnnnmrksthmningssFondct lmr 

out-rede modtagrt flcsrc klastkcliac 
Wir-rag, boodeagelig dog fra iine 

ogms Medic-muten og dct fkaj mva 

makale paa starre Vidraqszydisrc W 
ncre hen. Men Komiteen bar br- 
slutttst at lade disfe i Frei-, til dot 

viser Tig, hvilken Modtagelse Mass- 

xket findet i det bredc Lag, og man 

kan faa et Jndblik i, hvad der san 
drittes ad den Vei. Tbi det bar 
Fbidtil vasrct Tankcn —- og er det 

Hremdelosx at Vygningen kal reife-I 
«vcd manafoldige fmaa Bidraq, bel- 
lere end vcsd faa store. 

De danske Foreninger iCalifornia 
bar alle stillet fia yderft velvilliq 
over for Sagen, og de flestc Kolonii 
er bar taget sfat paa Arbejdet med 
Beariftring. Flerc Steden faasom 
i -Oakl-and, Haywakd, Freöno, Fern- 
dale og Senat-T er der aller-de 
dannet energifke Lokalkomtteer, oa 

Idet ventcs, at de Ivrige vil sper 
IEtsemplet. En Del af vore Forenins 

ger, baade i Sau Francisco oq ude 
i Stute-h hat ticfagt Komiteen feste 

s 

maanedlige Bidrag paa fra»fem til 

lti Dollars ssamt at benytte Mærket 
ma deres officielle Korrespondance, 

lqu ngfan i denne Notning Vil de km- 
rige forventeligt følms Trop. 

Men ogfaa fra mange Ztoder 
»Am for Californin holt Ude fra 
Illsaine —- bar Komitcsen modtaget 
opmuntrende Mcddelelser oq Tilsagn 
om Støtte, baade finansieslt og ved 
persmcliqt Arbejde. Endnu før Meer- 
kcst er færdigt, er der indløbet Be- 
stilling paa mange Tufinder Meer- 

lker: fasrlig fkal nimmt-s, at den dan- 
ske Gefandt i Washington, Gran 
Carl rllkoltkkh bar indsendt Bestils 
list-I paa et ftørre Antal Mærker 
nmmwdliqt Liqcslrdes flerc danfke 
Kothnlatmk 

Den 14. Oktober findcr den of- 
ficitslle Jndlcdelfe af Arbefdet paa 
Udftillinqcn Etvd ved det føkftk ZW- 
deftik of Prwfident Tast. Ton dan- 
fke Komite vcnter at deltaqks i »Gere- 
ntonierne. 

German J. KorelL 
Komiteens Sokr. 

Makes 
clean Kitchens 

You mn make your Lilchm Inin 
Jijms willt (:I(-an!ini-ss. with Its-M Iabor 
sind in liess time Man il fah-s lo clcan 
it with so;sp. soxsp pocht or other 
Jrsztnsccs il you use 

ld 
« 

utch 
eanser 

Eva-U- speck oI ert is qujrkly and 
erhny remoer from lloors. Not-J- 
wxrk lisps. melal work wind()ws. 
Iminhsd vix-»s- mokjnq sz ditiry 
uttsnsils ----·-vi-n lIus Nicht-n stunk is 
Glutan ums brigltlcsnnl Ly this won- 

Jrrlnl Iilslc IMm lo huuscsijs 
Alizoluthy free lrom all liacmlul 
chuuicalz. 

Ma otäer »Fa- ais-J 

MZJXTTCT 1042 

Iz- or 30 Gent-J 
lndsnmk v Fkimuk r mc 31 e Armbru- 
lstl vil m Ic« Its Roman ith mm f«, 
n Manusks fkkstk im- rote Nimm-sc kamt 
t» Title n »Von Es iultoiliet« oa Mit rot: 
stszolb ulltmmkH ei Aar til mmck 
»Ich Vl: Nun-um idc »so-sinds Etat r. 
Its Ein-ou euer Lu nur« «r ou -.«- Fusks 
fis-m tot Vorso. -a dr« urrn utl m give 
nimm smtitirwd nde Aa. Humans-It gin- 
Iid m pur-um tin-means m cn Noah- 
bog des u m www f- Einm- Eunmlcnk 
totstrll or Horn-Ho oq » zwdc Uhu-H as 
arove Name cg -t1-1 Luna 1lk 

Knirsde on Ojcmmkt 
msk et l tin R. An q er nimmnusn mcn .-«-«.!1111a« M 
stock Zsker inm- -I.s(u.:m-d rsg mirs-r cum ·.» c vi- s. as: 
m nmgur net-r trink-ishr Tribut zu Lismk iik it 
klar for »Um-ihm m .is1«nvmst« sncb to sinkt-q, m des 
udkn en »Ist-u Brit-mu- Iil Ismcltrudxsntw Ahonncntcr, 
sum indicurcs h« mir Luni-er mi. 

Ilsp date nd oq send m und ts« Geists til 

ERNde 06 UEHHEP Mi- das-. ts. 

Wagner- 
Kulhanclel 

Bis-n listcstføkxzpr M Plusia-! 
HUOR C Nloslstin Hl j-«;,-" htwsstpk 
Miso tst Vtslkissssiirtcsross Links-st- sss xil 

Mag-s lkzsggcsnmttsrmlss sxnnt kul. 
linmultk Vugcnk Musik«-Hi »z: 
Avlsrwshkulu l« 

l«un(l—ms-n(l »Ist-Wes Ijl at («l’- 
Urst- minos Ums- «.J Ums sjg Im- 
kismh Ins-d num- Pssmst 

Hmk iskz r(«-l Hkhkinslkirg Hu- 
muten-A 

Haus J. Nielsou. 

Æ 
s— —---- 

»Es-Ihn 
Washington 

Comfokt sko 
— 

- Ins-· Ins-»nqu Dis Itsus finde mgtis FOCI 
Komfuri san-l ak- drin-«- ansesr Mut-Um Wash- 

ington Kumsmt Sko- Trmt hi, visit·li·-u·l(e, mittindts 
ligp Forlilekr tj11-l(-I«Li11-Irj«;.k t tlässcz elisiljgsk liomkort Sko- 

« KOMFORT—INTET AT ZNHRE ELLER KNAPPE 
De glich-r at ug pzus Hm les man vji-—·d·pringen i sidckne »in-r ef- 

nsr ior incr Bewegele ni l(’(«jen og sikrck en Erl, let Gang og 
-cs«knk z antun-. Ast-tu- u « nkicusll se I o « 

Advaksel Vier sikkek paa at fua de 
· icgte. Der er nun-ge stelle 

Eltcrllgningen Aidlim alt smn jklxe h« 
Nsusuet Mai-Ihn Washington og bl;1)-erl«’;--« 
lsrjkmikssket kr)«kt pas sank-m De todt-Je «· 

Icmbmstrnd hu- des ask-Xe- st DER-s 
«««««!«-s-«!e DUUe lim- ifk «·,-,-««-, .(-T-«·«":· .- c« 

VI Iavek miss- Msyek nimm-bist sk-- im- lies- 
.;· fes-. Umsa- «s--«k lsorandbtsisuest Ists-admi- 
-« Lsdy« ok«specl«l Meklt" Bromisp vg- 

« sog Ray-r ·«YrrtI-Is cusblt-n" sko. 
» 

sc oftm- 
åsstte FO- 
brlkmuzrlcs 

Ell( Horn High school 
-x N l) (.IJ( ) l.«l« Ic(i E 

Skalen bcgyndcr Vintcrtrtminen den 5. December 1911. 

Grundig Undervisning tilbydes i folgende Afdelinget: 
Not-mal Courie for Uddannelse qf ,,teachers« i »public Schoolö«. 
Paroclsial Conrfe for Uddannelfe til Lærergerning i dansle Re- 

ligiongskolen 
Academie Course forbekedet til Universitetet· 
Prepatutoky Courfk fokberedet til de andre Afdelinger. 
Cosnmeial Dept. giver praktisk Bogfsring. 
Asdeliusek for Bcgyudete i Engelfke aiver sckrlig Undersisning til 

indvandrede unge Mcend og Kvinder. 
Stolen hat nyc Bygninger opferte 1910, moderncs indkcttet 

med Lys, Parme, Badwærelser etc- 
Betaling er 818.00 per 4 Uger. 

Jndmeldelset modtages, og nærmcre Oplysning gives af 
Forslanderen 

L. J. Lan-sen 
Katalog Tendeg. Ell Horn, Ja. 

LandsmætuL kam og se: 
YELLOWSTONE VÄLLEY, IMNTÄNÄ 

med den-S præntige Vandingssnstem, de frngtbare Hvede-, Bygs og 
HavremarkeU Alfalfa, Korn og Kartofler kn. m. m. For den, 
som kpnder Landet og dets Frugtbarhed, behøvcs ingen Anbefaling; 
men vi ønsker om mnligt, at faa Dunste til at købe Landet og bo- 
sættc sig her. 

Endnu kan der købcs Land forholdgvis billigt —- nær den lille 
trivelige By Sidney: hvortil Bauen ventesz for 1. November; nmk 

Daqu luthersk Fiirke ——- bcgrnndrt paa at flere bar more Land end 
de nusd zordcl knn varetage under Overritzling 

Brænde og tml have-I i Ovcrfindighed —Benyt nu Lejligs 
hean før andre optager Landet. 

For nasrmere Oplysning sfrjv i Daa til 

J. H. Haufen, cller Sidncy Land F- Loau Co» 
Vrorfon, Mont. Sidney, Mont. 

—- f- -- -I«—I- 

I 
JlnIIIIsg IIs sijIllc Klaslez 

UrlekaIIIIIIIIfI IIII lrisß Käf- 
Vi kjbet Frdekalve, Hins, Æg og Smsk til Tagen- htjeste Bissen 

Vi er AgeIIter for Dr. Peters Kuriko samt for Scandmsvi.:..· 
IW Mstibslinie. Latiums-nd fom snfker at reis, etxi ellsr 

fta Danmarh ksb Billetter has os. Vi sælger dem til billigste Pri- 
set, og vi vil gsre alt, hvab vi kan, for at ffaffe gode Pladset pas 
Skibenr. 

start UIIIIIIIII Its Züge-I 
Brenta-h m. m. ftq Dnifh Luth. Buhl Haufe Bleir, Nebr- 

Sktnlitteratur. religissc VII-sey Bibler, Halm-Idoqu etc. 

PetersoII- IIoIIdo Co 
cisseil Wqu Iowa. 

Postfoksendelset besseges med Dmhu 
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