
«Gaar bort t al Berden og prcedrs 
tek Evangeliet for al Skabningeu. 
Dg nu, Venncr, ude i Pacific Kreds 
naar J den 2. November samles 
til Mode i det frugtbate og iolrige 
California, da haaber jeg, at der 
tun Lan vcere eet Svar paa Spsrgss 
maulen tSkal vi drive deemission2 
et Ja, og J, mine gamle Venner 
derude fra N. Dakota, J og edeks 
Vorn hat jo været med til at bcde 
for og at give til denne Sag; jeg 
hat det sikre Haab til edek, at J 
ved dette Mode som med een Mund 
foarer et stort tydeligt og ftærkt 
»Ja, vi fkal drive Ydremihsion som 
aldrig far; Gud vil det! Gud vil 
det! og nu er den afgørende Ti- 
me.« 

Med erdens Hilfe-L 
Jens Dtxen 

Karl Kumni fottællet 
fta Afrika: 

Medens jeg en Tag sad i mln 
Feltstol uden for vort Missionshug, 
iaa jeg en Stare Mennefler komme 

fra det fjerne. Staren gjorde Holdt 
for mit Zelt; jeg indbsd dem til at 
komme nasrmeke. Deres Anfører 
tom sørslz han satte fig ved mine 
Former-, niedens de andre jamlede 
sig bag oed hom. En Toll staat ved 
Anforerensside Jeg vender mig til 
ham og spsrgeu hvem er denne 
Mand? Gang Miri as Gasnm fvas 
rek han. Hvorfka kommek han? Fta 
Viergene 3 Tages Reise hersta. —- 

Hvad vil han? Han vil byde den 

hvjde Mond velkommen til ji Land. 

Han jlnsnler ham Faar og Geder 
af Glasde over, at den holde Mand 
er kommen til hans Land. — Tet 
er meget venligt af l)am, at han er 

kommen denne lange Vej for at give 
miq djsie Naver. Ønsler han no- 

get af mng Ja, han beder om en 

Laster. Ooille Folcesmmme tilhørek 
han? Te er alle Mennesleædere.—— 
Menneskecederw Ja, ag de er tilmed 
meget jarlige Mennefleædere; thi 
lde asder ilke blot deres Fjender som 
Follene ude ved sinnen wder sedede 
Slaver; men de æder endogjaa de- 
res gwan- syge og ivage Land-J- 
mcrnd — Kongen gennemsknede 
mine Tanler. Ganfke forskrællet 
spsrgek han mig gennem sin Toll: 
,,Hvlde Mand, er det ille rigtigt2 
Hvide Mand, send os en Laster, vi 
vil ogfaa tillsede den hvide Monds 
Gild. Her fidder en Mand, der 

hsrer til en af Menneslehedens la- 
veste Nacer og beder om en Laster. 

Sols disse Mennesler næsle Aar er 

Mennejlewdere, da er Krlflenheden 
Sknld deri. De vil have Undervioi 
ning om et bedre Liv, oa de kalder 
paa di,1 oq mig for at hin-lese dem 

fra Trwldom til Frihed, sra Merke 
til Uns. ilknlmmedanekne er paa 
Bunt, lwok er de KristneP -— Iend 
osri en Laster, vi vil ogsaa tilbede 
den lnnde ««.U(’ands Mid. Llllnha al- 
bar! lnder det jra Minoriteknes 
Taarne Etaa op i rettroende! Von 
er bedre end Sonn Von er vedre 
end Sonn. Maatte den Tau Tnart 
komme, da det lød i de Fleistnecs 
Ritter m Foksamlingen Staa on 
i troende, Von er bedre end Sonn 
Ja, Von er bedre end stn —- 

Det er en af de aabne Døre book- 
fta det lndek med høi Rest: »Kon! 
over oa hfcelp os, og gaar vi ille 
ind, laa naar Jslam ind. 

Effer »Krifteligt Dagblad«. 
« ---.0...-- .«— 

Taufke Nybyggktr. 
Prof. Karl Latian Akbejde. 

Gabst-not af ,,Dansk-Ameritanst 
Selfkabs. 

Man bmvnder at kunne danne sig 
et lille Begrile om dct enormc Ar- 

bejdc, Prof. Karl Lucien bar paa- 
tagct fig, da han paabcgyndto on 

Jndfamling af Vreve og Dagbøgvr 
til og fm danske lldvandkero. 

Da Prof.Larfc-n i Efteraaret 1910 

udfendte sprfte Bind af sit paa- 
tænkte store Værk »Danske Ny- 
bygqcke«, oplyste han, at der indtil 
den 26. Oktober 1910 var indiani- 
men fra 72 Jndfendere 4 Dagboger 
og 2593 Bkeve. 

Som Svar paa en Forespsrgfel 
oplyfer Professoren nu, at der ind- 
til den 5. Oktober 1911 et frem- 
kommen 20 Dagboger og 7477 
Breve, iom er strevne af 520 Per- 
sonen Jndfendernes Antal er 192. 

Dei indfendte Materiale fordeler 
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Isig paa folgende Monde: 
Landmænd og deres Familier, 

’268 med 3437 Brent-. 
Lærere og Prædikanter, 58 med 

395. 
Hanndværkers og Arbejdsfolh 

61 mcd 1238 Ort-vix 

chneftepiger, 19 med 224 Brenta 

Forretningsfolk oa Handelsmcrnd 
.36 med 650 Breve. 

i Journalisthr og Boghandlere, 10 
mcd 309 Vrevc. 

Misjerister, 7 med 67 Breve. 
Gartnerc, 6 med 118 Breve. 
Lceger, Apotekere og Sygeplejere, 

7 med 46 Breve. 
Jngeniørpr og Telegrafister, 9 

med 710 Breve. 
Saum-nd, 6, med 79 Breve. 
Minstnvre og Forfattere, 5 med 

6 Brevix 
Fabrikanten J med 3 Breve. 
Hotelvwrter og Kskkenchcfer, 3 

«med 18 Breve. 
i Postbude, 2 med 81 Brevc. 
L Soldaten I med 14 Atem-. 

Forfkcllige Mel-nd og Kvinder, 16 
med 62 Mem-. 
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J alt 520 med 7177 Prove. 
Af de 20 Daabøger er de 10 for- 

fte of Landmænd, 4 af Hauskde- 
kere, 2 af Telegrafister, 1 af en 

Prwst, 1 af en Laster, 1 as en 

Kommis og 1 af en Arkiteft 
Te 198 Jndfendeke fordeler sig 

fanledes: Præstcr ogPræsteenker 30, 
——— Stolemasnd 535 ·- Læger og 
Apotckcsre 16 —- Handclsssolk 18 —- 

Landmænd 28 — Haandværkere 23 
--s— Dyrlcrger -l—— Forfattere, Jour- 
nnliftkr og Voghandlere 11 -— Post- 
budc 3 « og forfkellige Mænd on 
zwiudor 3t). J alt 198. 

As Brev7krivcrne var dct over- 

vejcsndr Antal fm di- Forenisde Sta- 
tcsr ou Canada; Ilfkcxico er repar- 
scntcret vcd 1 med 258 Busch, Kinn 
hat Ik med 77 Brot«-, Australien 20 
med 562 Prove, Russland 3 mcd 
WH, Eidcskicsn 1 mod 2 Bist-ve, Syd- 
asrika 5 nch 207 Brot«-, Østindicsn 
2 mrd BLI. Fra Sydatnerika or dcr 
21 mcd ufm Mem-, ligcsom cn Del 
of Santerndene er Brcsvc frommer 
af Stimmude Busch stumme der- 
fra. 

As Tagwan er 13 fra Nord- 
amerika, 4 ska Sydamerika og 3 

fra Australien 

»vatfot jeg fotlod 
Bibcllkitikkcn«. 

Af Prof. J. J. Nkcvk. 
ch Oluf Olcsrih .Lwriens). 

lll. 
Ton onst-n Tnnlomslsih der fil 

nkig til at jurlnstc Kritilcrncss ZW, 
nur is« Nimmt-uns af 

deresJ Mctodcr. 
Forli var km lusqfestrct over Mc- 

tndisn Nu lmr vj da cum-läg den lut- 
rislte Melode, der uil løsc alle Van- 

ilclighedorim Lnd o-:s tun villint 
indmittnis, nt den lijfiorislc Mcionc 
hat« løst manch Vanileliglwdcr on 
oil uedlilivc at gøre det; men bog 
liqaor hole Ewmszsnmnlet i dcst nan- 

dcllqis Standpule ctxlllenncjfr brin- 

get tut-d Hin til Olsgaviw Blandt 
nrilichrnc gasldcr desto-J Hypotelc 
for at naer absolut og lwlnsrskcr ist- 

lmprt Forsøg zum at forsma Ver-et- 
ningem for-mer lwcr thitititig, 
nmn braun-, ordnisr og unwme 
Kendsqemingerne paa jin csgen Bis, 
Tastter nd af Zpil hvad der ille pas- 
ick, ellkkr omslabcsr det, san dct pag- 
srr. stritilerne tan ncrgte det, men 

deres Vehandling af Gl. Testament 
er for vol tendt til, at man lieh-ver 
at bevife det. Im behøver blot at 

henvise til «Redaltørrn«. Denne slct 
og ret opdigtede Stilleser nhistoriik 

Zog uvidenilabelig, bringe-s i Anden- 
delie ved næslen enhvek Vanfteligs 
bed. Man indrømmer, at han til Ti- 
der handler ganfle ufoktlarligt At 
antane, at en saadan Person indfkys 
der Navn paa Gad, forandrer Nav- 
ne og ladet Fortlakinger, der pas- 
fer til Hensigten med dekes Hypotes 
let og Forestillingek, er jo at nirg- 
te felve Videnilaben, trods det, at 
de gsr lig til af videnikobcliq Me- 
tode. Deres Sind fynes at være 

fuldftasndigt Slavc af dores Teori. 
panen Fornuft er mere utilgænges 
lig soc Kendsgerninger end den, der 

Ler forudlndtaget af en Teori. der 
.tkle pasler til dlsle Kendsgerninger. 
zEr dere- aandelige Standpunkt par- 

jtilk og forudindtaget, laa er dere- 
"Metoder partilke og Refultaterne 
meget enlidige as upaalidellge. De 
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fkænker en faakaldt Lærds erttes 
rier, en Lertavle, en hedensk Konges 
Pralerier eller en raa Tegning paa 
en Sten more Tillid end Scrifteniz 
Beretnittg. De føler inftinftmæssigt, 
at Antageljen af Bibelens Beretnini 

Her Vil nasre Ruin for deres Hypo- 
tisfm og twad de taldcr deres be- 

svasrligt vnndne historifke Metode 
Heki har deres Instinkt Ret. Bibe- 
len og deres Hypotefer kan ikke for- 
liges. Og da man ikke maa vcelte 
jig ind paa deres Teori, siden den 
er det samme som Sandheden selb- 
saa maa Bibelen træde til Side i 
Sandhedens Interesse 

Af den Grund nægter de 1 Mo- 
seboq 1.—-11. Kapitel al historifk 
Sandhed, Beretningerne om Ska- 

:belsen, Zyndefaldet, Syndfloden «ofv. 
anen naturaliftifk Evolutionsteori 
tan Poa nogen Munde indrømme 
Sandheden af disse Kapitler. Pan 
limwnde Munde er der kun et tyndt 
llnderlag af Sandhed i Historie-me 
om :’lbml)an1, Jfat, Jakob, Josef 
oq Moses, Ncrsten hele Lovgivningen 
fmikrives Moses, fordi den repræs 
senterer et altfor rivende Fremskridt 
ellek et altfor fremrykket Stude. Men 
pas-set det? Aarhundreder før Mo- 
ses tmvdc L«ove, Regekingsmaader, 
Civilifation, Kultur, Kunst, Opdas 
Helfer-, Religion, Templer, Gndstje- 
nesteordninq on Præstedømme bloms 
stret i Vabylonien og Ægnpten og 
var et Hodednkomont i Moses’ Op- 
dmgelfe. 

Med hole denne tidligeke Udviks 

lina at bygae paa er der ingen 
Grund til at fkafkrtve Moses dis- 
fo Lohe bon, der i 40 Aar under 
middommelig Ledolse udvalath ren- 

sede, bojnede im antog faadanne 
Lom, som bcdst inmdetom Folkets 
Drang. Udviklingen af vdre Love 
og Ztikto var atmet forud for Mo- 

fes, og man heb-ver itko at antage 
on Udviklinq sener i Folkets Histo- 
rie. Dennc Historie borcttpr om de 
ftodviso Forføg paa at rette fig «cf- 
tcr disse- Lovo. At Mkde at de forft 
bltsv givct i den nøjagtiac Form, 
hoori de er kommen nod til os, er 

ganfto unodvcsndiat og stridor imod 
visse Kendsgcrninger i fclve Von-t- 
ninqorno Mon for min Taufe er en 

af do ftørfte Zunglnsdor i den kri- 
tiskcs Holdninq don, at disse Lch iks 
to tan bavo otstsistcret fordi do oms 

taloss fna lidt cllesr flet ikte i Histo- 
rien, der folget eftor Most-K Bod. 
For Kritikcren cr dette et af de 
smsrtosfe Devise-r i hnns Favor. Nu« 
bar han udfundet, hvorledcss han 
Etat saa Historie-n oq Lovone til at 

fromme mcd t)inandon. Mcn bcvifor 
dot, at man itke omtaler og itte oms 

talcr en Lon, at den itte or tild- 
All Historie visor, At dottcs itto tsr 

Tilfastdot 
Onmndms tmer Josua Bock 

Dommernes og Eumuclii Lløacr ji«-I 
iktk sur nt aiois m detaillcret Histo: 
ric. Trrsom dvt ifke at umtalc eilest- 
ishs at holde on Loo Var Bcsviszs ma- 

ut den im- mr 1i1, Iaa kundc Paul-J 
Luxus-i im J. zllkosclnm itfc how na- 

rcst ti! for dschnttfomsusn fm Land 

flnzxtithdcm tl)i vom-m- nmd Af- 
xxudm bit-n iflc Hat i Kraft foran 
pua den Tib. sinnend den sann-us 
xllknadc at jluuc paa, paa Lom- 

:)llmindelml)cd, og de taabcligstc spio- 
Emmtcr vil følge disk-af. Te tu »Und 
tun-De aldkig have ekssistcrcstx tht -. 

blw stadjg vrudt. Jntet Ny chm 
Inent runde have isksisterct apum-In 
»der nmkke Tidsruut«; thi nassusn 
cnkmrr Forjkrift dcri blcv krtrnkct 
i denne Periode. Livcts Uendstsgisr 
ningck vi( stadig viie, at Mcuncskor 
mcd Gab-Z Lov i den«-:- Hændcr sm- 
dig vil krccnke den. Men hvorfor 

Jennemførte ikkc Jossva og de, der 

lfulgte eftcr ljam i fleke Aarhmtd1«o- 

.der, ikte Absolut-? Svarct er klan. 

Omstændighcderne tillod det jin-, 

sog ingen, ikke engang Moses, hav- 
-de nagen Jde om, at Loven jtuldc 
jaattages paa ecn Gang. Han iaa 

,fr(-n1 til en Tid, da de ikulde have 
Ifaste Voftedcr og en Hovedftad ou 
en Centralhelligdom Endvidere var 

en ftor Dcl a« Loven beste-at for 
Prasften alene og san være blcvcsn 

overholdt. Lovene var bøjelige og 
til at opfyldc, efterfom metændias 
bederne tilbod det. Derfom 5 Mo- 

sebog ikke kunde holdes, faa kundc 
man da folge PagtsbogeU Famu- 
dringer og Tillempelfer blev med 
Forfcvt gjort af Moses for at jun-de- 
komme de fkiftende Omftcendigbei 
ders grav- 
Deriom Jkkeopfyldelie af disfe Lo- 

ve beviste Jkketilværelse, iaa var 
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Pagtsbogen og Z. Mosebog ikke til 
paa Jojakims Tid; thi Afgudsdyr- 
krlfe var den Gang overhaandtagens 
de. 

Mantua-, N. D. 
( 

Efteraaret lmr sat sine Masrtcr 
lnsr i Kolunicn Trceernes Blut-.1 fgl 
der af og Vejret degynder af o,1. 

»in at vende den wide Side txcj Twrskemaslinerne hat travlt med at 
blivc færdig i Aar —- ikke fordi her( 

er jaa megct at tærske, men Esset-. anret har været ualmindeligt regn- 
fnldt. Tet hat regnet næsten til 
Stadigl)ed, og det har vctnfkeligil 
ajort Jndsamlingen af den Smule" 
Aulian Tom fandtes paa Matten.1 
Mcn oi er meget taknemmelige for 
Nonn. Nn er Jorden godt qennexns 
dlødt, hond mange tkoede ikke dil- 
de hanc fket i dette Efteraar. Nu 
er lldsiqterne saa gode og lyfe sur 
næste Aar, som de nagen Sinde bar 
unstet for N. Dak. J Sommer, da; dct lnsqyndte at tørre op, var der« 
en ftadig Klage for, hvad man still-, 
de qan nled Kreatur-erne, da del 
scm nd til, at der saa at figc intgt 
Inder vilde blive til dem. Men 
Nennen i Ananst skaffede os ikkc 
all-ne Sirentnrfoder i nasften Oder- 
fnldinlnsd, men gnv us tillige en 

smde god Flnrtoffelavl Alle Beg- 
ne kalt-r man om de storc mrtuflcr 

neigte uejer lo In lre pun-: sem- 
tet. Og Majien blev faa Nile-klet- 
at en Iowa Mand sagt-e paa et Mos- 
de lieroppe forleden, at han Axt-J en 

ais Mond havde liet iaa høj Wais- 
at han ikte i Jan-a havde set det 
Were ! 

Vi begvnder saa imaat at Poet-e-1 
eede as til Aarsmødet i Juni Nil-L 
Trinitatis itirte faa vel isten de 
lange Stalde ved Kirken er bienen« 
malet, og Brorson Hajitole c: Eige- 
Ledecs i Faer med at faa en im 
Trliqt paa. I» 

Im den 9. til den 12. Noli af- 
liulder N. Tat. Krebs- iit delegeiede 
Mode i Taste Balle-ex Monume- 

» 

Zusiitidig aflioldes der et dei-3,1eret« 
lliigdomsmøde iamme Zted. Oa« 
den LU. Nov. aabiier Brorfon Hei-H 
stole igen sine Døre for et not Hold« 
El(·ver. Alt om Herren vil. « 

En Mund fra S. Tal. hat leliti 
Jens Hanfens Farm Nord erNov 
ma oa er flyttet paa den. »in-m og 
Familien iynes storartet godt oni 
N. Tat. En Del flere Farine der« 
i Naseheden er bleven tobt i den 
fenere ITid 

Laurits Peteeseu, Søn af P. C.l 
Petersen, har i lcengeke Tid maat 
tet holde Senaem men er dog nu 
i Vedriiig. 

Mis. Zøren Paulien bar ogiaa 
i lasngere Tid vasret bimden til 
Viemmet paa Grund af et daarligt 
Wen c 

Christen Land-s i Norma har faas 
et Familien forøqet med en Zim. 

Siler til alle Vladesg s« «eiere. 
J. J. Ftildfia 

BEGAA IKKE SELVMORD Ml«l) 
MEl)chN! 

I,:i«-: »Nicht-« IxI-I·«. uni Yilnrpnd Him 
Islcs Lin-. IHIIUiins ptsnfumliih Hi- JHIIL 
This lnlrrnalinnnl llcalIh C()., ZTII sci. 
lssimilu;I)«.YOIII((«IN N. Y 

Islvorfor veclblive at Ieje 
sum-' II-- Lin IJIIIi ;·(»II Lin-I I Is- II Incu- 
(««. Minn» ils-I li·--I-Is Ixinu tszi Ali-Pri- 
(’«««I«Is« sur RIL III KJIIL Xzir Iisil III-Isr, 
Nkislmx liisstiss iizz MisjssiisT l"·lm.-sI-I(t«1 
VisntL ists-I-- Xfpjin l,s»II-s YHknnn In 
IIml Lin Isistnlp sur Lands-L .«II.!«III(-r 
WILL-· Hkriv «-I·I«-Iv I.I-t·- »L- IFUIL s(II«k0· 
rIaIIl Land sc- Lonn c0., Rtsd Lake- Falls, 
Minn. Ilanns ianirpsnsistsiIss I«:imIII-·nm. 
I III-il Lalxxis («--. 

Virkeljgt Vand i vix-listige Cis-tret 
Et kompl("-t ()w-rrislinkzs—.-Xnlitsg. 

Ppm mxtrssdivss Tusimle Acres Im-l 
(I(-r Kultur-, sum-ed skkiclot som 

Land nnd-st- (’m-s-y-I«0vfkn. Tre- 

sindstyveTnsind Aches mssdvands 
net venter pag Bettler-e bot-te Vil- 
kaar. sIcriv th: Wheatlmd häus- 
tkisl Co» Wheatland, Wyo. 

OVLR ss Vsssk 
cxPcAlchc 

Tmmc Manus 
Des-ans 

com-meins sie-. 
« «I.-·I--Ii km I tIssssissUckImI may 

i.«. »in -« ki- In-» wIscslIItsr tut 
-·« III-I I·---I Ho (-s7IiItIII«I««-I- 

I « «, iIspII JIM «- lau-»O 
I «- !-««-Is« tut-III Instit-»Is- 

Mu- II A ( u. tccstfs 
» s. was-»o- mun- 

« 

smerican --· s.-I22»- . 
« s s .-« i. kI wes-Hy. Luna-It alk- 

-·I«»1.--I Wiss-Im M s 
MI. solt-I I-) uII newsneaIers 

tmjIW ) If- Jemmmyu ngkk Ins-cis s mc·. nö- c se. wahiactosy 

cancll cancll cancll 

Nu er Tiden at købc Dem en Form, flere gode opdyrkede 
Fame er nu til Salg i det danfke Settlement Dane Ball-y- 

Sort Mul Jord med Lerunderlag. Dane Volley hat haft en 

god Hist i Aar. 

Excursion fsrfte og Tredie Tiksdag i hvet Maaned. Rennen 

Oplysninger kan faas ved at henvende eller skrive til 
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hanc llalley kamt Sonn-aus« 
Sam J. Instit-D 

Box 175, Culbertson, Mont. 

Ell( Horn High school 
Ei J" l) (;.I( )l-« l- bJ(«j-E 

Skalen bcgyndcr Vintcrtcrminen den 5. December 1911. 

Grundig Undervisning tilbydes i folgende Afdelinget: 
Not-mal Courfe for Uddannelfe af ,,tenchers« i ,,public Schools«. 
Paroehial Conkfc for Uddannelse til Lærergerning i danske Re- 

ligionssloler. 
Academie Cum-sc forbekeder til Universiteter. 
Prepttstoty Cum-se for-beredet til de andre Afdelinger. 
Commneial Depr. giver praktisl Bogfsring. 
Afdelitset for Vegyndcte i Engelfke qiver færlig Undetvisnins til 

indvandrede nnge Mænd og Kvinder. 
Stolen bar nye Bygningek opferte 1910, moderne indrettet 

med Los, Verme, Badeværelfer etc. 

Betaling er 31800 per 4 Uger. 
Jndmeldelfet modtages, og nærmere Oplysning gives of 

Forstandeten 
L. A. Las-kle- 

Katalog sendes. Ell Horn, Ja. 

sz Landsmæncl, lwm og se: 
YELLOWSTONE VA’LLEY, MONTÄNÄ 

med dens prægtige Vandingssyftem de frngtbare Hvede-, Bygs og 
Havrcmarlerz Alfolfa, Korn og Fkartofler m. m. m. For den, 
som lender Lande-l og dets Frugtvarhed, behøves ingen Anbefalingx 
men vi ønjler om muligt, at faa Danske til at løbe Landet og bo- 
scrtte fig her. 

Endnu lan der lobe-Z Land forholdsvis billigt —-- nær den lille 
trivelige By Sidney: hvortil Bauen ventes før l. November: nasr 

Danil lntliersl Kirle — begrundet paa at flcre hat mere Land end 
de med Fordel lan varetage under Overrisling. 

Vrasnde oq Kul have-:- i Ovcrflødighed --—Vent;t nu Lejlis- 
heben før andre optager Landel. 

For nasrmesc Oplysning flriv i Dust til 

J. H. Haufen, cllek Sidncy Land ös- Loan Co., 
Brorion, Mont. Eidney, Mont. 

M«k’-—WJ:-K·.«s«,sls ’1i:«.T-.«..’- s. .T, ·..« .. « 7..-. »Ist m.W- »Es-MS Its-s 
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Jlmmsg as sijsllk Hasses 

Usleksaisssiarer og srisß M 
Vi ksber Fedeknlve, Hin-, Æs us Smtk til Tage-w hsfkste Ptiiw 

Vi et Agentcr for Dr. Peters Kuriko samt for Scondknavia::· 
Amerika Mfkibslinic Landsmænd, som snfker at reife t:l ell-: 

frq Danmart, ktb Billetter has os. Vi sælgek dem til billigste Pri- 
fet, vg vi vil gire alt, hvad vi kan, for at staffe gode Pladser pas 
Stil-me 

start degalg as Mut-L 
Bat-kam m. m. fra Dssifh Luth. Publ Hause Bleir, Reh-. 

Sksnlitteratur, religisse Bogen Bibler, Sohnes-geh et:. 

Petersous Runda Co. 
Eis-teil Blufo Jovi. 
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Postforsendelfer bei-karg med Ort-äu. 
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