
Vierte, der lsb af med hom; men pil 
lod, som vi ingen Ting havde set, ogl 
hcm satte sig tolig ved Siven af. 

Nogle gemmet Hierm, faa angst for 
at det stal fes, andre hat det som paa( 
Udstilling. Undetlige Mennessek. ( 

Men vi hat ille Tid til at sagt-. 
Lage alle disfe Jagttapeth for nu 

staut-set Toget, han lsftes af. »He-n 
Lan itke leve«, siges der. Toget toter 
videtr. »Ej Dsde beste paa Livetg 
Reffe." 

Herrens Okd er Tom en »whistle«," 
der qiver Signal vaa fertige Steder." 
Kan du bsre det, eller et du fom 
Mundes-. magisch oq ksrer i No og 
Mag ttods al Flsitem indtil du og alt 
bit kasies ud. Bed Herren, at han 
Vil uktale sit »Essata« over dig. 

R r. A n k e t. 

-—. «.-. --- 

l 

cluskers from Eshcol. ! 
i 

For nogle Aar sidcn udgav Pastov 
J. M. Hausen, Eining .,Qticvtavei.«’ 
en Samlirtg of Kort med et Bibel- 
sprog og et Vers paa. 

Nn hat Paftor Hanf-en atter udgiveh 
en nn Sninling: »ich-stets fromj 
Eschol« l4. Mos. lit, 25:), oenne Gang· 
paa engelfi. 

Samlingen besinnt af ca. 100 Kort 
i et Falter-ab ttntt paa Pergament og 
paa samme Stsrkelse fom ,,Qliebla- 
det«, A Tommer lang, 2 Tommer drei-( 
og godt z Tomme M: de lunne let 
bar-es i den oberste Vesielomine. Pan 
hvert Hort staat et Bibelsprrg og et 
Vers, soni færlig udtrniter Hovedtans 
ten i det forannævnte Bibelwo- 

Det er fede. vedertvcegende Druer 
for den torstige Sjæi. fom tan oplive 
og finrle poa Litenvandeingm Vi 
trænger ofte til dem. Der ian lomme 
torre og slappe Tioer over os, da be- 
beve oi en oplivende Drit, et alvorligi 
rg formanende Ord, og der tun komme 

forsagte og rnooløfe Tiber for os, bat 
behsve oi et opinnntrende og trsitende 
Led: begge Dele indeboldes i »Clu-J 
stets from Eichol.« Dei et alle sam- 
nien Dreier-, iom ere plultede paa detJ 
innige Vinirce, vor Heere Jesus Kri-; 
sing-, Paitor Hansen her netter os.! 
Giv dem en god Modtagelse ved at? 
lobe dem og veb at beuge dem. Deij 
er nliiv godt at have et Guds Ord ded! 
Gesundem oet tan mange Gange biive» 
til Velsigneise for os selv og for anvteJ 
At de ere poa engelft inn io ogsaa havel 
sin Betndning. Vi lcve iblandi Ame- 
ritanere, komme ofte fammen med dem 
pas Reisen ved Arbeit-e og andre Lei- 
ligheder, — her tunne de manste drive 
en Mission og mange Gange give An- 
ledning til en stsn Samtalr. 
Jeg niedgioer ,,Cluiters from Eschel« 

inin bebste Anbefaling. De loster 251 
Posten og faaes hor Pnsior Hansem 
thimgo, og i Danish Luth. Publ» 
House, Plan-, Nebr- 

A. C. Weismnnn 

Nirwana-, Js» d. 15. Aug. 1gm. 

Ptæstemädr. 
Om Gud vil, oftmle Prckstrmede 

i Bkair. Nebr» dkn Z» 4. og ö. Sep- 
tember d. A. 

Modet begnndet Tirsdoxx Form. 
Kl. J« pim Trinitatis Seminakium 

F-«ge11de Ema-er haves til Duf- 
Mie- 
1. Omvendelfens Plads i den krisine 

Fokkyndelse, indledet af Prcrsterne 
P. S. Vig og Harald Jensen. 

2. Prcksteng særlige Fristelfer, indic- 
det af Ptccsterne P. J. Ostergaard 
og Kr. Anter. 
Trosbekendelsens Stilling til Dan- 
ben, indledet af Prcrsitme A. M. 

Anderer og J. Petetsen. 
— Alle Prcesier as den fortnede Kirke 

etc hjettelig veltomne, men tun for 
Priester af begge Krebse i Iowa og 
Nebr. lignes Reiseudgiftetnr. 

Herren velsigne Modet for os. 

Paa Kom. Begne. 
Gudmundeill, 

Sek. 

FO
 

f 

Tcn lictomtc zdkal 

Brod Wiafkinc 
et net kendt i Tanmaki. 

Enhver Ton-moder- 

har Bkuq for cu. 

Koffer kun 32.00. 
Agentet stille-J. 

Smd 82 Mcd Nun-»Y- Uner 

til 

II. P. Eli-from E co» 
2470701111 Ave. Ell tkAtiU 

Wilh. Birk- 

Erindringer fta mit Liv. 
Godt indb. il.00. 

onus-h kais-. Publ. heut-. 
Muth Naht-. 

I- 

Ud lan det» 

Krügen i Sydafrika. 
Brmsseh Aug. ZU. —- »Le petit 

Blen« meddeler. at Prcksident Krüger 
hat afstaaet de til ham nng stillede 
Tilbud om at fette en Kapcrflaade i 
Seen mov Englænderne. 

Men Ewig Englanderne virleliq 
sinlde vove al slyde Von-fanget ljfr. 
Kilcheneks Protlamationl fra v. 15. 
Sevi. d. A» vil Krüger forbeholde sig 
Ret til at modtage Tilbuden 

Dir gaar Rngter om, at de gars- 
Ssloptajner, fom bar meint sig, vil 

begynde Kaperlrigen nu til IroDS for 
Krügen-s Zorbud. 

is «- «- 

London. Aug. Ell. ----- General Kil- 
cbener meldet, at en List-Hing af ket? 
sybafrilansie Politi i Gacr over-rasse-! 
de en Boerlejr i Nin-heben as MiDdeH 
burq,.s’laplolonien:21-: Bcer falrtJ 
De engelfle Tropver maatte wühlet-! 
tid trastke ssg tilbage ca forsulaleg 
of Votum oq san lom Turm til Ean 
lændcrne, flire fale saarepee og san-s 
gebe-S. l «- -o- «- 

Londcm Aug. 2«. ——- G: Zelt-Gram 
fra Amsterdam medtelte for et PCJ 
Time fiden, at en Bocrslcntmanko 
hsjvde orerfalbt en »J-Ingmingelejr« 
og brfriet VII-« Marm. 

El Teleqram fm Pretsria til 
..Slandard« i Tag medrielrr: ..Te 
Boeresz Huftnterz spm enkmu er i Fels 
len. forbaaner ftadia de Vom, fom 
bar over-girrt lia. Enm Falk-e den-h 
er noale af diIfe unrløbne sc vendt 
tilbaqe til sine Kornmanrscer.« 

— ,,-4 

Krüget udmlct fig. 

Lenden, Aug. 19. —— Et Tubkineti 
blad indeholdek et Interesses-J of Preis--l 
sident Krügen i hviltet nenne førfti 
tatkede for Jrerneg Hjælv on ov-! 
munttede til fortfat Opposition mod» 
den engeme Underttykteifr. : 

Angaaende Lord Kiecheners nre; 
Protlaznation og dennegs venlisje Bitt-T 
ninger sagde Ariägen ; 

»Mit Fort fokstmkkes snk sen san ? 

banne Protlamationek ellet Drofkvnls 
der siigt vil tun ovflatnme xem til 
at fortfcktte Lampen 

Englænderne hat bennetet Ferse-bre- 
de Kasseke imod og bele Tit-en vi hat 
aidtia ajort flink riet er imov vcce 

Prjncivpek at benytje de sotte imod 
de bvideP 

Krüger benagtete beste-m at der 
stulde etsiftete en hollmbss Summen- 
fvcktgelse imod den heimste Mirigt H 
Sydafrifk. ! 

Adspukgt nnganenbe Etsrbkåtani« 
ens Lasset-, til Besen-, bvii be oil 
oretgive fig, unt-: see inn: 

»Im tender disfe beimer Besten 
J- Jrlændere burde oqsaa kenrse dem 
til Bunds. Britmne lot-er at lenke 
os Pcnne til at bringe Eggerne i Ors- 
den for —— og sau, hvig de itte blwer 

tilbagebetalte, tager de vott Land. De 
anmodee as om at faa Lov til at lægge 
es et Reh om Halse-L vg san tawe det 

for Frihev. Vi vilde blive Statut« 
»Seid nu san vi genopbngae vokt 

Land, men vi maa have fuld Unf- 
hcengighed verti« — netop full-. -— 

Hvorfor keempee de mod voke Kvin 
der og Born; de hat jo note Mund at 
gaa los paa- 

Jeg ttot ikke, at bet brittisie Folk 
nner hvad der i dekr- Navn ana: for 
sig dernedr. — Vidste man det, vilre 
man scrtte en Stoppee versor. 

TIanst Videnstjbgnkand 
has d r e S. Lobend-ann, August W. 

To as de snatalkw Nrsbelptiser 
Heftamentarist stiftete as Den ask-re 
svenske Ajkillionær Alsred Nebel sil 

Videnskabeng Freisinn-- er nu blevne 
tillendte henholdsois Professor Fin- 
fcn, Opfinderen af den bete-note Luk- 
tut for Lupug, i Lobenhavn og Pto- 
fesfor Pavloss, den tugsiske Fysioloi 
gist og Grnnsker cf Fødestossetg Ner- 

tingsindhold. Hver Præmie er Paa 
200,»00 Kronen 

Dei er forste Gang« Prisen bott- 

LstcknkeQ 
M i n d e se f t. Asbenhavm Aug. 

19. — Den state Mindefest paa Hveen 
i Anledning af 30()-Aatsvagen for 

lTycho Brahes Dsd et nu betammet 
ltil 21de September-. Bande den spen- 
Isie og den danste Kongefamile faavel 
fom fremtagende Petsonlighedee sta 
de 8 nokdiste Lande vil ovetvcre Hsjs 
tidelighedetne. 

Urøen i Thrtiet Konstan- 
tinva Aug. 20. —- To Kompagnie-: 
tytkiste Tepppet hat taget Mist-bar, 
det omtvistede Distritt ved den bulgai 
kiste Grause, i Bestddelse. Den bal- 

garsie Minister her hat sorlangi Trop- 
pernes Fjærnclsr. 

NyiPnttiiS verrig Stock- 
holm, Aug. LU. »s- Ei nyt liberalt 
Parii et dannet i Riisdagen med bei 

Fotmaal at forene allf Fremstridts- 
bevagelser. Pariiets Program vkl 
blive Stennnekeiiens Udvidelse, cn 

progressiv, direkte Slai og Nilus- 
selse as Beflyttelsesiold paa Aus-fop- 
nsdenheder. Medicinmerne of det 
nye Parti flal befale en Dags Jndiægt 
iil Patiietg Falleglassr. 

, 

Dkonning Sosie syg. KI- 
benhavn Aug ZU -—-— Det meddeles 
sta Stockholm, ni Dronning Sofiel 
atier er betænielia jug. i 

Kinn Spørqsmaalet Pe-; 
fing, Aug ZU. — Nu ventes Hossei 
hertil d. fi. Oktober. men Udlcendinge! 
her er ille weget henrnlie ved Trinken· 
om at blive tilbiige nden Troppetnes’ 
Beflyttelse. Kinserneg Siemning 
sigez ai vckre liqesaa fjendtlig entmu,Z 
som for Krigen z 

NuSland tmr Geier lagi Vkes paa! 
Kinn for at fna IlianschutiiTtaiiaiens 
under teqnei men Li Hang Chang har; 
meddelt, at De ovri1e··lliagier fokbyder; 
ds:i. « 

Li’5 Eøn slnl vccrc Uesandt i SH Peiergbokg 
Rugserne befrei-Er nn New Chang 

og vil læxme Jembxmen ftem lige iil 
den lorecmsle Grænir. Z 

Gaaei over iilKaiolicis-J 
men. Londgrevinre Anna nf Des-I 
sen er i Fudbu i bemmelighed gaoet; 
over til den kaut-ist e Siirkr. 

Denn-: Tileqelse bar vatt stor. 
Lvsigt, da hnn Ved sit Giftermaal til- 
bører baade det nrøjfisie og hegsislei 
Hug, sont i .lief11:n.1tioneng Historie 
indiager en fre-. itmzxenoe Plads Hun» 
et en Dotter as Prins Karl as Proj-? 
sen, 655 Aar Himmel on Eule efier 
Landgrev Zrederii srf Hegsskn fasdødez 
Tronning Louisx cf Tgnmarig Bross 
Deu, used livem imn kslkv gift Den 26.« 
Esjcaj III-. z 

Spedalitbeden vaa Kreta. 
Til »Nitzaus Bari-alt" weddeleg: Det 
tretenfisse Teputekettarnmer hat den; 
1· Juli veritnget Lovforsiagei om at« 
iioleke alle Lenz ivedcililc under Sta- 
tens bestandige Forickg og scktlige 
Verru. Sanitidig bar Katnrel paai 
Forflag af den devxiterede Milojannis 
vedtaget en Tatsdtegie til Dr. med. 
Eblerg as Lobenhavn for at ,,udtale» 
Lamrets Talnemmelighed og Hsjaa l- tilse for de Anftrengelfet og vers-onli- 
ge Oer denne Læae tm udfoldei fori 
sit mennesietcrr lige Verk. « 

cfn danft udplyndret itv 
L o n d o n. Westminifter Gazette for- 
tæller i Folge »Polititen" pcm frem-? 
ftudt Vladg om en Dis-ask Mand, bist 
tscm Vsejen bjem fr-; Rimberley i End 
Etlfritashvor han bar Unkret ansat ved 
Minerne i stw Acr, i Lendon ftal vir- 

re bleven her-net bele sin opspatede 
Fortune-, 20000 Kronen 

To af har. - Ilkcdpagfagerey hvemS 
han havde givet an om sin Formue" 
ca sine Planet fsrte bam paa et Le- 
gishus ved ConrentiGatden femme-I 
med en Person, fom voaftod at vceke i 
Besiddelfe of LMUOU Bund SterlinzL 
of hville han itie vilde værc utilbøje 
liq til at for-irre det ene Tusinde til et 

Meinule lorn tuntsie stille en lignende 
Zum ved Siden- 

Det gjotde Dunste «.en Han lande. 
»Ja Opfordring Penqene i den skem 

medes Hat, og Manden fjetnede iia 
bereitet med denne «fot at vende til 
hnge med sine egne BanknoterC celv 
splaelig vifte han siq ilte niere, og hanss 
to Vennet fiernede siq ogsaa under detk 
Vaafttid, at de vilde hente hom. Men- 
bokte blev de alle tre I 

J Totsdags Ast-es reiste den for; 
bele sin For-nur bedtagne Danster 
hjem i en fotlvivlet Sindstilfiand. 
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Rufs Betstunde interessant oq nudcrholdcndc Læsniuq for 
— nimm-tumm- c a i- s s c I e a I K 

Et Muscrum af Undcrfc 
cllek 

Verdruß sjjttrkkvasrdithdkn 
IF- 

Jndcholdcndc ntasrkvasrtigc Natucsctnomener Skovrnes og Stettcrncs vildc 

Tyr. summ- Jugle og Inietterz ejeudommkligc Vandretc t det unmadeltge Dyb; 
stomttcde Natucjcsueuer, cic» etc« invbefattende Spendende Steuer inden 
Polarverdcncn og Tropcmez fæagdlendc Ttldkagelier under Messer, Ævcntyr og 
cpvageliek. escnvommelige Tkæk hos icemmedc Foltestag, stoxe historiste Be 
gweahedct etc. 

Tclligcmed en udvatgt Samling as Vvefi og Preis-, der cgncr sig for danske 
Leierr. 

As heut-U Davenpokt Northum, Dokt. Theol. For"attcr as »Fort-, Hav og 
Himmel-c 

Magtiuldt iuustreret,med omtrent 200 inmlle Jllustrationer. 512 stotc 
tospaltede Sidkr. Elegant iudbunoea. Fand paa Das-sc og Engelsl. Pris 
tun sl .60. 

Danish Luth. Publ. Hause-. 
Wust-, Nebr. 
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E Det bedste Ut. En danst 
kMand, Lars Jenseit, svm er bosat i 
then lille tyste Urfabrit Glaszhütte, 
»vor vundet den tyste Keiseks Wus- 
prckmie for det bebst tonftruerede Max 
rinetrdnometer. Det er fokste Gang, 
en daan Mund hat vundet denne Prak- 
mie, der bestaat af et Diplom og 1200 
Mart samt 800 Mart for Kronomo 
tret. 

Friherre Nordenskjøld 
d o d. Den hemmte svenfke Nordpols- 
sam, Baron Nordenstjøld, døde i 
Etpctbolm den 12tse August. Han 
var født 1832 i Helsingfors, Tinte-nd, 
as en Slægt, der i flere Leb bavbe nd- 
mærtet sig ved Talent og Begejstring 
for naturvidenftabelige Studien Fra 
Helfingfoks git hcm i 1858 til Stock- 
holm som Jntendant for Rigsmuseets 
mineraloqifte Samlinger. Undetføs 
Helfer as riet nordlige Jghav btev hans 
iraeniige Opqave og bang Berømmeli 
fe. Hans- Furt med »Beste« nordenom 

( 
( 

Numpa og Asien, 18"8----80, gjordes 
sum verdensberomt Netop nn er hans 
»Er-n i Bepreb med at foretage sn 

Tisdazclfesrejse mod Shdpolen. 

rit 
Land! 

J den l--»ike Koloni paa ,,Eoo« Banns 

IWARD cOUNTYp 
NORD DAKOTA- 

Stier sit-O Taiiile hat iuqet Land i 
Innre siolnni. udvalgt af Fiirlesaim 
iizrtictsz sicmite, og af bis-sie har all-:- 
rgcse de sleiie licht sig der. Endnu 
Lan der faag got-: Land iil ,,.Home- 
sicut-« der. 

Ter tilimnaes dIiifle Forret ninqS-. 
man nd i den ime By ,,, »Gewinn« Wust-; 

( 
s Jällr P. Q) i Zettlenicntet. 

Ieii iste og Jdie Tit-Ema i hvcr 
Hirmeb falqu paa de fleste Stniioner 
:.:Ef«e klietiitbilletter til Landsmere 

- "-Ji· d lcm faas fra TIIiinneaPol lis iil 
xiir et Ved cit henvendc sig til «Soo« 

J.:nci15 Landiontor. 
Liacledes have-H Præricland i Min- 

nkssm og Dakota, og billigt Stoy- 
lJnO i Wisconsin og ilJcichigmi paa 
,,Eoo« Jcrnbanem Lave Jembams 
ins-m — Striv efter Laiidiort og 
iilustxerede Fortlaringer til ! 

l) W. CASSEUAY l 
Land und lntlustrial Agssnt "Soo" Ky- 

Minnca oolis. Mitm- 

I 

Pianocr 
on Okglck. 
Kim qiv nug Anleh- 

ningiit nigiuess plus 
» iisiiqeiaiigoaiiideiTii 

lei· og Vemlin Sml 
kam-. oq man Olal Ini- 

dehnt mai-n hxr beoie 
Beiikigislikiatts.l)nhc. 
Livius iscmr Te skn 

insr bund Ti- Unflei, 
Pmno rilu Lipil 

c ins n 
-,·I- X« JUIAwik k- 

M in. s- im s. U n. 

Prima dansk OvidtoL 
Ihr it is. iiss ssulsl i, .is luliils Mit-l ini Himle Islsq 

qsi ll 
sii Hi Ha O:!:«i?k. il Mikqu i-«:·;:i.:qr1i:is.n« Isilhs 

l.i:s :’! 
Ihm-Hi 1-I«-11 

»Im «I-'t iIIIi1-" 
g« im u Hir- « is« »in-u « Muth-l- fom ikke eri den-findt 
Etkii«i1«.- :s;:.«i N «-!- Inn-Its imus i«.«l;:1-- i 

r1i.1 u- lssI I--1c·. «!l:is-:-«: i 
I 
» 

i 

I 

isksi s. ii I«, IIi l«11!k’ss!lls" 
s n 

Ist-Ih- (kit«v lknswing (’0.. 
Rat-inc-. Wi-. 

Alter-Malerin 
-.I di n- u««1sf«!n.:l«i-i, chisrm Pisnmiisix Vlssiniiisr 

Hin-i J i« ask-ims- ii::«t Lust-tut Hi Pfui il 
smqu «.- mum- is »in-o km I- 
..-...-»....»-. .... i-: !!ii:s-si!-J!s·sdr Sau-er 

CTnlnsl ist«-—- HI Uns Init- sl Nun-«- instit-UN. 

LIIisislzuwi vix-maxi- Wu knaner itl Vliiesiiununrk 
« ’- U· A.JENSEN, 

U Notils Nishi st» Cssunril Iklussis. lu. 

o- vk »Es-«-s:«!-X:3We-ksssssssz-IW « .f « ’«- -’«- « («- KHFJHWHHFHP Tit-L- -.- 3555 TZ PS Z- Sss sc »- -.-«.s « sc 

N tf Jutetesfant og unverholdende Lcsniug for Uns 
sy« VVMMULI O c I ICIOO 
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Jord. Lmv og Himmel 
ellcr 

Verdensultcts Underr. 

W futd oq livagiig Vksskivclse as nn, der et anerkang i hvkrt Kontinent pqq 
Jorvilovcu i Verdenshaocnc oq den flin. chefqm Damm-L T 

ngfrkct indcboldzsr 
sprrndende Ævcmyr paa Land og Han, Navnkunvigc Opdagelfet as Verdens 
ftsrstc Forsceret alle Tidsaldke og masrtclige Fortcelfcr i hvertaf NaturcnglRi e. 

Tcn omfatter Jotbens n est fremtagrndc fusiste Ernst, alt, der er farakteristtst or z, 

Menesteslasgtrn, Tut-ems, Fuglcne og Jasckterne. Je; samt en tivlig Bestrivelfe af » 

Anmut-erhaer det Ettllc og Indier Oav oq Jcstmvcnc Dabei-Z Uhyter, pragti 
fulde Søstasl og Blume-L cjeucommelige Fistc og Jndvnanete af Vandets Werden, z- 
mærkehgc Leeanstrmnmc etc-, ttllige med Sols og Zuemciyftemets forbavfcnde T 
Fænomencr. Drt hole udgot et rigt Eis-Kammer as alt, sont ck vibunderligt og IS 
nickt-sengt uaa Jordm i Dank-t, Lasten og Sinn-tun Z; 

« 
As chry Tavcnport Noktyrop, Ton. Tl)eol., forsattcr af slcre berømte 

Vasrtcn -«, 

Bogen hat over 301 smukkc Illustrationesx tr Hm storc Eidm og kostet paa 35 
cngelst rllcr Dunst elegant indbundcn tun 81 LU, portofrit nlsendt· F 

DANISH LUTH. PUBL. HOUSE, Slsih Naht-. FIE- 
» J« p ON «-. «s, g« »s« D- »s- .-- J- .-, p« mo« ,1« .-« » .-,«,.n p) m »I« Akv p- .s,- J- In .!« It .V«.--xzD-M.v s 

n« c« «« « « U -. skcs -.« «- -.-«’-.’ 4' B skscsk sccssifscsctcscsc ists-c « sc s IFM 

Symaskineu 
Billigc Priscr. 

,,Danstcrcn« Nr. t- 

Pkiö: 816.75. 

Godc Mafkincr. 
Vi set os i Stand til at bringe vore 

Lassen- nogle specielle Tilbnd paa sprste 
Klagfes Symafliner, i Folge en Kon- 

trakt, vi bar med Fabrikanten af en aj 
de bedste Symafkiner, der fabriketes. 

«Tanftcrcn« Nr. 1 er i alle Maa- 

der en god, solid og billig Symasiine. 
Den fyr linttigt, Uden Stof, hat 4 

lituffer og er af nyefte Konstruktion. 
Der give-J l« Aufs Garanti paa Mas- 

slinen. Enhber Kober vil blivc fnldi 
tiliredizsined en iaadan 31)niaitine, og 

sinlde den illc viere tilfredssiillende, 
lan den tilbageseiides. 

«Tnnfkckcn« Nr. 2 er absolut den bedste S1)1nasline, der falirilere5, og 
tun maale fig ined lwilten fom belsl Mufkine til langt højere Pris. Den hat 

tillige den Fordel frein for ,Tansleren« Nr. l, at den kan lntteg ned· 

TræaK e·det iidføre5, efter Køberens Lnsle, entcn i Eg elle: Valimddct1«æ. 
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,,Tanfkcrcn« Nr. 2. Pris: 818.75. 

BR
A-

 
T

 
?—

»--
·-Z

.-»
«. 

m
8»

 
Z

 
D

E
 

?-
 

I«
2.

2 
..,

-»
»«

-T
:-

Z
:»

m
 

»J
. 

Z
E

I-
 

ä
- 

E
JT

F
H

 
m

IZ
S

 
Z

-:
 

»»
- 

E
X

P
- 

.--
.-5

.:.
-.-

Z-
w

: 
Z

E
- 

»-,
..»

 
FO

R
-»

Sk
- 

»-
-.Z

k-
—

. 
»S

o-
,- 

P
 

-. 
P

 

Vi sial gerne besvare alle Sporgsmaal nie-d Henfmi til diSse Miisksner og 

giveOplysninger krit. Siriv kim til oS og vi vil give iiasriiierc zortlarinxp 
Beløbet bedes sendt med Bestillingen. 

Til ovennævnie Prifer maa Koberen lagge Fragten til der-IS nærmefte 
Jernbanefiation, Fragteu er 95 tsents for hver JW Mil og betaleö ved 

Modtagclsen. 
Til saadanne, som mulig tcenke, at vi ikke ka n levere Masiiner til de 

nævnte Priser, stal bemasrke6, at enhver Athen som itte stulde finde Masti- 
nerne i eulivet Henseende iom besitevne, kaii sende dem tilbage, og vi stal 
øjebliikelig retuknete det betalte Veljb samt Udlæg for Fragt etc. 

LCrbIdigst 

Danish Luth. Publ. Hause. 
Adr. »Danskcren«, Blair, Nebr. 

Anbefaling. 
Jeg ønsier hermed at tilkendegive 

min fuldstcendige Tilfredsheb med 

Symastinen »Danskeren«, sont jeg for 
nogen Tid siden kobte gennem Danish 
Luth. Publ. Housr. Den gsr godt Ar- 
bejde og et en god vg billig Shim- 
stine, som jeg ikte Lager i Betæntning 

sat anbefale til hvem som helft, der 
maatie ttænge til en sagt-am 

J. Jens en, Cedar Falls, Ja. 

Jeg tillendegiver hermed min Til- 
fredshed med Symasiinen »Dan- 
steten« Nr. 2. Den got godt Arbeit-e 
og tun godt maalc frg med Mastinek 
til højere Prifcr. 

C. Niels en, 
Blatt-, Nebr- 


