
»Danskeren.« 
Wiss den 1. Januar 1902. 

y 

Gudstjcuefter. 
Blase-, Nebe. 

Subztjenefter og Moder afholdeg i Blase 
Rufe evatkgelist:luthcrs!e Kikke til fslgende 
Liset: Hort Sande-g: Osjmesfegudgtje- 
Ieise M. 1().3«, (Altergang med sprud- 

anende Skriftemaal den lfte og spie Son- 
q i Maasecden). Aftesgudstjenefte Kl. 

7.30. Ufte Sondag i Maaneven tillige 
med Katetisation af Ungdommen; Zdie 
Studag i Manneden tillige mev Foredrag 
Fa hebningemissivnens Historie). 

Negelmccssige Mode-r i Kirken paa Oder- 
dqgu Hver Onsdag Aften Kl. 7.30: Bi-; 
belltesning. Hver Torsdag Affen Kl. 82F 
Ungdomsmsvr. Hveranden Fredag Eiter- 
middag Kl. 2: Kvindemsde (efter Tut i 
hinnen-nd- 

Religionsstole for Born over 10 Aar 
Litdag Kl. 9.30. 

Ssnvagsftole hver Sondag Fotmiddag 
Kl. 91 Atten- 

Hasrald Jenseit 
Pensi- 

Atgv, Nebr. 

Gubstjenefte den Zden Sondag i hver 
Manna-, Kl. 10.30. 

Oanald Jensen, 
Wurst 

Kennatd, Nebr. 

Gubstjeneste den Iste og sdie SIndag i 
hvet Maaned Kl. 10.30 Form. 

K t. A n k e r, 

,—. Nræft 

Lmaha, Nebr. 

J Pella hauste ev.-luth. Menighch Kitte, 
North 26th Street simellem Grant og Bur- 
dette) holdes Haimessegudstjcnrfte hvet 
Stndug Formiddag Kl. 10.30 og Ästen- 
gudstjenefte Kl. 7.30. Sondaggfkole Kl. 
12.30 Eftm. Pigemøde hver Torsdag Af- 
ten Kl. 8. —- Alle ere bjertelig velkomneZ 

G. V. Ehristiansen, 
Vtceft. 

Vopel: 2219 N. Löth St» Omaha, Nebr. 

I» 

Blair, Nebr. 

Mifs Anna Haufen, Leererinde i 
Drum, har været Gæst Paa Stolen i 

Jene-fetten 
— Nytiaarsdag blivet der Guts-stie- 

neste i Kirlen Kl. los med Altergang, 
hvottil Striftemaalet begynder Kl. 10. 

—- E. C. Pietce er den bekendte le-« 
dende Forhandlet af alle Slags Mob- 
1et, Sengefjedte og Madraser, Bat- 
nevogne o. s. v. Han vil scelge bil- 
ligere end de store Hufe med glimrende 
Katalog. 

—- Arbejdet paa den nye Kirke gaar 
igen rasi fra Haanden, og den ybre 
Murstensbeklædning er snart færdig. 
Bed Menighedens Juktrce tredie Ju- 
ledag føltes Mangelen paa mere Plads 
ganfke eftextrykteligt. · 

— John McQuartie hat et stort 
Oplag af Bygningsmaterialer og 
Kul til laveste Priser. 

—- Fomilien Nielsen fra Omaha 
hat i Juletiden aflagt Bespg hos detes 
Svigerspn og Dotier, Mr. Og 

« ers. 
Carl Nielfien. 

— Matthew Appel og Ernst Jor- 
gensen fra Fremont Butter hat vætet 
i Besøg hos R. C. Johnsons i Zule-l 
tiden. T 

Hvad vilde De synes om Dens! 
Ksbmanlz hvis han folgte Demj 
Sand i Sieben for Saiten Hvad me-! 

net De om en Apotekek, fom tilbyderI 
Dem en Stedfoktrceder for Madisons 
Medicine Co.s Rocty Mountain Tea.! 

Farnham Fa Sampfon. 
l 

— Paul Petetfens Bern, der hats betet sygie, antagelig af Skatlagens-; 
sehen er nu igen i god Bedring 

Kvittering. ! 
Til den nye Kitke i Blait. For 

witterjets s10z Jens- Gorm Jensem 
·Biair, 84.00; Niels Hanfon, Lyons, 
-85.00. Jalt 819.00. 

C. X. Hans e n, 
Kasserer. 

Drin-lede- et reitet » 4 Oe Ospsssov 22 fu sakcshs Mascwvs I-! sszss II . sp-».-.--- ----- 

Vom ins-Im as samt-« det tm san berstet-ists 
Mo cata- 

:s.3. Ihn-ev s- ci» cieer. kostet-»O 
VI unstet-sacht hat kkenbt F· :.X Eseney the Idste Is 

Ist og trat bau et alde es habet-US tolle Fort-enttau- 
Tmnscksiouet og sisassitlt tStoa M at opsplde sahe- 

Mtgtelie. betet Firma but osataget 
Welt « Traut, Wholesale Dtugiäiithlolebm V« 

satt-ing, Linn-s statui- Wholkiaolsj Vmggtfts, Toledt,O 
stillst Getan-b Cato tages tadvtndikw oq vix-ke- 

Itttkte one-. Blotset oq Systemets Oliv-h aber Brig 
He Ifttio Fluch-. Satzes If alle Apotheketh Ich-es- 

ssllss MI PM- et do bebst-. 

Pianoer og Otglcr. 
cgfaa 

mindre musikaler Instrumente-r folgt til lav 

Pris, cette Vilkaar. 

IPZUPM Halle- Music co. 

Oplysmng Ønfkes. 
Jeg Instit at besticht m Vatbec Stues 

euch nett eller vev en danst Kirke Vit 

tosend-etc san venlig at sktioet til mig; de 

Hist ilse anget, om Byen er lille, eller om der 

tun sub-c i Inveieir. Sich-, og jeg taki 

fest heb-me Adresse: Barba- »Dan- 
NS Ost-e, Bleir, Nebr- 

J« CTWWX 
Kors«s«ssds1nccr 
W- -- 

N 
IN 

Chiragkfsydsich 
Mandag Morgen den 23. Decem- 

ber døde Anders Jensen fra Flsade pr. 
Nykøbing, Mars, Danmark; han blev 
omtrent 77 Aar gammel og var en af 
de gamle Krigere fra 1848. Ved den 
afdødes Baare, Juledsag, talte Pastor 
Nielsen over Tetftem »Mefteren er 
her og kalder ad dig; der hun det horte, 
rsejste hun sig straks og tom til ham,«' 
og betonede, at det er vort Haab, at 
Mesteren Jesus Kristus hat kaldt 
hanc, ved hvis Baare vi er forsamlede, 
hjem til fis-; men deerr stal det ogsaa 
lde til eder, der sorge, at Jequ Kri- 
stus kalder paa eder og os alle for at; 
vi alle kunne samles i Guds HerligU 
heds Rigse. — For omtrent 2 Aar 
siden fejrede Anders Jensen og Huftru 
deres 50-aarige Guldbryllupsdag, som- 

givet af Slcegt og Venner. Dsden 
skom ikte uventet, og ftyrkede ved den 
hellige Nadvere, Guds Ord og Bsn 
tog de Afsked med hverandre i den fid- 
ste Nat, og stille fov han hen med 
Bpnnens Ord og Hiertefuktet: »Him- 
melfte Faden føde Jesus-, Helligaand, 
hjælp mig!« 

Fra Stolen. 

sBlair, Dec. 29. —- Engang blev der 
i »Danfteren« spurgt, om man itte 
igen Aar sit noget at høre fra Sam- 
fundets Stole; og saa blev der talt 
om, at man burde jo virlelig ogfaa 
strive n«oget; men selv om der forefal- 
der mangt og meget paa en Stole, ho- 

"rer det jo alligevel i Reglen til Hort- 
dagsbegtvenhederne, det er saa vanz 
steligt at faa noget »interessant nok«" 

.for en Apis. 
J denne Tid har vi altfaa haft 

Julefetke, og det mærkes blandt andet 

ogsaa deraf, at Flokken paa Skolens 
er bleven faa lille, og Stilheden i ogs 
omtring den store Stolebygning lidt 
usaedvanlig. l 

Juletræet eller Træerne — for vi 
havde to — blev som sædvanlig pyntet 
til Juleaften, og da Klolken tingede 
og hele ,,«3amilien« samtnen med nogle 
faa Besøgende forsamledes i Stole- 
falen, var Forsamlingen ikke saa lille 
endda. De gede, gamle Julefalmer 
blev sangen og Pastor Møller oplcefte 
Juleevangeliet, hvorefter Pastor Art-s ter oplæste et Digt om Hyrderne paax 
Matten; igen en Julesalme, og saas 
oat Lysene, der imidlertid havde for- 
voldt en Del Forftyrtelse med bebt-li- 
vende at antænde Sager, der itte 
stulde braende — tildels nedbrændte, 
og den glade Tid for Posernes og Ga- 
vernes Uddeling tiog sm Begyndelse. l En af vore Piger var syg og tunde 
ikke vcere med, itte engang naar hun 
,,tog sin Knabe paa«, fom hun lceng- 
selsfuld smeslesispp men hun er nu igens 
i god Bedring. 

Mifs Jakobine Nielsen, der var 

temmelig syg i Efteraaret, og ille 
siden har følt sig fuldkommen rast, er 

rejft til Omaha for at vcere under sta- 
dig Lægebehandling for en Tib. 

Peter Mortensen fra Albert Lea, en 

af sidfte Aars Elever, har besøgt Blatt 
i Juleferien, saerlig Paftor Møllers, 
hvor hans Syster opholder sig. 

Pastor Frimodt Møller har mod- 
taget Kaldsbrev fra Menigheden i 
Albert Lea, Minn. 

Andubon. Iowa. 
Larg Peter Madsen og Hang Ni- 

elsen fra Eli Horn-Egnen, har begge 
tobt fig Farme her paa Pladsen 
Madsen bar købt en Mit vest for Kir- 
ken og Nielsen to Mit vest Vi ønske 
dem med Familier velkomne iblandt 
os, ikke alene, som Selstabsvenner, 
men ogsaa som Trossøstende til at 
dele de aandelige Godet, samtnen med 
os. 1 

— Her bliver flere og flete Danskere, 
og Størfteparten her i Ncerheden be- 
føger svor Kitte, faa den nu ved flere 
Lsejligheder er næsten fuld· 

—- Endskønt Pastor Weismann hat 
en lang Vej hertil, hat vi alligsevel ikke 
saa sjeldent GUdstjeneste, især i Juk- 
tiden hvor«vi havde Gudstjeneste bau- 
be Lille-Juledag vg Juledag. Anden 
Juledag havde vi Juletrce og i det 
dejlige Befr, vi havde, var der mødt 
mange baade Born og Boksne, der 
sjensynligt glædede sig ille alene over 
de mange Julegavser, men ogsaa over 
det Ord, der lød nu fra Triften« 
de tsakkede Gud for mig.« Det« var 

Menighedetm, der den Gang taktede 
Gud for Paulus; vgsaa i vote Dage 
er der mange« der tatte Gud for Pau- 
lus og for det Ord og de Fotmaninger 
vi hat fasaet ved denwe Apostel. Og 
der hat senere altid stärkt Mand, som 
Menigheden toller Gud for, saaledes 
Luther og de to nys hjemgangne 
Stridimænd, Wilhelm Beet og Ppr- 
refenz men, first ogs mest stylde vi bog- 
at Lalle» End for vor Hette Jesus 

Kriftus, den store Julegave, uden hveni 
vi ingen anden Julegave havde faaet 
Ja, godt var det, om vi kunde leve, 
vidne, virle saaledes, at andre Men- 
nester runde komme til at tatte Gad! 
for os. —- ,,Vi ere Fremstridtsfolt«, 
bemcertede forleden en Mund til en 

andeu, han hadde iøbt sig et Siykkei Land til sin Farm Ja, di eve Frem-- 
stridtsfolk, nogle tøbe et Styike Landl 
mete, andre faar chegflokken for-J 
get. 

Vi ere ogfaa Fremslridtsfolt i den 
Henseende at komme godt op i Aarene, 
ca alle blive vi lcrngsere jo ældre, og 
Spørgsmaalet: Hat du levet Livet 
som du butde eller som du vilde, bli- s 
der miaaste af dybere Alvor og format 
sig til et andet Spprgsmaal: ,,Hvor-i 
dan stal vi blive Fremsiridtsfolt pack 
den himmelsie Lobebane«, saa di i 
Lighed med Paulus vil ,,jage« eftet 
det evige Liv, om vi dog kunde gribe 
det. Thi faa sprst bliver vi rette 
Fremsttidtsfolt. 

Nccnals Wis. 
Juledag om Eftsermiddagen havde 

di Juletræ her i Kirien for Sprungs- 
stolebørnene. Vor Sendagsstole, som 
tceller 125 Bern, dar den Dag tnap 
fuldtalligt begrundet paa, at nvgle var 

syge af Mceslinger, fom bar vætet nie- 

get slemnie her i den sidfte Tid; der et 

vist itte mange Hjem, hvor de itte hat 
vceret. Efter at Bernene var bleven 
famlet om Trceet blev et Program 
gennetngaaet af Bernene 

Derefter talte Pastor Jensen kurie- 

lig til Forsamlingen og mindede om 

den store Juleglcede. 
Fr. Nielfen tattede paa Stand-Ieis- 

stolens Begne Menigkicden for det 
fmutte Juletrce. 

Julegaverne, fom var hobede ep 
rundt om Trceeis Fod, blev derpaa 
delt ud, der var blandt andet en ftor 
Patie til Pastor Jensens fra II 
foreningen, indeholdende et Guld- 
tceppe og ligeledes en Pulte med Solv- 
tøj fra de unge til Pastor Jensens. 

——Miss Nora Nielsen fra Sbicngo 
har t Julen vceret hjernme i Bespg bog; 
sine Forældre ; 

—- Mr. oa Mrg. scar Olsen fra; 
Marinette bar vceret i OPest-g hoS Rag ! 

mus Nielsens. I 
— Prof. Nielsen og Hustru fra! 

Standinavia har vceret i Bespg hoss 
Mes. Nielsens Fonder » 

—- Efter Forlangende af ArbejderneH 
paa Papirmøllerne bei i Byen, vilI 
Møllerne fra 1,fte Jan. blive standset 
Lordag Aften i Siedet for Sondan 
Morgen. Nattearbejderne, som indtil 
nu har maattet arbejde 78 Timer one 

Ugen og alligevel iite faaet Betaling 
for mere end 60 Timer, vil altsaa nu" 
flippe af med ltt Tiniers Arbejde og 
alligedel faa samme Len· 

Priestern-de 
Præstetnei de thnde Wisconsin- 

siredse og i Illinois- sinds holder, vil 
Gud, Mode i Chicago, Jll» fra Tirs- 
dag d. 14. til Torsdag d. 16. Ja- 
nuar. 

Folgende Emner ville blive dres- 
tede: « 

1) Guds Ords Fortyndel- 
se; idette Emne henligger fta 
Modet i Fior). 

21Prcestens Stilling i 
Menigheden· ; 

B) Vetydningen af den tri- 
stelige Vællelse, 
a) Vanstelighederne ved samme, 
b) Velsignelsen. J 

Hver Aften holdes offentliat Op-: 
vyggelsesmøde - T 

Enhver Prcest i den foten. d. Kitte- 
stal være veltommen til Medet; men 

især annsodes alle Prcesierne i de 
Krebse, for hvilie Medet holdes, orn 

at komme. 
Hver Præst betaler sin egen Rejse;« 

ellers blivet Opholdet under Msdet 
frii. 

J. P. N a a r n p, 
Fort-«- iee D. n. Ti!:s.-Kredk. 

J. S s e, 
Fast-id· for b. i. Was-RUDO- 

J. M. H a n se n, 
Finde s Jus-rede. 

i- t- - 

Ebenezer, Gethsemane, Golgatha 
og Siloams Menigheder i Chicago 
indbyder iil Priestern-den Jud- 
kvarieringen vil blive fordelt mel- 
letn disse Menigheder, og der vil blive 
holdt Msde en Dag og Akten i hver, 
Menigheds Kiefe, sauledes at fsrsteJ 
Dags Mode holdes i »Ebenezer Kir- 
ie'«, anden Dags i »Golgatha Kitte« 
og tredie Dags i »Siloams Kitte«. 

Jndmeldelse til Deltagelse i MI- 
det sendei til underiegnsede inden d. 
10. Januar. 

»Da nu, lad dos hettenö Kraft vife 
fis stor, sont du hat talei og sagt« 
(4 Mos.14,17).- 

J. M. hausten-- 
Mö V. Ehieago Ave» Chieqsm Jll. 

NO. Prof R. P. Weidner vil 
holde Fotedtag under Priestern-bei 
Tor-das Eftetmiddag 

Dei er ille Kutten- Skylds 
Det ct ikke Handelsmann-s SIle, 

at den løfe Kasse. som De netop hat 
kjøbt, er faa fotstjellig fta «famme 
Smng som De kjsbte far. Kasse, 
som kjøbcs los, er altid fotskjellig. 

Den forseglede Patie, hvoti «Lion« 
qufc scrlges, sikter Ensarteihed i 
Smag og Styrke. Detved holdes 
ogsaa Kaffcn fersk og sikret fuldtoms 
men Renslighed. 

V! k« Os;10 f thue Onu tmdeticivith 
WI« cI ones mish Moos-e - Ho 

Meiji«-ims- mit I Weh M. kamned IW VII. CI 
Moos-C- Stnck Food oil che- szin mete end 
1.t)IP1. ml Mosis; hvss Ins-. vordre ui in- 
.-.".1 Quarke-. Hist l, ums Te sit-lass Tot-es 
Eist« AOOKES sTOCK FOOD C0.- 

Konnt-il lclusisk lu. 
IT A --·::I-r wisse-L twor inqu i«1«1h11»1cststtsrs. 

s. v 

(8-Icndommc ttl -alg. 
Tusker Te at fkbe en god Fami, da afljg 

os ct Bripr tm ( xou donfke Zeitlanan De 
vtl jfte smxndc du. Priju poa Farme er 

im 813011l840ok91crc Zhiv til mig og 
jeg m liivme m l)«u zxoxcipmgset 

Ilkkbedtgst 
Joha n Jørgenjcn, 

West in mmf, P. L» Wi 

om Dagcn 
og disk-mer i stntsm Forticnsste 
gomntmsr vt entwer, sont ta- 
kwr qucxitur for Dorc Immo- 
Uskc, Haltung Lat:ns:apc. kr- 

Imojc Div. Billet-en Jngcn 
Risiko. 

9.«s- säFsLSERMAN LUle 

Jernbaneliste. 
Shieago. st. faul. 

minncapolis s- owed-. 
S F J p II «:. 

Nr. 7. l«nuitul';188en;zcsr .««·.4««· l««r1n. 
1. (li). du· 1()»-3» 
5. du« du« DUE l«Jt·l. 

X u r(1 pati- 
Twin (.’1ty l'a—;s·«ng(-r OMT Ersu- 
Nnux QUY Fasse-user 3.34 lch 
Unmlm lähmen-pp tust —- (1
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F.. S. s m. U. og s. s. s- Pac. 
V e dt II u u. 

Nr. Its. lJntsuln Passe-»Mit DIE-Z th 
Is. Mit-Hi lllllsi Russ. «i««'41·)i"t· 

IM. Arcuntnmdzttjun. THIS — 

U st Hi sc u. 

Bl. .X(-(-«1nm»(1sttjun AJN l·«rnt 
LU. Mu. Vmäky Pius-. Lyku- 
-s. (·nn««x»«)1«jmiked. Lkpxs 

En lillc Julcgave 
lUlll. 

Af Vilh. Beck. 

CI IlUt Lplaq cr udkummcn og 
alle Voftillinqisk nji MU- hehr-W k »t, 

san lckngc Lplaqkt vom-. Oqu 
dcnnc er Pastur Betts- sidftc »Eintr- 
gavc«, Pris ist«-. 

Julcsticrncm 
l!1111. 

Vj har cndnu et lille Lplag ti- 
baqe af ,,Julcstjcruen« for lWL 

Vestillingen hebt-S sendt fnarcst, in- 
dcn Lplagck slippcr up. Jndhuld 
og Illustratme ovcrgaar Juli-- 
ftjcrncn sur 11)00. Pris 5()c. 

As »Juleftjerncn«« for 1900 ha- 
vcs cndnu noqlc Ztykkcr til Mc- 

»Julcstjcrncn« 1899 sælges til 
kt111335c. 

Musik-h Luth. l'«hl.1l()use, 
»Mir. Nishi- 

Alter-Malerin 
vq andre unnstmalcrin, iaakvta Vorn-ersieh Blontsles 
samt Laut-flehs: oq Manne-Erkan- o. s. v, udssrsi 
sinnst oq billigt. Liebste og sinker cawoktktcse Fand-! 
(Tul)(.-("»l»rH m pnskmtml nun-»in hemmt-. 
drittllmgisr modu «e-:— pro Dom-mer til Attrirnuimisi 
"«i-"« H. JENSLN, 

U- Xottb Mai-) di» com-cis »Um-. l« 

s-t -O gl til meqet mo- C ne r er satte Prisci- 
Bekveus sitt-sie Musikfortetning, Luna z- Haus« 

tut-oder Its-me samt-b for qi form-abst- Sauen-L 
at Lok- scdmly III-Steh ist folgt ior Dir-, im Um 
r tec. cost Ist koitkde M, nu si2..-0. Anmu- Dig- 

set cito til kniete Busen Fraqten von cnlkt et 

Institu- Is sendet Ort-let sonst-. Von cralec 

It Inange one Joch-dringet oq er long-. re heult-. 
lkip was Mer Katalog. 

Lyon ä Hedw- cmasicszsh 

Dr. Georgc Laugstafß 
tidligere praktisekenbe i St. Johus Huspitm 
New York City. For 2 Aar Samt-g- 
Tokonto General Hospitsh can-Ida 

-- Specialist 
minnt-L indbefattende Ins-thirty min- 
Iefvgdommr. Ores- RIM Simses is pud- 
iygvomiur. 

Blair. Nebr- 
Konton Mein Str» Ist for Posthnfer. 
seinet- D1. Seh os South str- 

! Kom nojc i Hu, 
; a.t De ikke kvbcr Villettek til euer fra 

; Dverrtg, Norge,Dannm1-k og 
» 

« 

Finland 
for Dem sclv ellek Tores Bcnncr found 

Te et blevcn u: kdc rkttet om Pkiicn paa - 

ANERICAN LlNE 
Beim ca of von- chnter cllcr tilstriv s 

oø om Brig oa Reifkvlau m. m. i 
AMERICAN LlNE s populasu oq chbe i 

kmdkc Tinnssktbe n gmn fm New York 

Akknladrwliia lwu Uka 
EKICAN UNE' S allucm fonld store- 

« 

og unselige Flnadc er nnng bleocn for- 
« 

pgct tmsd slms ftorc, unc Tau-Wide. 
lnternational Nav. co» 

(««)I-. ldtsisklscsrn E 
U"xi—ltis1kst()n Std» 

chicaga 

Vor danske Land-AM« 

Jamcs H. Platz 
indbyder horch Landsmwnd til et be- : 

sage hans Kontor i Bknin Nc·br. 

100 Fako og 40 Hufc 
samt tots til Jalg 

Bloiri cg Ente-gn. 

Form Laan tm Agfnrance tegttks, 
III-« Shsivcftek Cirknlasm 

Nu er dct Tid at kobe« 
da vi hat faact alle vore nyc 

s Vintervarer. 
Vi hat alt, hvad De ønfkcn 

Rom inb og gio os Lejllighed til ot lade Lem 

Ums 25211 m occ. paa alle Pan-L 

Sas Bros. 
W Utah ««t·:-skc’1kuichor alle Laubrrutuhsm 

Sänger Zy- Moskan F 
60.«0 og 65.t)0 Afdmg soc fuld Vesoling 
Manne Maskineriitanvm. 81300 i Ulfdrag 
pr. Manard ozx wen Nichts-r schlang-L 
Wand-e »Nimm sfkm or m. uys tsssofkiner 
as andre Minimu- 812 W Ja Pp- 

S. E. Roms-, Am- 
Mini. Ruhm 

Vor um 

Smcdcforrctniug 
du« Statt Zi. mvxtfot Winsepg Isijcc) 
er nu nahen og sIsIbesulss til Lands- 
masnds Zøgitjng. Au Zlaqiz iil Fagct heu- 
hsttsnde Arbeitn- udfmesz lnmmc oq m mo- 

dewk um«- N. Jplmscn CL- Co» 
Nun-, kin- 

NWWWWFWWW Dr. I.F- N Stett-art- 
Lcrge og .Kit«urg, 

Kontor over Hallers Apotet 

—Blaik, Nebr- 
UMUMMUM 
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Martin Tiefer 
ØBarber og Ftispr. XII-IX MTM 
Z txt-v mi- usw«-de qunuediciih 

hemmt haatvekslem me, 75c og 81 »Am-. Maske 
SIÄU M nlokmt Nikllem 

Box1. 2. Ami- N ok. kz . 
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— »An-sauer i Tal-mark besiij af— 

KgL Dunst Läcerqu 
Chro. Oliv- , 

Lmnlim s « Nein-s 

vis De ostftkk cu home made Ak- H bcjdgvoqu etler Dctcg Nimgy 
for-met, en Vrcmic paa Von- 

ncn on al andcn Elagg stgn oq 
Grovfmcdurbcjdc, lscnvcnd Dein til 

C. A. Hoff, TUTTI- 

Symaskiner. 
Billigc Priscr. Golde Mafkäucr 

Vi set VS i Sturm ijl ut bringe note 

Lesen- nogle Und-Ue Ttlbuo Uaa fo:ste 

Klaizsfcss Sy:::ustiner, i Fels-c m Kon- 

trott, vi hcr used Fi.bkik..1 un us in as 
de bedsfe Emnastisrcr, der s-:!-ri1cje-«J. 

,,Tuufkctcu« Nr. l er i i.ll-: Maa- 

t:cr en god, solid pg billig 51)111as!ine. 
Den syr lntriigL utien Ewi, imr 4 

Stuficr og er as nucjte Kktkslruttiom 
Ter gäbe-;- ICD Rats Gnmnti paa Ma- 

stian. Euhvsr Kober vil blive fnldt 

filftcdsz med en scmbcm El)nmsiänc, ng 

stulde den itte mrc Alster-Sitzunka 
san den tjivagesmmss. 

»Tnnskckcn« Nr. 2 er absolut den bedstr Symustine, usr fubutech oq 
tan moale fjg med lwilten som helft Mastine til langt heim Pris» In tm 
tillige dirn Form-l frem for ,Ta11sleren« Nr. l, at den t.«·.t mika net-. 

Træarle,det udftteszy citer Kober-eng Luni-, knien cW eslssr L —.11m«."»«træ. 
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«Taustkren« Nr.:. Pris: 818.75. 
Vi slal gerne besvarc alle Spørgsmaal med Hensyn til disle Masliner og 

give Oplyömniger fklt. Slrlv lun til og og vi vil give Icærmere Fortunan 
Beltbet bedes sendt med Bellillingen. 

Tit ovemuvnte Priler maa KIberen lægge Fragten lll dereS nwrmestr 
Jernbanestatlo!, Fragteu er 95 Centz for lxver 500 Mit og betalez ved 
Modmgilfm- k- 

Til sank-sung som mullg laute, at vl ille lan levere Masiinek til de 
nævne Prim, stal bemerktes, at enhvec Liber, som ilte flulde finde Masti- 

.nerne i enhoer Henseende lom besitevne, lau sende dem lillmge, og vl ital 
spjssblillelig relurnere del belalte Beljb samt Udlæg for Fragt etc. 
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Danish Luth Publ. Hause« »so 
r. «Vansteren«, Blair, Nebr. 


