
-»Daufkerei.« 
Omag den 11. Juni 1902. 

Gndstxeneptcn 
B l a i k, R e b t. 

Ofen-per es Msdek afholdes i Blait 
cnuselisisluthersie Kirte til fslgende 

: ver SIndag: hsjmesfegudstjes 
Ic. 0.80, Untergang med spend- 

Ctrsstetnaal den ler og sdie Sin- 
i Aaauedenx Astengudstjenefte Kl. 

Gase Studag i Maaneden tillige 
set atten af Ungvommenx Zdie 

i naneden tillige med Forevtag 
Oesuhsemissionens historieL 

Wem-Ists Moder i Kirer pas dveks 
Oder nsda Aften Kl. 7.30: Bi- 

ius. hvek otsdsg Affen Kl. s: 
imsde. Zveranden Freitag Efkees 

cl. 2: vindemsde Hm Tut i 
e). 

lhionsstole for Bsrn over 10 Ase 
,i M. 9.30. 

Izudassfkole hvek Sondag Foemiddag 
Men. 

Hacald Jensxn 
Bereit 

A r g o, N e b t. 

Ivdstjenefte den 2den Sonng l bvek 
ed, Kl. 10.30. 

dneald Jenseit, 
Presc- 

Kennatd, Ne«bt. 
substjeneste den lfte og Zdie SIndag i 

Manard Kl. 10.80 Form. 
K r. A n k e t« 

Prakt. 

O m a h a, N e b k. 

J Pella danfke ev.-lutb. Menigheds Kitte, 
Hut-h 26th Steeet strnellem Gram og Bur- 
Iktte holdes hsjmessegudstjenefte hvet 
Cis ag Foemiddag Kl. 10.30 o Aftem 

Meinteste Kl. 7.80. Studags ole Kl. 
Einn. Pigemsde hvek Totsdag If- 

tm Kl. 8. —- Alle ere bieteelig vellomueZ 
G. B. Christi-zahm 

Bereit 
soviel: 2219 N. 26th St» Gutach Nebe. 

E. 

Blait, Nebe. 

John Richter, Fadens-. til szeren of 
Seglværket afgik i Mandags ved DE- 
den og blev begravet i Titsdags. 

—- Sig os, hvorfor en Avoteker altid 

tilbyder Dem en Substitut for Modi- 
fpn Medicine Rocky Mountain Tan 
Er det for Deres eller sin egen Skyle 
Zank over det. 

Farnham 83 Sampson. 
—- Mrs. Emily Kline dar saa adel- 

dig at falde forleden og sik sit hpjre 
—.Vaandled slemt besiadigei. Da Mes. 
Kline er en meget gammel Kone henved 
76 Aar, vil Besiadigelfen volde ikke 

-, san lidt Befvcer for den gamle. 
E —- Klog er den Pige, som tager 

Rocky Mountain Te. Det fylder hende 
»Und Livskraft og gar hende glad vg 
Mfred5. 

Farnham cke Sampson. 
J —- Miss M. Berg er kejft til Ken- 
itatd, hvor hun i nogle Uger vil holde 
dankt Stole. 

—- E. C. Pietce et den bekendte le- 
bende Forhandlee af alle Slags Mitb- 

, Sengefjedee og Madraser, Bar- 
»Osvogue o. s. v. Han vil scelge bil- 

Were end de stote Hase med glimrende 
Katalog. 

—- Man maa ansteenge sig for at 

Zolde det gaaende. Hvis det gaar til- 
Hase for Dem, tag saa Rocky Monu- 

Jcin Te. Dei givet Krafter. 
-. 

«.,·» Farnham ckc Sumpf-m 
«-- John Mc- uattie hat et stokt 
plag af Bygningsmaterialet og 

Keil til laveste PriseV 

0100 Bilds-eins 8100 
dem Blabz Laien sit see-e fotnozede over at Ufer-, 

II der cki det samt-sie m supqu Legt-DI, Lea Unden- 
kabea et blevei i Stand til se kom- 0 alle pas Lu- 
iet, og set et Istnrrik Halm Garant- curek et del 

etcer versenge kclbtedelsesmwdch ragefmnrkn heu- 
ber. Do Kam-r u es kunntuuonel syst-»n· fort 
tm den en konstitutiouel Gehe-ableug. Its-IN Ca- 
ttkkh cui-S tngez End, wisset denkt- vIs Elodet so 
Cletbmdernet Lasten-eh tilmtezaspi der-ed THE-m- 
Ieets miqu sg sit-er Patienten ctkkkh set at ovbvggc tonstirutionm og bpælpe Naturen II Fort fn Akt-espe- 
Ciekae lieu-lag wegen Itltto til dets elbredende Kraft« 
It den«-»der et hundrede Toll-m soc hoen Tilsalse.. 
spat deunesiedieia Use bevitkkk Habt-selte. Sestos 
ifm Lüste og Mtmegbpkd. cum-es r 

k· si. MCNZY C 00.. Tomde 
I· Dutqu bog spothekekr. 
saus- fsmuy Pius et de disse- 

Dansk Koloni 
Its-— i Oregon. 
Den banfke Kote-nd Danebo, ved Eugene, 

Oregon, anbefales til saadanne Lands- 
mænb, som maatte ønite at fresse Bo paa 

Otisehcwskyftem Oplysninger om For- 
hvldene samt Pris paa Land giveg med 
stredvillighed, naar man henvendek fig 
Mk H. Messen-m 

Enge-ne. :-: Oregon 

Pianoer og Otglct. 
cita- 

Mte musikaler Jafttumenter folgt til lav 
«· « e M« um on muss-stilis- Musle co- 

HI- IIIK Urs- 

W s mum- oemes as 

M Dunst Bier-Komik, 
.w« Entkl- Iei- 

Korrespondancer 
L incoln, Nebr. 

Sondagen den lste Juni var en 

Højtidsdag i Vor Frelsers Menighed 
med Konsirmation; der var blot en 

Dreng, J. S. Hansens Sen, men det 
er altid en Hojtidelighed at høre de 
unge hetræfte deres Daahspagt, sorn 
en anden ved Tauben har aflagt i de- 

Hres Ited; oet er ogsaa en Paarnin- 
Idelse for os celdre at faa Tanken dra- 

get tilbage paa vor Daab og Konstr- 
mation. 

Da vil det Spørgsmaal sitiert 
komme frern i mangt et Hierin Har 
jeg nu ogsaa stræbt cerlig af Hjettei 
efter at holde det hellige Løftr. Ja, 

sda maa oi vist satte af Hiertet: Her- 
re, hjælp os! Men da er det jo en 

stor Trøft for os, at Jesus har sagt, 
at hvad soin helft vi bede Faderen om 

i hans Navn, det oil han give os. Ja 
give Gud, at Verden ej med al sin 
Magt, os rotte stal vor Daabs Pagt. 

Orn Aftenen talte Paftor Chr. H. 
Jenfen fra Racine fvor forhenvaerende 
Præft). Han fremtaldte for os Esan 
og Jakob, at de begge havde not, thi 
da Jakob viloe give Esau noget af sit 
for at mildne hans Vrede, siger han 
jo, at han hat not, og det vifer os, at 
Verden har not i sit eget. Jakob hav- 
de ogsaa not efter hin Nat, da han 
ftredes med Herren i Bonnen og blev 
velsignet af Herren: det er jo sinnt for 
alle, saa mange, som i nogen Maade 
har beghndt at vandre med Herren, at 
vi rigtig for Aloor tager Kampen op 
ved at lade Guds Villie sie blandt os, 
og vor egen hliver lagt tilside, da hat 
vi not. Dei er stønt at rnødes med 
garnle Venner. Paftor Jenfen slal 
have mange Tat for det Vidnesbyrd 
han sil Lov til at aflcegge blandt os. 

— Miss Ssbolm har været i Be- 
spg hos Jens Rasmnssen nogle Dage, 
hun er not pas Hjemtejfen fra Jndian 
Territoriurn, hvor hun har holdt Sto- 
le for Jndianerbsrnene. 

— Natten mellern Onsdag og Tots- 
dag rasede der et heftig Uvejt over 
Lincoln med Lhn og Torheit. Lhnet 
slog ned mange Siedet, og et Hus og 
en Stald nedbrcendte sont Folge nf 
Lynnedsiag5 oi sit tillige en heftig 
Regu, saa alle Gaderne lignede smaa 
Floder. 

Elk Horn, Ja. 
Mes. John Brun med Søn samt 

Mifs Anna Hausen er paa Beføg hos 
Slcegtninge og Dem-er i Ell Horn. 

— aånius Hedegaard hat folgt 
35 Acres Land til Jens Rasmussen 
til en Sum af 860 pr. Aue Mk. 
Hedegaatd lebte fornylig Land;t til 
47.50 Pr. Acke. 

—- Pastor Sprensen nieb Familie 
hat vceret i Bei-g hos Pastot Gre- 
gersen, Aimballton Pastoren var vaa 
Vej til Des Moines for som Medleni 
af Elsamenlomiteen at overvaete den 
aarlige Etsamen naa Grand View 
College. Jmidlertid blev han ineget 
Pludfelig syg og maatte opgive denne 
Reise. 

Stolerne i Clay Township hav- 
de Fredag den 80 Maj deres aatlige 

iudflugL fom denne Gang for en For- 
andrings Styld afholdtes i Paul Ni- 
elfens S.lov J Folge, ,Hatlan Ame- 
rican« var Udflugten i alle Maader 
vellykkei. 

Callcndek, Ja. 
J fotrige Uge ankam Peter Ruteks 

Bruder fta Danmart. Vær hellem- 
Imen iblandt os! 

—- Et heftigt Tordenvejr trat her- 
ovet i sidste Uge; Lynet flog ned paa 
flere Sieben en Ko blev dmbt for Tom 
Belstad. Henrik Hansens Hus tev det 
en Del Tagspaan af, og S beste blev 
dræbt for en Bøhmer nordsst for Cal- 
lenders Vi fik tillige en foefcetdelig 
Masse Regu. 

— Student Petersen talte til os sitz- 
ste SIndag, og vi haabee, at han vil 
fortsætte, naar ille Enghvlm et het, 
ligefom sidste Aar, faa vi kan have 
Prcedilen hver Sendag, saa længe han 
bliver her. 

Cedar Falls, Ja. 

Jeni Krogs hufttu eejfte i sidste 
Uge til Dartuö, Ja» for at aflcegge 
Les-g ho« Bennee vg Kendtnge dee 
pas Einm- 

— Lotens Juhl og hustru, Retbecl, 
hat macttet friste den Sorg at mtste 
betet tun faa Uget gamle Baru, det 
statt vev Dtden sissie Tot-vag, pg 
seid-g Mist-as sont de her til med 

Liset- Odium-Isa- fandt Stel- Lie- 
Oii Midas fr« che. Zahlt (ven 

-—1 

ældre) Hjem, og Stpvet lagdes til 
Hvile paa Gteenwood Kittegaard. — 

— Foreningen »Lyten« havde gjort 
store Fotbetedelfet til en ö. Juni Fest 
i E. O. Mularkns Parl; men da 

Festen havde taget fm Begyndelse, be- 
gynvte ogsaa Regnen at falde og det 
hele siuttedes med et psende Regnvejr. 
Fredag var sidste Tag for den afholdte 

HConvention og Delegaterne forlod i 
jLørdags Byen. l 

— B. C. R. öc- N. R. R. er i sidstJ 
Uge folgt og overdraget »The Chicagol 
Rock Island R. R. Co.« 

—-- En Slypumpe git Natten mellem 
Torsdag og Fredag hen over »Nein- 
bect Ry og Omegn og anrettede megen 
Stabe for Jernbanefelsiabene og itke 
mindst for de Formen, fom levet langs 
med Blacl Hawt Creet, i hvilken Van- 
det i nogle faa Timer reiste sig til en 

nceften ulendt Hofbe, saa Broer og 
Hegn reveg bott, ja, mange Kreatuter 
reves med af Strømmen og drutnede. 
en Mand ved Navn Chas. Hicts kniste- 
de over 100 Stylsey og mange andre 
miftede mindre Flolle. 

—---.O.—-— 

Mine to smaa Benaco 
sAfLeDnorcx 

Hver Morgen Klotten præcis snv 
lmeddelet en fagte,befteden Bauten paa 
lmin Tot-, at Torig, inin lille Morgen- 

scsige, er tonimen. Naar hun bar hentet 
Flode og Brod og druttet sin Kasse, 
gaar hun i Lag nied at bøtfte Fodtøj 
cg lckgae i Kattel ovnen i Dagligstu- 
en. Ettlfærdig og alvorlig lister bunt 
orn paa sorte Tojito thun siger sjel 
dent noget uden fors! at være spurgt, 
og det tin-Faenng frejdige BaknefrniL 
fom ellers lnfer osa ftraaler paa et tolo- 

aarigt Anstat, bar jeg endnu aldrig 
set pag T-: ri- Trcel. Hun lignet meft 
of alt — lw ad bun forworigt ogfaa er 

— en lille betmnret Husmoder med 
altfor meget Arbeit-e og altfor stort et 
Ansoar. 

Dorixk Fader et Vlrbejdsmano Af 
bans smaa Jndtægter, tror jea not, 
Brodeeparten gaar til Lil. Moderen 
er ded. saa Doris staat for Hufets 
Stutelfe og for Ltsdragelfen as en 

mindre Saiten der gaar i Afnlet den 

halve Dag, mens Doris et i Stole. 
J Morges, ua jeg torn nd i Ablie- 

net, hvor Doris ftod og blanlede Kni- 
ve, holdt hun pludselig op med Arbei- 
det og spurgte: 

»Ved De itle, Frslen, om Banki- 
gen fnart er fotbi?« 

»Neh, lille Tot-is, det er vist ogsaa 
vansteligt at sige for noget Menneste. 
Foreløbig set det jo sprgeligt not nd; 
men hvorfot spsrger du oni det?« 

»Jo, for Kulmanden figer, at faa 
længe denne Ktig blivet ved, er der in- 
gen Udfigt til, at Kullene blive billige- 
re, og i faadan en Kulde gaar der netnt 
en halv Stceppe med om Dagen, selv 
om jeg loger Mad i Kattelovnen.« 

Hvet Tirsdag er det Dotis’ Balle- 
dag. —- »Jeg maa jo sorge for, at der 
itte bliver for nieget ad Gangen«, for- 
tlater hun, »for faa naat jeg itle at 
blive færdig, for jeg stal i Stole, og 
jeg maa jo altid sorge for, at jeg hat 
Mad fta om Mandagen til at varme.« 

Klotten otte præcis gaar Doris 
hjetn og vcktter sin lille Seiten Hele 
Hufet, —- der er to smaa Bætelser og 
et Kosten ——« stal gstes i Stand, 
Jndtobene til Middagsmaden siulle 
bessrges, og al Ting stal vcete parat, 
san at hun lige tan stytte hjein fra 
Stolen orn Aftenen vg faa Maden 
færdig til Faderen kommen Alt dette 
og meget, meget met-e tynger paa den 
lille Piges Barnestuldrr. Hvad Un- 
der, at Trættet om hendes Mund et 

alvorltgt og Øjnene betymrede. 
Min anden lille Ven hedder Julius 

og et Mæltedteng. Klolten halv ni 
horet jeg hans glade Flotten helt nede 
fta Gadedøren. Her stiller han Trie- 
stoene og tommer springende op paa 
hosefokter med Malteftasten t Fahnen. 
Den aller fotste Morgen jeg saa bein, 
bedaarede han mia med sit glade Smil 
og sin Flsjtm Dei var hundekoldt, 
og jeg invitetede harn tnd t Kollenet 
paa en Kop Halm-. Der ndspandt 
sig folgende Samtale mellem od: 

»Hm-d hedder du? Er du her fra 
Kvarteret2« 

,,Jeg hedder Julius, og jeg er Kri- 
ftianitter.« 

»He-r din Fa’er noget Atbefde?« 
»Noch, han et dronet.« 
»Saa knibet det vel for din Mo’r?" 
»Na-h, for hun er ozfe dsd!« 
»Zum er du da hoz?« 
»Das min Tante.« 
»Er hun gth 

»Ja, men jeg ved itle rtgttg, hoc-r 
niin Onkel er, for han er gaaet fta 
osf 

»Hm-w Tid mzm du op om Morge- 
see-ist« 

»An-neu fes-IF 
»Halt-et det Use med ät holde dig 

wagen t Sittan 
»Jo, femme Uber. Me- jes M 

gebt ts’ mtg eet list Lut, for Leere- 
Wieder, spmhuskesetdtk« J 

Ghd Hefteforstaud 
W ika Ton-« m anmu- Ægx ou Om- u xktr Iwgct Tc 
unifc u! just-U Nimmt-l lnuqu inwe- Smssclnasndnc 

Inst 1.s·1ds.mm qu til atqlnlucdwsm med. thr faulcdss 

Lsoot cost-Es 
«Unu c: cn wu, usmYIHWI UUHLU FUqu UPVUUXHOU Hi 

mcd 

incd(-'smi1s1niqnstmms113111q—."-. 

End-Um Apalus-i im Itiflucv sitt-« of de soc-Immu- Natur« 

»Im Inaa du vil tidlig i Seng,: 
Juliu53« 

»Ja, läge saa spare, jeg kommer 

hjem, gaar jeg hen paa Lageret for, 
min Taute, for jeg sial sige Dem, hun; 
syr Kaaber. Naar jeg saa kommerQ 
hjem, sta’ jeg soffe, men saa er jegv 
osse morderlig sovnig.« « 

»Hvornaat lasset Du saa Letticr?«v 
( 

.. 
! 

»New-: xeg miser —- kg : Frxtvarsi 
teret.« s 

»Im er du vist næppe Dux, hvall 
Juli112?« i 

Her gjorde Julius en ubesjkiveli», 
Bevcegelse med sit glade Guttapetka-I 
Ansigt. l 

»Tai for Eukterlaje,« sagde han og 
tog ud af Kotiendørem Nede fra 
Travperne lob hans Flpjtesolo op til 
mig i Køktenei. 

Mine to smaa Vennet ete blevne 

mig faa kærr. Hver paa fm Bis have 
de allerede maattet tage Livtag med 
Lampen for Tilvckrelscn —- mest mau- 

sie lille Dotis. Jeg mindes i dette 
Dieblit bendes alvorlige ftore Ler 
med der betnmrede Udtryk og tænket 
med Sorg vaa de mange Smaasiakler, 
bvis Tilværelse maafte er lige saa gür- 
deslog og trift. 

Jernvaneliste. a 

WI 
Gipse-ON St. Faul. 

mit-unvoll- Cs owed-. 
sssi pas-. 

Nr. 7. Unmita Passxtsngcr TM Fun. 
1. klo. (i». 10.3:2 —- 

5 Ist-. du« d.10 Est. 

X or Cl pas-. 
4. TMII Fity Passenger 7.1·jl-«r1n. 
2. sjoux (·jtyt«ak,sengor Us- Ett. 
h Uns-ah- Pitssenger. siij — 

I» S. s III. U. 00 s. S. E Pse. 
V e s t p s a. 

Nr. 19. Lincoln lussengen 8.01 Hm 
Z. Black llills Pass. 3.2512kt. 

U s t p a s. : 
20. Mo. vauey Pass. 9.50 Pka 
si. Chicngo ijite(1. UND Est- 

Smgck Sy-Maskme. 
060 og Mä. Afdtug for futd Bett-link 
Gmm Maskinerifmnvsap 83.00 i Afdrag 
ok. Mauned og ingen Reuter fette-usw 
Wamte Masktnet 85.00 og ap. Nye Maskinet 
v andre Fabrikant 81200 og op· 

S. S. komm-Aar 
KIND Nein-. 

Nu er dct Tid at kobe, 

da vi hat faact vorc uyc 

Ullllllckllllkck. 
» 

Vi hat alt, hvnd De aussen 
non-. utd og giv os rejtlighed m at lata s en. 

Ipme 25 txt 4« pCt. vaa aue Von-« 

Sas Bros. 
W den« kskssscs Pnier sur all» Landrmduth 

Vor nye 

Smcdcfotretning 
hatt Zink- SL (ove1sm«(5(.wc..5 L jun-) 
er km nahen og ankesaies til Lands- 
mcrnds Segnnsg. Zu Stagci m fragst heu- 
hptende All-beide udsmeg lnnugk og til mo- 

dews ITIHEL N. Johnfcu ä- Co» 
Blan. Esel-L 

, va og Korn er Penqr. 
ill) )0 N. of Moon - stock food vIl qulindlc 
H rigdom lIosZ Evincne oq iumcs 75 VII 
Wij Ewig sitt-, kostet ch Inlct.Z(1-lgcs 
m a tin Trich Piave-. sinicII cr 57 50 pi. 
tin-PO· HUIliiIIdm AltoilIoJ Lwnicncy oq 

JdI lckgger itrus Æg, ekle-IS ingrn Betaling 
; MOORE s sTOclc FOOD c0·. 

s—"«".!l.;I·He( L’ ·sti-· ( ist n Il liiI1!i-.l«. 

om Dagcn 
oq drroocr 1 itaqu Form-resu- 
gamntcrer vI immer, sont ka« 
g» A.1isnt111«i01"vorc verno- 
tIikc..HuIIcI1Iq Landiccwe rcs 

låqmic vio. But-Ich Fugen 
« I 

O. äs FILBlERMANI l· Ulle 

scandinavian 
American Uns s 

qqu Ins- »s- Inn-HEL- sx usde 1(-.s«0 kun 
«i·-i-i»-ip-icku··sis- lmmpsst 

Axcarll 
sfgssk fks new Ucklc I 

Onsdag den 25« Juni 
Pia-Ists- sfkejsok fr- Ohio-so 

Muts-g clsn 28. Msj me- 
ckstkstos og 

EKSKURSlONEN 
blIoer qennemgaaenbe nl New Wort via NIaqata Jal- dei oq under verioulig Le delikat von-Miraqu Sek- 
lIa cmiokq oiiei mov Jammer oq svindek Beste-II 
txt-I hat«-, es send 85 Knvitnpain Oper-ge, iaa at 
v! kan rein-me Blatt-i or Tem. du pas, at te. 
san denue 

not-Cen- itdrite vom-m 
etlsolpet alle Namens Betvemmeligbeder. VI rauher 
alle, fon- Aormasr at str- ekI Mitte esse hie-am m 

amle Land i Sommer at timktve ellek efsqe os, for 
muste, cum og iulditcadtqe crust-It user 

A. Mortensen ö- co» 
General Weste m Psssenket Äseah 

125 E. Klussstmn cslcsso.lll. 
I- Slandtnsvifle Muse er aII Iadtomnr. 
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Den mest mulige 
Bekvemmeiighed 

tsrhultlkr alle Sinn n- ist f II1(«I 

MERMN UNPS U sinnen til elle- 
NEW YORK HL PH!LADELPH!A. 

Sikki-rips.; hurtig l-(si«iiin«!(-1—«s fu«-r 
lIze iiitsiitsin 

Amerika tsu Svekki , Not-gen DanmatkO 
kamt Stil-mei- 

A)1 l-: seit AN l ixk s html r-( cr he 

kentil im kl( u ilmimlt li-..- gsuiit Hi 
list-mtnciighulist Smn ji«-) «i«--l s- 

Siuxx rot-in- 

Reis Si a ( lic- si« send ehek ( (l« i- Xe- n 

net mui en iii Adltksn ix 1.«."isi 
idritsgtigv ldiimpticz siii i-: i — kn 
Imii iil Miso tilin«11-«. 

Monev Okdekz st-« iii —- iii Hicxxiiixx 
F U-; X I i »in-it c« isiilig 

I««I«()(«Um- cis l(I«nI-iim1-i«i-(r til 
Akt-ji« »s- Hier ni·.irnn-n Ä-- sss ii sur 

Adiktieirui Mka 
latet-national Nav. co 

cui-net Durham ö- Wsshington su» 
ciich00. lLL 

vis Tc Alster en home made Ak- 
bcjdsvogn ellcr Trrks Bmmy 
for-nich cn Brcmic vaa Von- 

ueu ok, at mit-en Stegs Vogn og 
(Srovsmcdni«bcjdc, heut-end Tcnt til 

O 
Blatt-, C. A. Hofs, 

WW 
Dr F. R. Stett-am 

Lege og Kinn-O 
Kontos over Hallen Apokei. Ufms

ssslli
fqsss

stå 

E
 

E 

Ano. Nod-um nnd iso styles srono kamt-. 
sosd by M ststloneis. 

26 sahn st» New fort-. 

Biiiiiiiiiiiiis THE sIANVÅIU PENS EVEIUWHEIS 

ksfssssccl schL PEU co- 
W sii Xssln I) Mann-h LHIIi l'1H«1.H--n-i«. .. 

Werk-. cis-Iden. I. s- 

H ile d.Xl.l-j. 

Symaskiner. 
Billlgc Brich Godc Mafkincr. 

Vi let DE l Stand t:l ut litnkge vore 

Læsete nogle slseuelle Tillnid vao sprite 
Klasse-:- Snnmflinkr, l Folge en Kon- 

trah, vl heu- med Fabrikanten as en as 
de bedste Evnmfliner, der schweres 

»Meister«-« Nr. 1 er i alle Maa- 

deren god, solld oq dilllg Evmafllne. 
Den svt lnsltlgh udetx Stoj, hat 4 

Elllfset og er as nyeile Konstrulttom 
Ter qlves l« Aar-J Gamntl Wo Ma- 

stinen. lsnhver Kober vll bltve fuldt 

tilfreds med en saadan Symofline, og 

fluldc den llle vasre tilsredistlllcnde, 
tan den tildagefendes. 

»Tansicken« Nr. 2 et absolut den bedsle Somele der sum-items og 
lan maale sig med lwlllen fom helft Master til langt hojere Pris. Teu lmt 
tillige den Fordel frem for ,Dansleten« Nr. l, at den lan tolle-« nen. 

Træarlexdet udfsrestz efter Koberens Tuch enien ng elle. VIII-edlem 
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»Dansieteu« Nr. 2. Pris: 818.75. 

Vi stal gerne befvare alle Spøthmoal med Oenfyn til disse Mallmer og 
giveOplysnlnget frit. Stle lun til os og vi vil give mrmete Fortlaring. 
Belsbet bedes sendl med Bestillingen. 

Til ovetmsevnle Priiet maa Koberen lagae Fragten til detes tmkmeste 
Jernbanestallon, Fragteu er 95 Centz for hver 500 Mil us betalez ved 
Modtagelsen. 

Til saadannk, iom mutig lernte, at vi itle tun levete Mastiner til de 
nævnle Pollen stal heran-ries, at enlwek Ksbetz iom ilke stulde finde Masti- 
nerne i enhver Denseende fvm besttevne, lqn sent-e dem tilbage, og vi flql 
siebllllelig retutneke del belalte Belsb samt Udlæg for Fragt etc. 

Ærbsdigft 

Dstilsh Luth. Publ. House. 
Adr. «Vanllieken«, Blau-, Nebr. 


