
»Danskeren.« 
casdts den 30. Juli 1902. 

Gudvtjcncftcn 
Glitt, Nebe. 

supstjeneset og Moder afholdes i Blait 
Inst evangelisisluthetstr Kirfe til fjlgende 
Uhu hvet Ssnvckp dilmessegnditjei 
M cl. 10.30, Alter-sang med fernh- 

de strittemqal den Un og spie Stu- 

Tai Maueden). Aftengudstienefte Kl. 
I Ost- Ssuvcg i Maaneden tillige 
Its cateti aticn af Ungvommem spie 
Indes l can-den tillige med Sonntag 
ft- Dedniaqemissivneaj DistorieL 

Ieselmæisige Msvsk i Arten pac over- 

M hvet Onsda Iften Kl. 7.30: Bi- 
Oning. hver okidaq sfteu Kl. 8: 

Unsdomsmsde. Zur-enden Fredag Efters 
sit-das Kl. 2: vtnvemsve Hm- Tur l 
Heim-any- 

Ieligipnsstole for Btrn over 10 Ast 
Istdag Kl. 9.30. 

Stube sstvle hvek Ssnvag Formivdag 
Ol. 9i Mem 

hoc-old Jenfktk 
Papst- 

A r g o, N e f- r. 

Gubstjenefte den Ihm Sondag i hvek 
Ausrief-, Kl. 10.30. 

Occald Jenseit, 
Wurst 

Kenner-V, Nebr. 

Gudstjeneste den lste og sdie Sondag l 
hvet Mannen Kl. WZO Form. 

K k. A n f e k, 
Nrasfc 

O m q h a, N e b t. 

J Pella hauste ev.-lutb. Menighch Kik!e, 
North 26th Stteet (imellem Gram og Bur- 
dette) holdes hsjmegsegudgtienefte hvet 
Sind-is Formidvag Kl. 10.30 og Ast-n- 

dstienefte Kl. 7.30. Sondagsstole Kl. 
2.30 Efm Pigemsve hvet Tot-das Uf- 

tsn Kl. 8. —- Alle etc hin-selig velkomnek 
G. B. Christiansen, 

Ptckst 
sopash 2219 N.'261h St» cmaha, Rebtl 

Blum-, Nebr. 

Mr. Eigurd Anker er kunnten djerrs 
efter et baue IJIZDI Unit EZIIE i Ess: 
Dakota i Zomrnerfcrien. 

— Naar du oaagner Im Jllorgenen 
og føler sum ved Enden ai e: uln Eke- 

ligt Liv, Munden fysldt med Jld 
Sjælen fyldt med Sorg, tag da Rocty 
Mountain Tea Virkfomt Lege-mid- 
del. Farnham Fa Sampson. 

—- Iøren Jener, Blairs betendte 
Smed, tom ganike unentet tilde-ge fra 

sin Tanmarkssrejse forleden. 

— Bliv ikte overtalt til at tøde no- 

get »lige faa godt« som Rockn Merm- 
tain Tea, som faas hos Madiion Me- 
dicine Co. Der sindes inter« fom Vette. 
35 Cis-» hverken mere ellex mindre· 

Farnham cfc Sampson. 
— Mr. Z. Simonsen, der arbejdede 

som Typograf ved Dan. Lutlf. Publ. 
House, hat faaet Anfættelfe oed »Den 
Dunste Pioneer« i Omab«:. 

—- Det "fylder ud de komme Pladser, 
ndjævner Rynkerne i Ansigtet og faar 
Roserne tilbage paa de falmede Kin- 
der. Dette got Roeky Moutain Tea. 
35 Cis. Farnham F- Sumpfs-w 

— E. C. Pietce er den bekendte le- 
bende Forhandler af alle Slags Mob- 
Iey Sengefjedre og Madraser, Bar- 
Ievogne o. s. v. Han vil folge bil- 
ligere end de store huse med glimtende 
Katalog. 

—- Ssndag d. 13. Juli var der alt- 

faa Bsmefest udei Hill Creet hos 
jLas-s Pedersens. Bornene imødesaa 
denne Dag med ftor Spcending, da det 
ikke er en Hverdagsbegivenhed for dem 

derudsc at holde Bornefefi. Da det 
var en meget fmuk Dag, var de ogfaa 
alle msdt fuldtallige. baade Born, un- 

ge og ældre fester sittert Forlydende 
94 ialt). Omlting ved Kl. 11 begynd- 
te Vognene at rulle ind paa Feitplad- 
sen, og BItnene med deres Lærer var 

snart i fuldGang med at lege, i hvil- 
ten vgsaa de unge deltog. Kl. 12 spi- 
fie vi til Middag. Kvinderne havde 
ftrget for dette, og i den Anledning 
dækket Bord ude under et Par mcegtige 
Træer. Eiter at have nydt en god; 
Middag begyndte Legen igen til lidt 

öfter Kl. s, hvorefter Lærer N. P· J. 
Rteksen famlede Baume-, og havde 
M faa Otd til dem. J Mellemti- 
den var Wut Hatald Jensen ankom- 
M fta Arg-, og han talte ogsaa lidt 
Eil dem, hvorefter de sik Lov til at gaa 
Idat lege igen, medens han fortettede 
Gubstjeneste. Da Kl. Var 6 siiltes vi 
ad, hver med sit Jndtryt, og detsom 
man man bruge Birnene som Maule- 
M, faa havde vj en velsignet Efter- 
zwika da de saa ud til at vcere for- 
Akt-Los veltilfredfe med Dagen 

Cedat Falls, Ja. 

Mr. Ed. Jesmore, der i flere Aar 
hat vceket Ejer af Cevar Falls Osmi- 
bus Rath afgil i forrige Uge noget 
pludselig ved Boden. 

—- Nielg Meler hat vætet en Tut 
ved Latimer, hvor han hat bespgt gode 
Vennet, men hcm er nu atter paa fm 
Plads hos Henry Mazanty. 

—- Paftor N. Hausen meb Familie 
rejfte sidste Torsdag til Latimek, Ja» 
hvor de i nogle Dage vil aflægge Be- 
søg hos Bewies-, og derfra agter de sig 
til Jewell, hvor de vil bespge Pastor 
S. Johnsons. 

J Sondags havde vi den Glæde at 
have Missionær J. Dier iblcmdt os. 
og da Pastor Hausen itle var hjemme 
vtcedilede Dier om Fotmiddagen 
over Dagens Evangelium, om Efter- 
midagen talte han om Hedning-Mis- 
sionen og det med Vatme og Kraft» 
faa det mærledes, at mange af os 
blev opvarmede for denne Sag. Maa 
Gud hjælpe os, at vi ikke stal blive 
lolde igen, men maa vedblive at være 

varme for denne ftote Sag, og i Ben, 
lKætlighed og Osset være med i Arbei- 
jdet 
! Om Aftenen kalte kran alter til eriJ 

stot Fotsamling. Hjerkelig Tak, 
Dim, for bit Lphold iblcmdt os, om 

end det tun var 1 Dag, ihi det blev 
en velsignet og mindeværdig Tag for 
dem, som elsker Gud og hans Ord. 

Normal Stolen sluitede i sidste Uge 
sin Sommerskole og alle Elever, der, 
jo for størite Delen bestaak af Læretel 
og Lerci-innen er un reist hieni, 
og der vil for en lille Tid blive Stil- 
bed der ude vaa »Ballen« 

Mr· M. Madsen et rejft til Du- 
mount og Latimer hvor ban agtet at 

opholde sig nogen Tib. 

-——-—-·-o-.-———— 

Han kan tegnc. 

Zlnnlsinaken formellen 
T 

Jacqnii Jnandi, en «»:»11iener, fern 
for Tiden entweder Dac. et Zenker i 

Chicaqo on qirek Lonigninaex i Oes- 
vedreanina, link kostet undexlafxet en 

Undersoaelfe af et Llntal If Lilien-J 
fremrugende Læger on Maternatitere, 
og de ertlaeker alle, at han i si Slagg 
er gansle eneitaaende. Inaudi inne-nie 
am en af de tilstedevcerendesz Fødfelss 
Dag, og du linn fil opgivet Tato og 
Klolleslet for Vedkommendes FødfeL 
faade ban ftralS paa fiaaende Fad, 
bvilten Tag i Ugen del var an Anteil- 
let af Aar, Tage-, Minuttek oza Sekun- 
der op til det indeoasrende Tieblil. 

Derefter blev han anmodet om at 

uddranesKvadratroden af Tallei 27,: 
762,261 og aav Evaret, 5,269, uden 

et Øjeblitg Bettenlning. Zaa bnv de 

harn ophøje Tallet 526 i fjerde Potenz 
Delte tog bam en liden Stund, men 

medenå ban var i Færd hernied, bespa- 
rede han Evøtggmaal vm andre Ting 
og gav Dafaa flere af De tilitedevaerende 
Oplnsning orn, book man-ge Selunder 
de bavve levet. Eiter en Stunds 
Forler sagde han, at Svaret vaa bei 
forelagte Spørgsmaal var 76,549,- 
608,916, hvillet er nøjagtig kigtig. 
Delte beviste afgørende, at han eri 
Stand til al foretage flere uafhcengige 
Arbejder i Hjernen samtidig. 

Jnaudi stanfeve irnidlertid ille ved 

dette. Han visie, at han lunde bound- 
tere svimlende Tal paa over iyve Sis- 
te med farnme Lethed, som alminde- 

lige Foll lan behandle Tal paa en 

Sisset. 
J Gruvver paa tre ad Gangen blev 

en Linie paa 24 Tal læst op og strevel 
vaa en stot Tavle bag hans Ryg. Un- 
der disse Tal blev en lignende Linie 
med Tal strevet ov. Tallene blev 

gentagne for Jnaudi af en Assisteni. 
Medens han stod med Ryggen til Tad- 
len og uden nogen Betcenkning sagde 
Jnaudi, hvad Dissentancen melletn de 
to Talrækker var, og derefter lceste 
han begge Talmklerne op bande dag- 
lcengs og forlcengs, fremdeles uden at 

have set dem og eftek bare at have herlj 
dem en eneste Gang oplæsL z 

«Glemmer De nogen Sinde noget, 
sPtofesfor?« spurgte en af de tilsteve- 
;vcerende Matematikere. Jnaudi be- 
tænlle sig et Øjeblil og fvarede der- 
paa smilende: Undertiden min Geeld.' 

Dekpaa begyndte man at sitive op 
Elsempler i Addition, Multiplilation 
og Division sog Roduddragning paa 
Tavlen. Elsemplerne blev oplcefte for 
"Jnaudi, og neeppe var man fcerdig 
med del sidste Tal i et Elsempel, for 
han begyndte at dillere Svaeet, som 
i html eneste Tilfcelde blev fundet at 
date korrekt 

Jnaudi er fsdl den 15de Oktober 
1867 i Roquebruni i Norditalien og 
begynsdle sin Libebane som Vogtes- 
dteng. Da han var omtting S Aar 
sammel, leerte en teldte Beides ham 
Falle-e, pg fta den Tid af blev han 
meqet legt af Aveghandlere vg andre 
fee at opgm dete- Regnstaber for 
dem. 

Der her Range Gange betet geltet 
wet, at Jnnudl mu« M i Vesiddelfe 

«..-«' « 
« 

af en dodbelt Hierm, men Lægerne 
siger, at noget faadant aldkig hat ve- 
ret fundet bos nnget Menneste, og de 
vil Elle indlade sig paa at give nagen 
Fortlaring paa Mandens fcenomenale 
Evne til at foretage flete Regnestyller 
paa een Gang og til at foretage Regen- 
stykter i Hovedet,stm de ferneste kan 
klare paa Banner 

Der er den Mærkelighed ved Jnaus 
diLs Hoved, at der lebet en Fure i 
Paudebenet fka Panden bagovet. Den- 
ne Fure snnegs at dele Pandebenet i to 
Dele og Hiernen under den er dckklet 
bare of et tnndt Lag af Ben og er 

meget følsom, naar den her-res. 

Ovetbeviser. 
Detsom De lider af Dyspepsia, 

Gigt, Nyre- eller Levetsygdom ellet 
nogen anden Sygbom, der maatte op- 
staa fokn en Følge af urent Blod —- 

tag Dr. Petet’s »Kurilo«. Alletede 
den fstste Flaste vil overbevise Dem 

Inm, at dette et den Medicin, De til- 
Httcknger. Den er ikke til Sang paa 
JApoteker. Deksom den ilke er at er- 

holde isDeres Nabolag, henvend Dem 
til Dr. Peter Fahrney, 112——114 So. 
Hoyne Ave-, Chicago, Jll· 

Smukkc Farmc 
er til Folg i dct sinke dnnslc Ecttlemcnt 
ved Rustim Nebr. 

« 

Alle Starr-Hinz 
Pris: 20—35 Tollan Ur. Art-c 

llbfigt til god Host. 
Zundt dumm« godt Vand, rig Muldiord 
NU. Te, fom lobte Land i Fior, forans 

« 

lodiget vcd minc Bekendtgvrelscr, er svasrt 
tilfrcdse. 

En god Elngtcforrctning for Folg. 

Tct er Forme, som cjes afvlmerikanekex 
jeg fcelger. Tanske icrlgcr ists-, i bvcrt 
Fald ikkc uden meget hoi Pris· 

Ekriv oq faa enhvcr Lplysning. 
J.L. Westergaakd, 

Box 154 Rustin, Nebr. 

Typogmf spges. 
En dygtig Ttwograf lan, paa Grund af 

Bortrcjie, faa Platz-T llden godc Anbe- 
falinger kan det ikke nytte at melde sig. 

Striv til »T a n s k e r e n«, Plain Nebr. 

Lætlmg onsteek 
En rast, flittig danik Treng, sum onsker 

at lcrre at leerte Inner, can faa Vladsi 
Imnigh Luther-m Publislijng llouse. 

Bleir, Nebr· 

om Dagcn 
oq bekomer staqu Roms-nein 
gerann-tu vI entwer, fom ta- 
gu Uchsntur for vors tatno 
tritt-, Hummq :«011:»icore. ris- 

lkgwsc ofv Billcdcr. Jngm 
Rt to 
0 zsxs leSIERMANI l« .)ll)l. 

erte for dansk Musik 
tlsqcmk Hm ontnc ftmre rllci mindrH 
chskabcnqhtder tx. moduate ijsn bedeEo 
givct M Jnc ob Von Mem 

2024 Tavcnpmt Et.,)» Lmabm Naht 

Smgcr Sy-Mafkme. ; 
060 og Zuk-. Ilidtag for fuld Vemlmgl 
Cksmle Piafkittertsianvfab BLUKJ i Afdrag 
pr. Mauned og mgen Nenter fortangegI 
Gamle Mafkmet 85.00 og ov. Ave Jlckassmei 
m andre Fabrikate-.- 812.00 og op. ! 

s. E. senkte-r 
Bleir. Neor 

Svin og Korn er Pengr. 
l00 Ps. of Acon o stock Fsod vil fskhindke 
Sygdom hos Evinene og spare 75 Bu 
Maks. Hvis iste, kostet det inm. Eælges 
paa 30 Tages Prave Vriien er 37 50 p-« 
100 Bd. Forhindrer Utoj hos Dsniene og 
de kægger flere Ætz, ekters ingen Betaling 

MOKE s sTOclc FOOD c0.. 
Marmor Lasset council Blum-. Its. 

Pumocr og Otglet. 
cslaa 

mindre musikatsie Instrumentes folgt til lqv 

Pris, lette Witwe-. 
Hist-s Masse co. 

B. S. KEMR dik- 

Atvesaget i Danmart beforges af 

KgL Dunst Bier-Kausal, 
Theo. Olsen, 

Omabm « Sieht 

Jernvaneliste. 
» 

Pt- 

chiesso. Si. Faul. 
Iwane-poli- « muss-s. 

s y d I) na. 

Nr. 7. Umaha Passisnger 7.54 Erin. 
— 1. Jo. do. 10,32 —- 

Z. do. Jo. 8,10 Ett. 
« 

N 0 tsd pas-« 
4. Twin City Passongok 7.161«’km. 
2. sioux City Pest-enger 2,48 Bit. 

IX
 

Omaha Papsengep 6,30 — 

so- So . me us ca .- qo . pseo 
V e s t p a a. 

Nr. 19. Lincoln Passe-aged 8,01 Frm 
Z. Black Ilills Pass. 3,25 Eit. 

O S t p a s- 

20. Mo. Valloy Poss- fix-O Frm 
4. Chinago LimttoCH 4,59 Ett- 

Tag en 

Blæsebælg 
imm- Tr lommrr 

» 
tut-m nusd msaftlst 

Mal-sog blas Inn-r uq Enavg 
og ndcnlnudike Eultftnniscr 
dru. Aal-n fnu en Pulte nf 

Lion lkakke 
N sc hour usn m full den fcr 
m. W lass; Maser til den-«- rigk 
:It.unin. 

«.: )1k-,.I-.t«.:s:kusik—a’" des-»S. beim-. 

Zlnl Devise-—- 
— til Stcdcr øst 

elln syd for Clsicaga fkm bcd Tores Inkale 
Agmt gmc Trm Billet fm Lmaba til 

» 

Clnmqo Incd ; 

chicago, Milwaukee Fe» 
St. Paul Benen. ; 

l 
den tunc-l mellcm disic tu Arm-. Tuq paa 
dcnms pssimunc Bank sur-ladet linion 
Tepv:, L:nnlm, lwcr Tag oq lmr Jor- 
bindchc mpd Ton» sum komme ind paa 
llmun ’lL-«1«»«n«i: Thurm Burlingtuth I. E 
X M. LE. u.«.v. 

-L1«a-;:::g: udstmct Tug mrd Paladsw 

Horn-V »Hm-, »«tmssc:« Ug Biblxoteksvogne, 
» 
» 

Og Lu u( n !t!el1lsjc1«emd andre Bauer-T l 

sjnmnkundc muntere Lplusningcsr mcd 

Hensun t:1 Bnnnz Brich o.s.v. miv til 

F. A. NASH. 
s-«—n«-ml XIV-toer AUHU 

1504 Fern-m Str. Omahm Neb. 

Den mest mulige 
Bekvemmelighed 

crlnilder alle sinnt r jser mul 

Millch UNPS 
l)«1npcfe-tiltsllt«ssz 

NEW YORK »L: PHILADELPH1A. 
Siklnsrnzx hurtig l««()rl,-im.e,-l.de lnser 

l·xxt« nmllcsm 
Amerika Hex Sveki e, Not-ge. Danmatli 

zimnt intend- 
Adlhsechx l.le—:«.-T Dampere er lus- 

lkentlt sur cle- usilmintltsllg Ende- lie- 
kvennnellaw-ich sum lslbzsclcss Pass- 
.ak.ke« renne 

Reis seh cllekr send eher Alex-.- X en- 

ner nickt in as AdthktcAX List-s 
prxstgtigc Ditm » res. w. il H- l Sikre 
pim sit blin- tll welk-. 

Money Orden sei.el(«stilskAX-)1NA- 
WEX prompt og billigt 

For ( )(-rim· og Jksrnlsxmepriser til- 
Skriv n- Alle-r nirnnesstcs Axt-m lot 
Aknxktux LIXU 

lntematlonal Nav. co.. 
come-« Dcsrbom C Wohl-usw« su» 

cllchctop lu« 

Nu cr det Tid at tobe, 

da vi har faaci vorr nur 

Ulllmckllllch 

Vi hat alt, hvad Te suster. 
Kam tnd oq am os kextlkghed txt at lade Tun 

spare 2511140 pC1. voa auc- :!sam. 

Sas Bros. 
M betalc Eli-He Pnsssk Dr alle Undemrsumm 

Vor nye 

Smcdcforretning 
Ists Statt SI. savenor Creweus Linke) 
ek nu sahen og anbesaleg til Lands- 
mænds Stigan Al Stegs til Fugu heu- 

«hsrende Arbeit-e udfptes hurtigk og m mo- 

detate Priien N« Jghnfku K Co» 
Blatt. Nebr· 

Dis De Illstct en hom- msde Ak- H bejdsvogn eller Dekes Buggy 
fornyet, en Btemie paa Vog- 

nen og al auden Stags Vogni og 
kavimedatbcjde, henvend Dem til 

C. A. Hoff- stets- 

W 
Dr. F. R. Stewart. 

Lege og Arm-g, 
Kontos over hellen Apotec 

zisristi zunimmt-. 
onckumget nl Bkuq ved Botm- 

gudsuknestec 
Snmlede as en Born-ren. 

r« IVka as Wust chlcmsbdpxmtm 

« Sonstka lsrts miull weh Un 

R. Frimodt: 

Prædtkenet 
vaa Kirteaakcts Sm- og Delliqdass 

trykte og statt-, Iamlede as dont 
esteklavttn Med Verfasser-as POM 

527 Stder. J follbt Bolstdinp ..... M 

mal-II W. Mi. um« 
Blatt, Not-. 

coper or ceetotalen o. k. « 

sz En Mand, som drikkcr, 
kan lslivc teinpcrmIcc, 

udcn at solc Tranq til Nudcljcn af bcrnscudc Tritte, der 

cmdt til chrmaat fortasrcr lmndc Emsl Un BRUNO 

naar ban drikkcr 

C 1·() w n Malt A l c, 
der er anbefalct af Lasgciz Dummwa Musiker-c og 

Prkkstcr overalti de Forcnedc Ema-r sum 

»O Den bcdstc Tcinperancc Jrik Je »O 

der finde-J og den cyestc i Verm-n som mdrlwxder there fimdc og 
ncerende Vesmnddele ndcn at vccrc i fjcx«ttcstc Nrad Veruscndc 

Eter cfter P1«!-Zlistc og Anbcfalinqcr til 

BELLE clTY BREWING CO. 
1507 sTATE STR» RACINE, Wis. 

chäii v cHEoILM 
«"g.s 

« « « our Paotory to Oonsumers at 

C s« H 
«" « Pactory Prioesk This guarantoeci 

N. « .. 
»- — -Buggy only Waso; Cash or Basy 

L -·· "x«-zg--A-·-.«-.v « Monthly Paymonts. Wo trust 
— ( bonI-St people Located in all part-s 

— Zkt Qp otsägefäzgrådfok Free catalogusp 

chlTUKV III-»O co. »E» o. 150 Last sxkould Ill. 

HEXE-Mr «.1 

gkzs """s·--""iiä;iil"·"z« Jok- Fogus 3322 tosend koPounyatnp 
f lcgue No. S, quotzing REF- prjoos on Zug-gies, 

ENGEL etc-. We Soll direct from 

sT S El P E II s 

m- snnnsao pens even-mag Isll styles »W- komm 
sales by sll stammen. 

26 sehn st» Nen- York szcsssch sfkct III co- Woklir. csmeism I. I- 

l-’()k DELle lszs lmnikih Lnth Publ.11()tigk«.psi;.jk·.x.-).k 

O 

Symaskmer. 
Billigc Priscr. Godc Maskincr. 

Vi sei egi Stand M ut lrmae dou 

Læfete nogle specielle Tithzd Wo forste 

Klasse-:- Sumdftjner, j Ist-»Is- m Kon- 

tmlt, vi lzm »Jet- Fsabrikcntm us en cf 

de bedfie Eonmfthxer, der fabritues. 

»Tmlfkcten« Nr. 1 er i olie Maa- 

Ny« s. 

EkHsj 
kiisi »Es l""."j der en god, fole og billig Sm:ms!1ne. Idw 

Den for l)11:ttgt, uden Sto:, bar 4 

Stufser og er af ndefje Krnftmtthk 
Der give-E l» Aarg Garanti poo Ma- 

stinen. Enhver Kober vil blivc fuldt 

tilfrediz med en saodan Symaftj::e, og 

siulde den jtte vscre ulftedtzstillet:de, 
tan den ttldaaesetcdez. 

»Danstcren« Ich-. 9 er absolut den bedste S1)1nasijnt, der fahrttereJ og 
tan maale sjg med lwilten fom helft Mastine til taugt hsjere Pris. Den bat 
tillige den Fordel frem for ,Dansteten« Nr. l, at den tan luttes ned. 

Ttæati ezdet udfmix eftek Kadmus Dasse, enten i Eg elle Valntdtsstxm 
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«Daustereu« Nr.·) -. Pris: 818.75· 

Vi ital gerne befvare alle Spørgzmaal med hensyn til disfe Masiinek og 
give Qplygninger frit. Slriv tun til oz og vi vil give isætmete Fortlaring. 

; Belibet liebes iendt med Bestillingen. 
Til ovenncevnte Priser maa Ksberen lagge Fragien til detes nætmefte 

Jernbanestation, Fragteu er 9..) Gent-S for hver 500 Mil ap betalez ved 

Modtagelfen. 
» 

Til iaadanne, fom mulig tænle, at vi itte tan levere Mastiner til de 
nannte Priier, ital bemerktes, at enhver Ksbey iom itte stulde finde Masti- 

« 

nerne i enhver Henseende iom bestrevne, tan sende dem tilbage, og vi ital 
tjeblittelig returnere det betalte Belsb samt Udlceg for Fragt etc. 

Ækbsdigit 

Danish Luth. Publ. Hause. 
Adr. «Vanfkeren«, Blair, Nebr. 


