
,,Danskeren«. 
Judas den 10. Juni 1904. 

Bleir, Nebr. 

Dansk Gudstjenefte paa Ssnvag i 

tot dansk lutherste Kiste til de fed- 
oqnlige Tiber, Form. Kl. 10,30 og 
sften Kl. 8. 

Sindagsstole om Morgenen Kl. 9. 

il 

Hast vor danske Stole! 
Den begynbte i Tirsdags ine1d 29 

Bpkth Lm der et Dunste i Om- 

egnen, der hat Born, de onster at 

fenve til Stole for at lære Dunst og 

Religion, saa er de gennem disse Li- 
nier venligft indbudne vertil. Stud. 
Ed. Anmersen er Lærer, og Stolen 

holdes i »West School« fra Mandag 
til Freoag i hver Uge. De mindre 

Born gaar lun om Formiddagen, de 

strtte fta Kl. 9 Form. til 2,30 
Eftm 

— Gæftnne herfta til Aarsmtdet 
i Hutchinson kom tilbage i Gaar. 

Veltommen hjem! 
—- Pros. C. X. Hansens Forældre, 

Mr. og MS. Niels Haner fra 
Oatland, et paa Bespg hos beres 

Sen i diåse Dage. De et knrewde 
hertil. De hører til Krebsen as vore 

ældste Betendte og Venner her i Ne- 
braska, og vi ventet ogfaa deres Be- 
sckg, for de rejfet tilbage. 

— Den tyfk-lutherste Ungdom her 
i Biyen haode »Ja Cream Sociable" 
pasa Græsplænen ved Præsteboligen i 

Aftes. Tiden gik med firsteinmig 
Sang, Samtasler og Leg. En bog- 
gelig Sammenkomsi. 

—- Mr. Ed. «Johnsson, der arbejider 
fom Tnpograf her i Fsorretningen, 
hat nnlig faaet Brev fra sin Bro- 
der Willie Jvhnfon, som rejste til 

Boulder, Colo» hvori det beretttes, 
at dennes Huftru er meget syg og 
ventes ille at lunne leve ret læ.nge. 

Bi benyttet Anledningen til at be-« 
vidnie baade Mr. og Mrs. Johnson 
vor hjertelige Sympatil 

— John McQuatrie hat et stott· 
Dplag af Bygningsmatetialer og Kul 
til laveste Priser. 

Martedsprtfer. 
Bleir, Nebr. 
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Hotet til Satz-. 
Ist Hotel i en got-, ny By veb Hovedlinien 

af Rock Island R. ill. et til Salg. Laan- 
norft Seide-neun Bygningens thmlie 
22 - :«)0, 10 Beet-list paa l. Sal, Stald 
og all ander Titbehøt Hotellet hat fuldt 

HUS for Tiden. 
cm nærmm Lplysninger skriv til 

L. C. Jensens HoteL 
lsllendalh Minn. 

Hus ttl Lese. 
Ei gebt, folidt Hus med 7 Bannen Kerl- 

det vg Stall-, godt beliggende. 
Om neu-mer« Oplysninger henvendek man 

sig til 
Ove T. Und-rieth Blau. Jlebn 

Etindringet fra mit Liv. 
re Paste: Bill-» Dorfs egen 

haand kori ftt hans Ost-. Denne 
Bog burde ejes af alle, sum hat denne 
stote Mond ket. Den er baade me- 

get katakteristist for Forfatteten som 
Ptcest og Skribenl og giver tillige et 

meget væsentligt Bidrag til et vigttgt 
Afsnit af Danmath nyefte Kitte- 
historie. Gebt indbunden SL00. 
Danifh Luth. Publ. Dense, 

Bleir, Nebr. 

sl lllllls — 

—- sl tollls 
15 Dsys litt-it ot Rot-um 815.30. 
60 Dsys limit of Rotum RUD- 

ViO-c. schAlJL MINN· ö- OUAIIA 
Pkom Blau-, Naht-. 

FI·. tollls —- EXPC — s·l’. tollls 
15 Dcys malt ot Raum Ol4.70. 
CO Dsys Umlt ot Kot-um Its-M 

Vl- — ORICAGO NOKTIIWBSTBBN 
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M ZW, Nein-. 

A. l·. WORK-G 
III-Ist Mc 

Yl vildc gerne lienlede Land-- 
mænds Opnsærlksomhed psa vor 

Gtoceries og kagoodg., 
, 

Roms-til tij se pin Vater-ne ugt 

Ä fnu von- Fristen-. 

c. c. NlELsEN 
THE-: The old Mcskide slc13. Washington St- 

Vognhandel og Smedevoerksted 
I ok Ielkevdte Landsmaml sossdl JEA- 

ASN link modtaget en stm both-) nln al 
les BlsGGlES. Som gis-ers til time im- 
Ptlcen Hatt sælgek Lan-Situ- I »Hu-; n meil 
fuld OsmntL Hans smedex sechste-il er n) 

llizz foksynet mecl en n Gasulin Lokomotiv- 
rki alle Mai-der u nistet til at got-e alt 

ti Folget lsenhokende 
F set san cod ist selig-se iml lsog Imm- 

: Manna A. mal-stin, 
DANSK Myos. 

Oflice over sltik Ihn Stock- 
— 

Office Phone 79. 

atmet G Amorquij-z- 
Apothek. TeiletsArtille1, Sehe, Bot- 

flek og Kamme. Maling, Qlie og Ins-end 
»Jewelky«. Lomme: og Statute. 

Specialitel: Tllpasniug as Grillen : : : : 

Sake Sie-et, 
Blzih Nebr. 

TH. P. LlPlNCOTT 
Forhanckler at Parmreclslcabeh 

Mc es sank-. 
Aakd coul. sokt Coal og Trick 

l 

Iolm Il. people. ; 
Stokt Utlvslc sk bedste Gmcekies til Da- ! 

set-s bllllkste Pklsek. 

Potcellslasvctek l klskt Ochs-l- 
Nednsks M l5. Blslk Plum- 65 

Zlait, Nebraska· 

Dtengedkagtet Bellædnhth 
artiklek, Hat, Hue, helt Sat, 
Vadjækte ellek lasset, betalek 

——""T del ng at lobe nlbillige og W besiemte Priset hast 
ED. MATTHIESEN 

BLAIR :: :: :: :: NEZR. 

ersom De Instek Herre- eller 

!’ 

John T. »milh: 
:Meat- March 

anbefalek sig meel set-In saltet og ro- 

get Kocl samt Cellery og cannecl l· isk. 

Dagens højeste Priser betales ful- 
Hader. skind og Eierer 

slslk M öc. slslr. Nebr. 

DORNAC l( E R s 

:GROcERIEs. 
Ublsgte Delikatezfen Alle Kolonialvarek 

til mal-state Helfer-. Hsiesie Priset for Land- 
produller. Teleloa 80 us 93. 

Wut cheely, Fortetmngssprer. 

AK vs A 
F. R. STEMRRK 

me o- Maus-. 
RONTOI Wslk llALLSlks Apofllklt 

Z Ist-Atti Name H- 
L 

TEi.EFON NR. 29. 

insbesan oz ·«Uudcn-ki-sz". 
« 

Gulvtæppek, Kaiser-Emon 
List-or og Billedkammer. 

Slslh Hebt-W 

he Gntsohow Gash Rot-E K. A. Psrtmsttm Bot-Ufer 
Behsg at does vort- atoko Lager 

at Etat-stieg l)kyg00ds og sto. 
Vi vil got-no vlse Dem vort ny bro- 

cory- Depart-wenn ; : 

Degen-s hojosto ijsek betalos tot alle 
Faktopkoduktok 

Yrdwar : : : 

sit, bot-d en ipssie tlasses Hart-wart Stdn 
sue-, pil De stud- i den gamle, solid- 

: : : Arudt Hardivqrr. 

Blan- Stats Bank 
Garantifond 875, 000.00. 

Almindelig Bau unmitt. 

illigste enkefotsendelfen »Cattle Papst« mo tages ti lav Nente 
F s· Haus« St, Pkesident. 

I. I. hist-, Bitt-Prof. T. C. CARL Cash 

Nu er set Tit at tobe, 
It vi In suet site nye 

Sommervater. 
Hi In alt, W De Insta. 

kam ins og sie os Lejllighed til at MIve 
spare U til 40 pct paa alle Var-k. 

Sa- Bros. 
LM W III-st- Itis ist CI- Landschaften 

En Tut til Waupaca. 

Da der i Marts Manned lom 

Jndbndelse til min Huitru oa mig 
fra lnndeg Bester, Peter Jensencs 
Ente i Waupaca, om di itte limde 

Tzrore Folaestab tned vor Pia-st, Pastor 
»3orensen, til et Missionsmooe som 
han hiaode lovet at deltage i, og da 

Waupaca var oort forste stem i 

Amerika, shoor vi landede for 36 Aar 

siden, og hvor oi hat en Del as vore 

dedste Venner, som vi er opvotset 
sammen med fra Born as, oa som 
oi itle haode set i 14 Aar, og da 

vi, Gud være tattet, i over 30 Aar 

bar tendt den Milde, som bedder Li- 
vetg Kilde, og erfaret, at jo mere man 

oser as den, desto stærtere rinder den, 
var vi jo itle i Toiol om, at der ved 
et Missionsmode oilde salde Smuler 
as til os· ogsaa, som not vilde dære 

ocerd at opfamle og tage med hjem 
fra Rejsen, —- saa var min Beflut- 

ning snart taget, at det tunde vcere 

’cplofiende saaoel i tiinelia som i 

aandelig Henseende, at bit-de op fra 
Hjemmet for en lille Tid for at hore 
og fe, hvordan det stod til vaa andre 

Pladser og hos andre Mennestet. Da 
min Huftru ikte har saa stor Neffe- 
lyst fom jeg, og vi ikle godt tunde 
vcere hjemmefra begge to, besluttede 
hun san at blive hjemme. Jeg reiste 
saa her fra Lucl Onsdag den 20. 
April orn Morgenen Kl. 5 i Folge 
med Pasior Sorensem hans Halten 
og deres lille Son. Da der ille git 
noget Tog fra St. Paul til Waupaca 
sorend om Aftenen, tilbragte oi Da- 
aen i Minneapolsis, del-S i Pastor 
Nielsens gæstfrie og venlige Hjem, 
hvor der itle manaler paa aod Un- 
derhold fra hans Eide, oa dels ved 
at Pastor Zorensen og jeg besaa en 

Dei as den præatiae Bo. sOm Afte- 
nen Kl. 8 bestea vi saa et Wisconsin 
Central Toa fra St. Paul Station, 
som sorte oH til Watte-arm book vi 
antom Kl. Z Torsdaa Morgen. Sau 
fnart vi var kommen af Toget, stoo 
Frederit Jensen og hilste Godmor- 
gen, Onkel, oq vellommen. Carl 
Nielsen og et Var as bang Dotre var 

ogsaa ved Stationen for at modtaae 
Pastot Sorensensx de siulde bo hos 
bam under Model. Vi blev alle ind- 
budne i hans nne, store Hus, hvor 
bang Huftru og ovrige Familie mod- 
tog os med Kasse og Tilsbehor, som 
de not vidfte var velgorende, vvenoaa 
en Rats Reise paa Jernbanen. Saa 
inden jeg ret vidste af det, holdt Fre- « 

derik Jensen ved Dsoren med Heft oa 
Vogn, hvori han bod mia at sidde op « 

for at soke mig til hans Hjem, et : 

stort, smutt Hus en god Mils Vej : 

sra Byen, hvor jeg blev hiertelia s 

modtaget as han«-Z unge Hustku· Ef- «. 

ter nogle Timers oelgorende Soon l 

gjaldt naturligvis mit sorste Besog 1 
min Kones Softer, Peter Jenfens ; 
Ente, fom bor i sit eget Hns ved Si-· i 

den as Sonnen, hoor jeg saa fremde- l 
les tilbragte nogle cnlelte velsianede · 

Tinier hver Formiddag. Hun er en 1 
troende Kvinde, sont ved, paa hvenv ·; 
hun bygger, og paa, hvad fast bestaar i 
o. s. v. Lsordag Estermiddag be- 1 

sogte jeg Bornchjemmen En smal- ! 
lete og bedke Plads for et saadant 1 

Hjem tunde man itte tænte fig; det i 
ligger omgivet af Træer paa alle Si- 1 
der og den smntte So ved Siden T 
as; det er et Hjem med alle Nutidens 1 

For-dringen Her modtes jeg med f 
Pastor Johnson; han og Bestyrerin- s 
den viste mig omtring i hele Bygnin- 1 

gen, en lille Dreng hat-de været me- : 

get sog as Meeölingen men var nu i i 
Bedring. Det blev mig sortalt, at i 

Bot-neue der havde det saa godt, som ( 
de lunde onste sig, da de haode en l 

tærlig og dygtig Plejemoder; og dog 
er der noget vemodigt veo at trade 
ind i et saaldant Hiern, naar man ved, 
at de fleste af disse Born er foder- 
eller moderlose eller begge Dele. Dei 
randt mig sttats i Tanter, hvad min 
sure Ven sog sorhenveerende Breit, 
Pastvr P. Vig, sagde i sin Ligtale, « 

ved en tvoende Mindes Mate, der 
var dod sra 6 smaa Born: tagen « 

sonder kan dage paa blose sntaa sont : 
en »Weder-L og hvem vil ncgte det. 
Feederil Jensen, ssom var Iorende for J 
mig, tog mig saa over til mine leere 
gamle Bemer, Jeno Jenseit og hanc 
hustnn Ei niere gestfeit Biene flal 
man lebe leer-ge ester, tlyi der er vist 
ssaa eller ingen Eneigvanier af Mien- : boere, der er landet i Mut-aca, sont « 
ikle hat haft Edekei fflste M der, 1 
ogsomdel-en,,tabeuescn:eof«iallel Waden Der er mget at teile om sea 
spundne Tiber, san indes vi eet W t 

ie- piu pei« im W W t- et 

siiilde til Missionsmodr. Modet be- 

apnte Kl. R Torgdag Atten, med Z 

frennnede Priester, nemlig: Paftdr 
Lnnd fra No Danntakt, Pastor See 
fka llteenah, og Pastor Zorensen her- 
fra Butt. Der var 10 Moder ialt, 
bdad der dled talt om, er jeg for 
ulaert til at beftrive, jeg tænler en 

bedre Pen end min dil gore en lille 
Meddelelfe derom, hvis det itke allere- 
de er ajdrt. Bl«ot«dette, at baade Loc, 
og Evangelium bleo prceditet i Aanks 

da i Sandbed saa bver entelt tunde 

taae efter Behoo Hiertelig Tat for 
hdad jea sit. Moderne dar nogeni 
lunde adt besagte, da det kan siaes at 

Paftor Simoner forftod at sætte 
Prassterne i Arbejde, da de maatte 
prasdite 2 a P- Gange om Tagen. 
saa det siulde itte undre mig, om de 

bar tasntt fom saa, at det ftal vare 

en aod Stand inden du faar os til 

Bei-g igen. Lordag Formiddag 
oderdcerede jeg Gudstjenesten i vor 

Frelsers nye Kitte, en Pragtbna- 
nina, helt igennem book alt glimrer 
en tmode fra oderst til nederft. Ja 
det er jo alcedeligt at se, at Nenne- 
sier tan ofre Tid og Penae for at 

byaae et saadant Guds Has· Jeg 
tom til at tcknte, ja blot di snndiae 
Mennefter dog var ligesaa ivrige i at 
forftonne det lille Tempel inden i os, 
der heder Hiertet, taa dor tæte Fru- 
fer maatte finde Behag i at tage fast 
Bolig der. Paftor Johnfon holdt 
en alddrlig Præditen for en ftor For- 
samling. Her i Kirten modtes jeg 
med andre af mine tcere gamle Ven- 
ner og Stoletammerater. Peter 
Mortenfen, hans Huttru og hendes 
Zotten bvor jeg i sidftnæontes hjem 
bleo indbudt til Dinner, bun er Mo- 
der til Paftor Holft, en Sdigerson til 

Jens Jenlen fom drider en stor Kob- 
knansdsfprretning der i Bnen, i hvig 
äjem hun bor. Eftermiddagen til- 
Staates saa boå Peter Mortenfens, 
dereg i alle Maader hvggelige Hjem 
hoor mange aainle Minder bled od- 
iriftet sammen med andre Venner, 
lom oar til Stede. Lordaa Morgen 
torte Peter Mortensen og jea 10 
Util ud paa Landet for at des-ge win 

ficetter Jens Bilte oa bang Hatten 
her var Gloede inden Dsre oder deres 
Forfte Baru, en Dreng 5 Uaer gam- 
vnet, de hat en god Farm og et 
7mutt Hieni. Paa Vejen heetil tom 
)i forbi Esoldater .Hjemmet, hoor en 

Jammel betent af mig, Peter Daniel- 
"en, havde vift mig omtting nogte 
Dage foruo, det ligger 4 Mit fra 
Waupacm det er en sin Bd, dg den 
tote So ded siden af, fdin jeg itte 
it Nadnet paa, got sit til at formen- 
ie Pladsm Her fer man disse gam- 
e Veteraner i Samtaler, i smaa og 
tore Gruppen De bar ingen Be- 
pinringer for Lidets Ophold da de 

ier blider underholdt, med alt hdad 
)e tiltrcenaer, saa lcenge de leder. 
Zmellem Hjemmet og Wanpaca gaar 
n Elektric-Sporpogn, frern og til- 
)age hele Dagen igennem. Wandu- 
a er en smut Bo, og iblansdt Land- 
kfoltningen herster der, faadidt en 

Jeemsmed tan fe, almindelig Bel- 
tand. Torsdag Eftermiddag, som 
iat den sidste Dag feg dpholdt mig i 
Paupaea, havde Ftederit Jensen og 
ians Hutten, indbudt en stor For- 
vaniling af mine Benner til Asstess 
node hvdr vi tildragte en behagelig 
lid samtnen, og som vi talte om 

poet sidste Mode her i Livet, stal mit 
Ziner for os alle vere, at vi maa 

amles paa den ftore Das naar her- 
ten famler alle sine hjem, for aldrig 
nere at stiles. Saa en- Hierieltg Tat 
il eder alle for de Dage di tilbragte 
"am-men, og ligeledes en Tat til alle 
der, sont havde indbudt mig, men 
om Tiden ikte tillod at des-ge- 

M·P. Bitte.« 
Luet i Maj. 

— 

Draaber fka Livetc Flut-. 
En lille Stattiste, med et Bibel- 

«pr-og og et Vers til hver Dag i Aa- 
:et. A Bengta hausen, med Fotdrd 
If Past. Beck. 390 Stdn-, fint ind- 
wndem 40c. 

En passende Bdg«som Premte til 
ssrn i Ssndagsstolew 

Dagltgt Brod. 
.Udvclqte Sptog af Gut-s Okd med 

et Entstehen ttl hvee Das t stated 
W entwunden so Qui-. Pai- 
ende som Prcmle for Vorn t Spu- 
Iagjfslerz eu- sint kahl-enden oq 
Mit- ltlle sea. 
dani« Luth. Post desse, 

Dr. J. C. Gurt 
Ophthslsslssis II öinSpeeialifh 
Dekfom De liba af hin-Umke- New-sind 

Svimmelhed, spag Htskommelie, Smmer oven 
i Hombei ellek ned ad Nyggen og i Nattern el- 
tei Zeug ess- spulauk op vg findet med Var-I 

Faa made Dem and Tr. Gott« 
ungm hvem der spr ille hat kunnte hist-we Tem· 
lldtmmnelfen of Nervekmften ued cjetmnstrkui 
qelie er Aatjagen til jaadmme Jldebefindeudet. 
Jeg munter Øjet og dets Nervcdilmksel ved 
Hin-to m ophthalmologisi Videnskab og san be- 

mmne detg Rkav paa Neweivskemct eignen og 
ved min Munde It mit stiller til pqq san je 
fiasrue alle Svmtonek paa cvemnsimsngelse a 

Piet, og faa got Naturen Messen. Dei-sont De 
hat Willen der ikke staut-set iaadanne Jldebesius 
dender, san er de ikke ngtig ttlvassedr. 

Stelsje rem- 
nden Operation. Absolut hverken Medicin elle: 
Lpemtion btuges imsn Melode. Vrtlleglod et 
mit eneer belbtedeliesmiddei. Tag Dem i Agt 
for sifterabetr. Konsultationm et konsiventieL 

solton Block. komm ital Nebrask- stwh. Diom- csty, Is« 

Vil vækc i Blair paa Clifton Hotel Maudag l. August 

c. II. mangoch 
korisioHKlaiiifsssiff thograsckretving 

Alt Hm tu ihm-« piiu Futnizruticsns 
Umriss-du linhwr An thrsmmkt Ak 

liesjile missen-s i ists-und Fugu-l eile-i- 
st«-Use» Lunis-unt xkxme 

c R O W E L L 
Lumbor »s- 

Gssain co. 
Kober alle Stags ,,(«»«kain«. Sælgek enhvet 
Art as Tom-net iamt Kul. Kalt og Temetm 
Rom ind at se vote Vater og hpte von Priier. 

rowell Lumber 
and Grain c 

» 

ist«-um NEM. ... , 

Poul Rasmusfcn Ess»sstb,1gi 
Swicts l)is(t«kitiv. Tut-singe- Fnocl int- 

Svish swiits til-mit Nisus sur litt-ahnet 
»z( Swiitg Pssiiltry Unm- fnk Fjeklmc 

sit-me- iigts sm- liilligt sum 
im Zwist-· i Uns-ihm 

Svin Zwist-g til Dinge-m- hojrytts Frist-c- 

Kumuszen Livuy stehle. Blsih Nebr. 

Blair Zlothing Zo. 
coueangivemle I 

» 

« mode oq Print-. « 

Nyt ipxggrsszgdjkixs 
Im nu cis lau vI umsonst-re det fistite og iiildsutn 

dtaite Lager of Tvraqtsiodkti Man-. 
VI ist-sc alle klein Leder — Vcck sit-. Bot Col-. 

Valour Cal· oq Batemlævn Bote Raume m- mie oq 
vote Moder ssup To DÅTE«· 
st Fodtsi ien Fodtsissortemlng. Der find-e det 

itsrfis Udoqla oq te miter Moer oq her sank man 
meft Vor fine Benge- 

THE SLAIR sHOS co· -I 
i 

Dummste-F I 

Zuh Sismkv Stor- 
inbcfaler sit Lager as skotoj til 
uhort billige Priseix under lockstpr- 
pkihu Kjoiewj, Pia-incl. Percals 08 
andre Manufakturvarer til nett-satte 
Prisetc 

Alle Stags Groceries til Pagen- bil- 
ligt-te Frisch 

IEMIMUE visit ZMM sML 
Hm missi. 

lw.Ii-I. »Wind-. 
—-s Fort-emin- i — 

,,Hardwske,« Laudbrugsredskss 
bei-, ;,8uggies«, De Lavals Fli- 
dessepetatok og syst-steinern 

RIRJ wiswa 
Belagmneret Fort-using 1 Eindruck-. 

Ostens-« o« »Ein-mes- -’»øme Juasses WEaur med eusun til Holcbnet og Imag- !stttdbed. Unser-te billsqe ng hemmt-. For- 
rennnqeni entwer Dauernde absolut leck. 

» stimme-de udspkes billigt og arm-. 

Ebene ct .I«ukuljerg. Maja Jkefjn 

I. MUERZ 
: MEDICINALIA : 

SLAIR NESR 
L usk Hallets bekomte medicinste Præpocatet 

llden fikkek Helbrebelfe ingen Vetalmg. 

ITHONE Fc FARNBERG 
! 

Land i den danfke Koloni 
ved Larjmo i Stand Forks (’0.· N. Do- 
kom, baade Patri- og opdorket Land as 

! fakdeles god chliten Augaaende Vrisek og 
i Vetingelfer henvendet man svg til 
I Kiket s- chindet-. Kul bitte Ase-Its 
, Jus-, Rest-Im 

f 
l 
l 
l 

Altid toneangivende i 

Melforretning. 
Folget usi- ethvect Fremsstidh Absolut 
Nara-m for doek eneste Sees Mel. Prso en 

Sak. Bedke Brod —- biuigete Pris. 

ACME MILUNC co- 
Hinkts ofjcxmsllojnk kslljktgz i 

A.cASTETTER. 
Was-IF Mai-, Nebr. 

Bauten aabmdes i Mast »W- med 
ca Kapital as 85,000, og c Tag 
ovetsiigek von Akt-ver en huloMili 
lion. Vor Fortemiug et anfet for 
at vasre et of Ueumiekg mange 

Fremstridt Rom ind og gpt Form-Im med 
os. Enhvek Omiæmmg, im euer lc e, et 

os oelkonnnen. 

or Den-s Port-sinniger hos dom, 
der wertver i vnrt lslmi. 

Dr. C. E. Colb2. 
s muri-h o 

ijste Klusies Arbejde genas-texts- 
Qlaun Zieht-. 

tll ()li0(lll’s :: Säajlakclwure store. 
lluntøkor heil-us- lcvkilitet og sælget 
til lxilliigslti Fuss-L llor svureerogstut 
til »als-o enth- Vur0, der Ziel-km til 
sammt- leis som im Montguiueky Ward 
(!o. mocl Tillus-c at Fragt. lle give- 
l«’ems Procent-Mæklcisr,(loer Iil onlivokTid 
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