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Ifhanvtmgec Lortcwonwncek og Amtm 

II enhoex A !, bxdcz Massen-! « 

A M A derjen, Blan, Nebst 

Unten-d zu ukc Pakt Uisjcc et lilujr.Xe1-» 
II second klas miqu 

Advettisius Kates made know- upon 

Opplicmium 

, Danskeken« 
Ilion findt til Submibknsek, mbtil udtryk 
selig Lpfigetje modmges as Uvgweme, og a! 

Geld et bemit. i Lockengstemmelse meb de 

Forencde Zwerg Posuow 

Naar Laseme henpenvet sig til F lk dxt 

ssetttket i Blut-et, euren for at kpbe hoe dem 

ellet for at saa Lplvgniug om det avms rede, 
Indes de amv numka at de san Styx-mässi- 
smmt i time Blut-. Det vi: væke ul gen- 
ßdig Nym. 

Vor Stiuing og vor Opgavr. 
Den danfk amerikansle 

Presse. 

Tel er ikke vor Tanke at give noacn 
Bebømmelse af renne uDen i Fort-III- 
til Vort Emnsr. 

Mr er en iøjnefaldende Forskel 
mellem Pressen derhjenune og den 

danske Presse her i Amerika Tage: 
man en Apis fra Danmart i Hern- 
det — ja, saa kan det not være, at 

dens Jndhold i Reglen itke interes- 

serer en Dunst-Alma kaner; men oet 
bar netop sin Grund i, a: vi er mexe 

Amerikanere, end vi er Dunste Men 
een Ting maa man indrømme Orn 

Bladene kjemmefra — Die bærer Prceg 
af, at de arbejder i et Foli. Folketss 
store Fellesinteresser er den rede 
Tmad igennem dem alle. Te kan 

represenjere forskellsige politisie Per- 
tier og forsiellige Anstuelser paa an- 

dre Omraader. Men Det er det sam- 
me Folks Interessen der et Det bee- 
rende Princip i dem alle. Derom 
staat Lampen lige meget, om der 

Tæmwes for eller imod en Zag. Der 
et nu Spørgsimaalet om Danmarks 
Foksvak, sont saa lcknge hat staat-i 

og endnu staat paa Dagsotdenen. 
Der kæmpes om det, saa det staat ef- 
tet, men hvad Side man ind er paa, 
faa er det Folkets og Landets Jn- 
tetes«se, der kampes for. Og blath 
te hiesige Lejre kcempes der, men 

det er samsme Kirkes Interesse, Der 

sttides for· Msaalet er ens, hvilken 
af de kcempende Lejre man end ti!- 

Its-kein 
Anderledes med Pressen her. Ten 

et ikke danssk, dettil manglet den de 

dansie FællesinteresTer at kæmpe for. 
Bote Jnteressfer er saa vidt forsiellige 
fra deres dethjemme, faa Preser iike 
Tun-de leve as at værne om disse. Vor 
Presse maa verne om vort Folks Jn- 
teresser i dette Land, osm den stal 
kunne forsvare sm Eksistens. Men det 

undetkige er, at vore danste Aviser hel- 
ler ikke er kigtig amerikanfkr. De 

«ftret daan Sprog, og det er ikke det 
m str, de Münglek for at dæke ameri- 
kasntsir. De er hverken det ene eller bei 
andei —- tnen maaste en Blanding af 

ngge Dele. 

Tager vE de vetdslige Blade, kaa 
hitet der skte stor Kendstab til dem 
til for at se, at de i Grunden mang-« 
Ier Opga«ve, uden for saa vidt, ssosm de 
saptagee dette Lands ngaver. 

Nvgle af dem er ligefkem Lede- 
bkpdsavsiser. De akkommodeker sig 
eftek deees Leseres Smag, bejlet g- 
saa til deerfolkenes Benstab for ot. 

« 
faa betet Ststte. Ellers er det spr- 

igeägi Wut-we for de vetdslige 
W Avkset her i Amerika, at de 

hat staaet sig over paa Selstabsli-« 
ves- Omwade og feilet der med 

W. De hemmelige Geisen-i M og sonnen-gen Liv Logelivet og 
til-bei —- het et san at 

ttde Imse i de stesie af 
WIQ Wink-, Tqu 
W III-der sg daste- 

» M Z MIC- fet- 
It Mike I Ase 

oansfte, for saa vidt som de ncerct 

vvrt Folks nuturlige Hang efter For- 
lyftelfer cg Einv. Men den Side of 
oor Foltetarntter tnn vist bedft lignes 
red Utrudtet, der votfer frcdigt not 
nden at blirse dyrtrt, san det tjcner itte 
til Pressens Ros at dyrke den Zugs-, 
fklv om det var not saa danst. For 
Rest-en er det et Arvegods, vi bar 
tlfælles med andre Felt. Jkte at 
have andet Krav Pan Danfkhed, der er 

for daarligt. Pressens Opgave man 

Højnes til at kcrmpe for Lassernes 
sande Velfcrrd for Tid og Evigshtd 
on for, at de kan være til Velsignelfe 
on Nvtte i Livei. lMere). 

Reformationgdngcn. 
Ten man vi itle lade gsaa upda- 

ngtet fort-L Tct var den 31. Otto- 
bær 1517 unt Aftenen, at Luther op- 

flog sine 95 The-fes mod Aftaden pas 
Zlotstirkedøren i Wittenberg. Han 
Valgte denne Aften, fcrdi han Vidste, 
brorledes Folt Den paafølgende Tag. 
Allehelgensdag, den 1· November. 
Vilde strstnme til Kirten for at fcm 
Enndsforladetfe for de afdøde Heng- 
nerg Fortjeneszeg Etnitn Tet var 

loltfaa den rette Tid danke for as 

wodatbejde den strcettelige Vildfaretse 
c-; Misbrug, fom Foltet var hldet i, 
cn for at drage Ltsmærtsomheden hen 
tkm Theserne, hvcsti Gudä Otds Læres 
ern Enndgforlakelfe Var fremholdt. 

Om Tilftanden ved denne Tid ftni 
vi anføre et tort Citat: »Ho«5 Syr- 
stetne og Adelen Attraa efter Kir- 
·tens- rige Godg, hos Foltet Uvillie 
imod den verdszligsindede Geistlighed, 
tzos Tidens bedste Mwnd Foragt fcr 
tens Uvikiensäed og Sorg ever stir- 
tens Nedoærdigelse, hos Paven og de, 
bis-je Kirtefyrster Vnntro og Løsagtigsi 
lzed eller i al Fald verdstxgt Zinne- 

lag, — saadan var Stillingen«. 
Der havde i lang Tid været suttet 

efter og raabt om en Reformation pra 
Mitten-, Hoved og Le:nmer. Man 

fnlte Lndet og Trvttet, rnen lendie 
kkte Rand Derimcd. Luther mein-: 

heller itte, at han var Manden til g: 

udfsre det store Vert, men oplyst ve: 

Guds Ord og Aand og drevet of sixx 
Samvittigbed havde han som Prcrit 
srg Sjælesørger og som Doktor i 

Teologien assattet sine Thesksz cg de 

blev Begyntxlfen til den Kärte"sorb-3- 
dring, sont de, fromme og stillei 
Landet sutkede efter. Dei-for regner 
non Reformatiscnens Begyndelfe frI 
VII-se Thesers Kundgørelfr. 

Den 3 Oktober hat mere og 
mindre været fejret indensor vor 

litt-berste Kitke som Refokmationkfest 
Hjetnme i Morertitten var Reforma 
tccnsfeften samtnen med Allehelgen5- 
dasg henlagt til 1. Sendag i Novem- 
tek. Vort Kirtifamfund har en 

Gang gennem en Aarsmøde-Bestut- 
ning cpfordret Præstsr og Menighe- 
ter til at fejre selve Degen, den Lil. 
Oktober. VIi ved faa itte, i hvor stor 
Udstrætning det ster. Men den stoke 
rg naadige Guds Getning, som be- 

tegnes wed Ordet Reformativnen, bkr 
vi aarl·gt mindes, enten det faa tan 

sle paa selve den Dag, der minder 
cnt dens Begyndelse, eller paa fsrftte 
Ssndag i November. 

Her stal vi faa itte gaa nærmere 

its-d paa Betragtning as Rest-matte- 
lnem men blot sige, at det store i dette 
UStsotvært var, at Guds Ords 
Lys atter blev sat paa Stagen. 
Det var igennem Bette, at Lust-er 
fandt Fred for sin Sjcel i Troen paa 
fine Synders Mundele det lyfte for 
Kam paa Vejen, og ved det ledte han 
nnd-re sandbedsspgende paa den Vej, 
der let-er til evig Salighed. »Den 
tetfærdige as Troen stal leive«, blev 
som Kirsens Valgsprvg. 

.-- —- 

Du og dinSiceL 
Denne udmærkede Bog,«335 STIM, 

asf O. Fande, scelges nu i Qmilag 
for 80c, og indlmnden for 81.20, va 

vi snsier at reducere vort Oplag af 
samme. Af femme Fokfattet havm 

l Hvorfvr « Mennestet i 
Werden ? J Omislag, 10c. 

l Hvorledes staat det med 
sit Regnskabf J Dunste-G 1 
Ekspb for 4c, 12 for 40e, 100 for Os. 

f Wie-: Mag-s fom Besoan 

Ei iynxngt Li-. I« AND-MON- 
«O-x. it s«-t». tm is- du«-Init- 

Ruslands Fcihed. 
Der taabes nu Hutrah for Czaken, 

kstred Witte og Ftiheden —- i den Ox- 
den komsmer det, men det er i Grundm 
da Fo l let, der fkulde raubes Hur 
rah for førft. Thi at det et en F ol 

tesejr, der er vunden i Rusland, 
der om lan ikle difputetes. Czaten 
gad itle efter før han saa sig nøot 
Vertil. Men — lasd ham blot fast 
Æren, bare Follet faat Frtheden 

Al, den tcere Ære —— det er mrd 
den sem med Slyggen, hvem der ja- 
ger efter den« singtet den for, og bvem 
ver ilte ænsek den, Tot-folget den. 
Gennem hele Krigen gjaldt det om 

VErem men Ingen, fom lendet lidt til 
deng Gang, ril give den russisle Rege. 
ring Ære hverken for dens Begtmi 
delse eller dens Clutning. Og ligesaa 
lxerz innen, sont kender en Smule til 

Frikedsbevægelsens Gang i Russland 
ril give Czaren Akten for, hdad der 

nu er stet, selv km der raabes Hur- 
tab for bam foth 

Hvor holdt han dcg sejgt paa Ene 1 
( ;Vcelden —— ligesom bank- Fotfckdre htr 

lnjort det. Siden Krigen med Japan 
llrpd ud, hat Czaren udstedt mangcl 

IJJkanifester ellet Ukaszer ved bang-T 
HZonss og Tronardings FødseL efter 
Blodbadet i Et. Petersborg den 22.i 

lszan.. ved Vestemmelfen om »Dann- 
!en« —; tnen altid var der dcetnet on: 

den kcere Eneocrlde --— og saa kundi- 
alt del andet jo forandres med ci» 
Pennestrøg enten as samme Kejfet 
ellek af en Eftetmand Entelte Bladc 
bar for streoet om epolegøtende BE- 

stemsmelsek; men i alle de tidligere Br- 
stemmelsfet Var der i Grund-en intst 
t l at gøre Eis-etc Men Czatens sidfte 
LIJIanifest vilf silkett gere Epoke i 

TNuslands Historie. Herefter trceder 
Rugland ind i de frie euwpæsisle 
Folls Rælte. 

Men det var jo saa alligevel 
Czaten, der gjorde Udflaget, felv otn 

tet var npdtvungent Man lan itke 
unt-keg- over, at det dar svært at gpre 
rette Stridt. Det ene Pennestrøg. 
der satte Skel intellem Russland-Z 
cum-le og nye Tid — hvot maa det 

have kostet Kamp at gsre det. Den 
attende Eneherslet i Rætlen og —-— den 
stdsteS Alle hans Fotmænd bar-de 
fafthvldt Enevælden og givet den i 
Arn til lam, og han flulde itle kunne 

give den i Arv tl fm Son! Vi tan 

fcsrftaa, at det hat kostet Feldequ 
rindelse fer Czat Nicholas den AndenJ 
at sttive sit Navn denne ene Gan-g — 

Enedælden uigenkaldelsig tobt· 

Men di maa alter tænte paa den 
tcere Ære. Hat-de Mlolas den An- 
den scm en stor Aand lendt sin Tid, 
tendt Udvillingens Gang i den avrigz 
Baden, fet, hvotledes Oplygnjngm 
tmngte ind i hans Rige, og stpnnet, 
hvad der med Nødvendighed maatte 
tonune, og han saa as fri Villke, 
utvungen, havde givet sit Folk Fri- 
hed, saa dilde han for Fremttden have 
raget frem i Ruslands Historie smn 
cen af de betydeligfte stejjere af dct 

wmanofsle Has. Nu i dets Sted -— 

— ja, ja, han gab jo sao alligevel sit 
Folt Frihedem Han kunde jo fesm 
Tyran have staaet imsod til den sidste 
fottvivlede Slutning. Han lod sig 
jd dog bedcege til at gsre dette sont 

!et sidste thsspg paa at afvcetge en 

jRevolution med dens gruelige Fslget. 
! J denne Forbindelse maa vi tænte 

daa Krigm Hvor var Stenmingen 

Hei-tad- hek ti( Lands pg fokmgt 
dverdejende imod Rusferne, faa lcenge 
TKrigen stod paa. Men del var itke 

begrundet i Had til Rusfetne soxin 
Falk ellet i Fotkcerlighed for Japan. 
Men Oversbevisningen sagde, at det 
var Russetne, der dar Styld i Kri- 

gen. Men de samme, der bebrejdede 
Russerne for Krigem vil nu Være 

med til at glæde sig over, at det gaar 
Russerne del. —- Og saa det, der 

stete den 30. Oktober 1905 — 

ist-. hvetn tun vel undgaa at se det losn 
en Folge as Ktlgetn Om det saa hat 
meet den almægttge og altseende 
StytetZ'Hensigt med den blodkge Krsg 
—- Enevældens og Bureautratiets 
Fakd og et statt MS Fels-selig —- 

Guds Veje et wenige han got og 
tikkadeez W W behagen men han 
»der etle de beMe Wgtet der-med. 

Silvbryllupskott 
vg Dort for Messe Jud-time- have- 
i ftp-et Mo, M Sile-waltet osg 
M, passe-We seu- og Ostw. 
M et Ist, seit Ulkendt De lau 

W Igb ei send- et We- 

For nye Abonnenter. 

Nu er det Læsningens Tid i de 
lange Vinteraftenet, og Læsning et 

ja, hvad vsi hat sat os til Opgave at 

siasse Falk gennem Blade og Bissen 
Og vi vi1 ikke alene stassestning men 

aod og fund Læsning, som ikte 
alene kan undetbolde, men til- 

xige g a vne. 

Altiaa —- baade for det gode, vi 
prøver at udrette gennem denne vor 

Vikksomhed og for at gste Fortetnin- 
gen faa lsnnende for Samfundet sont 
1nuligt, onster vi date Blade den støtst 
smulige Uddredelsfe. 

Men dettil bei-over vi vote Ven- 
ners og Kunde-es Hjaelp. Dei-for got 
vi — som en lille Paaskennefse for 

relvillig Hjcelp -— folgende Tilbuid: 
»Danskeken« og »En Pilegrtms 

Vandring« (558 Sider, start Format, 
sinkt Ttyk, illustreket, Ptis 82.50) 
begge tilfammen for Bogens Pris 
Its-ABC 

« 

»Danfteren« og ,,Nanfen i den fras- 
ne Verden« for 82.50 —- lsgesaa kun 

Bogens Pris. Denne Bog hat 555 

Eiter-, start Format, statt Ttt)k, illu- 
sitereL 

»Dian«steten« og »William Messin- 
lcn« for 53150 Kun Bogens Pris, 
saa man kan reane for, at man sag-r 
enten Bogen eller »Dansieten« seit. 

»Dansieten« kg »Im Amerika«, rs 
Carl Fischer Hausen, for 82.00, zo- 

sens Pris. 
J alle de 4 Tilfælde faar man 

»Danste«ten« frii for et Aar. Dei u- 

faa lige meget, enten det er den nye 
«zlbonnent, der sclv sendet os Prisen 
for een af disse Boger og bestillet 
»Dansieren«, saa faak han den seit, 
ellet det er celdre Holdere. der siasser 
ks en ny, saa beholder han Sub- 
ssriptionsprisen for »Tansieten" et 
Aar og nsjes med at fende as Pttsen 
for Bogen, eller, om man vil regne 
faaledes, 81.50 for ,,D-si.« og Prifen 
for quen minus denne Sum. 

Hvem vil jage imod vott TilbudT 

Kildcvæld 2. 

Tet er ille ringe Mirnos Zoofpor 
L. J. hat forsøgt at folge ved Un- 

gioelsen af denne Bog, idet Mænd som 
Man, H. J. F. C. Jllaihiesem Aschen- 
fe:«dt:Hanfen, M. Thokodd Pia-gnug- 
fOn, Mal-sen Lind o. a. hat iil 
Gude Hjæslp og Velsignelse for 
mangie udgicel siørre eller mind:e 

Zeinlinger af smaa lristelige Fre- 
tnsllinger til Brug ved Bornegusrszs 
ljeneften. 

Hootfok da en nn? Er den Jlte 

sisretflsdig7 Næppe, lhi »der er sind-g 
Trang til nn Foriasllinger i Sand-Jn- 
flolem i Hjernnret og ved de Untzrcs 
Moder«, fcm L. J. sigek i ForokceL 
csg dem-Ell sowi: Liret i Samqu 
rned Frelieren er iom en ltedserinlcens 
oe Bilde, lworfn der itkvxllder sta- 
nig ny Erfatinger of hans mange- 
llags Naade og vor Tranq til den; 
rat der laa en Mcengde of bis-se Op- 
levelfer bringe Haab Trost, Optimu- 
iring, Undervigning, Paamsndclse 
eller Advatelle til mange, og selv for 
Ide smaa vilde de være til Velsignelfe 
Deo at vise dem hvorledeg Ftelsetcn 
hat opsyldt de Lilith vi sinde i Vi- 
lzelen, ellet lyvvrledes han hat sat 
nnd-re i Stand til at eftertomme de 

chrmaninger han hat givet os bek- 
Dette et vili Bereitigelse nol rot 

alle disse Sau-klingen ju, lot flere iilf 
varledes er det lda lytledes L. J. 

at udspte sm Pakt as Arbeit-M Ov- 
samlkngen eg Ordningen? Nagen be- 
siemi Orden, som i Afchenfeldi Han- 
sen og Magnusfons hettens R-5t, 
hvor Tildragelserne er ordnet-e eftek 
Katelismem sindes ikle, vel paa Grund 
at Bogens Omfang ille iillod det; 
Verdien as de enlelte Træl er man- 

sle ogsaa lidi uligelig, nien at størsle 
Parien kommer fra det sande Wilde- 
vsctsld et jeg siller paa; deres Judith- 
tselse vil vekke at bringe andre hen til 
Kilden Flete hat jeg allerede gen- 
iertalt paa japanesist for vore Sien- 
dagssstolebsrm f. Els. ,,Hismsmelbrsoen«, 
den meget smalle »Lysei fra Korfei«, 
bvotledes en videnslasbshungrig Ring- 
ling spger Oplysning allevegne og en- 

delig sinder en, der et bilsttcmelig 
Bande for denne og den tillsonnnende 
Werden i del Lys der Mecalet fta 
Kot-let M femme Lsdighed et »Bei- 
stelkei« og »W, stalb i mig ei sent 

Weile« 
Fau- i Danish Luislx Publ 

conse, Maik, Mk» og koste-, ind- 
Mi- As Instit 

Jot- Ist-merk 
Aktientbksdkkh 

Any-M p. Ismämkkketk samt Arbkidkkk 

er fasrim sMM for Arbmdere as cnhoer 
»Was-fix 

Ort-net i divse Ein er omlnmgcxth 
udsozxt oa Saulcrnc csr scimsbewu us scmt 
oa hmclmt Saaten-den »He er holdlmre 
sum Jeru. Tor er nj suiirmhzu Material-.- 

og form-beidede of de durlmne Iltlsciderc 

og dctte bar jut Malikt Eko over alle an- 

dre i Devise-me til Emrtc og Lioldbars 
ch. Panjum at Te ktm vkl lsimc Mnnkt 

»ko, oq fee efter Fnrrctnwpknmsrkct pna 
Soalcn. Tercg Dandlcnde vil jocjyue 
Tom mcd bekn. 

For Sontmusdsio eller Epu«kssetsko bis-T 
Te bruge ,,Holwtbilt« Hexmtm 

k. Iqek dont C sbos co. 
Pia-tubu. Wis. 
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..Dansketen" Nr· l er i alltszz 
Maxuler en Hinl. sulid ««-.z««, 
billig szsmnskine Den s)-t«i««:ss« 
linrtth ug mlen Its-»j. hat« lik 
Sliusser ng er nl nyesle Kun- « 

strnl(tinn. Der give-s 1();«« 
Amt-; linriuni paid Klnslcist 
nen. thilwer Kober vil bis-IT- 
ve fuldt tillruls meil en sen-«- 

dan Synmskine. og slmlelr 
den ikke viere tilfredsstillen—;» 
de, kan den tilliiigesendes. 
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»l)an-keken» Nr. 2 er abso- 
lut den l)edste Symnslcine, 
der lal)rilcere8, og den lcan 
maule sig med livillcen som 

lielst Maskine til langt bej- 
ere Pris. Den bar tillige 
den For-del frei-n for »Dan- 
skeren« Nr.1, at den kan 
lulclces ned. 
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»Da-cha« Nr. 2. Pkis slsi75s 

Trxenrliejdet udløres —- estcr Køberens Ønslce — i Eg 
eller Valnmltletræ 

Vi slcnlgerne besvare alle spørgsmitnl mecl llenstn til 
dissc Maskiner og give Oplysnin set krit. Skriv kun til »s. « 

ng vi xsil give nsennere For-Manns- Beløbet heilt-s senclt -" 

ined Bestillingew 
Tal finannxevnte Prisek man Køberne betale Fragte-n til 

ileres mermeste Jernl)anesti1ti0n. Fragte-n er 95 Cents for 
J- liver 500 Mil og lietales ved M0(lt«gelsen. 

symaslcinen »Dansl(eren«. is 
l Ovenstimende vises lllnstmtioner al de forskellige Model· 

ler nf Synmskinen »l)anslceren«. 
Denne syniaskinh sum lul)rilcet«es specielt for os al· en m 

· 
de største lialiriker i Amerika, bar ien Riklclie as Aar stimet 

; sin Prøvei lltmdresler af Landsmænds Iljem, og Alle er en- 
« stemmige i sine Udtalelsek om, at Muskitien give-r god Til- 
« lredsstillelse og er lige saa god og bedre end Mnslcinetg licht- 

E for der for-langes indtil den dobbelte Pris. Mnslcinen lim- lmj 
« Arm Det lrie Rum under Armen er 5jx9 Tot-mich san det 

s sviereste erledc lmn med Lethe-il haundteres. Msislcinen er 

? 
stil)t·ilceret nf de Allerbedste Mitterialek. bar alle moderne- 
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1«’»rbedringer, alle Dele er lint Alpudsede og tmjugtig tilpns- 
Heile-, og alt inuligt liensyn taget til at sokene Styrlce med 
Enkclthed ng til at gøre Muskinen letløbende og surebygge 
Muligheclen for at komme i Uorden. 

sc fli- Hvet Masläne garantetes lot- 10 Aar. L O 
symaslcinen bat- selvtræclende skyttel, selvsiettende Nkml 

og automatisk spolevinde. 
Med bver symxislcine følger et sæt af de nyeste for 

bedrede stacslappnmtec A pparuteme et nøjagtig tilpag 
sede til Presscstangen, er fahnlcerede belt aftlet deckte-stunk 
polerede »F- lotnildelce og uden l)ele nl Messung eile-« andet 
lilmlt Metul og uden loddede samtnenføjnmgen l)e bestsi- nft 

Rassen-. Tut-Reiz Binden-. lzkaidet knot, Untier Israidek sliile 
Plan-. shirring slidc Plate, like Kein-nen- ai guckte-rede 
start-eben Quiltek.«1’lireii(l cutler, Fout lieu-mer m: Felle-n 
Med hver symiuzltine folget der-stillem 12 Nitsch-. C- Spulen 

,- Oliekiinde fyldt med Ulie. stos- okx lille Ihr-leugle sonde- 
clcr, 10 Aary (;aranti-(kertifikat, illustreret lnzlruntiunnli -zg. 
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J Vi overlnger Risikoem mn en Mktslkine lilinsr licxskmlixtst v « under Trzmspurten og vier ogsaa vtllnxe til sit tillmgtslietnli.« T» 
Pengene og gudtgøre Fragtudlieg, livid en Kiillier fauler Mc- 
skineii utillfedsstillende og anderleiles, end vi liar lfetnstillct t- den. —- » 

Til Oplzssning for dein, der muligvis ilclce konstant-, its-or- O 

for vi ewiger diese Mnsluner san enormt billigt, slcal vi he- 
f» 

macer at Hensigten bermed et at avertere lot- «l)«-inslteren« 
E 
l- 
13 

og slcasse clen stadi - videke og videre Udl)redelse. ligesom der 
samticlig er os en blæde at kunne fotsyne Follc med nogct ,. 

virlcelig goclt. ’.« 
Ach-.- »l)anskeken«, Bleir, Nebraska. » 
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