
» »Danskeren.« 
Fredug den 13. November 1908 

» Gndstjenefter. 
Gudskstjeneste Søndag Fm. Kl. 

Wili ined Altergmig. Eøndagsfkm 
le Kl. 9.15. SIlftenmøde sil. 7.30. 

Lille velkomneI 
Orunu Gudetjeneste Kl. 10.30 

Lind. ziirieindvielse Eftertniddag Kl. 
2.JU. Alle velkomnel 

A. Th. Schultz· 
A r g o: St. Johannes Menigs 

heds Kirke — Gudstjeneste første 
Sandag i hver Maaned Fin. Kl. 
10.:30. 

Alle velkomnel 
S. C. Eriksen. 

Blatt, Nebr. 

Rasnmizs Larjen ude Ved Lruin 
Var nasr lilevet drælit Tocsdug Af- 
ten i sidste Uge lPan og en Bro- 
der var ude Paa en Ridetur sam- 
men: Besten styrtede nie-d Rastnus, 
og han faldt paa Hovedet, faa han 
sit en ulvorlig Hiernerystelse J tre 

Time lau lJctn l)en, før han kom til 
Bevidstl)ed, Inen senere er han dog 
lsicnet bedro, saa der er Haab om, 

Ist lmn tmnmer fig. 
-—— Ekndevaaben er ikke til at 

lisge med. J sidfte llge kam en Dreng 
im Lin-ihm Verne Mattesom op 
ist besoqe fin Ven Geome McheIE 
rie. Lusdua Aften vat- Dienqu 
i Wem-neg- Vwrelfe lwor de Mand- 
terede en ladt Revolver. Tet Wies- 
issni de vilde Vise link-raubte book- 
lcdess ..O"otvlion« i Veiten bound- 
drei Elndemuben Te tm Patro- 
ner nd Ok: satte dein ind iqen Ver- 
ne nun dlkeimlveren til Osenrgcy Ug. 
nden in wide, at der var Ladning 
fer, Latier George pna Verne og 
tinkfer luix Ztnddet gik af og ramte 
Berne i llnderliuet. dingten git 
MI iqenneni l)mn. Da George kom 
jin ai sin Bestyrtelse, nieldte han 
strakis det stete, og der bleo sendt 
Bud eflcr Lange Og — fort at be- 
t·et·te, der ser nu ud, sein Tren- 
gui auigevel kummer fig. Men — 

ljreni der har deres Børns Liv kært 
lsør itke give dem Skydevaaben i 
Hiendet 

—- Ten sidfte Ugestid hat vi 
Haft det dejligfte Vejr for ,,corn 

writing« —- klart og lidt koldt. J 
Tag til Morgen truer det med Sne 

— Eidste Lørdag Aften dehnte- 
cide Ztudenterne paa Stolen det 
isnderlige Entnez ,,Besluttet, at 

Fjendffnb er lige jun forniaalgstjetp 
liqt sons. Venskab.« De Talere, som» 
flulde lievise Fjendskabetii Nytte, pen- 
ciede derei— liedste pua at Vije, at gen- 
ixecn diriki nnr opimnet Resultater, 
frui ald1·i-,1 Vilde ljuue ukrret op- 
nkmet ued Venffalx f. Etix Flaum- 
nesks Frigivelse og Eubas Befrielfe 
fra Spinnens Aug. Frn modfntte 
Eide Veqedes der paa, at man ika 
imncims de Inest nttmaede Liusstils 
lmqer qisnnein Fjendsknl1, og der 
kommer heller ikke noqet qodt af 
Krigen med mindre der onnaan 
Fred on Venskab. Donimen faldt 
til Gunst for den negative Side — 

sltsaa for Venskabet. Tet kunde 
man jo nok paaForhaand have paa 
F ø le l f e n. 
Is- 

,,.· 

Kennard, Nebr. 

Pan Grund af Kirkeindvielfen i 
Ornm er Gndstjeneften udsat til 
Søndaq den 22. Nov. 

A. M. Andersen. 

ps- eunete Raums i baute Eg- II Leut-eh end Its 

M Syst-dankte ttlfammenwg den klev Nul- se fissie 
san Uns aniet sont shelbiedelis. J Inmkeskwnse III 
M Lager-te deutet en latal syst-h- -. for-stre- 
coscle Mid.er,.og ba de ille onna-ehe peikkeoelfe seh 

W Hehanhlm3, alles-rede be ocn for tilzclbkedelig. 
BIWOLM hat bevist, a: Kaum-h et en konstitutiv-es 

dem og «ek for kritvck kun«kinxiln::el BehandlinJ ’s cum-As cui-» sxsrikexssi us F. J. Cl; ji«-up 
co» Toleocs,tho, er tct nieste ist«-neun Helle tage- 
teibbel t Mark-den Da euzree entweng lq ispoktiotzek 

a II Puck-u eilen Tbsnccnil I. Sie: num- --s.rt.s.u ; 

se- Blodn o-; Sessesmsx I.-.1mck-moa. De eltbodetei j 
andredc Quem tm much Tut-Use set Memb- 

ste. erst-v euer Orts-meet on Minnen-d ; Idksfn F.Z.Cheness,4A-s.was 
« 

s; SCIHLI M Molkekecs l 
Us. III-U- Pllls et de bas- 

» l 

Agenter Ønskeg - 

for vorc sætdelcs smagfnlde im- 

potterede »Ccllnloid« Bogmccrker. 
Vi cr i Stand til at byde fætdrlcä 
godc Vilkaar. Jnlctiden forcstaar, 
du Tusindcr nf disfe ftnukke Bog- 
mætker knn scrlges. Sclv Bnrn kan 

fknffc sig en bctndelig Jndtægt der- 

ved. Skriv i Dag efter Betingelfer 
kllcr send 10c for en Prsve. 

Tanish Luth. Publ. Heusc, 
Blair, Nebr. 

Korrespondi iiccr 

(Fortsat fra Side 3.) 

Resultatcr fru Dancvillc. 

For at Danskeren ærede Læsere 
ilke ital faa et fejagtigt Begreh oni 

oLs herude, oil jeg give nogle faktiske 
Lplyiniiiiger. Sonn de fleste nhe 
Settlenienter har haft deres Gen- 

oordigheder at hekæmpe de førite 
Aar, saa har vi ogjaa haft vore. 

zPaftor siildsig har jo skrevet en Del 
1deroin i Landkomiteens Rapport, og 
det snmftennner alt med Virtelig- 
heden nied Undtagelje af noget, sont 
kennner liengere nede i Inin Arti- 

iteL Jeg skal ikke trcette Lceserne 
nied at kritisere tun oplnfe, at Ma- 

jieriteten toni fra den herømte 
idanfke sioloni inde ved Kenmare 

Tet forst Aar, ni var herude, var 

i Nrnndrn et Trængselsaae Vi, 
jrsni rejire nd fra Williston, havde 
no Mit til Ihm de, soni rejste ud 
fra Flaxton, havde 80 Mil. Det tog 
jo Tid at faa Byggemateriale til 
at lmgge en lille Homestead-Hytte 
og HiIstsholdningsgenstande hernd, 
saa det Foraar hlev der ikke megen 
Jord pløjet. Tillige kom den tidli- 
ge og strænge Vinter nied sent For- 
nm·. Dog, de fleste af os fik til- 
saaet frg 20—40 Arke-Z, og en god 
Ade-it velsignede Herren os nied. 
Kinn-en gno over 60 Bnlhels og 
Herren ro til 1—l Vnsl)els· Gode 
Priier fif vi ogsaa for Vor Zced 
Innren solgtesis fra -i()—55 Et. pr· 
Vnihel hernde i Kolonieir Haoren 
oeiede 10-—41 Pnnd pr. Vn» og 
ni den Grund hlen den hemmte 
Sen-BankI narret fra Fortjenesten 
Tet er det sannne i Aar med Han- 
ren. Den kan sielges nltsannnen 
iernde til de mange Nyln)·qgere, 

sont konnneic Cn N and folgte for- 
lcden FOR Vn til en nde i Dagmap 
Kolonien 

Jeg kan ikke give fnldstændig 
Oplysning oin Høsten i Aar, da 
Tasrffningen har vceret hindret 2 — 

IT Tage om Ugen af Regnveir, og 
der er vist over det halve tilbage 
ai- tærske endnn: men omkring 
Taneville har Hvede givet fra 14—— 

’21 Bu. og lHavren 30 Bu., Hør 
»- Bu. pr. Acke. 

Mr. Jenseit fra Gladys P. 
tcersker for o: igen i Aar; sidste 
Aar havde han 1000 Acres her: 
i Aar har han 2500. 

Dette er blot den nordlige Tel 
nf Rolonien Sud for Daneville hor 
ntnnge Dunste iom er ved at bog- 
ge Rirke Der hor doq en Tel Nor- 
stc ihlandt dein Vor ærede Lands- 
Innnd Mr Jens Sørenien, er Post- 
inester dernde. 

Jan nch sont jeg knnde findel 
det nd, oar der tiliaaet omfring 
.""-,0()0 Arres. 

ddøhncand Mr. E. P. Fischer, kei- 
rer gerne regelnicesfiig bveranden 

llge til Ainhroze efter Varer, og 
hnn hur sont Regel fra 2000—— 
LZUU Pnnd paa hver Gang. Jeg 
antager, de andre Købmand, Mr. 
kliiellni, Rolffon P. O» Mr. Olsen, 
Vertile P O, og Køhmanden ved 
Coalridge PG »s. gøk lignende Han- 
del. Men saa kommer Mr. Lawsons 
Foreslagt Ska mig 100 danske Fa- 
Inilier her inden et Aar, og lad 
hin-r af dein faa under Plov 120 
Arres, faa skal vi inden 2 Aar 
oasre her med Bauen. Hertil vil 
jeg svare: Der er mnuligt, da Folk, 
der koinmer nd at tage Homeftead, 
sein Regel ikke har Midler til det. 
Det vilde nemlig tage 10 gode He- 
sn nied Tilbebør samt en lejet Karl 
tik hver, og jeg kan ikke forstaa, at 
Mr. Lan-san foin en gammel Set- 
tler fra Wis» og en en Einbeds- 
nnmd af Inn-bauen kan faa sig selv 
til at gøre faadant et Foreslag. 
Jeg kunde have Lyst til at fpørge 
Mr. Lamfon, hvorlænge det tog 
han at faa hans Form i Wiss un- 

der Plon Og saa imens Soo- Bauen 
ciør Foreslag til vor ærede Land-l 
tnniite, vil Mr. J Hill lade Great 

Northerns nyeste Dainphest komme 

insende herigennem Daneville, det 

lscdste Gvedeland i Verden. « 

Saa til Slnt vil jeg blot bei-wer- 
t«c, at Landkoiniteen hat forglemt, 
at der finde-Es meget Land ber, som 
egner sig til Faareavl og lignende. 
Mr. O. Nielsen fra Racine Lhar lige 
oceret her at bygge 4 Hoinestead- 
Hytter i Montana, 6 Mil fra vor 

Mitte da der er mere Land der 
i Nasrlieden at faa. Ja, kdni bare 
fra Nachte, der er flere herude fra 
Rai-ine, og dein er der Huld i. 

; Venlig .inlsen, 
F P. O c In ni in g s e n. 

,.-, -«.»«--—-- 

E Fta Øst til Best. 

Uaa Nisuenjen mellem Eanad.1 di 

Te Zdrenede Staren kneb det fnx 
ei Tel af dliejjeselskabet at komm- 

due-r, da de itke havde Papirerne i 
Orden. Juki sit· da dgsaa en Del 

Einwassinaal, men ded Synet af 
Inst «-’,’—.ipirer lileu man ljelt for-L- 

"1·r1n:nende. 
Nu dar vi saa i Ztaten Washing- 

ton ined sine nhyre Skdvstraeknins 
der, di saa niejten ika andet end 
Etap, og at man arliejdede paa at 
gere de siore Træer til Tømmer. 
Hist dg her var der lagt Skinner, 
ad heilte man heutede Træerne 
frem af Skoven Nogle var saa 
sinke, at Z fyldte en Jernbanevogn. 
Andre Steder lagde de Vej med 
Planker og andet Træ. Man sau- 
nede her, lmad der til Tider var 

nok af i Maine: Frost og Sue. 
Naa liele min Rejfe havde jeg 

euer-Es godt Reiseselfkals. Den eneste 
Gang et Menneske sagde et Ukvems- 
crd til mig var her. Manden var 

fnld, oq lmn tiltalte niig paa Rim. 
Da jeg ikke Vilde drikke af bans Fla- 
ite, rimede lian nied en Tel onde 
?l-«:«ld nidd mia, indtil jeg fdrlod 
liam ozi satte mia i et andet Scede 
Eua stieldte lian endnn niere, be 

skmidig M Nim, smsdi jisg kwtdt 
mig for and til at drika has saa 
acdt et Mennesle soin ban. »Men 
Vent, til di konnner til Seatle!« 
hed det. 

Seatle er ued at Dlioe en Storbn 
Etationen er den smukkeste, jeg har 
jet. Bnen vors-er lige som frem af 
Trwsrnvbene, sont enkelte Steder 
siaar intellein Hufene Det var Son- 
dagz men her var travlt alle Vegne· 
Og nu Inaatte jeg igen vente og 
vente. Foist sil. 2 om Ratten kun- 
dc jeg saa et Tog til Portland, Ore- 
gon, hvortil jeg saa kom ncefte F r- 

middag. Det var en interessant« fu« 
cver Columbia Floden Vort Tog 
stilte man ad i to for at faa Plads 
til det paa Firmen Hvilken Mæng- 

Yde Fisferlmade! Herfra er det jo 
cgsaa, at den røde File udgaar i 
Vlikdaaser til alle Verdens Hjørs 
ner. 

J Portland skal jeg. igen vente. 
Jeg liesøgte et Spisehns og for- 
spgte at gøre forstellige Jndkøb: 
wen un hleo det galt med min 
canadiste Mont, saa jeg maatte 
fkkrsr paa Bauten at faa vekislet 
Berti-and er en ret sinnt By. Det 
var ogsaa en drat Overgang fra» 
zinlde til Varme, laenge hcwde jeJI 
jroser, nn lod det til, man jkulde 
siege-J i disse solrige Gader. Jeg 
lJaode iffe Pastor Scotts Adresse 
euer nagen andeu Tansterszs der i 
8Lilien, saa jeg kom itke i Berøring 
nied dort Folk i Portland. Kl. 4" 
oni Eftermiddagen fik jeget Tag 
til Engl-ne 

Tet var underlig at se, hvorledes 
alt nn cfterhaanden forandrede fig. 
Langs- Willamettefloden saa vi snart 
en kllliennde Frngt, snart en Mceng- 
de Bldmster og skovklcedte Bakker, 
alt dette kijorde det saa naturskont, 
lmad Reisen hidtil havde vceret sat- 
tig paa. Jeg kom til Eugene sent 
ein Aftenen og tog ind paa et Ho- 
teL En Mand var saa flink at leic- 
fenere til en Dansker lidt Uden f.r 
Byen om at hente mig næftes Mor- 
xien; men denne vilde nn have mig 
ud ljos fig samine Aften, sog-. nieste 
Morgen kørte de mig saa ud til min 
gmile Prcest og Sjceleførger. Det 
var mig en Glcede at se ham ogi 
hons Hustru saa friske ogx vel til- 
fredse Det er heller We uden 
Grund, at de var det, thi jeg kunde 
ikke andet end fryde mig over den 
stille og dejlige Natur der i Wil- 
lamettedalen Vort Folk er ogsaa 
godt tilfreds der, maerkede jeg. En- 
kelte misfornøjede findes vel alle 
Vegne, og Misfornøjelse havde nok 
csgsaa været en almindelig Ting der 
fra Vegyndelsen Jorden skal be- 
arbejdes for at give noget Udbyt- 
te: men man bar saa taget fat, og 
det bar vist fig, at der kan gøres 
Fremskridt En Mand folgte sin 
Form, som han for faa Aar siden 
havde givet 1300 Dol. for. Nu 

e 

ljik yan 4ZUU, og nun hat itte de- 
thjiet nie-get paa den, vtot ardejdet 
fix-en godt og Unsrer gddt. seg vien 
indtaget i Oregon. Es Fainiouty 
dg andre Steder pag Reiten yavde 
—1ig sagt, at i Oregon vijde dg kun- 
pc jeg irre dlide, der regnet det 
Ior ineget, ieg ital til et mere tørr 
minia end Manie. Men nn dil 
jeg neuer jig«e, at i Maine regnet 
der aj og til yele Aaret, man er al- 
drig sikker; uien i Oregon er der 
nogle Maaneder, yvor man ikke 
faar Regu. Da yar man rigtig 
Jid til at tiefre Hø og Sæd Eugene 
er en friue og denlig By paa din- 

tring ded iU,UUU. Den uotjer rast 
End iniod det dunfke Zettle111e11t.Ja, 
Idet Degynder lige nden for Byen dg 
Isirækker sig en u Mit ud Pesten for 
Wer ljur di san dgjau en af Dort 

isatnfunds heldig stilledc Menighes 
die ) en er ikke udfat for kirkeligt 

Modarhejde, Inen kan i Ro lytte 
til Vor kæie ganile bibelske lutherske 
Furkyndelse Der var ogfan næsten 
med tungt Hje1«te, jeg forlod denne 
Plads for at rejfe Didere til Cali- 
fornia, hvor det jo helle Tiden 
havde Uasret min Hensigt at se mig 
iiin eerr et AZjem for inig og Inine. 
Jeg furlod Engene den 5. August 
Un Ratten nied ng til Sau Fran- 
cisco. (Mei«e.) 

W 

Lverbeviscndc. Hvigs Te Iider af 
dunrlig Forddjeije, Gigt Leneron- 
der eller nogen Zugdom, soin er en 

Folge nf urent Bied, da bennt Dr. 
Peter-T Min«ikd. Seid den første Fla- 
sfe Dil Oderlnsvise Dem onl, at den 
er de: Las-Ieiniddel, Te trænger til. 
Indes- ikfe puu Apotliekerne. Qui-Z 
der iffe ei- nogen Agent i Rieche- 
den, skriv til Dir Peter Fnbrney 
L Eonis Co» 112—118 Zo. Hoyne 
Nin-» Elyimgix Jll. 

-——---——«0- 

Tau mark, 

Forældtcløs! Jfølge »Løgst. Ao.« 
tiegraoedes paa Vognsild sjkirkegaard 
serleden den ca. 40-aarige Lars 
Etigseii Hang 8 forieldreløse Børn 
stod om Graveu. For halvtredie 
Aar siden døde deres Moder. 

.-«-«- — 

Nycjte Forbedringcr i Ovnc. 

Den nyeste og seneste Forbedring 
i Konstruktionen as Etneovne er 

Vurtnlnftszrøret, soni indsnger den 
Tfolde Lust Ved OsnlveL leder den op 
igennein Lonen og sender den nd 
fra Topperc som vorm Luft, hour- 
oed opsnmr en Lnftstrønining i 
Ver-reisen der i et senkten Konduit- 
fedsjs Linsang fomndres i hoer 40 
Wänutten Tctte opncmedes ikke ved 
den nonile Konstruktion Hoosier 
Stove Compnny i Marion, India- 
na lnir netop ndsendt det nyeste i 
denne Branche. Varmlustsrøret i 
lsdoosier Lonene er gnrnnteret at ha- 
nc 54 Knbiftonimers ftørre Parme- 
fcpacitet end i nogen anden Onn, 
fix-m bidtil er bmqt i Markedet, og 
paa Grund as det forbedrede Var- 
nkelnftsrør siqesks de at opvnrme i 
det Inindste et Vcerelse niere, Ined 
det samtne Vrcendsel, som før be- 
nyttedes i en Ovn af den gamle 
Konstruktion nf liqnende Størrel- 
se. Man kan med Lethe-d se Forde- 
len af at faa en Ovn med denne 
nne Forbedring, da Vespnrelsen i 
Brcendslet meqet snart vil betale 
for Linien Hoosier Ovnesabrik er 

lieliggende i Marion, Indiana, 314 
Stute Str» og enhver som indsen- 
der sin Adresse pcm et Postkort Vil 
modtage et Eksemplar frit af Fir- 
maets Kataloq paa 64 Sider, med 
den laveste Prss paa Ovne sendt 
direkte til Hjemmet »Firmaet vil 
tillade Dem at prøve deres Hoofkev 
Ovne og Konffurer frit i 30 Dage 
E Deres Föij 

Bekendtgørelfer. 
ssvvsvvvvvvvsssv ss vvf 

Bogbiudet Ønskcs. 
En dygtig og paalidelig Bogbink 

der kan saa Plads straks i 

Dan. Luth. Publ House. 
Blaitz Nebr. 

Pige spat-s- 
En flink og dygtig Pige spges 

as Sanatoriet i Brush. Hun maa 

være vel kendt med Kogning vg» 
man kunne paatage sig famme for 

H 

en 30—40 Mennesker daglig —- 

Løn 5135 ugentlig med Udsigt til 
Tillæg 

Man bedes henvende sig snarest 
tii ,Eben-C·zer«, Brush, Colo. 

Missionstnøde. 
Vil Guds bliver der Missionsmøde 

i Polla dansk ev·-lutl). Kirke Omaha, 
Rohr» i Daqene fra l. til 6. Tec- 
Ums- 

H. M. H a n se n, 

Malt Præft 

Kredsmødc. 

Joan Krcds holder, am Gud vil, 
Islarsmøde i Vor Frelsers Menigs 
bcd i Conncil Bluffs fra den 20. 
til 22. Nov. 
Aalmingsgudstjencste Fredag For- 

middag Kl· 101Xz. 
Ernner til Drøftclse. 
Krcdsens: ,,Aab. 22, 17.« 
Menighedens: »Vort Livs Maul« 

(Jnh. 4, 3-s:l). 
Kr. Anker. 

Vor Frelseps Menighed i Conn- 
ril Bluffs indbyder kærligst til 
ovennævnte Kredsmøde. ,,Herren, 
par Gud, skal lade det lykkes«. Del- 
tagerne bedes melde deres Komme 
helft inden 17. Nov. 

Paa Menighedens Vegne 
Jens P. Heede. 

Missionsmøde 
aft)oldc-:-, am Gud vil, i Siloams 
:"i’cuigl)cd, El)icago, fra Torsdag 
den 2t·i. (Taksigelscsdag), Este-nnd 

Hi. L, til Zandag d. 29. Nav. 
Past. N. s. Bing, Racine, og 

ClsiaaawPrcksterne af den forenedc 
dansfe Rirkc Vil tach. 

szcrtplia Judlmdelje til alle! 

Pan klikcniabcdcns chmn 
Viaao C. :).Ikengers. 

Tcn lillc Saygcr i clcgaut Bind. 

Vi har efter Bestilling fanet 
indbnnden i fpecielle fine og ele- 
gauie Biud den lille Sange-r. Det 
er det mest fmagfulde og nydeligste 
Bind, vi kender. Disse Sangere 
er særdeles passeude som (»Gift 
Books") Gaver til Bryllup, Kon- 
firmatiom Fødselsdag og andre 
Lejligheder. 

Jndbindingerne er alle i de fines 
ste, specielt tillavede Lcederbind med 
Moire Silke-Forsats3 i hurmone- 
rende Kulører, SilkesMcerkebaand 
med Kvaster, fint Guldsnit, runde 
Hjørner, elegant Forsiring i Guld. 
Det er en Fryd at eje en saadan 
Iille Sanger indbunden, det mest 
nI-tistiske, man kender, et helt lille 

sKunstværk fra Bogbinderfaget. 
Nonne knn ikke paatrykkes bis-sc 

elegaute Bind uden at vansyne 
dem. Om Navn ønskes, kan de- 

strykkes paa et Silke-Mcerkebaand, 
Isom kan lægges i Bogen. Syv 
forskellige Farver haves som her 
ungivet 
S. 446. J mørkerødt, fløjelsagi 

tigt Kidfkind med J. H. S 
Sangeren og Løv i Guldtryk, 
Bølgelinier i Blindtryk. Pris. 
88.00. I 

;S. 447· J mørkegrønt, fløjelsag-! 
tigt Kidskind, med Kors, Cirkler 
og Ordet Sangeren i Guldtryk. 

s Rose med Løv og bølgende Linier 

z i Vlindtryk. Pris 33.00. 
L « 

O. 448. J mørkegrønt, fløjelsags 
tigt Kidskind, med smaa Stjers 
net, fine Linier og Ordet San- 
geren i Guldttyk, med Kløvers 
blads-Forsiring. Pris 83.00. 

S. 449. J mørkebrunt flsjelsags 
tigt Kidfkind, modulerende Far- 
ve i brunt. Ordet Sangeren i 
Guld. Pris 83.00. 

S. 450. J himmellzlaat, fløjelss 
agtigt Kidfkind med Kors, Em- 
blem og Ordet Sangeten i 
Guldtryk, og blindtrykt Lim- 
Forsiring. Pris 83.00. 

S. 451. J rosenrødt, flsjelsags 
tigt Kidfkind modulerende Farve 
i todt, Ordet Sangeren i Guld 
paa Ryggen. Pris 33.00 

S. 452. J chocoladebrunt, glat 
Kidfkind med et fint Kot-s og 
Linier i Guld samt Ordet San- 
geren paa Nyggen i Guld. Fin 
Forsiring med Liniet, Knopper 
og Lillier· Pris 33.00. 

Daniih Luth. Publ. Hause, 
Blair, Nebr. 

Markedspriser. 
Eil-ARE LGBBRJ 

Evede (Winter).........» pr. anhel s Js- 
— (sptiax)......... — »V- 

Majs·shel.1....·........... Izu 
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