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Fredag den 5. Marts 1909. 

Gudstjenejter etc. 
Bis-ir, Nein-. 

Smidagsskole sil. 9,15. Gudstj. 
Kl. 10,30. Aftengudsti Kl 7,30. 

Ver velkomne. 
A. Th. chjultz. 

W- 

Blair, Nebr. 

send worin sonst-u, den gaucle 
Veteran fra 1848, der dor hag- jin 
Søu NielS Garm Jensen ca. 6 Mit 
her Eyd for Byen, er aloorlig jyg 
aj Pueumouia (Luugevetændelje). 
Hau er 82 Aar gammeL «Danjkcren« 
Injter den gamle god ag hurtig Be- 
drjng, um der er Gudg Billie, at yan 
flal overleve denne Si)gdom, — el- 
lergi at ljan maa gaa iud til den evige 
Holle, ljuor der tilgen Zygdauc euer 

Lidelje er. l 
s-— Oljriftoffer Poulsen, der i Ef- 

ieraaret reiste til Danncark, kam til- 
bage ljertil i Forgaar5. Vi haodc 
Lejlighed til at hilse sum snaret paa 
hcm i Gaul-. Han hat oæret saa yeldia 
dcrhjemme at finde en til at dele 
Livet Ined ham paa hans gamlc Da- 

ge. »Danst«eren« ønsker ljjertclig til 
Lykkel Mr. Pouljen bragte ogsaa 
en yel Portion Hilsener med fra 
Banner derhjemme til Slægtninge og 
Vcnner her. 

—- Den nye Ejer af Merchants 
Hotel, Mr. J. K. Donald, har fra 
i Mandags overtaget Ejendommen 
ca Forretningen Mr. Donald er 

ira Lmal)a, bar flere Aars Erfaring 
i Hotelforretning og agter at saette 
sit Hotel i up-to-date Stil og Skik. 

— Opmacrkfomheden heuledes paa 
Mr. Chas. Ross’ udmærkcde Noce- 
liø115. De har vundet Præmie paa 
mange Udstilliuger. Se hans Aver- 
tjsfement Andetsteds i Bladet. 

—— Det er fremfkridtets Aarhun- 
Mode Nye Metoder gør sig gceldende 
paa alle Omraader. Selve Naturens 
Orden synes at skulle kuldkafte3. 
Deraf faas et ftærkt Jndtryk ved et 
Besøg has Royo Jncubator Folkene 
der i Byeu. Deres nye forbedrede 
Rugemafkine synes fuldftændigt at 
have overflødiggjort- den gamle cer- 

rcerdige Kyllinghøne En eneste Mc-! 
fkine leverer flere Kyllinger end enl 
hel Flok Høns. J fidste Uge indløbl 
Bestilling paa over 150 Maskiner. 
Læs Kompagniets Avertisfement an- 

detsteds i Bladet, og skriv om det 
fpecielle Tilbud. 

Glem ikke, at vi bar Købere 
til Nebraska Farme og Varelagere. 
ngaa Anlcdninger til ByttehandeL 
Ønskcr De billigere Land for Deres 
der dyre, saa skriv til os. Dersom 
Te onsker at scrlge, da lad as del 
ride 

The World Jnkatmeut Wo» 
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Kcnnard, Nequ 

s Eøndugi var der Fødselszidagik 
Luft-ab Dozle Mantsenz Mr.Laur- 

sen fyldte sit 5:).. Aar. Ttoui der over-- 

erdentljg daarlige Føre var der end 
Du kommen en Del Bonn-r samtnen 
us. unste Fødselizsdagsbaruet til Lyk- 
chx En uf Edisons Lydmaskiuer bau- 
dsi spillede og sang til Underhold- 
mng for de forsamlede Et Par Ven- 
ner im Skalen var inddudL og en af 
dem sang: »Der er et yndigt Land« 
i Maskinen og havde den Fornøjelsc 
sc høre sin egen Stemme gengivet. 
Thiere smukke Sange blev afsungne 
17 leueude Ztenmler, og Past. An- 

Dcrseis holdt en lille Tale udfra C. 
Richardd Sang om den koystbare 
Perle —- Næfte Dag, hørte vi, skulde 
der være Fødselsdag hos Jakob An- 
dreassens. Men derom kan vi af 
god Grund ikke fortcelle —- blot san- 
ikc til Lykke! 

Da og nu. Da Dr. Peter Fahr- 
Iey i Slutniugen af det attende Aar- 

hundrede først tilberedte sit bermnte 
Blodrensuingsmiddeh Kuriko, for 
Settlerne i Blaabjergencs Omegn’ 
i Pennsylvania, var saadanne For-( 
Iindelsesmidler som Telegraf, Tele- 
icm og Jernbane ukendte » 

Falk ple jede ofte at ride eller køre 
wer de ujevne og bratte Landeveje 
eg Fjedstier hele 50 ja, til og med 
Ei Hundrede Mil for at faa have-s 
Urtemiddei. Treus denne Mangel 
paa Kommuuikationsmidler spredteis 
ch Ryet om hanss Lcegemiddel over 

Zele Egneu liae indi Nnbnstnterne, 
Naryland oq Vimiuia Kure be- 

Hvor vi handlePZ 

l Racine, Wis. 
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virkede5, souc blev Genitand for me- 

gru Omtale i Settlementerne. J 
Tag kan samme LægemiddeL inde- 
lxoldende de samtne sundhcdsgivende 

Ægenskahey der gjorde det saa be- 
tømt paa hin Tid, blive afleveret ved 
Tereszi vcgen Dem naar Besfilling ind- 
sendes pr. Post, Telegmf eller Tele- 
fon. 

Et smbeltelegratn fra Mr. E. 
Wagen East London, Syd-Afriku, 
indeholdende Bestilling paa en For- 

«s1)ning af Kuriko, Inodtoges nylig 
af Dr. Peter Fahrney F: Sons, 
Chicago, mindre end en Time efter 
Affendelsen· Den samme Este-mid- 
dag blev Kasferne afleveret paa 
Jernbaneftationen for at begynde 
den ti Tusinde Mil lange Rejse til 
hint fjerne Lands Saadan er For- 
undringen i lidt over et Hundkede 
Aar. 

Dr. Peters Kurikos Ry hat ingen 
geografiske Grcenser. Den er helc 
Mennefkeslcegtens LægemiddeL 

Aandelig Atrofc. 
(Fortsat fra S. 6.) 

Tet ander er ulogisk og i Ztttid 
med ul Erfaring. 

Hut-J jeg aldrig hjælper andre, 
unsrer jeg efterljnnnden hnerlighei 
densJ Saus-. 

Hvis jeg ej syOler Ined aandeliges 
Zpørgszsknaal dg alvorlig søger at« 

sa«11enng md i denk, vit, JsølgeuE 
Nun-, at jeg lidt efter Iidt knisterj 
Ednen til at dpfatte unndeiige :Ti11g,i unstet Interessen for dem, begna- 
der at Rente, ut de klllennesketz der 
tror paa de aandeljge Ting, stuf- 
fer jig selV, og til sidft ender det 
med, at jeg 1nener, at del hele er en 

Eknffelse 
Dem- er en befientt Lon, der er 

i Birkfoinhed, ikke blut en Teori. 

Jeg har tult om den negative Si- 
de, jeg vil tale lidt onc den positive 
Side, den er jeg Infkeligst ued at 
tule out. 

»Hoad kau jeg Miso-Z« spørger 
manske en. »Jeg lider af aandelig 
Atrofi. tue-n huad skal jeg gøre?« 

Jeg vil viere qanske oprigtig. Jen; 
r.il da først sigc: Ter er Haalx 

Der er to forskellige Opfatteljer 
af Karakterndviklingen, der er li- 

ge vildfarende. 
Den ene siger: Al Karakterudvik- 

ling er hulter til bulter, at man kan 
flaa sine Voltcr, sont man vix, i 

sin Studenterkid Dette gør Maine- 

sket ansvarsløst. 
Den andensigen Naar Karakter- 

ndviklingen engang er gaaet i en 

bestemt Retning, er den derved be- 

stemt for beftandig. Dette gør Men- 

nesket haabløft. Megen Pessitnisme 
»c-r Frugt af denne Betragtning. 

Sandheden ligger midt imellem. 

Hof-I det betyder noget for jet- 
at jeg kan tale nd af met-e end tyve 
Aars Erfaring under tnin Otngang 
med de forskssrlligste nnqe Mcend, 
saa læg nøie Meerke til, bvad jeg 
nn siaelc 

Til bvert mismodiqt Menneske 1" 

dcnne Forsainling siger jeg: »Der 
er Hund ogsaa for dig. Der tales 
i en Sang onl, at dybt i hvert Men- 
nestelijertc ligger der Føleljer gemt, 
der kan kaldesz frem, Strenge, der 
er brustne i Atrofi, der atter kan 
komme til at klinge. 

Lnd os- tukke Gnd for, at vi end- 
nn er nnge. 

Der sidder hist og her en, der er 

under 20 Alin vi andre misunder 
Imm, hvor gerne ønfkede vi os til- 
linge til den Aldetx 

De uf os, der er mellem 204-—25 

Aar liør med stort Alvor hnskepaa 
livad en af de ftørste Psykologer hat« 

i saqtz ,,Efter 25 Aar-?- Alderen er 

»k«et nsigelig mnfkeligt at gøre et 
i Hovedvalg. « 

i De, som er over de 25 Aar, bøk 
jtned dyb Opmærksomhed ls 
Mærke til, at det er ikke mik« Tit 
bliver bange eller levende fortrhdeir, 
at vi bar spildt en stor Del af vott 
Liv, ei enqnng nok at vi fatter For- 
sirttet Jeq kan famle, hvad det kom- 
nier an paa, i eet eneste Ord: ,,Jnd- 
øvelse« ( Jeq nil time et Ord fra Sportenä 
Verdem Lnd us ikke afbrnde Stiel-J 
sc-n! 

Nonn- kiiner us det Jndtryk, at. 
det at liere Kristuki nt kende er atj slntte sin til en Dis Lcere 

Tot er knn en iinge Del derafl 
Inn en linne Beqnndelse 

Det at blive en Kriften, at blink- 
xirisniszs lin, knevcr Erfaring, krcever 
Tid, er sen Vaskft for Lin-et. 

Tot sidste,t1i licr Inaa gøre, er nt 
nflnsnde Jndønclsen 

Tot nat-ins er Vil jeg tage fra 
Militæretszs Verdru: J Fredstid man 

Vi beisedc us til dl«rigeti! Det Regi- 
nnsnt der venter med nt øve fig, til 
dist- smnr Ansiit til Ansiat ined Fjen- 
den, lmi alleridc lidt 9 ederlag. 

Jesan lagde sig ej til at sove i 
Ninlisenmne del-for suigtede han ikke 
i Lumpen i Toninnsets Guard, pna 
Orglgutlim 

Tisciplene lngde fig til at fove, 
dmstr forlod de Mesteren, da det 
gjaldt 

Dei mein-, del gaslder um at hu- 
fth er: Jud usi- ikke tage os nagen 
Fest-je i Knmkterndviklingen! 

Studenten kan tuge sig en Ferie 
efter sin Eksklnnen for at hvile ud 
nred sin Hierne og sit Lege-me Men 
det Menneske lever ikke, der uden den 
stets( Fare kan tage sig Ferie i Ud- 
viklingen af Tro og Karakter· 

Det sidste Ord, jeg vil sige — 

jeg siger det ikke fom et Dogme, men 
som en Erfaringskendsgerning —- 

er dette: Jesus Kristus og Jesus 
Kristus alene kan meddele Liv og 
standse Dødens Haand! 

Atrofi er Deid, Adskillelse fra Liv- 
og det ftaar ej til Mennesket selv 
ut kalde Liv frem, at skabe Liv. 

Der var nogle Studenten der 
siqdc mn en anden Student, der 
leuede et udsoievende Liv: ,D,er er 

ultfor nie-net Lin i lmm.« »Det vil 
fixie« ande feli, ,,l)an er ved at dø 
Tmnnie for Tomme.« Der er intet 

Menneske, der har for meget Liv. 
Kriftus er kommen for at give 

Liv vg vverflødigt Liv, et evigi Liv. 
»Hvad er et evigt LivxM spurgte 

jeg nogle Studenten »Er Liv, som 
aldrig ender,« fvarede een of dem. 

,,Det er det mindste af det,« sang 
jeg til hour 

Kristus er ikke kommen, for at 
vi blot skulde have Livets Længde, 
men ogsaa Livets Breddc, saa vi 

ej levcr et snasvert Liv. Han vil 

give us Livets Dyde, saa vi ei le- 
ver et overfladisk Liv. Han vil give 
o-: Livets fulde Divide, faa vi ej fø- 
m« vor Tilværelse nede i det laue- 
nede i Snavset· 

Kristns vil, at vi fkul eie den bele 
Livsfulde Stcdct for at vælae ung- 
Ie Stumper of atrvfifk Liv, nt vi 

stal have Livets Kraftkilde i osZ i 
Etedsct for at lide Rede-klug og knn 
gis-re Tillle baue Livshach i Ste- 
dct for Pessimisme Livsglchc i 
Etedet for Ein-ki, Livsrenbed i Ste- 
Dset for Plettcr oq Ar If Hunde-m 
ni vi sknl have Lucrflødiahed of 
Liv, idct Kriftns sclv lever i us ved 
fin Helliancmd —- evigt Liv. 

Sind give-, ut inqen of vs Inaatte 
slua siq til Taals med det Iniddel- 
Inuadiqe Liv, tmnr vi i dennc Aften 
kundi- ftna vp vq eic det fulde Lin 
i baut 

»Warum op, du som sover, og staa 
op fra de døde, at Kriftus kan lyse 
for dig!« oq Kristus sknl give dig 
Los oq Liv. 

vvvvsvvvsvvvvvvvss v ff- 

To fnma Skovfarmc 

med 20 og 30 Acres samt Pygma- 
qe1·, den ene tust ved Kirken, er til 
Sule Skulde der være et Par Fa- 

;milier lilandt Dort lutherske Kirke- 
folk, sont vil købe dem, bør de skrive 

Jtil nudertegnede for nærmere ONle- 
ning. 

Johun Jørgeusen, 
Rt 1, Luck, Wis. 

Form-l 
Forretningsinandem der averterer 

,,Danskeren«, at De faa hans Ad- 
vertisfement her i Bladet. Det strit- 
ter os i Arbejdet paa at faa Bladet 
IT at give Samfundet et godt Oder- 
find. 

Til Veneme 

ide forskelligeStater. 

Vi heult-der Eders Opmcerksom- 
hed paa vor omstaaeude Avertisse- 
meut1«uln«if! »Hu-or Vi handler«.Som 
J ser, lJar di lusgyndt at samle For- 
retuingskort for Racine By og vil 
lade digse eftscrfølge af andre Byer. 
Det er vort Maul paa denne Maad-.I 
nt fua mcume Zpalter fyldt med lo- 
rule sumn m:., og der vil sikkert ow- 

re Bock og Ecttlementer i andre 
Zwei-, lmnr en uf Vore Venner kan 
sinnle ad-:-. fm jin Egn. Furndeu at 
gnvne Blndet ou Zumfundet, fkal 
tmn Oller lmn ikke bave gjort det 
fL«:1«qw11(-s:s, idet vi vil yde en Paasføn- 
arise Mkme Hvor mange danske 
bot-, er det let at gøre Prøv det og 
kmu frem after Neqlem førft til vor-s 

egne, derncest til andre danske eller 
nmerikunffe Forretningsmccsnd men 

tag fun« en i lmer Brauche fra Tore-Z 
By. Neal estare adsis er med vor stores 
Udbredelse over U. S. Il. lette at« 
fun. t 

Priscn er Pl nmcmedliq for Tom- 
meit indrykket i lJvert Fredagsnmn- 
nie-It Hur De Lust at støtte Vor Scij 
da Eitelka ,,Dnnfkeren frem, da skrivt til 

Danisb Luth. Publ. House 
Rmsine Wis. l 

Kirkcraadsmødc i nfholdes, om Gud vil, den 9. og 10.s 
Marts paa Tri. Sem. i Blair, Nebr.? 

Mødet begynder Kl. 101,-2 den 9.; 
Kirkeraadsmedlemmerne indvars-J 

les herved til dette Møde. ! 

J broderlig Ærbødighed, ! 

G. V. Christianseu. l 
l 

Niissiousttiøde og Jndvielfe. 
Om Gud vil bliver der Misst 

sionsmøde med Jndvielfe af et Kirkewl taarn og et Alterparti i Nazareth; 
Menighed, Davey, Nebr. i Dagenej 
26., 27. og 28. Marts. Kasrlig Jud-J 
hydelse til alle. Tilvejsende bedesi 
meldc deres Komme til undertegnede 
i god Tid 

Pan Menigbedeus Vegne. 
J. P.Cbristiaussen. 

Missionsmøde. 
Lin Gud vil afholdes der Mis- 

sionginødc i Vor Frelsers Menighed 
Lincoln, Nebr fra 1.—4. April. 

Kwrlig Jndliydelse til alle, som 
unskcr nt deltage 

Tilrejsende bedes melde del-es 
Himmte til undcitcxinede i god Tid. 

Man Idikeniihedenr Iwane 
J. P. Cliiis tiansOIL 

Krcdsmøde. 
klikinnesota sireds af den forcnede 

dunste- ev.-lutl). Kirke afholder, om 

Wird vil, sit Formirsinøde i Owatons 
m dn11sk-nm·sk cvang.-lntO. Meinig- 
lzcd i antumm, Minn» fm Hi· til 
s. Worts 

Mødct bmynder med Høimexzises 
andktjeneslc Tor:dng Aften d. 4., 
Fil. 71,-3. 

Priestenmde Tor-jide Eftei«111.Kl. 2 

E1nnertilDrøftelfe: 
1. ZZivnrledeijs forsmnnccs Gnds 

Hundng Tid, og hvad bliver Føls 

iwiZneP Kaldelfen 
N. Hanseih J. Zimonsen, 

Sekt. Kredsf. 
s s 

Onmtunna dan-norsk lutherske 
Wenigle indbyder herde Venner 
af vor Kirsz storse Sag, öcmde dem, 
sont bo nær herved, og dem langt 
dorte, til at komme og dele Guds Ri- 
qes Goder med os i ovennmvnte Da- 
ge. 

De, som ville melde deres Komme 
til undertegnede mindst et Par Dage 
før Mødets Bcgyndelfe, skulle blive 
sørgede godt for baade med Henfyn 
til vore Kunder i nævnte By og 
ice paatage os noget Anfvar for dem, 
Icr kommer uanmeldt. 

M. Th. Jensen, Mgh. Prceft,. 
939 E. Pearl St., Owatcmna, Minn. 

Ei størrc Ungdomsujdk 
Om Herren vil, bliver der af- 

holdt et større Ungdomsmøde iJm- 
ntanuels danske ev.-luth« Kirke, 
Caston, Cal· i Dagene fra 4. til 7. 
Maus-· Ungdomsforeningeni For- 
bindelse med Menighedeni indbys 
der paa det kcerligste den— danfks 
amerikanske Ungdom fra næt og 
fjern til at deltage i dette dee 

Ophvldet under Mødet vil blive 
frit, ogs der vil vcere Vogn ded. Sta- 
tionen isOleander og Fresno for at 
modtags de tilrejsende, om Jndmels 
delse er fket til Undertegnede feneft 
den 27. Februar med Oplysning 
om, hvilken Station og til hvad Tib, 
de ankommen 

J kcere unge, som hat Interesse 
for Herrens Sag og vore Fædreg 
Kirke, kom og tilbring disse Dage 
samtnen med os! 

) Flere af Den forencde Kirkes 

EPrcester hat lovet at deltage, og flere 
svigtige Spørgsmaal vil blive drei- 
stet. 
! Paa Unqdomsforeningens og Me- 

I niqbedens Vegne. 
M. C. Jenfen-Engholm, 

Oleander, Cal 

Missionsnmdc. 
Jmmanuels Icnigbcd, Racine, 

Wiss afholdcsr, om Gud 11il, Mis- 
sionsmøde fm den 2. til den 7. 
Marts 1909, hvortil alle skal vcere 

biertelig velkommen 
Pan Tiszesnighedensn segne 

J. J. Kildfig. 

Missionsmødr. 
Missiousmødc nfboldcs i Stran- 

ton, Ja» den 2("i. 27. ng 28. Marts 
1909. Vcnneiz sont ønskcr at besøqe 
os, er førft velkomnc, dernæst be- 
des de- venligst at antnPEde deres 
Komme til 1Itidcrtegnede. ! 

A. Kirkegaard. ( 
Missionss og Ungdomsmjde 

asiholdes, vil Gud, i Jmnianuels 
Menighed ved Hamptom Nebr. fro 
4—7 Marts Alle, der ønfker at del- 

,tige, skal være hjertelig velkommen 
csg bedes melde Deres Komme til 

undertegnede i god Tid. 

Paa Menighedens Vegne, 
C. C Kloth, 

Menighedens Prcest. 

Kredsmjde 
Illinois Kreds holder, vil Gud, 

Kredsmødc i Siloams og Gethsemai 
ncs Mcnighedckz Chicago den 11.—- 

; U. Aparts-. 
L Aabningsgudstjenestei Gethsema-» 

ne Kirke Torsdag Formiddag Kl. 
10,30. 

Emner: 
1.Det »Lidet«, som kan fattes et 

Menneske i at blive en Kriften. 
Ap. Gr. 26, 28. 

2. Forskellen mellem Johannes 
Laub og den kristne Daub. 

:3. 1.LTim.3,16 .Pedersen, Krcdsf. 
J Henhold til ovenftaaende Be- 

kendthøielse iudbyder Siloams og 
Getbsomune Menigbeder herved paa 
det lijeItcligste alle til Dcltagelse i 
Krcdsmødet 

Titkcjsmde bcdcs inde» 6. MartJ 
nt nimm-rette III-n nf nndcrtoqnede om 
deren-; Kommt-. 

Pan Mcniabcdcns Veqkm 
THAqu MenaerT 

53:« N. Jlda St. 

Christian C. Mongers, 
1186 N. Rockwell St., 

Chicago, Jll. 

Et stort Ungdomsmødc 

;ka Ungdommen i Wisconsin Kreds 

ugtcc ufholdti Tagcue fra Fredag 

idcn Zö. til Søudag den 27. Juni i 
sur Frelfers Menighed i Waupaca HPuftor Andreas-ins Kald). Der 
iril bliue budt paa et godt og rig- 
lmldjgt Program og mange til- 

»rejsonde unge fra Kredfens Menigi 
Eidechs vcsntes at ville deltage i dette 

jlkngdomsftævna Der bliver sørget 
Ifor frit Ophold under Mødet for 
;t"clrc-jseude, ligesom ogsaa Vor Frels 
sers Menigheds Ungdomsforening 
foranftalter en Udflugt til og en 

Sesjltur paa ChaiiisoiLakes, Wan- 
pacass nydelige Jndsøer, for Gæftet- 
ne. Fyldigere Meddelelser om MI- 
dot vil fenere fremkomme i ,,Dsk.« 

Markeclspriser. 
BLAlR, XVIII- 

llvede (Wintet).».. ...... pr. Bunde-l S Im 
— (spkink)... .. 

— .97 
Maja(shrl.)....·........... — III-s 

— (em)................ — FRE- 
llsvke....................... «- .48 
Rat — ·59f 
Byg.... — .45 
svjn 5.90 

sOIJTll Onhllhk 
stude Eos-C can-fech« .. .. 85.60-—6.15 
choice Feder-« .. .. 4.75—5.25 
stät-. .. .610—6A0 

Iolm n. people. 
stott Mkle at bettete Give-Ils- is p- 

Islss Wiss-is klat- 
kotcsllstnnsm ! sitt IM- 

Wkslsnsilä UND-O 
BUNTER-ruht 

: Kam til vor Butik og ltd vote : 
: Vater og Prifer fortkklle Dem : 
: Resten ass Historien. : 
: Thc Wust Racket Storc. : 

DR. C. R. MEAD. 
DENTIST. 

Rooms in Meile Bundan 
Kesidence Pholus I. 

Nu er det Tid at tob- W 
da vi bar faaet vore nye 

Vintervaret 
Vi lim- alt,1;vad De gaffen 

;-«- m jnd og giv os Lejilighed til at lade Det- 
spate 25 ti! 40 pCt vaa alle Vater. 

Sas Bros. 
psi betale bøfet·ke·1!riä sor alte Lanspsppsrsktm 

Wkssstssostottln 
most Uhu-l ass- 
evck made fol- oh- 
ainiag pstents soc 

ask for the « 

INvENTOKs gums" the be- 
doob publishkd tot inventoks Fest reso- 
rences. Seinem-»Es 20 sit-usw Ådkdss 

II. N. U00»E. W«.I---ctcu. I- g- 

Drengedtagtec, Beklcedtcings- 
aktikler, Hat, Hue, helt Sect, 
Vadsækte eller Taffet-, betalek 
d : k b ttb a . . 

ITJK b:it"te::tgteäzkieekeholö: i me M IX 
ED. MÄTTHIESEKL 

IM1R, -: :: :- :: NZBL 

Illle MolllWlkllL 
stets-t- ot Kalten-status 

Cplss sl III- slsss Zygalaxsussteklsh. 
AU- Ilsss III ist-es s Ls et Ell Pisa-s 

bllll llsstevqkkisett 
U Ich-sitt- slve Ovskslss III LIIdsi 

F 

I- 7.-.:.--.i; Ius Stute Bank» 
-"«.-.1 un- nd M,000. Alm. Bankforteminp 

IN me ma. ses paa Land og Los-te. 
Akk« « es rm Penge for Jud- og Udlant 

g 12 « : aqisns billigste Kuts. 
F H Mi: .: meint, M.VEIJX«11tliieieI, 1ek.«. : —n. che Prcsidmx 

T. Z. Linn-»mer Cashger. 

ersom De snskek Herre- eilet 

ff 


