
,,Danfteren.« 
Lotdag den 4. Januar 1902. 

-——- 

Blatt-, Nebr. 

Notaarsdag om Aftenen var Ung- 
dommen bedt til Ungdomsmøde i Pastsp 
Jsenfeng «Solig. Den mødte op falls-i 
tatlixn Dg tre Væketfer var godt fyldt-e. 
J et of dem var et pyntet Julettæ med 
Lng paa, som ftrats gav den tumm- 
dende et Jndtryt af, at dette var ittss 
noget almindeligt Ungdomsmødr. 

Eftet Sang og Oplcesning holdt 
Paftok Jener en Tale om Jesus-new- 
net, dets Jndftndelfe paa det Menne- 
steliv og den Ungdom, der omfattede 
det me Kcertighed, dets ftcerte sam- 
lende Kraft, der som en mcegtig For- 
stansning besintter Hjertet mod de 

mange adspredende Lidenstaber, der 
ellers rummes detinde, den enesteMagt, 
der sættek Mennestet i Stand til at 
tunne leve sit Liv fyldesgprende. 

Det var en Nytaarstale, der not 
tunde assøde Nytaarsbestutninger, og 
godt for Ungdommen, om de blev fulg- 
te. — Lysene tcendtes paa Juletrceet, 
og man stutde jo være tundt Trceet, 
men Stuen var altfor lille til den store 
Stare. 

Mes. Haratd Jenfens Nummer paa 
Programmet var nu kommen — det 
var stvre Butter med Forfkiftninaex 
tit de mange Gesten Kirtens Kot 
fang nogle fterftemmige Julesange, og 
Festligheden stuttede med Bøn og 
Sang. 

Det var i det bete et ret eneftaaende 
Ungdomsmøde, en faa hyggelig Blan- 
ding af Alvor og Gammen fom Ung- 
dommen scerlig tan sætte Pris paa. 
Det var jo ogfaa dens føtste Møde paa 
den første Dag i det nye Aar. 

—- Bogbinder Johansen, der arbei- 
der paa Danish Luth. Publ. Hoqu 
hat været syg i længere Tid og er entz- 

nu itte kommen saa meget til straften 
at han tan teente paa at genoptage sit 
Arbede 

—- J næfte Uge, Bedeugen vil der 

hvet Aften blive Mode i den d.n-.fke 
Kitte. De øvrige Ritter i Byen vil 
holde Medet i Forening. 

Hvad beftiller du, Nabe? Hjcetpet 
Bill. Hvad bestillet Bill? Han hiel- 
per Mandy. Hvad gør Mandy da? 
Hun hjcelper Moder? Hvad bestiller 

YTJiodseIZ Hun tager Rocty Mountain 
e. 

En fornuftig Familie. 
Farnham F: Sampson. 

— En af Byen Btairs mest tenth 
Forretninqsmænd John Sas, er ded- 
Han var tun syg nogle faa Dege. 
Dødsaarsagen var Lungebetcendetfe, 
hidført af en slem Fortstelsr. Hans 
Dnd kom som en Overtaftelse for alle, 
da han indtil for faa Dage siden dar 

fund og stcert. Han efterlader Ente 
og sets Beim, et af disse liggee syg, 
ogsaa as Lungbetændelse. 

Lad os omtalie en Mand, som vi set 
ham og tun dømme, hvad Vi ser, erin- 
drende, at ingen tan væte futdtommen, 
undtagen han bruger Rocty Mann- 
tain Te.« 

Farnham cfc Sampsotn 

i 

Missiotts- Zamtal:- og Bot-umde 
l 

afholdeg i Hirten bver Llften Fil. 8 i 
Ugsen Jan. 6.«—1.1. 

J a n. 5.: Katekifation og Prædiken. 
M a n d a g, Jan. 6.: Hellig Lk Kon- 

ger-Hedningemissionsmøde: 1) Pa- 
ftot Anker prædiker; 2) Foredrag af 
Pastor Harald Jener. 

«T i r g d a g, Jan. 7.: Jndre Mission 
som Samfunds- og Menighedsop- 
gar-e. Tem: Rom. 10, 13—15; 
Joh.Aab.«3,7-13. 

O n s d a g, Jan. 8.: »Li:kens En- 
hed«, Joh. 17, 20——25; Pastor Fr. 
Møller indleder. 

T o r s d a g, Jan. 9.: »Den Bon, 
som hat Forjættelsen« Zach. 12, 10; 
Joh. 15, 16; 14, 12——17; Luk. 11, 
13. 

F r e d a g, Jan. 10.: Vækkelfe, Om- 
vendelfe og Helliggørelse i derez 
Fothold til Randemidletne i Kir- 
ken, 1 Kor. 1, Z(p—31; 2 Kot. 4«. S; 
AP. Ger. 2, 88; Rom. 6, 1—6; Joh. 
G, 54-——56 og 1 Kor. 10, 17. 

L s r d a g, Jan. 11.: »Bibelen i 
Lsnkamret og i hjemmet«, 2 Tim. 
s, 15——17; Ap. Ger. 17, 11. 

— 

Ksitmits til im im Dicke. 
Fsisss kommt ist«-ou only-via 

Magst-ed MADE-» R. Dat» ABO. 
Tilfammen 823.50. 

C. X;- H a us o n, 
Kass. 

UWOU Ins-mi- i o- Qu- 

i 

Korrespondancer « 

.- 

Cedar Falle-, Ja. 
Vor Juletrcefest lille Juleaften var 

vel besiegt as Born soni af voksne, og 
Trceerne var meget smnkt rnntede og 
L«:sat med Lys, til nich-n Glæde for 
smaa og store. Beinen-: fremsagde 
Julseevangeliet og nogle Vers, og an- 

Ydte fang nogle Sang-e. Dei var en 

støn og opbyggelig Aftenstund. Gaver 
i Mangfoldighed, biev uddelt til baade 
stoke og smaa, og all-e var enige 
om, at det var en god Begyndelse paa 
Julen. 

— En af vor Bys gamle Borgere, 
Mk. F. N. Chase, afgik Titsdag Mor- 
gen, den 24. Dec. oed Dodem efter at 

have ligget syg et Par Maaneder. Be- 
gravelsen fandt Sted den folgende 
Torsdag under stor Deltagelsr. Den 
afdøde hat boet her i mang-: Aar og 
hat beklædt flere Embeder i Statens 
Tjeneste, saaledes var han lebende 
Mand ved Jowa States Bygning, 
baade ved Udftillingen i Ehicago og 
ved Udfiillingen i Omaha. Hnn var 

ved sin Dod 66 Aar gammeL 
—- Mrs. Joseph Sartoti afgik 

Tirsdag Morgen den 24. Dec. ved 
Døden eftek at have været syg og me- 

get lidende i det sidste Aar; og flete 
Gange har man teenki, at hun var 

Døden nær. Hun blev 67 Aar gam- 
mel og hat levet her i Byen siden Aaret 
1857. Hun vil blioe savnpt af mange, 
da hun var en af de faci, sont altid 
liane Omforg for de fyge og de fat- 
tige. Hun var velhavende, men følte 
sig aldrig ior god til at gaa ind under 
den fattiges Tag, naar hun faa, at 
der trcengtes til Hjcelp og Trost, og 
de te gjorde hun ilte for selv at faa 
Ros, men for at tjene Jesus, paa hvem 
l»:n irr-ede, og for at bringe Glcede, 
hccr der var Sorg, ieller Trøst, hvor 
der var Klage; ja, hun var en af de 
faa Begravelfen foregik i Mandags 
Eftermiddag under wegen ftor Del- 
tagelfe. Hun efterlader sig sin Mand 
og en Son, som hat sit Hjem i Los 
Angeles, Cal» han lom hettil i Ler- 
dags for at overveere Begravelsem 

« zMandags Aftes var der prin- 
tet Juletrce ude hos Chr. Wolfs- for 
de Bern, der besøge Løtdagssiolen, 
fom trofast ledes af Mis. Wolf og 
Marie Nielsen, og man havde en skøn 
og hojtidelig Aften. 

—- L. Arildfen hat i de sidste Par 
Uger ligget tsemmelig lyg, men er nu i 
Bedring, og ligeledes hat Anna Juhl 
cg Anna Rnsmussen betet syg; men 

ogfaa de er paa Bei til Sundhcdem 

Jakobor Olsen, der hat opholdt sig 
i »Nucine,«" Eis men i Julen hat be- 
føat line Forckl die her i Byen, er atter 
i denne llge reist til Racine. 

—- Ved dort Menigheds-Llarsmøde, 
sosn blev nflwldi Lørdag Aften den 
28 Tec blev valgt til Bestyrelse for 

Tdet kommende Aar: J Clausen, Niels 
O. Nielsen, Mads Wolf, Niels Ander- 
fen og Anders Smidt; til Sitz-lein- 
mite blev valgi Jens P. Jepsem Chr. 
Wolf, Chr. Juhl, Peter Raben, Marie 
Andersen, Anna Juhl, Mis. P. Lar- 
len, Matie Nielfen og Mathias 
Smidt. Til Jndsamling af den lille 
Geld, der endnu hviler paa den nye 
Præstebolig, blev valgt Jens P. Jep- 
sen. Hans Lassen og Johan Petetsm 

Jst-n Hmnptory Hamiltou Co., 
Nebraska. 

(A. J. TahmJ 

Da jeg er en Del kennt med For- 
hold her pafix denne Pladg blzmdt 
Dunste, siden jeg for mere end 17 
Aar siDen første Gang var Religion5- 
lærer blandi Menighedens Børn, og 
schen jeg efter denne Tid har været 
her flere Gange, saa vil jeg nu med- 
dele ,,Danskeren«s Lesere libt herfra. 

Her bor mange Dunste, og her er en 

anseelig dankt. ev.-luth. Menigshed, der 
Qilhører »Den for. dunske ev.-luth. 
Kirke i Amerika". Denne Menigheb 
er organiseret og i flere Aar bleven be- 
tjent af den velbekendte Bianebryder 
for kirkeLigt Arbejde blandt Dunste i 
Nebraska, Pastor H. Hanfem der i de 
senere Aar har været Banebrywr for 
den dansie Koloni i Nord Dakota. 
For nogle og iyve Aar frden kom Pa- 
stor H. Hausen gaaende fra Byen Au- 
rora med en Haandtaste i Haanden til 
de dansie Nybyggete her paa Pladsen, 
der da boede i derez smaa Tørvehuse 
dg var faktige ogz sankt- uden title- 
lig Betjening. can holdr Moder og 
Gudstjmester hof- dem i deres pri- 
vate Boliger. Saat-an begyndte der 
kirkelige Arber her. Nu er der en 

stor og megei smut Kirbebygning, der 
er gældfri for lang Tid siden, og fom 
blev W 1887, Ist man sit den 
sum Met- opfsti, bavde man i stm 
M en list Dies-, der un hver Zorn-J 

Ost W 

J den Tid, Menigheden hat be- 
staaet, har den veret betjent af fol- 
gende Præster: H. Haufen, H. P. 
Berlhelfen, N. S· Nielsen, A· M. 

Anderer, G. Grill og af dens nume- 

rende Præst J. Th. Land, der kom 

her i 1898 og er meget stattet og af- 
holdt. 

? Saaledes som lige meddelt i kortr 

ITræl er Menighedens ydre Historie 
her. Menighedens Arbejde er blcvet 

meget velsignet of Herren, idet Ordets 
Forkyndelse og Saltamenternes For- 
valtning ved de af Herren gennem 
Menigheden kaldede Priester har dra- 

get Mennesler fra Mørte til Lyk» fra 
Satans Magt til Gud. Saa har man 

lille alene ladet de fmaa døbe i den 

spcede Alder; men man har ogsaa la- 
det dem oplcere i, hvad Jesus har be- 

«falet fi den lristelige Børnelcerdom). 
Folgen deraf er, at stere, der ere fødte 
kber vaa Pladsen og dpbte i Menighe- 
;dens Forfatnling, nu er aktive Med- 

slemmer of Menigheden forn gifte og 
bosiddende Personer her paa Stedet. 
De er nu felv Forckldrez der hat bragt 
deres fmaa Born hen til den treenige 
Gud i den hellige Daub. 

J Hjemmene taler de Daan, san de- 
res Børn lan lcrre at forsan og tale 
dette Sprog. 

Sendagcn den Z. November d. A. 
bavde 4 Soffende, nemlig Melo, Pe- 
ter. Berthel og Marie Madsen hver 
en lille Datter i Menighedenå Kirle 
for at blive døbL Die er alle Børnkaf 
en her paa Stedet meget vel bekendt 

Former-, Mads Madsen, en Brodet 
til den lige saa del bekendte Farmer 
Hans Peter Madsen. 

Herren holde i Naade sin Haand 
over Menigheden her, saa den maa 

gaa frem med Sandhed og Retfcer- 
dighed og kremdeles beholde de unge i 
sin Midte til at være gode Arbejdere, 
idet de leve deres Liv fom nye Stab- 
ninger i vor Herre Jesus Kristus. 

Latimer, Ja. 

Pastor Kirlegaard har lovet at be- 
tjene Menigheden i Thornton. Pa- 
stor Clemmensen hat for en Tid siden 
opfagt sin Gerning der fom Præst. 

—- Jens Hausen har i lcengere Tid 
holdt Lordagssiole i Latimer By, en 

ilke liden Flol af Born benytter Lej- 
ligheden og er glade ved Stolegangen 

— Den ntze Menighed, som blev 
ftiftet her sidste Foraem synes at være 
blevsen nenig; nogle af de ledende 
Mcend hat trutlet sig tilbagse, og lun 
ganfte faa er nu tilbage med Pastor 
Rasmussen som Prcest· Mon der sial 
ftiftes endnu en Menigheds 

—- Byen Coulter volger rast verl; 
den ene Bygning rejser sigsefter den 
andeu· Stinnerne paa den nye Bane 
tr tagte, Og de nedvendige Tog gaar 
nu frem med Godg og tager med igen 
Fiornet fra Elevatorer. 

— Lørdog den 28. Dec. holdt Me- 
nigheden sit Aarsmsde. 

Glcedeligt Nytaae pnsleg alle »Dan- 
sieren«s Læsere. 

Dwigl)t, Jll. 

TUciSsiongmoDi dowteis i Bethel Me- 
nighed, sin L-i!--:-nd!k1jort, im Den ZU. 

Hil den 24. choemben 
! Slønt Vejret symeö mindre gan- 
jftigt var Ijkøxcierne bog zieht besøgt. 
Dirnen Utmede jtte alcne Himmeleng 
» 
Etyfluser og lob en lernqu Ventet Reqn 

jfylde de tnmme Elsterner, I. en han op- 
lod oafm i Hundert i II Tage sin 

Hemmeli ghedg herliae M :,om Kri- 

;stus, det Oerl ighedenJ Hub, gsennem 
«Ordet, kck som en Etwin med sine 
l»Im-Ue glcedede Hemmt 

Præsterne H. J. Dahlfwrm Racine, 
P. Nielfen, Chiung, og Chr. Christi- 
ansen, Gardney guts-den« med bei-es 
Bespg i de Tage Foruken Aftenm- 
derne ved hvilke de tilrejfende Praxka 

FITNESS-, hOLLsLeZ Zeuge-e Eftetmid- 
pagsmødeh under hvilke steigende Em- 
nct blev drøftede: «Genspdelsen« 
(Joh. fi, 3—6), som indlededes af Pa- 
ftok P. Nielsen, Chicago; »Guds 
Borns Kendemærke« Mom. 8, 14-— 
16), som indkededes af Pastor Chri- 
stiansen, Gardnet, vg »Omvendelses- 
præditenens Striftmassighed« Euk- 
24, 47), som indlededes of Pastor H- 
J. Dahlsttm, Racine. 

— Gamle Mr. og Mer Nisekö Chr. 
Nielfen, Medlemmer af Bethel Me- 
nighed, mistede deres næstyngste SM, 
August Nielsen, d. Z. Dec. 

August, som var en sipn ung Mund 
.og afholvt paa L. E. Kaley Co» hvor 
»den atbtjdede, faavelsom af alle,det 
latte ham at sende, maatte paa Grund 
Taf Sygdpm fotlade sin PW i For- 
saawi, hvorefter han tilstyndet af Loc- 

sper rejfte ud til Colorado Springs, 
Colo» den 4. Juni 1901, hvor han 
dsde den s. Dec. —- En Tib« syntes 

det, som August stulde gcnviude sit 
celbudz meu pludfelig visit det M; 
et Wunden, sont var »Iubmul- 
pp- pf y- vm1-«, em- w viij 

dere om fig, end man anedr. Han 
blev begravet SIndagscn d. 8. Dec. 

— Paa Grund af Sygdom reiste 
N. P. Narrelunds celdsie Son, Viggo 
Nyrrelund den 7. Dec. til Arkansas. 
Vigao, som i leengseke Tid hat lidi 
af et nedbtudi Helbred, blev iilstyndet 
af Les-gerne til at reife til Sundheds- 
bade i Arkansas. 

—- Ualmindelig mange nye Hase et 

bygaJde i Divighi det sidste Aar. Vor 
Landsmand L. Mattisen, fom forrige 
Aar lstanndie sont Mesier, hat haft 
sin Dei af Arbejdei. 

—- Eftet Forlydende sagte-: Simon 
Sondcrgaard i den ncennefte Frem- 
tid ai begynde en »Cloihing F- 

Dtyl 
i 
( 

Goods« Fotretning. Ttods Revolu- 
tionen, det vil foraarsage i Miclelsens 
Block, ønsier vi ham Lylle og Held 
Inscd Foreiagendei. 

— Miss Chr. Jenfcn, fom paa. 
Grund af et meget heftigt Tyfus Fes- 
ber Anfald, hat opholdt fig hos Pa- 
stot L. H. Kjøller ca. 3 Maaneder, et 

nu atter reist iilbage lti Clear Cerchi 
hvor vi haaber, hun befindet sig veli 
— indtii viveke. i 

—— Mr. Th. Kuhres Smsrforrei-j 
ning i Plato Centey Kans. Co» gaat- 
ndmærtei. 

—- N. P. Nørtelunds Bestraebelfer 
for at omdanne og betydelig udvide sit 
Hus lammes af det kolde Vsejr —- og" 
andre Vansieligheder, som folg-er med. 
Byggeforeiagender om Efteraaret, da 
alle ville Have føtste Ret til Bygnings- 
arbejderne. 

— Pastor L. H. Kjøller og Husirn 
hat flere Gange i den seneke Tid mod- 
iagei Bediset for Vennekneö Rettig- 
hed oa Paasinnnelse baade i Clears 
Creek og i Dwighi. 

— Hostudbyttet paa disse Egne har 
efter Omsicendighedetne vceret langi 
fiørre, end man lunde have veniet det. 
Farmetne er velfornøjede med Pri- 
ferne 

——-.— i 
Monan Ju. i 

Mc Nabb, som er Navnei paa en af 
de mange Stationer ved Indiana, 
Illinois og Iowa Banens Forlængelse 
fra Stteaior, Jll» faar inuligvis 
større Fremtid for sig, end man fra 
sprst af anede. 

5 a 6 Forteiningee er allerede i 
Gang og flere Forretningsbyaninger 
er under Opførfei. 

—- Toluca Kul Co. hat nylig fuld- 
ført del-es Baue fra Toluca iil MCI 
Rably hvillet fceiier dein i Forbin-’ 
delse med del-es mange Fiulminer Nord 
for Illinois River. 

Nu er der altsaa 2 Banegrene iil 
Mc Nabb; men efter Fotlydende ian 
den Zdie og siørite rsenies endnu. Dei 
nne Baneiompagni hat efter Sigende 
lebt en hel Dei Bngaepladfer, og sy- 
nes saaledes at Ville fikre sig Andel i, 
hvad Fremiiden muliigvis lan frem- 
byde ried Mc Nabb· 

— Her er en ganfle udinceriet An- 
ledning for en god Tonnen Maler og 
Mater, hvillc vanskeligt lunne ap- 
drives. —- Men Anledningen venier 
ikke ret lange. Er der nagen, der nn- 
fler Oplysning angaaende ovennævnte 
Sag, er Pastor L. H. FijølleH Box 
212, Dwigst, Jll» villig til at be- 
svare Forespørgsler. 

—- Høsien omiring Mc Nale maa 

eftet den ualmindelig inne Sommer 
laldes god ,,Cotn« og Havre ydede 
fra 55 ii15) Bushel Pt. Acke. 

—- Pufiot J. M. Hausen, Chicago, 
aflagde as et Bei-g i Dagene fra den 
6te til den 8de Dec. for hviltei vi 
hierielig iakker. 

— Vi haaber, at Mk. og Mts. Chr. 
Lauridsen og Brodet, trods Stotm og 
Uvejt, har naaet Danmatl i aod Be- 

khold De agiet at ophdlde sig i Dan- 

imatk nogle Maaneder. 

L —- Dansterne paa dizse Egne gla- 
der sig ved at tunne samles i detes nye 
iKitke ved Mc Nabb. 

Et Opraab. 
»Hu-ten ynkedeg inderligen over heu- 
dk· (Luk. 7, w. 

Veretningen om det gtibende Spr- 
3getog med den grcedende Ente ved 
Mains Port og Herrens indetligc 
HMedynL som ophævede Sorgen og 
kNøben og forvandlede Ssrgetoget til 
ien lovprisende Stare, sendet siktert de 
Jfleste af dette Blads Lassen. 
; Kun faa sendet den sprgende Ente, 
»som jeg ved disse Linier vil henlede 
Opmærksomheden paa, for at om mu- 

Hligt Herrens inderlige Medynl attetl 
jmaatte aabenbares. . 
j Guten er Mrs. Nielg Jensen Smith, 
"Streator, Jll., som Sinng Morgen 
;,den 8. Dec. mistede sin kærlige og 
Trosan Ægtefælle, Niels Jensen 
»Smith, som dpde megei pludselig af 
et Hierteondr. Mts. Smith, som selv 

Her meget svag, staat nu wenn-stetig 
talt ene vg uforsprget tilbage mcd sin 
lille Pkgr. 

Daan i Streator vg Omesn 
»Alle sikkett M gin, limd de ktm for 

» 
« 

st » FU As ma Kur. 
Afthmalcne bringen« oicbtitkctig Lindring og fulds 

ftwndig Hetbrcdetsc i alle Ttlfældc. 

C O- I Frit tilsendt paa Forlangcnde. K e. C 

sit-E- Zkriv Navu ug Adresse tydclig. Dis-n 

....---»-.-.- .- 

Te let ingenian Iix »Nun-Im sinke-. ,. « i-» z 

Tetdtmgnsr onhltltehn Li-101nm, ers-Org- 
« 

s» -- -3-·.--« « 

an i de vnne Tit-wide Te ens. r r «-.- » gsein-— 
« 

— 

« s I 
nnai alle nnnre ung teile-it » ais-XI VIII 

Reu. si. F Will-sich Rillnxmdsc Jll. .-,.»· »s- C- 
skkcusn tsoczs Nov-lasse as »Oui«-ina- f -·--- : XX, EfEA ek) 
nn c Inopmget Ignn schen. Im km 
Unsinn-, VIka tnfncnnnclig jeq ex i« 
de1::'i11:tisig, jom jeg lut- umdmmst up 

bette. Im mr en Enan sit-um nie-I sit 

Nacqu Vth og Antnmu 1» Am JH 
noch-, at ieq nun-ja 1sndetiluskran. Jg 
sna erst-w Au 111siusmcnt un Held ehem- 
iord·«n11c Urmktksxtqc on Iincssnldc Inn- 
dom, Anhnm» og uneins J hmvc s ·u 
for 1neaet, men 1rg n loe wg piwc okt. 
In nun kommst-Ue jalp du« Hun 
nng en nor Maine 

Rev. Tr. Morrig Wechslm Ieicht as 
,,·Eong. Anat Jst-new Mitten-: 

Ihm Vork, Z. Jan W-.’1. 
Tr. Taft HILcdii-i1ns(«.: 

Akt-ehe »denn-! Ebers-s ,,·)lnbnm nur« 
tret ndmtktstkt Middisl mod Axtlmn 01 
Pius l-«(-v«-r, og detg Sammeniwnme 
lindker fot alle Besomslxghcdek vom n 

sotbunknc mer« Llnhnw set-Z Vukninz - 

u· ioibanende m 1ndnndc1119. III-Its- 
Enn at have nndctin -k drn inmssk noju 

kan v: Eige, at »Anhmnt-sn « uldeholdrr in .cn spinnt Monm, Iclow mnt HH Als-then 
tskuis Nev. Tr. Iliorlistäthschlch 

Avon Zplingg, Vik. LI» 1.?ubr.1·.«»l. 
kr. Inst Breit Medicmc C;p.: 

Mirko III-n c! Fig mt Mit-c dinnc I!::t7.«f.xä:::q, fix-di Im nna new- rat M jscg hat 
prøvct edew »Anh«nnlcne«s nndcsjnwe Vntnmq Im Idellncdelus m Anlnnm -"-in Pnnkn 
lmr va- et Nagel tin-d Ismnvnqttg Anhma ds: ndne leAak Fug V- Ue iclv staunt at fix- 
me hendc, og ondus lieu-.v ogina nvconn der-IS Luni-bunt In san jeq edit-s Smt paa 
eders Vntdnc paa lsiU Wabe : Nun spat-L ug jcg lebte otelsufkkhg en Flusse ."(s:tinsolestr«. 
Hnn begnnoe at brnak der omhing md den lne November. Fug Wurst-c Inmt Romu- 
onnan DJ hnn himm- inngt en Inst-fix var nun onntent both-sent on txnn -1 nn nett fti 
for sciotmnne Sngkoincitegxk Jeg Wer- at I(g tun anbesalr denne Mrksscsxk In »Ih-, iin » 

olaget as dennc ciygdo :-. Hoch L-. T. P h c ; p-:, Jl. 1). 

s-. Fern inul. 
T» Inst Vr s.9.12mn·nns(ko : 

Ist-Siebe Herrn-! Im var vlaqet as iltsshnn 122 Anr- J K bm mode-. nt zll m- «"kidlek, 
inen Unusn nein To ina Im mer-J Lwernsiennsnk og nwucde nich en Instit Jq n«' Lin- 

dring kurbhkh ig. Jeq dar »den seist as edciä note plain-L on Im n »Wi- Mncsi me ig 
ch hat Familij »Eu· Bom, oq hnr We fnnint km eide : seis- Ann Nu n« W mit og san 
arveidssi Inn minnen hver Tau. Tenne Unheian man Te hinzu-, tmnin «-s1n. 

Vopasxz 933 Rimngton Et. 3 N nvbacL 
«’-«. Gast NO Et. scni WNI Ein-. 

Brod-finst- seuvt fttt paa fortangenve. 

Tp·kkt del I.»c. Striv pfebjikkeIeg til: DIL TÄFT BlZORE le·«.l)l(·lXI«J (·().. 79 

Hast lswih st» Nov York cil). 

Tet villigstc Oplagghus i de 
Forcnedc Hafer 

Fra Fabrik til ffmniticr sIs vor For- 
rcmnmgplaik 

Nov Inm, Ist Te hat M von Pest-h tun-O 
must It Wen-It 

« »Hu k- in nuxsiYchb IIISII I:-I«I.sI-s III. ist«-I Ii »Nun-Js« :q .11·II II-. « 

HIrIIII W· mkms Tut-tm ; II »Hm-« sit-Im Ins. ..-»IIc-IIve still Imng Mch 
»Im-II ! k- cnnII«- « I. Lu« «-- I-. usw-. FOR-Runde sanken Muts 
Gan-. Juni IIHI XI III-l hu I» I·-.(I:I « IIIcI JMIc III Eint-He « III »Zum og 
um snsIIch«I«-:. «.« ILTI I.« Jou. IIJ l III- I )-s:i-I.Irnnfu!ti.t II v-! »u- 

Nsk Tuc- Lskim Ist-anspng »Ist- HI spinn- Mufil Von del »Man-»Habt es 
Mucoer Instituts-III j» bjsmmeh Irr. ists-sc »- r .-c;(( s HII II sum Orgel. 

"A !i:s :I-I, treu-: tm IIIJ Ir« ZEIJU IerIs Itin CI VIIIIIIHII II fu« Wu Ks 
III-is » u Hatt-fis HI li«..1I’I-s· f« Essig. Um du«-un kun- N »I-! Thus-c 
ov» hundr- « Simses-, Irr» list IIIicserusru Hin- Hin II um tsumko 

« 
seicht-. Mit-let m 2s imintemimn m wu- —-c -aI 

Tq I-. Dust-III IJSI II I- VIII-II. « IiII :fo » de 
»gut« Z IIII TIII Is: ) III« I·III im » 
:I!- IIs Eu. .-,I SU nII « ’t Ieisssx I,«I«1!III,I nu« sei-« lebst um. 
I: II I ImI ft; im :I(" III s.. : I Mk .·-! zzs hk -·. I: T r I. as: s«.«-. Instru- 

ist-III thx i III-I II« V III nsimts I T: II« Ia ... « Ixuip s.III I.:i :".’I ins-( .Is« Aktien-r Ismc Inn-me 
Beim-. -c-»Im Errichtunqu 

sTANDARD Mkch c0.. Beckman St., P. 0. Box ll79. N. Y. D-pt.l52. 

I 
ä 
I 

at flærme Dem fm at lirde WITH Incn 

kan og vil itle ogsaa not cu lsel Tel 
of edim fom Diisc Linie-r »Ja-z Post-I 

med til at lindre Sincrtsxn tm til ut 
oplwve Nebens- 

Trestcni tslud give DE Hi bade cet 
Sinn inkbnrdez estcr Striftuxs Jesus. 

Ulielg Jenseit Smitli var født i 
Osterilv, Vendsngfel d. l4. Juli 1H47 
og wbt rig tonfirmcrskt sammc Steh. 

For ca. 21 Aar siden ubvcmdrebe 
Zmith til VlmcriLL De siosle lks 
Blut bar l)an Vckret bosiddende i 
Stre.1lor, Jll» hvor han troligen 
foziie ui sotsptkte Huiltu »k; 7 VMW 
lzvoraf de 6 er bede. 

Smiths Begkavelse fandt Stedj 
Tirådaq Eftermiddag den 10. Tisch 
under stor Deltagelse. j 

Gavet og Bidrag lumte sendes til 
utikkttegnede, som vil indsende älvitsi 
tering for samme i Bladet. « 

Kcerlig Hiler med Ønsiet om et 

glcrdeligt Nylaar. 
L. H. Kjøller, 

Bot 212, Divight, Jll. 

Oplysmng Luft-eg. 
Jeg stiller at begyude en Vatbes Stuc i 

en By mir eller ved en vatilk tritt-. Vil 

nagen viere Saa Denltg at fktive til mig; det 
Hist ilke nozet, om Vyen er lille,ellcr om der 
et m Vorher i Forvejem Sich-, og jeg kon 
lelv bedsme Adresse: Vorbei-, »Tai 
iteteMH Ostia-, Blau-, Nebr- 

I 
. 

P 

Foreiwrgeten liebes indiende lin Adresse 
til Danstercns Komm og modtage de Ind- 
lomne Brevr. 

Eiendomme til Salg. 
Ønskek De at tsbe ca gvd Fami, da aflasq . 

es et Bei-g hu i rokt banlle Settlemeun De 
· 

vtl itke fortryde det. Ptijen pas Fett-me er 

im 820 til 840 pr. Akt-H Stüt- tll mig og 
its vil Hei-me enhoer Forelpztgleh 

Ætbtdlgft 
Johan Jprgeuseph 

West komm-h P. O» Wie· 

end os 10 cum es vl til leav- Dest poktpfttt, 
et Los-mittlere Ich is ten-m sl Este 
slalllik sllcr. sibcrtstbt dtsie redet 
sonst-Mal s sq aus-: m Ists sum-I II 
Ost-s IMM. 
Ihr-sitt- 

Wssl Ist-IM- Ou» 
MO- M. 

Tom noch MU- 
s.1—! T-. lll ’«"1i«j. « 

1« IN 

:v)1nz1,. Ein-J« FRunn rt cg 
xmlnk 

in Jsm .. :- («.,::s i. Hund 
Hi ck ls’.c«-«:l .: (-".1.: «' ;::1 k.’.·s«:1 1.:n 

MEwa unk- 
« .I tJ J « I( .«s·.; I.l(’: llIIIclU 

.-i pi-: «i JZI sns Es Iz: 

A.slll!l(ANllNIdw«1’:s:s 11 Wlltc 
! ps« ·-. J:-·nxsllun:;«1h«.: Wiens Yka 

:«T:.ll«lndrlu m Lin-. Hm 
AMI Klle IlNl s nll respi U nid fWk 

c«.xuttssl1·«;i.Ätmusxw HEHH II .1n fol- 
Mr Hi- s- vix« starr, nur «- nun-NR 

International Nav. C0.. 
( ««1.l«-"«««-1«-X« 

Usss-lsss»s.,l·-1-Sl-.· 
Clrimgm 

Stort Stpvkgods-udsacd. 
klslIIUltplns hls -«l lf«;1«;«-«« « Ill» lsssl-«( 

»u-« 17«—«.x.'l. Wissens-is N liiclt 
ritt-H Plusi- «« n tslcisl J10.75 

»Na-Ins Ululm Stmsl Nimm-. « Imka 
»n-« llx El HI- lx'- ·—x-n·-ir G- higlt 
ists-II 1-.·«-s nislusl 823-75 

I«.«).-««( Is- It HtUl lcussk J X in. lmli n 
»Hi- l .-«- « iF s. ixsstsk rxiurä III-l- 
· I» H full »i( Ost-l I20- 50 

m lstl nun « 
.. 

Tit-c lwnkisn sum 
must as oc- vom 
sur-»un- »Wind-« 
«lIu-:,z(-:-«t11·l.—'ns 
un ter «).II1.-tsu 
Nun ul Ell-« 
Vslss Tt l Alls 
Mund-r innre 
« tin-, nd VI 
komm-n l«!«. 
mn Jst-than- 
mINUHl l-4’l l-« 
musan Wird 
Uq JUUL m. 
« :.. im dm 
Wa III-sm- ( W 
Iw- Hin-Z 
qu ils-» nl 

Inst-Mitlei- 
Zen1, vil vsttl 
Isagtslnsmle Tr- 
Ue Elle-Mc 

»Woh- Ran- 
aeo« er lot-klit-· 
set al del bedllk Smal. Angst tin-« us« um«-«- um«-n 
Don vaa ocdrn oq erprobt-c med Nil-fel. Vandbrhols 
der nnd ladi til « Gal. Eier-Mun- Iil at von-e 
Waden nann. Kannst-tatst bIarz Garanti- 

Skrlo eint Kammqu 
JUDSON A.1'0UVIAN co» 

Dom. te. m. im LAKIH HT .cm(:«mo 

Smgek Sy-Mafkme. 
60.00 og 65.00 Ajdtag for Inld Vetating 
Manne Maskinerifmnviat. 8300 i Whrag 
pr· Masnev og jagen Reuter solicing 
Gan-le Maikinu 05.00 og op. Nye Mastlnu 
as andre Fabrikant 81200 og op. 

I- BLINDE-IM- 


