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Dust-s den 2. April l902. 

Gudstjeneftcr. 
B l a i t, N e b k- 

Guvztjenefter og Msder afholdeg i Blait 
-Dstse evangelist-luthetfke Kiste til folgende 
IN hver Studag: Hsjmeåfegudstjes 
Use M. 10.80, Glut-gnug med sprud- 

de Striftemaal den lfte og sdie Stu- 
i Mannedea). Aftengudstjeneste Kl. 

V .. Aste Sondag i Magnet-en tillige 
Its satettfation af Ungvommem Zvie 

spsCIUdstni Magnet-en tillige med Fotedtag 
Ist de ingemissioneng Hist-um« 
IIeIelmæsßge Mva- i Kicken pag dvets 

-· Moder Ongdag Aften Kl. 7.30: Bi- 
ins. dvet Torsdag Affen Kl. s: 

Wamsmsdh berauben Steht-g Effek- 
IV Kl. 2: vindemtde (eftet Tut l 

meng- 
Icligioukfkoie for Btkn over 10 Ast 

Rang Ki. 9.30. 

Studasssole hvek Sondag Formiddag 
III. 9i itken. 

hat«-U Jenscn 
Prep- 

A r g o, N e b k. 

Substjenesie den 2den Sindag i hvet 
Immer-, Kl. 10.30. 

hausald Jenseu, 
Prwft 

Loupe-h Nebr. 

Gubitjeueste dein lstr og Zdie Stuf-as I 
Ivet Maoned Kl. 10.30 Form· 

K t. A u k e t, 
Durst. 

Omaha, Nebr. 
J Pella sauste ev.-luth. Menigheds Kirsc, 

North 26th Street Amellem Gram II Bist- 
dette) holdes hsjmetsegudstjeaeste hvek 
Stadt-g Fort-Ums Kl· 10.30 Atten- 

fjictsstjeuefn Kl. 7.30.z Stadt-CI ol- kl. 
2.30 Einn. Piqemsv dvet Tot-das I « 

ten M. 8. — Alle ete ertelis velkomue 
G. B. Eh istlaufety 

Wurst 
sopckb 2219 N. 26th S Omahey Rest. 

—- 

Blaik, Netzt-: 
Den nye Kirte menes at lunne blivse 

feerdig til Jndvielse Sondagen den 
«27. April. 

— E. C. Pietce et den bekendte le- 
bende Forhandler af alle Slags Msbs 
Iet, Sengefjedre og Madtafer, Bat- 
"nevogne o. s. v. Han vil scelge bil- 
sligete end de store Hase med glimtende 
Katalog. 

—- Jeg lever og ladet leve. —- De 
qfattige giver jeg nogle Penge og Resten 
gaat til Rocky Mountain Tea. 

Farnsham Fc Sampson. 
— Pastor Christianer, Omaha, be- 

spgte Blair i Gaar (Tirsdag). 
— Dei faar Børnene til at fpife, 

sove og votsr. Gør Moderen ftcerk og 
«- fund. Stabet en fund Familie. Det 

gst Rocty Mountain Tea. 35. Cis. 

Farnham Fc Sampson. 
—- Fra Valget i Blair i Gaar (Tirs- 

dag) foteligget folgende Resultaten W. 
D. Hallen Borgmestey W. R. Milli- 
ams, City Cleri; F. W. Kenny, jr., 
KasseteU C. Eller, Politidommer; W. 
H. Hill, By-Jngeniør. Til Byraads- 
medlemmer valgtes: i 4. Ward J. E. 
Lutz, i Z. Ward Robinson, i 2. Ward 
J. Sass, i l. Ward Metchinge. 

—- Til Medlemmer af Stoleraadet 
valgtes J. C. Eller og Win. Kelly. 

—- Moder, Ja, en Pulte er not til 
tso Kvart af Baby Medicin. Se Brugs- 

—an-visnsingen. Der er intet saa godt 
for Bornense fsom Rocky Mvuntain 
Te. 35 Cis. 

Faknham ä- Sampson. 
— Forefpørgsler et indløbne fra 

sotstellige Sider om sidste Onsdags 
»Danster«. Det oplyfes, at en Post- 

..z. sak, indeholdende Bladet for Pladser 
Z langs Missouri Valley Fa Longpine 

Linien er giaaet tabt. Saa snart den 

findes, vil Bladet blive fendt didere til 
BestemmelsesstedeL 

—- John McQuatrie hat et statt 
Vplag af Bygninggmaterialer og 
Kul til laveste PriseL 

Til trcngeude Studenter. 
Kyindeforeningen i Moorhead, Ja., 

Woo; Pastoe R. L« Nielsem Ind. 
Init» 810.00; En uneevnt, Callender, 
»Ja, "82.00; Af et Ljfte 81.00. 

Jalt 821.00. 

Falultetet, Trin, Sem» Blatt, Neb. 

Bixwg nwdtages fremdeles og ind- 
Iendes til Pastor Kt.Mnker. 

M « sue heitrer-Z 
Dei fd i It lin, da deute tu naa Setzt-»m- 

ts ee en Hlods aller Institutione- 
ice II Ida-e den« Ina- De sage Medi- 

— Ethik Cato ei ins es vieles 
« Cur-binden- »s use-ni- 

« einher-Its de- bceo e 
«-· like-Asd- Wkssttheri Lou- 

« 
» ask-mich DersMäsMis as eilte-, Mut Iler, dieses-derm- pas 

älqutezisimzfwiutsæs « et ev er s stim- , nassen-nd IM- esse-I 
« Ihrs- O 

«- 

« 

Amme-g Orglen 
M 

·- UM Jssamentet folgt til lav 

M WI· El 
— 

» Mir see-so co- 
» Its-; z 

. lcorrespondancer j 
«Fot·tsat fra Zide 5.’) 

Elk Horn, Ja. 
Det synes at viere en Kampens Tids 

baade i Naturen og i Mennestehjerterne 
om Herredømmset J Naturen tan vi 
en Dag have det dejligste milde Zol- 
stin og Baartegn alle Vegne, næste 
Tag tan vi have en forrygende Storm 

fra nordvest med Sne og HagelbnaerH 
men vi ved jo, at efter Naturen-:- Ors 
den vil Vaartræsterne blive de seiten-s 
de. J Mennestehjertet ytre de sammeH 
Krafter sig, Kampen med Storm, som; 
vil sorstyrre Freden og Stilheden ogi 
Glceden over Opstandelsesfesten, som; 
vi nylig har sejret; men ogsaa her haa-» 
ber og tror svi paia en Vaartid. ! 

l 
— Vor danste Børnesstole begynder 

fsrsttommende Tirsdag paa de for- 
stellige Steder her i Menigheden, new- 

lig i Elt Horn Bornestole nied Laster 
Stov Nielsen som Lærer, og ude syd 
i det lille Stolehus ved Peder Rissen 
med Line Arildsen sont Lærerinde. 
Begge hat jo været Leerere ved Højsto- 
len sidste Winter. 

—- Et meget betlageligt Dødssald 
tan jeg melde om, idet Peder Kro- 
manns eneste Datter dode Paastemor- 
gen Kl. 6 i harlan, hvor hun var ta- 

get hen sor at leere Syning. Hun var 

tun 17——18 Aar. Lungebetcendelse 
var Dsdsaarsagen 

— Der er nu indlsbet Svar sra P. 
L. C. Hansen om, at han itte tan mod- 

tage Kalb som Præst her i Menighe- 
den, da han itte tan sorlade sin Virt- 
sornhed i Oregon. Der vf, saa atter 
blive Valg as Præst ved vorit Kvartals 
Menighedsmøde, sorn asholdes Lor- 
dag den 5. April, og saa saar di haabe 
paa, at vi tan enes om en Mand, som 
vil modtage Kaldet. Dei er jo försteI 
Gang i Elt Horn Menigheds Historie,; 
at vi er srit stillet til selv at vcelge vor! 

Præst, tidligere hat der altid været 

peget paa en Mand. som Samsunds- 
styrelsen snstede andragt her· 

— Ved Konsirmationen Palmespw 
dag, var der 29, sorn betrcestede deres» 

sDaabspagt, 18 Piger og 11 Drenge;t 
det dejcige Vejk, sum vi havde nckvutes 
Dag bevirtede at Kirten var fyldt tilt 
TrængseL og det var en velsignet 
Dag, baade for Konsirrnanderne »g! 

yogsaa sior os andre Kirtegængere l 
t 
s ——— Det er mcerteligt at ingen hart 
Istrevet fra Elt Dorn Høfsiole sidste 
»Binter, og da jeg tun ved meget lin 
orn Arbejdet og Livet paa Stolen i 
Vinter, saar jeg indstrcente mig til at 

strive ester hvad der er mig fortalt as 
andre. 

Stolen har været bessgt as mellern 

»55—60 Elever, og den bedste Forstw- 
selse har herstet imellem Elever og Lak- 
rere. Stolen stuttede Lordagen for 
Paaste. Naar der ellers itte er strevet 
stort om Stolen her i Elt Horn, tan 
det maaste ogsaa komme as en vis Be- 
stedenhed oversor de andre store Stole- 
soretagender, som stal være i Gang, 
baade i Minnesota og Wisconsin; thi 
orn man tan dømme ester Planerne, 
sorn er udtastet scerlig por Minnesotas 
Bedtornrnende, saa vil jo vor Stole it- 
te tunne tomrne i Betragtning uden 
som en Lilleput. Dersor har vel not 
ogsaa Pros. Foght helt undladt at 
nævne den, da han strev om Stolerne, 
eller maaste det er sordi, Samsundet 
ejer den? Dog vi er saa nogenlunde 
tilsreds med, at vi endnu etsisterer —- 

paa en Plads, hvortil Vejen efter ste- 
res Mening er trang. 

— Da jeg altid har betragtet »Dan- 
steren« som en god Ven, tan jeg itte 
lade være at sortcklle, at jeg fslte en 
Smule Stinsyge, da jeg saa Billedet 
as den storartede Stoledygning, som 
scal opsøres i Hu-ichinson. Men jeg 
maatte ud en Tur, ogs tog Bejen op 
sorbi vor Stole, for at drage en Sa. .- 
menligsning, og tan man saa taente sig, 
jeg sandt ligesom en Trsst i at se, at 
den stod der t Virteligsheden, medens 
den i Minnesota endnu tun sindes paa 
Papiret, og dog vil jeg gleede mig me- 

get, om Planen i Minnesota tan fsres 
igennem, men man tan nu engang itte 
tvinge sig selsv til at tro. 

Mon der itte er en lille Lighed 
mellenr »Den sorenede danste Kir- 
te«s Stilling til Ekt Horn Hof- 
stole og Danmarts Stilling til de 
vestindiste Øerz Danmaet siger, Øerne 
stal sælges, da de itte betaler fig, trods 
det, at de ejee en god havn og Fest- 
ning. Aarsmndet bestemte ogsaa, at 
ElthorwStolen flulde sælges, vel ogsaax 
noetmest as sdeu Grund, at den itte! 
tunde korrekte Ag; men der var mani 

dass-ca stittelige at give Wigheden’ 
»Fort-New in Wenig-heben itte mod- 
togs Tilbudet, tan have sin Grund t 
stere Sing, og den veesenlisstr Aar vel 
den, at man var bange for itte at tunne 
sitt-de en Markt-, som tursde paatage sig 
Mftm as Stolen; ogsket er un fan- 
ledes need Eli Horn Bide pg Sto- 

len, at de ilte godt tan undvatte hinan-; 
den Stolen tan itke dtives Uden Me- 
nighedens ctøtte og vott Arbejde for 
Stolen et os itte til Besvær. En an-j 
den Grund til, at vi ille tunde tøbe 
Stolen var da, at flete af os hat givet 
Hundtedet as Dollats til at betal e den 
Stole med, da den jo stadig hat stiftet. 
Lijere, man kan da not blive ted as at 
betale fot en Ting Gang eftet Gang og 
endda intet eje. Men jeg haabet, at en 

lnsete Tid vil btyde ftetn baade for 
Eli Horn og Samsundet, og det tan 
tun sie ved at en ltaftig Pinsevind lan 

gennemsuse og opstisle baade gamle og 
unge, og det give saa Gud sin VelsigJ 
nelse til. 

Rasmus Hausen 
Drum, Nebr. 

Mr. John Hansen og Misg Alma( Olson ægteviedes sidste Uge. Miss- 
Olson er en Datter af Chr. Olson, en 

svenst Fatmer hetstedg. Det unge» 
Par bot nu paa Mk. Hansons Faun 
i Nærheden as Spiler. 

— Laurits Sstensen, som et vel 
tendt her paa Egnen, men i de senete 
Aar hat boet i Jotva, hat lobt 160 
Actes Land nogle Mil syd sot Otutn. 
Dog stal han itte avettage Ejendom- 
men fsr nceste Aar og hat imidlettid 
sorpagtset en Fattn tilhstende Mr. 
Stotct. 

— Niels Paulsen, Chr. Paulsens 
ældste Son, et og har vcetet meget shg. 
Lage-ne anset hans Sygdom sont stet- 
deles betænlelig og hat delte Menin- 
get otn, hvad den unge Mand fesler. 
En Læge anset det sor at vcete Blind- 
tattnsbetandelse og vil have Patien- 
ten til Omaha at undetgaa Operation, 
medens en anden paastaat, at Syg- 
dotntnen er en haardnattet Konstipa- 
tion i Fotdøjelsesotganetnr. Sidst- 
nævnte er Dr. Petlees Kendelse, og 
han hat de sidste Pat Dage haft Haab 
om et heldigt Udsald sot Mk. Paulsen. 

—- Mt. H. Block, Otto Nielsens 
Svigetsøn, en velhavende Former og 
»Ranchman" sta« den vestlige Del as 
Staten, et i denne Tid med Familie 
paa Bessg hos sin Husttus Slcegt- 
ninge. 

— Jens Larsen sta Blait hat atter 
faaet Ansættelse hos Kobmand J. C. 
Christensen sotn »Cletl«· 

— Tre Unge Meend, Carl Feldt, 
Valdetnar Feldt og Andreas Latsen, 
antotn Paastedag sta DanmatL De 
to søtstncevnte et Mes. Joh. Jensens 
Brodetssnnet. Detes sotelsbige Plan 
er at tage hvilket som helst Arbejde, 
indtil de saat leert lidt Engelsl. De 
set alle sunde og stærte ud, og giver 
Udseende as, at tunne optage Kampen 
for Tilvætelsen i dette fotjættede 
Land- 

— Niels Paulsen er nu i Bedring, 
om end det gaar langsomt stemad. 
Ratten mellem den 27. og 28. Mattö 
indttaadte en Vending til det bedre. 
Han hat lidt forscetdelig, og havde den 
Gang vceret under Jndslydelse as Mot- 
fin i 2 Uget. En Lcege sta Atlington 
ettlcetede Dagen i Fatvejen, at Patien- 
ten umulig tunde leve, og man var 
otnttent sotbetedt paa hans Dsd Men 
Dr. Petlee gav itte op, og vedblev 
med Energi at anvende alle Midler, 
sotn stod til hans Raadighed. Vi tot 
haabe, at det fremdeles maa gaa stem- 
ad med den unge Mands Helbted 

Cedat Falls, Ja. 
Mts. M. N. Dayton, der sidste Uge 

tsbte Farmers home af A. Mertill sor 
en Sutn af 83500, hat stænlet samme 
til Byen som Bhggeplads for den nye« 
Bibliotetsbhgning, der snatest muligt 
vi! blive vpfsrt paa Mk. A. Catnegiess 
Betostning. 

Der synes at væte god Tilftedshed 
med denne Plads for Bhgningeii, og 
selvsslgelig med den Velvillighed, Mts 
Dahton ved denne Gave hat lagt for 
Dagen tmod vor By. 

— Miss Petrea Nielsen, Hamptom 
Ja» hat i Paastetiden vtetet i Bessg 
has sin Beninde Christiana Nielsen 
het« i Bhen. Hun reiste attet tilbage 
til sit hjem i Mandags. 

—- Onådag den 26. Matts afgit Lorens Moogs husttu ved Dtden i de- 
tes Hjem mer »Daityville«. thun har 
ligget meget syg en Tid og undettastedel sig en Operation i sortige Uge. Be-l gravelsen fandt Stedi Lsrdags fra! 

I 

l 

Hjetntnet, og Liget strtes saa her til 
Bhen, hvor Sstgegudstjenesten blev 
holdt i Nazareth Ritte; en stot For- 
samlings has-de givet dee Pastor 
hausen talte first paa danst og detefH 
ter paa engelsi. Eftet Ssrgegudstsex 
nesten ffttes Sttvet til sit sidste Vot- 
lested paa Bhenö Kietegaatd Asdsde 
blev 29 Aar, og esterlader scg stn 
Mand, en lille Dreng paa 4 Aar, heu- 
ides FarældrC der er bosat her i Bhen, 
Tag 2 Sistre og 2 Bsksdee. Hun dtde t 
Troen paa stn Frelset, og det var heu- 
deö Bin, for heudes leere efterladte, at 
de maatte fjlge hende t samme Tro, at 
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i Jaoa 
L«ask-Puccio:n(’i»c11cilee lji Im 

tin-J Imle ug unsn Hlnsnr l« BUT-II 
Invng Ist-usin Iil Ilelhnsd dissn »·- 

Hm til den naturer tkqsliLzIn Ätn- 

n-it zsl Uan zum-ils Uns-: Seh th- 

aIm-r Ixznkkc kutfthrxtsuuew Lin-ist« iklus sit til-I- 
stssc cltsxcs K:Uft-.—.ul'hs1'. Muchss »H« JJUL llvurfukk 

t- r eililrjg glinwwL ol- 

l ion kalte txsk sori.-t.-k«ii. 1).-1 » 

dloi sen Kinn-. 
Tho soalsd Inn-km into-es qualtty and frommes-. 

i de engang maatie mødes igen for ikle 
mere at stilles. 

—- Hansen og Christenien har faaei 
Kontrali paa at opføre Mrs. C. Lar- 

sens nye Hus paa Hiernet af Main 
og 11te Gade; der er allerede begyndt 
med Udgravning af Kcelderem 

— Pasior Land, der i flere Aar har 
vcrrei Prcrfi for den danste Bapiist- 
menighed her iByen, holdi sidste Sen- 
dag sin Afsiedsprædilen og rejser not 

fnart til Minnesota. Menigheden 
hat sendt Kaldsbrev til Pastor Hem- 
mingien, Harlan, Ja. 

Pottqwatamie Co., Ja. 
Onsdag den 26de Maris var en ilar 

og solvarm Dag, af og til drev en let 

Siy hen over Himmelem socn om den 
vilde sige: ingen Dag saa klar uden en 

eller anden Sky stal minde om Foun- 
derlighed. Dei var en Sorgens Dag 
fsor St. Pauli Menighed; men dog en 

Glædens Dag, idet een af de celdre 
dansie Settlere og Medlem af Wenig- 
heden sinkde fiedes til Hsvile paa Me- 
nighedens Kiriegaard Den afdsde 
var, som for omtali her i Bladet, 
Jfaac Hausen. Han har vceret med til 
at siifte Menigheden og har altid haft 
sin Plads i Guds Hug. Og dog, efsier 
eget Udsagn, først i det sidste Aarstid 
havde han fundet Fred i Troen Paa 
sine Synders Forladelse. 

Henved Kl. 11 forlod det talrige 
Ligfølge Hjemmet. Dei var underligt 
at se den ene Vogn efter den anden 
sluiie Folge, indiil dei naaede en Lang- 
de af ca. Z Mil. Dei dar, fotn »Un- 
dertaleren« bemæriede, dei siørste Sig- 
fslge «man havde set i lang Tib. Bi 
naaede Kirken, som den Dag viste sig 
at ver-re ali for lille. 

Pafior Grill ialte oder 2. Kor. 5,1 
,,Thi di vide, at derfom vort jordiske 
Has, denne Hytie, nedbrydes, have di 
en Bygning af Gud, et Hus, sotn ikke 
er gjort med Hemden evigt i Himlen«; 
dette dar dei sidste Ord, han havde iali 
med Hausen om. Det blev fremhævei. 
fom den afdsdes Trost og Glæde, at 
Hufet hist er bngget af Gud. Hausen 
havde sonsten at han kunde have for- 
talt sine Medmennesler, som han havde« 
levet iblandt, at Livets Lykke er tun ati 
finde i Gud; men da han ikie iunde 
det, Paa Grund af sin Sygdom, bad 
kmn Pafior Grill sige det ded Baaren, ! 

i 
som et Ord fra den afdøde. Han hav-. 
de ei scrrligi Ønsie for de efterlevendeJ 
blot de iike faa for train med de jordi-« 
sie Ting; thi han havde selv erfarei, ai 
det ilie var let at faa Hjeriet løst fra 
dem igen, naar forst de have faaet den 
fisrsie Plads. Mon iiie vi alle ian 
lcere noget deraf2 

Pasior Ehrisiiansen, som ved en 

kivtigeke Leikighed havde iovkt at Mel 
til Siede, om muligi, og ia.e paa En-« 
gelsi over Sal. 90, 12, naaede dog iite 
at komme. Hvorved undertegnede koni 
iil at tale paa Engelss, da man havde 
lovei baade den afdpde og de mange 
iite dansiialende, at der siulde blive iJ'i 
paa deite Sprog. 

Hausen efterlader en ssrgende Ente 
og fire Born. Hansen havde været fyg 
omtreni et Aar, dog ilie just sengelig- 
gende. Han mærlede, at Herren havde 
iagei hain afsides fra Folkei, derfor 
modnedeä han ogsaa hurtig til Säften 
Derfor vare vi glade ved at arnles om 

Waaren-; thi vi kunde staa der med 
Haus« Man markede flatt, at Guds 
Aand rsrte ved manges Hierter; maaiie 
detie saa ogsaa blive ei Stsd fremad 
paa Vejen iil den evige Hvilel 

— Paastedag var der Optagelse i 
Menigheden, nemlig Karl Jenfen og 
Hnsiru fra Council Masse-. 

H. B o n d o· 

Standfer hast-u og unt-wer 
Fort-leiten- 

lnxgtiveBmmuQulninis Villers Interer en or 
Meile paaen Dag. singen beldkedelie, ingen Bein nq 

maniu rather- 
giddvetlip iBilledr. Swelie MM 

ivg munter, Pvrngti e Forde- Wpa nled 
O esse-:- .-««s:.«;." »k» eh r ro an jet- 

Midten n- et stsrr helle Jst-formt- ores, eng ivetaiccenerier fra u Liv Lin rinne- aa Gaseneicciena Um; innrer ils-I 
er das Mrte deren rce pas-sen 
aller, Irr-number du Inn-n i Hirn-ins 

« Fern-mer Bibelw- S Tit-I ists-v. Muth 

st- M III rittit mutet- 
March orllor.vims er no »in-I 
Ich ko. music kiNauuuer ior cl. O pkL S neun-»Nocka u cis-Ist . GW 

Lærcr soges. 
Entomde mandltg Meter anskcs til at 

ledc Fencstolen iBor Irrt-ers Memghed 
Neem1h,Wie. For nastmetc Undene ing 
beves man a: thnvende sig til s 

Rev. H. P Jener. 
ZU Jiabella Str» Nemah, Wss 

« 

Ttl entg. 
En god Farin, beliggendc 115 Mit 

Nord-Jst for Shcnningtom 40 Acrc Land, 
hvoraf de 15 cr opdyrkct vg meget fortset, 
er til Salg. Priscn er loo» Dollarsz den 

halve Kpbcsum san blive staacnde forlsbig: 
siere Ting kcm met-folge Lobi-re kan 

henvende sig til chrinden, 
Mrs. Margrette Peterskir, 

Shennington, 
Monroe Co., Wis- 

.» for Fast Bestrllmg god Rand, 
ikke for qt kann-nika men for at kemasientcre et gam- 
melt etableret Firma med en Kapital as ists-ov. 
Inn-on am Its-et is cis-ensu- belaust- 
sinttt in von Konto-; en ligeskem Osa, itke 
armenqu as Resultat wen for iamvinigheosinlst 
Arbetde Ist-gen Erfakitqspklanqe0. Anledniug for 
Fotfrrmmklfr. cpgw Alder og Referensrr. 

PXIVBRSAL NEG. CO« 
JZTK Deutlmkn St.· cbicuiksu Ill- 

4 

1 
! 
l 

om Dagcn l 
og des-over 1 smdig Fortienest 
gamnterck vj entwer, fom ta 
get Agentuk for vore rat-ic- 
ttste. Hunking Lands-sama ke- 
ngisie esp- Btlleder. Jngen 
Risiko. 
0.«8s. s.·FlLSlERMAN, 1,. c. .- stmx 

Svin og Korn cr Prngc. 
100 Pä. oi Moos-CI stock kood vil fvrhmdre 
Sagdom hos dvmmr og spare 75 u, Majo. 
how its-. Mkek o 1 miet. Strich uaa 30 
Tages Prove. Binsen er 87.50 pr 1 » Vo. 
Fokhmdrer Ums bog Optiscnr. og dc lcegqrr 
flere Æg, euere innen Beratan 

AOOKSS STOCIC FOOD c0.. 
IF Ase-nn- cstskec. c()11-Icil«1uss-i.m. 

( 

Ekslåfsstw 
smafnnvskn 
» tm arrange-rot til m eskgisu km Lust kon- 
IUks ITS k. KIIZIS STREST· hka MANOAG 
Im TOKSOAC nie-J fkslgsstldc Linie-: 

All-n Linien. 
Allsnsstste Union, 
Ame-icon Linien, 
Anchoe Union« 
Sssvse Linien I 

can-es Linien 
Dominicn Linien 

scinsinsvianVnCeiOIn Union- 
Fnk vieler-e Utsiysninzzeh Pri-— »- Tut-·- 

listrk m. »t. denn-ruch- mun Dis-stil. 

A. Mortensesy G c()., 
licsuesml Xkestcrun stimme-lut- AgeutkH 

126 Es Kineie Sie-, This-sey Ill. 
Is- dkriv ritt-r tltsn nye I"elkselkukS-Iiat 

Naar Te Etat reife M Gast-Ic- 
lanvct euer sende esse-,- 

Stmgtnmgcr og Pennsy- 
kiob da altid Billet ificd 

Ich-F 
Ums Tonwftive amqu rcgkkuxrgssks 
txt-er Lordan fea ncdcsmekvntc »Du-am 
Posten-, Montrcal op. Port- 
cand. Moder-ne Betvcnnnelighevet 
i alle Klasse-. 

Este viseee cvlvsaiaqek brave-d Eier til spie go- 
ks Use-net ellet M 

ZCRIKHFGH LiHiENs WVEDKON70K. 
09 Dass-how st» chlcskc Ill- 

Nervøse Mænd! 
sum-m as ei Este sonst-»san« sendet 
seit M alle com imu et m ditsp In- 

en o. O« o., in en edsetm haust-us- 
Leeö beim- otiö til Glut! 

Fokvelste nnq Mk tin-d qukfalvetr. der fu«-oder 
»in Meter-« iom Usktemav for de enorm I baute de 
sauqeitatfetsinqe soc at kmme hanc-m- dem time 
Benge- Jeq barenassiespeufl seen-L onst-even 
I- en dueliq ivenfk Lage. Ae erholt-e den under et 
tiequ i Somm, ca vet sei-er e mcq fulkstmtdm im 
Eimer-se as nnqdommelig U arti-nip- spafonn Ren-e- 
fuaqhed,VtIne-1cksle, daakliq bukommelfe. xqbt Mand- 
ksom. Nekiilaqendev o I v., hoc-ruf te led I fleu- Aar. 
met at keq tm I Landes hque honsls et bund-ever af 
Toll-n oaa Epeciatifm. Boot-, Zaum-tret og andre 
Bot-unum- nl nigra Imm. Efter at munge and-e, 
Der for. usvm lmvke vksvet alt maltqf, oqsaa et blevne 
multm vers beste Laqenttdvch bestallt-de jeq at hjilpe 
Inbrex oq Inintdet of Landen-End over alt i dem 
dank- es sevssnde Atti-lex om detle Lasgemlddeld vervi« 
Un de E «cns·kaber. Tit-a sendet Afitnit of Inmi- meer- 

kenqe stetem tilllae med fleke cvlnsnikwk aldelee 
sit til alle, der del-soc sei u ftnve Iil mis. Te san 
w den apiale msv tin e ekoituinq Ists et qodt 
mutet For ntitVeiksker ortangek M We, nan te 
st velvndet Und-F sagt-u cmirwndsqbkdck fortan-Its es Ins-se end Denn-s Wi- Emm oq Te hetalek den i ke 
Trent- De ee fulpfmudla ins-wen ca kan vsstdisee den 
dessem-. 1 g bar qlect Tem, Rom i du« at Meteoren 
m cplviumgemc fes-des im, og Te bar intek at lie- 
:-lr, streut- U er stell-kein- cq a tun m Lein-. 

Mut » Den »sehr esse samst- Itsnvh sum 
ashodev its-atem- Iaa kein ist-at soc uvatfalvssm 
m fu«-Inder »in Mem-« suec »Hm vaemeoiciuest 
pka III-Umsat- fne must-usw« men kostlmte Bevormun- 
ser ellek Iot at Iutjne Lende Msdfem c.0 D» Iom 
te alokiq ar beim-. Tseie quvnrek Ieacisner den 
yge him- usite Mal-, let ad hanc Avelle»o steiget 
mu- etdmie til sum l e iaa fauwimq vol-ice 
Dm De stev M nagen a diese os dies smkkeyset 
fke bange for at strioe nl mig. Jeq er liuen dumqu 
nagt-r og hat inqen »Schaut-( as noget Stege for at 
sum-re tm Pense euer pqawmge Tem Medicsth Ipm 
De me uit soe. Sten- firace, oq Dr ital Monat 
Ue alle ere Bebt-gere. Adresse: 

I. E. BENTSON. Box 732, chictsm lit. 
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Jernvaneliste. O. 
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Chlcaso. si. par-h 

Minneapolit s out-ha. 
By tl 1-u;1. 

(l·1. (l». 1«.Tl’." 
Nr. 7. Usnxllm l’.m.s(-ngi,sr .7..'»; l«·rn:, 

l 
Z. JO. tst « MLZ Ell 

N « r tl Im it. 

-4. Twin(·lty this-immer 7.1·i l-«rm 
2. simul (’lty Nassssnxxer 3558 l—Zl"l. 
R. Omalsa l)-lssetig·sk.— .·S.2« 

FOO ed « mo up da St Si . paeo 
V o st p a n. 

Nr. l9. Limkoln l’.»:s(-csgm". le Hm 
Is. lslsuek llllls Pass. Il,251·)t’l. 

O s t p a a. 

20. Mo. Vulley Pass. 9,5() Frm 
4. CTliicago Limiled. 4,59 Est. 

at De tkle loher Bllleltek tll eller fkas 

Soerrig, Norgc, Danmark og 
Finlaud I lot Dim ielv ellek Teres Venner. sIkcnd 

i De et bleven undcrrettcl om ijien paa- 

IFMKom iZZje i Hus 
! 

-·-.«- 

ANIERchN UIE 
Bei-g en af vote A enter eller tilstkiv 

og om Pri- og Rei epum m. m 

Äms-lass Uns s povnlæke og 
velkendte Tampflibe afgaar im Nov 
York og Plnlkulelphla hver Uge 

Amstlesn Uns i alle-rede komd 
stote og unselige Flut-de er not-g bleven 
lot-get med flrte ito te n n e Temp- 

Y silbe- 
lntemational Nav. co» 

Col-. Dem-bonI G 
U’aslil»gmn sug» 

chluzm 

Nu er dct Tid at kobe, 

da vi hat faaei voke nye 

Foraarsvarer. 
Vi hcr alt, hvad Te Mich 

Rom inb og giv os Lejllighed til at lade Dem 

spare 25 tcl 40 pCt. paa alle Vater. 

Sas Bros.· 
M bete-le tijDkle an lot alle Uendptodultkk. 

Vor danste Land-Amt 

James H. Platz 
indbvder herved Landsmcend til at be- 

lsge hans Kontor i Bleir, Nebr. 

100 Farmc og 40 Huse 
iqmt lols til Salg 

i Blair og cmegn. 

»FqkmsLaqn oq ANYYFLMFH 
M Skriveflek Tillulckrr. 

Smgct Sy-Mafkme. 
860 og Mö. Afdtag for fuld Bett-link 
Womit Mastincrismnviat. 83 00 i Afdkag 
pr. Maaned og jagen Reuter ist«-usw« 
Gamle Maskine185.00 og op. viye Masiinel 
as andre Fabrikant 812.00 og ov· 

s. S. Rom-« Aas 
Blatt-, New-. 

—- Akvelaek l Donatku Miit-es ql —- 

KgL Dunst Virc-ll«onful, 
Theo. Olscn, 

Lsnaluh Rein-. 

O DISCSVPOQDOQODQM 

Martin Vielleig 
utbct vg Iris-«- AZZUUILKTLIIO 
L tsv mln smmwshnss Das-: ersann 

lkexlnuek Haaxvakflmk Uns-CI Dass Illka Fluss- 
anv til til-nun Bis-link 

Wx 1:.«. kam-. zu tsc- 
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vis De snflet m home Mc Ak. H bejdsvogn cllek Deus Vuggy 
for-weh en Btcmie vaa Vog- 

nen og al anden Slags Vsqni og 
Gkovfmedarbcide, henvend Dem til 

C. A. Hoff, ZEIT 

WWWWWIMMZ Dr. F. R. Stcwart. : 
c 
B 
I 

Læge og Kinn-O 
sont-it over hallet- Apotelh 

—quik, Nebr- 

s 
Vor nye 

Smcdcforrctniug 
Ists Stute Si. lovetfot Ckowells Office) 
er un aabm og anbeiales til Lands- 
mænds Signing. Al Slagö til Faget hea- 
hsrenbe Arbejde udspces hurtigl og tll mo- 
decoie Prisci. N. Johann s- Co» 

Bleir, Nebr- 


