
»Danfkeren.« 
Ousdag den 7. Mai 1902. 

Gudstjcncster. 
Blatt,Rebt. 

Gudkljenefter vg Moder afhvldes i Blait 
sauste evangelist-lukherste Kirke til fslgende 
stim- hvet Spuk-ag: dsjmesfequvstjes 
seh Kl. 10.30, Alters-sag med sprud- 
uende Skkiftemaal den lfte og svie Stu- 

gos i Maaneden). Aftenguditjeneste Kl. 
LZO Uer Sendag i Maaneven tillige 
web Katekifaticn of Ungdommen; Zdie 
Studag i Magnet-en tillige mep Foredkcg 
ft- hevningemissionens HistorieL ; 

Regelmægsige Modus i Kirkcn paa werd 

dase: Oper Lnsdag Aften Kl. 7.30: Bi- 
be esning. hvet Totjdag Afteu Kl. s: 
Ungdomsmsdr. hveranden Frevag Eiter- 
suivdag Kl. 2: Kotndemsde (eftek Tut i 
Gemme-lex 

Religionsfkole for Born over 10 Aar 
Lttdag Kl. 9.30. 

Ssndagsfkole hvek Sondag Formiddag 
cl. 9 i Kitten. 

Smer Jenscn 
Preka 

A r g o, N e b t. 

Gubstjenefte den Iden Sondag i hvek 
Himmel-, Kl. 10.30. 

hacald Jenscn, 
Prakt. 

Kennarv, Nebr- 

Suvstjeneste den lfte vg sdie Sindag L 
Oder Maaaed Kl. It).30 Form. 

K r. A n k e k, 
Ruft 

Omaha, Nebr. 

J Pella danste ev.-1utb. Menigheds Kitte, 
North 26th Street (imellem Gram og Bist- 
detty holdes Vsjmessegudstjeneste hvet 
Stadt-g Fotmiddag Kl. 10.30 o Afteni 

Istjmefte Kl. 7.30. Sindags ole Kl. 
2.30 Eftah Pigemsde hver Torsdag I « 

ten Kl· 8. — Alle ete hjettelig velkomue. 
G. B. Ehriftianfny 

mer. 
Vopel: 2219 N. 26112 St» Omaha, Rebr. 

Blaik, Nein-. 

Lats Anderseng Takter Adine er i 

Mandags Aftes afgaaet ded Toben. 
Begravelsen findet Sted Lnsdag den 
7. Maj, med en Andaat Kl. 1 i Hjem- 
met og Sorgegudgtjenefte Kl. 2 i 
Kirken 

— J Lobet af ndgle faa Tage mi- 

siede John Mehrens alle deres tre 
Born, forn døde af Zlarlagensfeber. 

—- Moder, ja, en Palke er not til 
to Kvart af Baby Medicin. Ze Brugg- 
anoisningen. Der er intet faa godt 
for Bornene som Roclo Mountain 
Te. 35 Ets- 

Farnham öd Samt-soc 
—- Kristine Miller staat- for at 

got-e en Reise til Tanmark, book bun 
vil opholde sig i Sommer. 

——- Paftok Møller, Mes. Moller og 
lille Kristian forlod Blair i Mandags 
for at rejse til deres nye Hjem i Albert 
Lea. En Skare Venner fulgte dem 
til Stationen. Paftor Møller er dog 
endnu ilke ganske rejst, da ban i Slut- 
ningen af Maaneden Vil Vende tilbage 
for at holde Elsamen 

— Jeg lever og ladet lede. —- De 
faltige giver jeg nogle Penge og Resten 
gaar til Rocky Mountain Tea. 

Fatnham ch Sampfon. 
—- Mrs. Paul Petersen er vendt 

tilbage fra sin Tut til Harlan. Sam- 
tidig er Paul Petersens Broder med 
Familie ankommen fra Dank-start 

-— E. C. Pierce er den bekendte le- 
dende Forhandler af alle Slags Mob- 

’lek, Sengefjedre og Madraser, Bar- 
neoogne o. s. v. Han vil sælge bil- 

ligere end de store Huse med glimrende 
-Katalog. 

— Det faar Bornene til at spise, 
sooe og notge. Gør Moderen stcerk og 
fund. Stabe-c en fund Familie. Det 
got Rocky Mountain Tea. 35 Ets. 

Farnham cFe Sampfon. 
— J Morgen, Torsdag, der er Kri- 

sti Himmelfaetsdag, afholdes der 

Gudötjeneste i Kitlen Kl. 72 om Af- 
teuen. Paftor Harald Jensen prcedi- 
ker. 
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Mel- visat felge vort Doteh en ny Pyg- 
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Cedak Falls, Ja. 
Mr. A. L. Severin, Spn af L. H. 

Severin, vil i nieste Maaned begynde 
en Apotelerfortetning i Fort Dodge, 
Ja· Han har studeret paa State 
Stolen i Jotva City. 

— Dr. W. L. Hearst er rejst til 
Chicago for der i nogle Uger at ind- 
hente mere Kendflah til adstillige Gre- 
ne, henhøtende til Lacgevidenstah J 
Juni Maaned tejser han til Tyftland 
i samme Ærinde, nien vil atter efter 
nogen Tid vende tilhage til Cedar 
Falls og optage sin Gerning. 

—- Sagfsrer Lyngby hat vceret en 

Tut i Racine, Wis. 
— Mr. H. E. Cosner, der i lern- 

gere Tid har vceret Stationsagent i 
Dennison, tom i sidste Uge hertil og 
har overtaget Pladfen som Stations- 
agent for J C. R. R. her i Bhen. 

— Hans Boytkn med Familie flyt- 
tede i sidfte Uge her til Byen og hat 
nu taget den af hatn tobte Ejendom 
paa Clay Street i Besiddelse. 

— Natten mellem Fredag og Lor- 
lhag drog en temmelig streng Todten- 
hyge over vor By og Omegn. Mes. 
Seligers Hus paa West s. Gabe hlev 
kamt af en Lnnftraale, og en Del Sta- 
de anrettedes paa Tag og Storften, 
men det antcendtes itte. Mrs. Seli- 
ger var taget hott til sin Dotter-, saa 
Hufet var tomt. 

Lige Øft for Byen bleo en Lade an- 

tændt, sorn med alt, hvad der var i 
den i ganfte tort Tid blev fortceret af 
Luerne. 3 Hefte og 2 Køer og noget 
Smaakvæg omtom i Flammerne, Lor- 
dag Aften og senere paa Ratten sit vi 
atter et Par voldsomme RegnskyL faa 
vi trcenger itte til Regn i be førfte 
Par Dage· 

— Alle vore Graun-Handhabe og 
flere vil paa Onsdag lukte deres For- 
retninger og tage en Udflugt til Du- 
buque, Ja., hvor der i disse Dage af- 
holdes FondsUdftilling 

— Onsdag i denne Uge holder P. 
Petersen og Anna Gram Bryllup. Te 
vil have deres Hjem has Brudens 
gamle Faden for hvem Anna i lan- 

gere Tid har holdt Husx 

Ell Horn, Ja. 

Fotrige Fredagg Etormvejr hat 
ogsaa efterladt sine Spör i Ell Horn. 
Henved 17 Vindmøller blcrste ned i 
Omegnen. Den nye Barberstue blev 

løftet fra sin Grundvold. En Del 
Hønsehufe stiftede Plads, og Chris 
Jensens Jernvarebutik blev ilde med- 

taget og vilde fandsynligvis have søgt 
til Veer, orn itle Mastineriet havde 
boldt den tilbage. Et lille Skur hos 
Søren Pedersens tog Flugt og sejlede 
over Tonnen af Beboelseshuset. Niels 
Olfens Stald led betydelig Stude, og 
bele Taget blceste af Peter Lylles 
Form. Tet er den værfte Storm i 
Monds Minde, paaftaas der. 

—- Peter Johnson, fom tidligere 
boede en Mil sydvest for Eli Horn, 
men senere rejste til Texas-, er død i 
denne Stat. Han ejer en Del Land 
heromkring, og var tun borte paa Be- 
søg hos sine Foræld:e. 

— En Kvinde, som bor i Nærheden 
af Exira begil Selvmord i Begna- 
delsen of sidste Uge, sitiver »Hm-lau 
Republilan«, ved at styde sig selv. Der 
oplyses intet om hendes Navn eller 
ncermere Omstcendighede1. 

—- Mrs. John Lotsen, sotn bot i 
Ncerheden af Markte, var forledenz 
kommen til Atlantic med sine site 
Børnz hun kpbte sire Billettcr lydende 
paa New York. Detpaa git hun ind 
i Toget med de to mindfte B--tn, men 

de to ftørre vilde ikle følge hende trods 
alle hendes Befalinget og Bonnen 
Den stalkelz Moder var nemlig sinds- 
syg, og de store Born kendte hendes 
Tilstand. Toget sattes i Gang, men 

Jtandsede snatt igen, og hun blev be- 
vceget til at gaa ud, medens hendes 
Mand blev sendt Bud efter. 

— John Johnsen, som atbejder for 
Jes Bengtfen, blev forleden lastet af 
besten og sit Armen vreden af Led, 
sauledes at han var ude af Stand til 
at arbejde i nogle Dage. 

stattan Dosten » uddtiver 
Fort stell-im 

Las-the MalolneBtllet eurem e- or 
Meile met Use-s Wen delbtedetly enges seen as 

Srin og Korn cr Pengr. 
Idol-Col stockr- sms kamt vil mindre 

Cyädom Ho ei Sonate og spare 75 Du ais. 
Me, ostet der mer« Ostse- paa so Z MARTHE-Mist s- prvelolg Pv 

euc, d c E M, eile-i W 
s Mc 

Poch co» 
Ehe-see Inst-. com-ou Stall-. t-. 

Fta min Krag. 
(As K. Bjerte.) 

Naat man siddet i sin stille Ktog 
og iagttaget Verdens Fagter og La- 

der, saa et det et SpvrgsmaaL sotn 
stit og mange Gange ttcenger sig ind 

spaa en, og det et dette: ,,Gaat det 

stem eller tilbage med Vetden?« 
i Ja, itte med Hensyn til »Jndret- 
ninget«; fot i det Stytte et det jo ilte 
mindste Tvivl om, at vi gaat ftemad. 
Man findet paa det ene mete matte- 

ligt end det andet, saa vi et lige ved 
at jage Livet as hinanden med bate 
,,Jndtetninger«· Lige som vote Heste 
hat vcknnet sig til Entletne, slal de til 
at plages med »Bil’etne«, men de ta- 

get vel dem med. Min lille hvide 
»Munk« mødte saadan et ptustende 
Uhhre sorleden Dag, og det gav jo et 
Scet i hain, men saa besindede han sig 
og tcentte vel som Mandem »Der hat 
jeg Lov at gaa, og kotet de mig ihjel, 
saa hlivet de multtetet«. —- Nu et jeg 
altsaa itte lcengete bange for dem, og 
jeg vil ogsaa nødig sige noget om dem; 
sot det tunde jo da væte, at de blev 
saa billige, at »en anden en« kunde saa 
Raad til at faa en —- og saa vat det 
flovt at have sagt for nieget ondt otn 

dem. 
Altsaa, det et vi alle enige om, at 

med Hensyn til »Jndtetninget« gaar 
Vetden stemad. 

Men Mennestene selv, blivet de 
bedte ellet daatligete, det et Spsth- 
maalet. 

Dei et vittelig ilke nemt at sige. 
Nogle paastaat det ene og andte det 

modsatte, og jeg hat det ligesom den 
politiske standest-ber, at jeg synes, at 
den Advolat, soin sidst hat talt, hat 
Net. 

Jeg hørte fotleden en gammel Ftue 
scge: »Nei, det et dog en sotsaetdelig 
Tid, man lever i. Nu hat jeg levet 
lange, men aldtig hat det været saa 
galt. Sitte Tjenestesolt, man nu har. 
De tendet og ssjter og vil ingen Ting 
bestille —- men stot Lan vil de ha’. — 

Fotleden Dag bleo min Pige ncesten 
ovet to Timet botte for at saa et 
Pat Tecndet ttullet ud«. — 

Jeg Ptovede at fotmilde den vtede 
Dame ved at sige: ,,.Liun hat maaste 
ventet hos Tandlægen.« Men det 
hjalp itle dei mindste, sot hun asthd 
mig: »Wenn — ja, dei et jo netop 
det, jeg sigetx hun staat og venter vg 
dtivet og sladter. Nes, saadan var 
det tigtignot ille i inine unge Dage.«· 

Ja, naat jeg hetet saadan noget, 
saa et jeg tilbøjelig til at hylde den 
Mening, som »den svundne Tids 
Lovptisete« i Folge Hotats alletede 
havde dannet sig sot 1900 Aar siden: 
»Vi, som et tingete end vore Fædte, 
det igen var tingete end detes Fædte, 
vi saat Born, sorn attet staat under 
os.« 

Men naat jeg saa høret gamle 
Motten Estesen med den indetligste 
Ovetbevisning udbtyde: ,,Silten 
ptcegtig Ungdoni, Vi dog hat. Nu 
hat jeg paa denne Reise vætet paa snv 
HpjstoleL og alle Stedet hat jeg sun- 
det en Flot lygvaagne, klar-jede unge 
Piget,« —- ja, saa synes jeg, at han 
hat Ret. For jeg hat jo selv set det 
samme saa mange Gange. 

Naat Folt siger: ,,Det et dog en 

fotseetdelig Masse Fotbthdelser, 
»Mord og Tyvetiet og Kassebesvigel- 
sset, der slet i vor Tid, — det blivet 
da ogsaa jo lcengete des galete«, — 

saa et det dog vittelig sandt. 
Men naat saa andre stget: »Ja, 

knen det er, sotdi vi nu saar al Ting 
’at vide. J gamle Dage sil vi de For- 
brhdelset at vide, som sotegit i en lille 
Omkteds; men nu saat vi alle Vet- 
dens Fotbrydelset setvetet hver Mot- 
gen i vor Avis, og detjot ser det saa 
galt ud, « 

—- saa maa man jo indrpn1-s 
me, at det lan det ogsaa vcete noget i. 

Nej, det er itke nemt at sige, til 
hvad Side det gaat. 

Jeg hat natutligvis ptøvet at spat- 
ge kloge Falk otn det, men jeg er ilie 
bleven klogete deras. Der vat rigtig- 
not en, som sagde: »Du stal beghnde 
med dig selv.« — Men det hat ncesten 
gjott det endnu verre. 

Er jeg selv bleven bedte ellet tin- 
gete i de stdste 10 Aar s. Eig.? Det 
et neesten det aller vaetste Spøtgs- 

smaal, der et til. 
Det et saa meget, det hvister um« iat det et gaaet tilbage, og dog vil jeg: saa nsdig tto det. 
—- Det et vist sot svcet en Ting, jeg 

I 

er kommen ind paa denne Gang, jeg 
maa bede mine gunstige Lasseke om» 

Henstand med Svatet til næste Spu-; 
dag. 

Maasse vi kunde eneö om sotelsbig 
sat have den Mening at vi i alle Til- 
scelde ikke er met saa gede, som vis bntde og stulde viere. 

Hvad en Doktor siget 
ern den betmte Familiemediein. Fil- 
gende Brev sra en stemragende Liege 

si Kansas Tity, Mo» spm besiddet mo- 

ralst Mod not til at udtale sin Oder- 
bevtininz oa sont ille et bundei as 

llilcle De« 
vclvidendc kobe urcnc Va- 
ter ved Tores Bord? Hvors 
dani al Verden tan Eckc- 
Laffesaltid udiat for Stov 
Ug Enavgs vwre rem? 

Lion kalt-e 
kommcr kun i forscglede 
Pundspakkcr og er dersor 
altid frifk, rent, ftccrk og 
uq duftendc. 

Profegfionel Fordorm »Tr. Peter 
Fahrney, Chicago, Jll. Tet er mig 
en fand Fornøjelse at kunne undetrette 
Dem om, at den Prove, jeg hat anfin- 
let med Deres ,,.Kuriko", hat vcetet 

fastdeleg tilftedsftillende Det Til- 
fælde, som kom under min Observa- 
tion, herer under Kategorien »Aldet- 
domsfvaghed«. 

Allerede de første Doser bevirkede en 

Forandring i Patientens Tilstand. 
Resultatet var saa gunstigt, at det an- 

saaes tiltaadeligt at fortfcette med 

Brugen deraf. Dens- styrkende og op- 
livende Virkning var paafaldende. 
Fokbedringen synes at være stadig og 
vedholdende og gode Resultater er i 

Sigie. Jeg stal med Glæde vedblive 
at anbefale Brugen of Detes Medi- 
cin, naarfomhelft Anledning gives. 
Medsærdeles Agtelfe, Henry D’Huy, 
M. D» 1027 Cleveland Ave., Kan- 
sas City, Mo.« 

Ovenffaaende bekrwfter, hvad Tu- 
sinder af andre har sagt om Dr. Petets 

LKurikoA Den stytker de slappede 
JOrganer og ffimuletet dem til natur- 

Hlig Virksomhed. Den holder Moden 
i Orden og renser Blodet. Den er 

mild, promtviriende og sikler. Tet 
»er en Medicin baade for Unge og 
iGamle Jfald flere Anbefalinger en- 
sieS samt fuldstcendigete Underretning 

!om, hvorledes det virkek paa den men- 

Ynefkelige Organism, striv efter et 

.Eksemplor af »Vejlederen«, hvilken 
sendes gratis of Fabrikanten, Dr Pe- 
ter Fahrney,112—114 Hohne Ave, 
Cbicago, Jll. 
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sSkal De reife —- 

j — til Stcder øft 
eller fyd for Cljicago, iaa bcd Tores lotate 

Agent give Tcm Billet fm Lmaha til 
Chicagomed 

chicago, Milwaukee öc 
St. Paul Benen, 
den kortest mcllem disie to Vycn Tog paa 
dennc populasre Banc- forlader Union 
Tepot, Linaha, hver Tag og har For- 
bindclse med Zog, sum komme ind paa 
llnion Pacific Bauen, thrlington, F. E 
CI Pe. V. 0.s.V. 

Prckgtigt udftyrct Tvg med Paladss 
Sovevognc, »Buffct« og Bibliotekgvogne, 
og Vriien er ikke højere end andre Bauers. 

Aug-wende nasrmms Opxysninger med; 
Densyn til Bauer, Prijnz o.s.v. scriv tili F. A. NASPL 

General EIN-Stern Akt-nd 
1504 Fssnsm sit-, Ort-Ihm Nob- 

For 855 
udfteder vi 50 Aktiek i enai voke tvende stoke 
Gulvmmec i Joaho og crigonz dermed er 

diese Atmk fuldt betalt, stsnt de lydet paa 
It hvet. At de kriqu san biluqt nu, et, 
fotdi vi er ved Begvndelfen af Arbe’vet; 
effekhaunden sont dette skrider frem, fttigek 
Prifety og Efternølerne faar betale 25, 30 
ellek 100 Cis for sammt Stags Amer, de 
scemiynte nu tager for ll)c. Tet er worauf- 
tigt at dwir. VI ver-, hvad vi hak. VI ar- 

vezoek Mc i Blinde-; vel san vt site se md i 
Jorden, men med vor I 

etc-trift- «I-tesinser« · 

ipm vi ejer Eneret paa, og fom blev bestre- 
veu i »Stand.« d. Z. Dec» havve vi »Mi» 
over hete Guldqaken, for vc begynvte mev 
Damm saa vi ves, hvvk ltng, hvor M, 
hvor pybc aede den ek. Ligeiom man fller 
pqa Sultaner spr detx vælgee og sam- for 
Gast-kne, iaa hat vt giori med Gold-Interne. 
og ua iavbvded De at »san- Dem tu Bord-» 
med os· De vil finde Dem i tzodt Selskab, 
men vi fan io ikke over-komme det qleae, vi 
findet ftadi nye »Clsåm5« med Apparatet 
og mai der or dcle mev hvem der vil være 
med. Nennen Oplygninger stät 

Meer-sie Medic-il Locatin co., 
100 Washington St» Wage-. 

Storartet 
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aigaak fka new York me « 
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Naar De stack reife til Gamlci 
landet euer icnde efter 

Stagtninger og Brunet- 
Nov da altid Billet mcd 

yvis Dampskibe afgaak tegclnmgng 
nvct Lordag fra ncdcnnævnte havnc 
Beste-D Mann-rat og Port- 
ions-. ModerneBckvcmmelighcdct 
t alle Klassen 

u sit-m cslnsningek denn-ad Ihn M vak- LI- 
ka Ist-m euer til 

VOMIMON UNlENs HOVEDKONTOK. 
69 Durham se» cis-usw- ill. 

M- ..TH sMisTEM 
Bauen 

t« , E. do b1.V. K( R. er den bedstt 
til og im 

de mest frugtbare Agerbtugss 
distriktek 
—k-. 

Nebraska. 

Bogcr 
til 

ncdsatte Priscr. 
Nebenftaaende Priser ek Netto, 

portofrit tilsendt, men gælber tun sau- 
længe Lplaget vater, da vi itle tan 
staffe flere til de Priser. 

Striv fttals,inde11 Bogerne er nd- 

folgt, de sælges hurtigt. Listen for- 
andres for hvert Nr. 

H. Martensen. Dogmatiste Oplys- 
ninger. Andet -Oplag. 104 Sider. 
J Omslag. Nedsat fra 60c til 20c. 

Hauch· Samlede Romaner. 1.——7.- 
Syv tylle Bind i Omslag. Nedsat 
fka soc-to til 84.00. ; 

Vor Herres og Frelsers Jesu KriftiI 
Liv, fortalt for Foltet, bearbejdetl 
efter det engelste og indledet med enI 
Digtcyclusa af Geotg Evers, Ptæftl 
vcd ct· Johannes Kirlen i Rohen- 
havn, med Kokt og over 100 Jllu- 

gtationer eftek de most hemmte 
unstnere; Verlet er solidt og fint 

indbunden, 792 Sider, hvcr Side 
rigt fotsiret med smagfulde kunst- 
neriste Delomtioner. Nedsat fra 
85.60 til 83.60. 

Julestjetnen fta 1899. Den fstste 
Julestjerne med Billedet «Ansgar 
døber et Bakn«. Nedsat fra 55c. 
til 35c. 

Mc. Kinleys Lin og Vtrlfomhed. Paa 
danft og engelst, indbunden i Shir- 
tingsbind. Nedsat fra 8150. til 
81.00. 

Melodier til nyt Ttllæg til Salmebog 
for Kitte- og Husandagt, ved Atte- 
rup og Stmonfen, for Orgel, med 
vedfsjet Melodifortegnelfe for Berg- 
greens, Rungs, Barnetows og met- 
værende Samling. 67 Sitten 
Jndbunden. Nedsat fra 81.00 til 
50c. 

Otto FIUÆ Digte: Asd flyngede StieH 
90 Stder. J Omslag. Nedsat fta 
60c til 20c. 

Ernst vor der Recle’s Digte: Spredte 
Blomfter. 185 Stder. J Omslag. 
Nedsat fra 80c til Boc. 

Alsted prens Digte: Flotes og 
Blanseflor. 150 Stder. J Omsiag. 
Nedsat fra 80c til soc. Clegant 
tut-banden 70c. 

bunt-h kais-. Publ. hour-. 
III-in Ughi-. 

MERMM « 

l l N E. 
Stomrth 

Foraars- og 
Mtdsommcr- 
Ekskurfioucr 

ufgaar fra Neu-York folgende Tage: 
kommt-Hast Paul d. H. Wem l« III-. 

Si. Lunis » U. » In 

Plpilcdklptsm » Ue » l« 

Den förftc stokc Midian-mer- 
Ekokurfiou Incd Dampfkibct 

St. Paul 
afgaar fra New York 

» 
cl. 4. Iuni kl. lo Form. 

» Beftil Plabs san lutrtigt imn mulmt med 
sen as digsc Eksktn·siom-r, tln Te Inn uccre 
fikkrr pcm godt Erlsknl oq vrnng Behand- 
ling, om Te rcjscsr nnsd Americami.inr. 

i For Briizlistc oq midn- Luluszninqu m- 
.fkriv cllcr lnsmnsnd Tom til Imsunrfns Lu- 
kalngcnt rllcr til 

latet-national Nav. Co» 
cor. of Deakbokn s- Wazhington sti» 

ctichCQ lLL 

By er dct Tid at tobe, 

da vi hat faact vorc nur 

Foraarsvarcr. 
Vi hat alt, hvud Te stiften 

Kom tnd og gtv os Null-Web til at lobe Dem 

spote 25 nl »i» ka. vaa alle Man-L 

« -- » 

Das Bros. 
We hmh «i··s7n«1«·rn»·m xxllr LossrsrmnthosL 

Vor danftc Landsngetst 

Famcs H. Platz 
mdbvdet betveh Landsmann til nt be- 

loge non-J Knulor 1 Plain Nem. 

100 Fatmc og 40 Huik 
samt lols til Salg 

————-- I Blnis og metn 

MYÆLM VIIIleka IMME- 
;·.Z- Sinn-Eier Cnlttlcr1·e. 

R’I«P«A’N’S 
T-! » Use-He »Hm EIN-! Jus-di m, Qsm Ist-« litter 

Hule rkd Anmut as b««l"l"A«.X-s· Tal-»Ze- 
Esxlgct us Abt-INan EnIIOZI Balle n tu! fux et 

Ihr-Inder Itllcrlttt En FJ um«-unh- tJl w Ol-! et 

ol til H hell Aar. 

vis Te Instkk en home made Ak- H bcjdzvogn cllek Tkrcs Bugch 
formul, cu Vtemfc vua Vog- 

ncn og al auch Stags Vogns og 
Gravfincdarbejde, hcuvcnd Tom til 

C. A. Hoff. Ist-ts- 
Arvesager i Danmarl besorges af 

Kgi. Danfl Virc-.lionfnl, 
Theo. Olsrn, 

Lmahm sieht-. 

Vor nye 

Smedcforrctning 
hatt Statt Si. lovetfok Ur. well-J meej 
er tm nahen og unbefales lll Lands- 
mcendz Ssgning. Al Slags til Fugu heu- 
hstende Arbeit-e udsøkes bunigi og nl mo- 

deme Prisci-- N. Jst-nick- Fc (co., 
Blai:, Lebt- 

WWWWW 
E Dr. F. N Stewart. 
« 

Læge og Alrurg, 
sontok over hallet-s Apotel. 

—Blalk, Nebr. 
Mulsant-wall- 

QOODOCOT)POQDOD-OL-OD. 

« Martin Nielsen L 
äBarbek og Fkifst ALTER-« Mk« 
Z sit-v mln ahnte-ken- Hqllf Mcbj cM, o 

ff 
O 
O 

D
 

herunter warst-men. koc, The vatl mpk Fiask- 
Slklp til Maul-II Ziel-K n, 

Pult-« .. llll I. Hi lu. 
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DctKgLDanfkc .- 

Koniulat 
Room 407408 Rest batale Mäg- 

Hi afdearbocn og Rudle St. Chxkago Zu 


