
»Danskercn.« 
Ostsdas den 18. Juni 1902. 

Gudstjcnestcr. 
V l s i t« N e b r. 

Menestet os Msder aiholdel i Blait 
M evangelistslntherste Kikte til fslgende 
Uter- dvee Sinnen htjmesfegadgejes 
If M. 10.s(), Altersan med fowds 

de Sktiitemanl den lfte og spie Stu- 

Ti Manneden). Aftengudstjeneße Kl. 
I Mte Sindag i Man-Jeden eilliqe 
set kateki atikn as Ungdommen: spie 
M i anneden tillige need Jokedng 
III desningemigsionens hist-stät 

Ieselinclfl e Msdor i Kitten von cveti 

M Oper Ensdn Aften kl. 7.30: Bi- 
ning. dvee orivag Ast-n Kl. S: 

Mdomsmsdr. veranden Iredng Eiter- 
Iiddes Kl. 2: vindemsde (eftet Tut I 
sonstwo 

Ietigtonsstole for VII-n over 10 Ase 
sitdnq Kl. 9.30. 

Sude cstole hvet Sindag Formiddcs 
Il- Oi itketr. 

das-old Jensen 
Wurst 

I t g o, N e b t. 

sudgtjenefte den 2den Sindag I Idee 
Innen, Kl. 10·80. 

Dnckald Sense-, 
Breit 

Rennen-, Rebe- 
Irdttjeneste den lste og Zdie Ssndas i 

Idee Manned Kl. 10.30 Form. 
Kr. Iukey 

Prep. 

Deut-by Rebe. 
J Pelln danste ed.-luth. Menksheds Mete, 

Ioeth Weh Stteee Cimellem Gram os Bist- 
dette holdes htttnesfegudst eueße hvee 
SI- Fonniddag Il. 10.s Ufeens 

Meienefte Kl. 7.30. Stadt-CI ole l. 
Ein-n Pigemsde hvet Totsdcs If- tes cl. 8· — Alle ere dienelig nett-Inne. 

G. B. Chktftinnfen, 
Pensi- 

sopcb 2219 R. 26td St» Quinte« Rede. 

Blair, Nebr. 

Den ved Aatsmødet valgte Stole- 
direktion opholder sig i disse Dage hos 
Pastor Antets, hvot den sammen meb 

Stolebestyrerne trefer Besternmelfer 
nngaaende de to Stoler, Elk Horn 
Hsjstole og Blair Eollege og Semina- 
tium. 

— Sig os, hvorfor en Apoteker altid 
tilbyder Dem en Substitut for Modi- 
fon Medicine Rocky Mountain Tea? 
Er det for Deres eller sin egen Skyle 
Tænk over det. 

Farnham Fa Sampson. 
—- Mrs. Carl Nielsen med Søn et 

reist til Omaha for at beføge sin Fa- 
unlie. 

—Klog er den Pige, som taget 
Rocty Mountain Te. Det fylder hende 
med Livsktaft og got hende glad og 
tilfreds. 

Farnhaxn sc Sumpfs-tu 
— E. C. Pierce er den bekendte le- 

bende Fothcmdler af alle Slags MIs- 
let. Sengefjedte og Madtaser, Bar- 
nevogne o. s. v. Han vil sælge bil- 
ligere end de store Hase med glimrende 
Katalog. 

—- Man maa anstrenge sig for at 
holde det gaaende. Hvis det gaar til- 
dage for Dem, tag faa Rocky Monu- 
tain Te. Dei giver Kreften 

Farnham Fa Sampson. 
— Miss Ella Johnson er vendt til- 

bage fra Antsmsdet og vil i en nær 

Fremtid reife til Omaha, hvot hun 
paa et Hospital stal gennemgaa et Kur- 
Jus i Sygeplejen. 
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Cedar Falls, Ja. 

A 

Pastor A. H. Jensen, Ferndale, 
Cal» tom sidste Fredag hettil samtnen 
nied Paftor N. Hausen fra Auskun- 
detz han talte ved Ungdomsmødet 
Fredag Aften, og i SIndags prcedi- 
tede han baade Formiddag og Atten. 
J Mandags Aftes havde vi atter 
Mode, og da havde vi ventet Paftor 
Chr. Hausen, Portland, Ore» men 

paa Grund af daarlig Togforbindelse 
tunde han ilke komme, og Pastor Jen- 
sen talte da atter for os. Vi tatler 
for den hjertelige og varrne Fortun- 
delse, der ved disse Moder blev asiagt 
iblandt os. 

—- Vor Feriestole, der sidfte Uge iog 
jin Begyndelse med Student Th. Beet 
sont Leerer, bei-ges af omkring 35 
Bsrn, og flere vil snart slutte sig til 
Floltm 

— Miss Maria Olsen totn i Lor- 
dags hertil fra Ell horn, hvor hun 
i det sidste Aarstid har opholdt fig. 

— Chr. Bonde rejste i Mandags 
til Withee, Wis» for at bespge gamle 
Kendinger, og maaste samtidig udfpge 
sig et lille Stykte Land. 

—- Nazareth Menigheds Kvindefor- 
ening afholder sit maanedlige Mode 
Torsdag 26. Juni ude hos Niels Q. 
Nielfens. 

—- J sidste Uge sit vi daglig en Tor- 
denbyge, og entelte Dage end ogsaa en 

2 til Z; vi haaber, at vi atter maa saa 
lidt Tini-ein saa Farmerne tan faa 
gjort deres Arbejde i Matten. 

Calleudcr, Ja. 
Mr. Julius Petersen et nu attet 

kommen tilbage fra Aarsmsdet, efter 
at have besøgt sine Fotældte og SI- 
skendr. Han var glad over, at han 
havde faaet Lov til at vcere med, saa 
han havde faaet mere Lyft til at vcere 

med i Arbejdet. 
—- Mrs. Msrt fra Omaha er paa 

Bei-g her. Hun ejer en Faun Ist for 
Callender. 

— Miss Jngeborg hausen tejste til 
Rolfe sidfte Tirsdag for at atbejde. 

— Mr. Mads Johanfen fra Rolfe 
rejste til Danmart paa Bessg lige fra 
Aarömødet, hvor han var sotn Wenig- 
hedens Delegat. 

Big quivs, Mich. 
Hr. Redattør! 

Jeg har aldrig set et Ord i »Dan- 
sieren« her fra denne Plads; derfor 
lunde jeg have tht til at strive nogle 
Linien Her er en danst Menighed; 
her er ille saa faa Danstere. men med 
Gudslivet i Menigheden er det tilsh- 
neladende smaat. Vi har Præft fra 
Manisiee, som kommer her en Gang 
om Maaneden;,han er en venlig og 
tærlig Mand, fom prcediter Guds 
Ord rent og ret; men jeg tror itle, at 
der er mange, der forstaar ham eller 
maasie de ille vil forstaa ham, for ef- 
ier alt at dømme, lever de fleste lige- 
som alle Berdens Mennester. Jeg 
sial jo langt fra være Dommer, thi 
Dommen hsrer mig til, siget Herren, 

sog det er Guds Villie, at alle Menne- 
sier flal omvende sig og komme til 

Sandheds Ertendelse og blive frelst. 
— Der er en lille Nyhed, fom jeg 

vil strive noget om, og som allerede 

har været ncevnt i »Dansleren« for 
nogle Dage siden. Det er, at min 
Broder, Klaus Pedersen, og hans 
Dotter fra Polt Co» Wis» er paa en 

Rundrejse i Amerika. Førft git Ref- 
sen til Riner Falls til en Son, forn 
lever der, derfra til New Danmark. 
Da de havde harret der nogle Dage hos 

jhans Datter, sotn er gift med Rev. A. 
S. Nielfen, tejste de hertil for at be- 
søge mig og mine Bøm Jeg er 80 
Aar og han er 78, og det var et glas- 
deligt Mode for os begge. Vi har ikle 
set hinanden siden ’67. De blev saa 
her hos min Svigersøm Niels Larsen, 
i 7 Dage, faa tog de Afsted med os, 
viltnok for sidste Gang, hvad mig an- 

gaar, men gid vi maa Ins-des hist oppe 
hos Jesus og de kcere «Benner, som er 

gaaet forud, for aldrig mere at stil- 
les. SprenPetersen 

« En Bemerkniug. 
Da der i Bladene er fremkotnmen 

Udtalelser fra »Korrespondenterne i 
Ward Co, N. Dat» som er Zum-er- 
endstemmelse rnd Birkelighezem har 
ieg W mig be sjei tici Sa shcvens 
Interesse at fremtptnme med en Op- 
lhintng, da· den lhnes at udeblive fra 
Bei-kommende selv. 

As Udtalelser, der er fremkommen, 
stal jeg her ans-re filgende fra »Dan- 

steten« Nr. 25, for 26. Matts:. ErdU 
Pastot Kolding er ogfaa efter Zarth- 
dende i Beute. Hans Hjem hat not 
hidtil vcetet i Michigan, hvot han hat 
vittet sont Pkceft. Pastot Kol- 
ding hat i sin Tid frekventeret Pastvr 
Trandbergs Stole i Chicago og er not 
otdineret af harn.« 

J samme Blad Nr. 40 for 21. Maj 
lcefet man, famme Sag vedrørende: 
»J Bethlehems Menighed, Paftor 
Rohes Kalb, hat fokhenværende Pa- 
stor Kolding begctret Optagelfe.« 

Og i »Tannevirte« fot 27· Maj 
sitivet Kotrespondenten til dette Blad: 
Der et nu site danste Prcefter heroppe, 
fom atbejdet for den fotenede Kitte- 
Den sidft anlomne hedder Kolding, 
han er af Trandbetgs Stole og hat 
tidligere boet i Michigan.« 

Der fotetommet i disse Korrespon- 
dancet tre Ting, sont jeg gerne for 
Sandhedens Styld vilde rette til For- 
ftaaelse for vort Folt i Almindelighed 
og for vore Venner i N. Dat. i Set- 
deleshed 

I. Den omtalte »Pastot« Kolding 
et vist not itte Pastor, da han, saa 
vidt jeg ved, aldtig hat modtaget Ot- 
dination af nogen, som havde littelig 
Autoritet til at udfste en saadan 
Handling. Stulde han imidlettid 
være ordinetet, og faaledes med Rette 
tunde taldes Paftot, ved jeg dog fot 
ganste bestemt, at han itte et otdineret 
as Pastot Trandberg. 

2. Jkte heller hat Ht. Kolding i 
sin Tid frelventeret Pastor Traub- 
betgs Stole i Chicago. Han studetede 
en Tid ved »Chicago Theological Se- 
minary«, hvor Pastor Trandberg i 5 
Aar betlcedte en Profesfotpost; men 

Trandbetgs private Stole har han 
aldrig frelventeret. 

s. Om Ht. Kolding atbejder for 
den fotenede Ritte, sotn Korrespon- 
denten striver i »Dannevirte«, ved jeg 
itte; men han tan af to Grunde itte 
tælles med iblandt den forenede Kirkes 
Ptæfter, føtft fotdi han itte er Præst 
— om jeg da itte tager fejl — og det- 
ncest fotdi han itte staat i Forbindelse 
med eller et udfendt af den fotenede 
Kitte. 

Dette til Oplysning. 
M. C. Jenfen-Engholm. 

Blandingct. 
En Misfotsiaaelsr. Fta 

Wien betettes: 
Fot Diittittsteiien i Josefsstadi 

nat en Kust anklaget fot at have htagi 
den offenilige Siiierhed i Fate ved 
at tote fot hurtigt. 

Dommet: Er De iidligete sitasset? 
Anklagede: Jeg hat haft ite Da- 

ges Arrest. s 

Dommen Hvotfot? 
Antlagede: For ei Pat Øtefigen 

Dem hat De selv givei mig, He. Dom- 
met. 

Tommeten (fotbavsei): Hvad be- 
haget! Hat jeg givei Dein ØtesigenZ 

Anklagede: Nei! Øtesigenetne hat 
jeg givet en Kammetat De hat tun 
givet mig Attesten. (Siotmende Mun- 
terhed.) 

Den anklagede flap denne Gang det- 
fra med JP Timets Arrest 

Kaffe og Brod givet jeg 
i k k e. Dei vat i Sluiningen af sidste 
Aarhundtede, ai Historien git for fig, 
men detfot et den sandfætdig noi, 
sttivet ,,Aalbotg Amtstidende«. 

En Herredsfoged og en Sagspret 
opholdi sig i ei Hotels Stern!estue, da 
en Gaatdmand kom ind for at iaie 
med Sagføteten Herredsfogden hav- 
de ikke nogei med Sagen at gste og 
gav sig detfot til ai kigge i Bla·dene, 
der laa paa Botdei. 

Til sidst sit da Sagfoteten og 
Baardmanden Sagen afgjoti, i sin 
Giæde hetovet mente den skitielige 
Gaatdtnand, at han not kunde give en 

Kop Kasse, og ganfte stille gii han hen 
Ig pillede Manden, det stod oed Bot- 
det, paa Skuldeten og bad om »in 
Kasse med Btsd« — han itoede, dei 
par Betten. 

Men heti iog han siotligen fejl. 
Manden ved Botdei vendie sig oin vq 
sagde: »Nei, min gode Mand, Kasse 
Ig Brod givet jeg ikke, nien vil De 
have Band og Brud, faa tan jeg staa 
Dem til Tjeneste7 jeg et Hundsfo- 
ged.« 

Monden etiloetede dog, ai det Wi- 
iede han itke videte om. 

Militeett. Kotpotalem »Naat 
jeg lommandeten Spted edet! apu- 
fes Afdelingen, og man faret fra hvet- 
andre til alle Kanten dog iike len- 
gete, end at Rode og Geled i hast ian 
gensindes. Altsaa, Nr. 59, hvad got 
du, naat jeg tommanderet: Spred 
edet!« 

Nr. 59: »Jeg opltses og fater fra 
hvetandre til alle Kantet.« 

Piave-et oq Okgier. 
vie- 

mindre nensikalfke Jemtumenter folgt til lap 
Iris, leite Bittan 

I. ts. Its-te usw«-M» Use-s- co- 

Uilcie De 
velvidende kobe- urenc Va- 
rn« vcd Irre-s Vord? Hom- 
dani al Vrrdcn kan Sect- 
Kafic—-altid ndiat for Ztov 
oq Enavs — vasrc rean 

Lion Kasse 
kommst kuu i forscht-de 
Pnndspakkcr og er dersor 
attid frisk, rent. stærk og 
oq duftcndc. 

Iernbaneliste. 
edles-V st. Faul. « 

Minneapolii s- 0msh«. 
s z- (l pag-. 

Nr· T. Uumha Pissskngcr .7.54 Erm- 
1. Jo. ils-. 1(,I«32 —- 

5. du. du. 8.10 HEL! 
X()r(1paa. 

4. Tij (’1t;.« Passe-user TM Prin. 
2 dioux Urz- t-;-:sse-ns.-or Apis Eit. 
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p.. S. s M. U. on s. S. « Pse. 
V e sl k) a a. » 

Nr. 19. hinein-i lässest-unten MI Frm ! 

Z. Mack lljllz Ist-zu III-Z Ett. 

U s: p a u. 

LU. Mo. falls-F Miss- MSU Frm 
4. (’utcagu LnnilecL 4.5«.0 Bil. 

Skal Te reife-—- 
— til Stcdcr øst 

ellet syd for Chicago, faa bcd Deres lotale 
Agent give Dem Billet fra Omaha til 

Chicagv mcd 

chicago, Milwaukee F- 
St. Paul Benen, 
den tot-teil mellem disse to Byer. Tog paa 
denne popnlære Bane forlader Union 
Tevot, Lmaha, hver Tag og hat For- 
bindelie mcd Tug, som komme ind paa 
llnion Pacific Bauen, Burlington, F. E 
G M. V. o.i.v. 

Prckgtigt udsmret Tog med Paladss 
Eovevogne, »Buffet« og Biblioteksvogne, 
og Priien er itke hujere end andre Banns. 

Angaaende nærmere Oplysninger med 

Henfyn til Bauer, Priicr, o.s.v. striv till 
r. A. mass-. I 

Gt neu-I U estekn Ase ni. 

1504 Pisa-m Str, Omshsp Not-. 

R.l.P .A. N .5 ! 
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Sorg og Glæde. 
umta- W sue-usw 

mass-a 
stigm- Its-sma- 

R. Frimodr 

Prædikener 
paa Kirkeqatets Saus oq delligdcge 

tkykte og umwe, samt-de as han« 
esterladte. Mev Fotfatteteas Port-Oh 

527 Sider. J solidt Vcistviuv M 

J fidstc Øjeblik 
oq andre Fortællinger 

fm Livet· 
21 For-a«!-tII-,xcr, I.11»:.:e us J. A. Bergs 
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Det ny Testament 
Optkfst If 

Dr. T. Skat Rørdany 
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III-la Lots. mi. Ism. 
Blatt-, Neh· 

Nuosp er dkt Tid at roh-, l 
da vi hat faqci vore nqe 

Ullllllckvllkck. 

Vi hat all, hvad De ausser-. 
Korn ind og giv og Leilligbed til at lade Dem 

spare 25 nl 40 th. vaa alle Vater. 

Sas Bros. 
W- betqlk tstkte Prclek sur alle Landmvdultek. 

Vor nye 

Smcdcforketning 
pa« Statt Si. lovetsot Cuweus Lsfice) 
er nu aqben og qnbeiales til Lands- 
mænds Sogniug. Al Slags til Fuget heu- 
lmende Arbeit-e uvfpces hurtigt og ul mo- 
derate Aktien N· thnikn s- Co» 

Blatt. Wehk. 

bejdsvogn ellek Tores Buggy 
for-mel, en Bremfe paa Vog- 

nen og al anden Stags Vogus og 
Grovfmedakbeide, heut-end Dem til 

C. A. Hoff, Zins-l 
Hvis De nistet en home We At- 

Den mest mulige 
Bekvemmelighed 

erholdek alle sont rejscr mul 
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Lamen- til elle-- ikz 

NEW YORK Og PH!LADELPH!A. 
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pruxktige Dis-n ens- sun or l Jikres 
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lntemational Nav. co·. 
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E Dr. F. R. StcwakLZ 
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Lege og Kümm- 
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sonnt over hallet- speist 

—quik, Nebr- 
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Art-eisiger i Danmatk besprges af 

Kgl. Dunst Vier-Kausal, 
Theo. Olfen, 
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sy, Knotoky Fries-. This warens-M 
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Vi set as i Stand til at bringe vore 

Læfeke nogle fpecielle Tilbud uaa fsrste 
Klaåfes Svmaskiner, i Ftlge en Kon- 

anky only Isaöm Cash or Um 

sw- If . ,. . Ewrtto tot Free Cato-lossc« 

Godc Mafkincr. 

trakt, vi hat med Fabrikanten af en af 
de bedste Smnastinet, der fabriteresx 

«Danfkeren« Nr. 1 er i alle Maa- 
der en gab, folid og billig Symasiine. 
Den syt l)1wiigt, uden Staj, bar 4 

Staffer ag et af nvesie Konstruktion. 
Der gives 10 Aars Gatann paa Ma- 

stinen. Enhver Köder vil blive fuldt 

filfredsz med en faadan Symaftine, og 

stulde den itke vme tilftedsstillende, 
tan den tildagesendeg. 

»Daasieten« Nr. 2 er absolut den bedste Symasiine, der fabrikeress, oq Can maale sig med hoilten som helft Mastine til langt htjere Pris. Den hat 
tillige den Fordel frekn for ,Danskeren« Nr. l, at den tan luktes neb- 

Tmat’ ejdet udfsresz eftet Kyberens Laste, entcn i Eg ellek Vahmvdetm. 
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«Tani'tercn« Nr. 2. Pris: 818.75· 

Vi stal gerne beivare alle Sporgsmaal med Denfyn til diese Mastmer og 
give Dplysninget frü. Striv tun til os og viva give ! armen Fortlating. 
Belsbet bedeg sendt med Bestimmun- 

Til ovennævnse Prifer man Ktberen lægqe Fragte-n til deres natmeste 
Jer.1baneftatiot,· Fragteu er 95 Cents for hver 500 Mit og betalez ved 
Modlagelfen. — 

« 

Tit faadonne, fom mulig laute, at vi itle tun levete Mastiner til de 
ncevmt Priier, ssal bekam-keg, at enhvek Mbeh fom ikke stulde finde Masti- 
netne i enhvet Venseende lom bestrevne, lqn sende dem tilbage, og vi stql 
Iieblikkelig returnere del betalte Bettl- ·famt Udlckg for Frqu etc. 
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Dsnlsh Luth. Publ. klouse. 
Adr. »Danskeken«, Blair, Nebr. 


