
»Danfkete1.« 
Onsdsg den 9. Juli 1902. 

GudstjcuesteiJ 
Bleir,Nebk. 

substjeneftet og Moder afhvldes i Blait 
Use evangelisi-1utherste Kitte til fslgende 
Tiber: Oder Sand-W højmegsegudstjes 
MI- KL 10.30, CAltetgang med for-up- 

eude Sitiftemaal den Iste og Zdie Son- 
i Manneden). Aftenguvstjeneste Kl. 

I. Aste Sondag i Maaneden tillige 
steh Katekiaticn as Ungvommenx sdit 
Clavus i auneveu tillige med Fokedtaq 
M Dedaingemisfconens DistorieL 

Regelmæssige May-r i Kircen pas Dvers 
hvee Onsdo Aften Kl. 7·30: Bi- 

st csuing hvet otsdag Aften Kl. S: 
ngdomsmsdr. Oderanven Fredag Eiter- 
siddaq Kl. 2: vandemsde (efm Tut 1 

emmem). 
Keltgionsstole for Born over 10 Ast 

Ssrdag Kl. 9.30. 
Studagsstole hvek Sondag Fotmiddas 

Il. 9 i Kisten. 
Vacald Jenscn 

Prass. 

A t g o, N e k« k. 

Gudztjenefte den 2den Sindag ( hver 
Mutes-, Kl. 10·30. 

Dacalv Jenseit, 
Papst 

Kentucky Nebr. 
Gudgtjeneste den lstr og Sdie Sindag ( 

Oper Mann-d Kl. 10.30 Form. 
Kr. Unter, 

Breit 

O m a h a, N e b r. 

J Pella hauste ev.-lutb. Menigheds Kitte« 
North Löth Street (tmellem Gram og Vikt- 
detty holdes Daimessegudst eneste hvet 
Studag Formiddag Kl. 10.3 o fUftens 

Tut-stimme Kl. 7.30. Ssndagg ole kl. 
2.30 Eim. Mann-de hvet Torweg If- 

teu M. 8. — Alle ete hjettelig velkomue! 
G. B. Christtaufeu, 

Præst 
Vopel: 2219 R. 26th St» Omaha, Redi. 

Blair, Nebe. 

Der vil blive afholdt Bornefest ude 
i del Vanfke Zettlenient Vers Hill Creel 
Sendag 1-·?. Juli hoi erå Beterfem 
hvortil alle Dunste oenl igft indbndes 

Festen deghnder Kl. 10.."sk(), Form. 
Madlurve -siedbrinaes; men Kasse Da 
Lemonade servereg vaa Pladfen 

—- Naar du vaigner om Morgenen 
oa fsler som Deo Enden af et ulnlte- 
ligt Liv, Munden fhldt med Jld 
Sjcelen fhldt med Sorg, lag Da Rocke 
Mountain Tea. Virlsomt Læaemid- 
del. Farnham d- Sumpfe-»in 

— J Sondagö blev Professor E 
X. Hanfons Eøn dobt her i Kirlen 
Den lille fil i Daaben Na Dnet Harolk 
Eugene Hanson 

— Blid itte overtalt til at tøhe no- 

get »lige saa godt« som North Mann- 
tain Tea, som faas hoc-« Madison Me- 
dicine Co. Der sindes intet soin dette. 
35 Ets» hverken mere eller mindre. 

Farnham å Sampfon 
— Paa Sondag holder Pafior Ha- 

rald Jener Formiddaazanrzyenkne 
i Argo Kl. Mk, oin Eftermiddagen 
Kl. 3 i Hill Creet, og orn Aftenen Kl. 
-8 her i Blatt. 

— E. C. Pierce et den belendte le- 
dende Fothandler af alle Slags Mob- 
1ek, Sengefjedre og Mal-rasen Bat- 
nevogne o. s. v. han vil seelge bil- 
ligere end de store Huse med glimrende 

« Katalog. 
F « —- Det et svcert, saa Himlens Shi- 

ser er aabne i Aar. Det hat nu været 
Torden og Regn omtrent hver eneste 
Dag i de sidste 8 Uger. Men Far- 
merne er endnu ille scerlig lede over 

Vejeet7 lun et Majsen hleven en Del 
fotsinlet, da det mærleligt nol ille 
Lhar været varmt nol til dens regel- 
mcessige Beelsi. Arbejdet i Marien er 

felvfslgelig ogsaa bleven en Del for- 
sinlet 

—- Det fhlder nd de tonitne Pladser· 
udjcvner Rynletne i Ansigtet og faar 
Woferne tilbage paa de falmede Kin- 
der. Dette got Roelh Moutain Tea. 
85 Ett. Fatnham ef- Sumpf-m 

—- John McQuaeeie hat et stott 
Dplag af Bygningsmaterialee og 

s sent til laveste Prisesr. 
» 

—- Sidste Lstdag stuttede den dan- 
« fle Stole t Kennaed Stolen med 

Mist M. Berg sont Loereeinde, hat 
vatet st site Ugee og vceret besagt af 16 
M. Om Eitermiddagen havde 
Stolen ltlligemed Bernenes Forældre 

: en andee Venner af Stolen Fest ude 
i Jacob Andeeasens Sie-o. Bernene 

« 

gav et lille vellylket Program, hvori 
Sang og Digle og andre Smaasthltee 
afpelslede. Detefter fortalte Miss 
Verg- en hist-orie, som baade gamle og 
lellede opmeerkfomt til Da Mt saa en Stand efter blev deklet 
M endet See-erne, blev Bornene og 
’Meeiet-den hetdtel med at sidde fstsi 
M MU. Legeu gtl rast, naae tlle 

M sendet at lage Baee paa; men 

Oel-var heller tlke af Beten at kennt-c 
j· M M truende Seher bang ooe1 

oa del saa nd til Eggejt »Mit del Milde vier-. eg- 
« U dog llte fmnd heu- 

««" 

M een Wille 
let-den« sittli- Regu- 
M W het I Som- 

Korrespondancer 

Latimer og Coulter, Ja. 

Pastor Kloth fra Des Motnes har 
været med sin Familie i Bespg has Pa- 
stor Kirlegaard. De afholdt Missi- 
onsmøde i Tornton forriae Sondag. 
Pastor Kloth talte ogsaa to Gange i 
Latimer By. 

—- Ved Nazareth Menigheds Kom- 
deforenings sidste Mode den 2. Juli, 
som var bestemt til Aarsmøde, blev 
Bestyrelfen genvalgt, og flere blev 

valgt ind. Kvinderne lod sig teane for 
81.00 hver til Mormon-Missionen i 
Utah. Alle var enige am, at det var 
en god Sag at vcere med til. En Del 
af de unge Piger er ligeledes med i 
dette Arbejde. 

—- Fjerde Juli Fest blev i Aar af- 
holdt af Danfterne paa to forskellige 
Steder, nemlig hos Niels Christensen 
for St. Johannes Menigheds Vedlom- 
mende, og Nazareth Menighed hos 
Martin Msllerx Pastor A. Rasmus- 
sen og Student Marias Hausen talte 
paa sidstncevnte Steh. 

—- Paftor Fecthenbutg, forhen 
Præft i den norste Synode, hat mod- 

taget Kaldet fra Synodernenigheden i 
Latimer og agter at flntte hertil i en 

nackt Fremtid. 
—- Efter den svære Regu, som vi 

havde for en Tid siden var det meget 
kolidt i et Par Uger, men faa sit vi at- 
ter en Masse Regu. De celdre siger, 
at det er over 20 Aar siden, at der 
var kommen saa megen Reng i saa 
kort en Tid. Mange Kældere er ful- 
de af Band, faa de paa en Maade over- 

flødiggor Cisterne, dog ille til Falls 
Tilfredshed. 

Hill Crcck, Nebr. 

Man botet aldtizt fta DE ude via 
disfe Sane, vmendstnnt vi nat-Ja tan 
fordre en lille mecettfonihed Der 
et manae Dunste het ude: men det et 

tun nogle entelte Familien som bat 
organisetet sig til en Llltenigbed. sont 
blivet betjent af Pastot Hatald Jen- 
sen, Blait. Vi tcente saa srnaat paa 
at bygae Kitte til Eftetaatet. Vi 
bavde Fetieitole i Sammet, bvot 23 
Born deltoae i Undetvisninaen Te 
oat i en Aldet fta B til 14 Aar. Vi 
fkulde have haft Bøtnefeit Sondaa den 
27. Juni: men det tennede Toa haa- 
bet vi, at faa Festen afboldt Sondag 
den R. Juli i Siedet tot føtncevnte 
Zondag. Stolen lededes at Stud. 
N. P. J. Nielsen Venlig Hilsen 

Fta Saxeville og Poy Sippi. 

Bi hat faaet saa meaen Rean i dette 

Forum-, at det sot flete Farmetes Bed- 
tomtnende tun vil blive en meget lille 

,,Cotn«-Høft, da detes Land vat saa 
vaadt, at det var umuligt «at tilbetede 
det for Udsæden, og flete hat detsot 
maattet saa Boghvede og ansdte senete 
Scedattet i den Jord, de ellets havde 
bestemt til at frenibtinge ,,Corn«. Dei 
enefte der set tigtig lovende ud i Aar 
et Høet, det blivet sittett en stot Hsst 
deras. 

— Med Kittebygningen i Poy Sip- 
pi gaat det langsomt, inen sittett 
ftemad, Tilbygningen og Kotet et for 
saa vidt scerdigt, og Taatnet begyndet 
at have sig mad Hitnlem den ventes 
fcetdig til Jndvielse en Gang sidst i 
August ellet fstft i September. 

Mts. Henty Wundetlich sta» 
Eltnhuset hat betet i Bestg has sine 
Fotældte, Hans Raömuöfen, i Pop; 
Sippi. Dei hat sittekt vcetet til megen 
Oplivelse for dem,"«da hans Ratsins- 
sen jo for ca. 4 Uget siden tom flemt 
til Stadt med sit ene Ben og hat veret 
syg siden. Pastor Olsen dsbte to af 
Mts. Wundetlichs Birn, medeng hun 
var her. 

— J fertige Uge tom Pastot Ol- 
sens Bruder Ined Familie her til Pay 
Sippi fra Danmart; de agtet at tage 
forelsbigt Ophold i Neenah. 

—- Søndag «den 22. Juni havde vi 
et Felleömsde i Hans Nielsens Stov 
ved Poy Sippi. Otn Fotmiddagen 
preditede Pastsot Olsen, og efter at vi 
havde spist til Middag fang Sang- 
kotet flete Sange, og derpaa blev der 
givet sorstellige Oplysninget fta Rats-z 
msdet, næsten alle MenighederneZJ 
Medlemsmet var med, og vi hasvde et 

sudmættet Beit, saa Festen var del-l 

lyttet i alle Henseender. 
—- Mrs. Anders Jensen sra Saxe- 

vtlle hat alletede t Fotaatet lejset sin 
Form nd til Pedet Olsen fta Wan- 
paca. hun hat dog boet samtnen med 
dem til for en Manneds Tid siden, 
da W siyttede into til Saxeville By. 

« 

—- Bt tæntet saa finaat paa at faa 

s 
oprettet et Sangtor her i Saxevtlle; 

hdis de notwendige Steinnxer kan sin- 
des dil Zagen not gaa i Orden. 

— Byggelysten hat været oder Folk 
her paa disse Egne, de to sidste Aar, 
i Fjor bled der opfort fiere store Ladet, 
og vore Farmere staar heller ikke tilba- 

ge i Aar. J Zaxeoille bar Peder Rag- 
mnsssen oa Jaeob Olien bygaet nne 
Lader og Mels Jenseit bnaaer nyt 
Heis. J Von Eipdi dnager Menighe- 
den til Birken og Fred Lind oa Peder 
Llfen bnaaer nne Hufe- 

Bowlicllo, N. Dak. 

Ja, nu stulde bare Folt komme til 
Ward Co» her i N. Tat» som mener, 
at det itke lan regne, thi saa vilde en 

blødt Troje overdedise dem om, at dei 

modsatte er Tilsældet. Det regner 
nemlig saadant, at det itte oderalt er 

Spøg at komme stem, naar Voan med 
Lces sidder fast i Mudderet. 

Alt dotser og trides dersor ogsaa 
sortrinliat, saa Landmanden ser med 

lyst Hand Fremtiden i Mode. Kun en 

odelaegaende Hagelstorm er i Stand til 
at hindre en saare god Host. 

En Masse Land er bleoen »bed- 
tet,« da det har oceret let at udsore san- 
dant Ardejde, sordi Jorden stadia hat 
dæret vasdet not. Lgsaa har Damp- 
trasten her og der oæret bruat med 

Held, dog en Del hindret as Regnen,- 
sordi det lille Lotomotio sant i Horden 
daa lade oa dandrige Steder. Landet 
er som bekendt en Del fladt. Ja, vi 
tan aodt sige, at den fremmede, som 
tommer her, blider hojlig forbavset 
over at se den Fremgang han moder i 

By og daa Land, naar han gores op- 
mærtsom paa, at det er tun lidt over 

fem Aar siden Kolonien hleo beayndt. 
Jndbyggerne ligeftem jubler over 

deres Tilveerelse og Backen her i time- 

lige Henseendr. Paa det aandelige Om- 
raade er der noget af samme Slags. 

— Den 17. Juni blev Peder Jensen 
Møller og Mary Caepersen oiet as 
Pastor M. C. H. Rohe i Brudgom- 
mens Hjem. De haode beaae været 

aiste sor. Brudgommen var 62 og 
Bruden 64 Aar gamlr. 

—- Hans Olsen fra Douglas Co.,; 
Minn., Medlem as Pastor Falcts Me- 
nighed, har nnlig været paa Besøg i 

Kenmare og Lmegn Haaber at han 
fandt Zorholdene bedre, end de nogen 
Sinde er flildrede Paa Trot. En as 
hans Totre er senere ankommen her 
"til. Hun arhejder Ost sor Dess Lack 
Lake. 

—Pastor P M Peter-sen as Flat- 
ion er endnu itle hjemtommen iden 
29 Juni) sra Reisen til og sra Aar-Ez- 
mødet. Han hesøger gamle Venner 
og har not vceret hos Doktor med en 

lille Dreng, hvis Arm er stadet. 
— Den 26., 27. og 28. var der Mis- 

sionsmøde i Trinitatis Menighed, Pa- 
tor H. Hansens Kaid. Pastor Smith 
fra Ringsted, Ja» var heroppe i det 

«h-je Nord« og glædede os ined et ire 
Dages Besøg. Mere glad havde vi 

dekret, om han samtidig tunde have 
gestet og prceditet i Past. Petersens 
og Rohes Kald Mon det itte en 

IGang tunde blive saadan, at de Em- 
bedsbrodre sorn kornmer herop vilde 
stage saa megen Tid, at de ogsaa be- 
ssgte Sssterrnenighederne til Trinita- 
Jti3? Blot fein Dages Ophold her dil- 
de trænges. Meert jer det J Brsdre, 
sont i Fremtiden vil glæde os med 
eders Bei-g og Vidnesbyrd oni den 
torssæstcdr. 

—- Den 28. Juni «holdt Bethlehems 
og Bethanias Menigheder i Falles- 
stab en i mange Maader not saa del- 
lykket Ssndagöslolesesi. Den var as- 
holdt i Mr. M. Nielsens hjem sydvest 
sor Botvbellö. Von havde just opfsrt 
en Bygning sor sine Assredstadetz og 
den var stor nol til at rustncne de man- 

ge sorsamlede, som var tornne til 
Festen, og rned ineget Arbejde var den 
gjort betvemrnelig og tjenlig sor MI- 
dets Asholdelsr. Der var ladet Been- 
ke i Bienng Borde at spise ved samt 
en Talerstob Med Tat ertender 
di Vennernes opofrende Arbejde sor at 
bringe alt i Orden for Modets Afhol- 
delse. 

Mtdet begyndte med Salnieverset 
»Wind over Aander, lom ned sra det 
hsje«. Der blev derpaa bedet, talt og 
sunget, og særdig dermed grupperede 
man sig, som man bedst lande, sor at 

nyde Middag. Ester Middagsmaal- 
tidet legede de mange s maa —- Hunde-e- 
dersaf dem —- rned Ltv og Lyst. Men 
jeg shar nu den Forstaaelse, de burde 
have hast lidt mere Tid til deres darn- 
lige Lege, end de sit. De mange Tale- 
ee lagde Bestag paa Siden, hvad jo il- 
le var underligt, da der var hele sels 
as en. Mr. Meisen, P. Hausen, An- 
de; en sra Maria-L John S. Trom- 
bnrg, Niels h. Kolding og —- Prak- 

n. 
! Endnu dettee Msdet blev fotogra- 
feret og de smaa sit derez Candy —- 

vi Mitei, og en Del haaber at modeö 
las Aar- tn Fern 

« u---- ---«-- 

. 

Fsor en Mcnncdkcaldcr 
I kunde Rasse kun kobcs upk- 

ket. Dctsiddc Aarlumdrcch Maa: 
de cr 

Eion come 

Papirkukvcn. 

»Es-muss Tag Presfeudsiillimen 
iaalsnedciks Kobenlmvn toin en af Dan- 
nurtg unqe Tigtere ind Nu Bladet 
HKILIW :1n«.ttc-ntok»siøbens 

b-JD:I«-:— ..«ledarlsejder Petroninå Var 

ixllclliJ iUkig ucnuniflci MkD Eli flkioc en 

jArtitel Dm alt Der er ocerd at fe paa 
iden eint t1lt e lldstilling. Tet er Pe- 
-troniu:—, Ver foktællen 
! Tcr tmntede paa Toren, oq ind 

itrsxrce en sinnt mg M and, I·Im jeg 
Ded cst flpzitigt Efteistkn vurderede til 

at Viere m militcrr Personlighed. 
Jen lind ham sætte fig, mens Ieg 

fmil De :·enligt til dani. 
« 

»Jer er Tigter,« saqdc ban- 
««Jtæ, virkeligk Er Te det; det et 

’ellers":s sjasldent — —- Glædek mig at 

more Teer Hetendtstab Hat De no- 

genfmde offenligqjvrt noale Tigte?« 
Hun san lcenge paa mia: »Im lIar 

»sendt )-7 Time til famtliqe Bind- 
tontorer.« 

i ,,Zaa—aa"?« saqde jesg interesseret 
isg impcneket. 

! »Ja, men jeg bar aldrig iaaet et 

eneste Tigt trnlt. »Er Der noget Zted 
i Werden book man itte bar For- 
ftand paa Digie og leisartitleL saa 
et Det vaa Bladtontorer.« 

»Ja, det et tlart,« fagde jeg, »det er 

liqesom Forlægqerne er be enefte Men- 
nefter, Der itte forfioar fiel paa Bo- 

get.« 
ch trnttebe min Haand: ,,«Llldrig 

bar jea saget et Tiqt trntt,« gentog 
han« »Alle mine Tinte er vandret i 

Vasairturvene.« 
»Te! ana Te ilte Tige, uns-le Mand. 

Te tan fiole ma, at Redattoreme hat 
fijaalet dem for m have dem for berec- 

eitlen «.I.IL·-ind alene .« 
Ten unae Tiat er reiste sin· 
»Im Dil paa BreSIeudIrillinqen. 

sagde han 
,,«JI en Te lIat jo itle 

»Lige megetl Vi er en stot Stute 
unge og gamle Tigtere og Journali- 
ster, bvis hele Vcert beroer i divetse 
Pavirturve. Vi vil bade vor Afbeling 
for os felv. —- », ra Papirturven« lan 
den hedde.« 

Jeg lovebe den unge thand at gøre 
for hom, hvad Ieg tunde, og han tog 
Afsted efter at have Imin en Tel lan- 

ge Digte ned i Kontorets rummelige 
Papirlurv. 

di- Iit If 

Stabe-, at der er Iaa urimelig langt 
til Kobenhavm ellers tunde Udftillin- 
gen faa en urimelig Bunte gamle Ting 
fra »Dsk.s« Papittutv. — At, hvot 
dog Verben ligner sig selv —- og alle 

Papirturve ogsaa sig selv; de et not 
baade i Danmarl og i Amerika netop 
altid fyldte med det værdifuldeste 
Stof· — Og alle Redattøter, hvor de 

dog ligne hverandre paa et Haar, naar 

det gælder den ene, simple Ting: at ta- 

ge Fejl. De taget altid fejl og ladet 

netop det foetrinlige, det geniale d- 
ganste langsomt af Blæt og Hei-som- 
melighed i Papirsturven, mens det al- 
tid —- ubetinget altid — ee inwd fund 
Sans, at be optager Stosset til dekes 
Blade. 

Ak, men det aller-Elleste et bog, at 
de famme Redattseers Blade altid, —- 

jo, faa ubetinget altid, —- bliver lcefte 
-— og hat Feemgang. 

Vist er Verden bagvendt! 

»- 

« 

Ost-Dis « »He-Mk- s- 

Jus-J schickst it, itzabzttsteis Ihn 

koloss- WIW Fig-F ctet ques- s Ew- .Mtu.5sgxsit53thstv sl tm der Mc 

sei-II Ihm-h 
UU 

In FORqu I IOI Wiss 
I. I. sie-fix sw-« sum-. 

Wom- to is Ist 

Æzun stobe- M.er. Qlts tadnunkwsstoessämföstx 
c W ' Sau-ei m Istzimkik ltlsie. « « « « a 

Mts My Puls u do bedin- 

om Dagen 
og veroveri stqdig Fortieueste 
so rqntem vt entwer, Jota ta- 
gee A entur for vore patria- 
tifte, unttn Laut-impe, re- 

list-se oiv tlleder. Jugen 
Inst c 

Eis-. « HPEZEMAN 

, Ptqnoer og Otgler. 
VIII- 

Mindre musikalsie Justtumentet folgt m qu 
MI- lette Viltau » 

I. v. tsuk, pikk,«.«" Must- cc. l 

Status for 
The Luther-an High- 

school and College 
Association. 

Rakinc, Wis. 

Monds-m 
140 Lotter voerd Sti. EIN-um« M5,()00.00 
Stolegrundc 12 Lottei· a 8250.00 3,000.00 
Siolebygning ................. 27,000.00 

Jan Verdi: ssfwoom 
Geld : 

Gceld paa Lotter ....8 wunin 
« « Bngning tun-wu- 

Anden Geeld 5,0»».0» 

—8-z4,000.00 
Netto Vaer .. ........ 841,0do.00 

Tenne Vcerdi fordelt paa 400 Aktier gi- 
ver altsaa hver Aktie, iom scrlges for 825, 
en Vcerdi af over 8100.00. 

Priien paa Lotterne, der liggcr saa at 

fige midt i Byen, er fat alt for lavt, og de 
ville kunne ieelges til ikke faa faa tusinde 
Tollers mere end den her angivne Verdi· 

Tet vil beraf fes, at naar vi udbyder 
Aktier til Salg, er det ikte for at bede 
Folk yde noget for intet, men vi giver en 

reel Beerdi, iom intet Lompagni for hat 
tilbudt sine Aktieholdere. 

Man kunde saa sporge: Hvorior vil J 
» da scelge Aktierne, naar de bar sna stor en 

Windes-» Tertil fvarer vi, at det er for at 

faa faa niange fom mulig as vort Folk in- 

; teresierede i Eloleiagen. 
Vi hat dekfor ogsaa en Paragraf i vore 

Love, iom forbyder nogen at holde mere 

l end 25 Aktien denne Bestemmelie er tagen 
for at bele Vasrdien ikke ital komme paa 
nogle faa beenden thi det vilde jo vcere en 

god Forretning for nogle enlelte at tnge 
ldet hete, dette vilde vi for Zagens Ekyld 
I forhindie 

Tesuden kan tun Lutheranere blive 
Aktieholdere i Lonipagnietchvilken Befrem- 
melie er tagen for at Stolen ikke nogen 
Sinde ikulde blioe en ikkeslutherik Stole. 

D i r e k i i o n e n 

Xb. Haft at hoer Actie paa 25 Tollars 
bar en reel Veerdi as over 100 Tollars, og 
niærk vel, at hver Lot er nu 50——100 Toll. 
were vcerd end angivet i vort Status —- 

dette er ikke Dumbug, men Virkelighed og 
Sandhed. De, iom vil lobe Aktiek, bedes 
henvende sig til Pastor C. H. Jenien eller 
undertegnede. Vi beder baade gamle og 
unge at tage Aktien 

Anton Haufen, 
Kinzie Part, Racine, Wis. 

Jernbanelisie. q. 

—I 
edle-IV st. Psal. 

Minnen-old « owed-. 
S s d Ip a a. 

Nr. 7. Ums-hu Passenger .7.54 Erm. 
l. do. du« IUJZL 
5 do. do. PUU Eit. 

N 0 r cl p a u. 

4. Twm City Fasseugok US Pun. 
2. sjoux City Passe-user MS Bit. 
S. ()maha Pisa-enger .6.30 —- 

Is.. S. « M. U. oq s. s. « Pse. 
V e s t- p s a. 

Nr. 19. Ljncokn Pan-engen um Pkm 
Z. Black Hjlls Pass. 3.25 litt. 

ø s r p a s. 

20. Mo. Vulley Pass. 9,50 ka 
4. chicago Limltod. 4.59 Ett- 

Den mest muliie Bekvemmelig ed 
erholdet alle Som I- jser med 

kursiv-u Links am eke til eller n 
NEV YOR OF PHlLADELPHlA. 

siklter ojx hurtig Forbimjolue her 
Uge mellem 

Amerika Og Sveki e, Nutze, Danmatlt 
Samt inland. 

AnsktcAN1«Ix1-:’s lmmpcto er he- 
kendt for de ualmimlelig Lode- Be- 
lu«etttttieliglnsder. Zum tjlhzsclcu Pius- 
nagen-me 

Reiz Selv eile-· send eite- eslurs Ven- 
ncr mch en et Ast-such Lum- 
prxkgti e lmm ere, Hinz cr l gilts-e 
pas at Jlive til redig. , Money Orden gen-les til sKAN1)1NA- 
VlEN prompt ug billi t. 

) ForOcrims og Jcrn taneprikses til- 
skriv on eilt-r Inknncstc Agent for 
Anspruer Lin-:- 

lnternational Nav. co» 
come- Dukbora d- Wuhiostoa sti» 

clich(30. lu» 

Arbelager i Danmatk bei-met af 

Kgl. Dunst Vier-Kausal, 
Theo. Olsen, 

Lin-usw s Reh 

is- cuther e 

Eigb School 
L Zollng 

Rock-m Wis» 
müan den l:’.» L tu M d. «.«ä. u-» 17:L!«1·1«(« 
Mel i lntlu1«l«!««:«l im «’! u!«k« HYUI v:1 

VII-J us Un- LH »r. « I H: fki 

LUIHVLP Ä-» -i« ««««1 s s. UT Um « » 

lmst T"«’cd«««1«m:«ujrtlnnx «««-«n .::«« 

Unko. «.«l:U:««d«««-.vs:n:nq1in«:EkoLsn nnd 

llnquclim as de jMUHU dr. Hm ,K«1;;l««n 
bm cndc tu Liwjtuimä dunmsik « mu ihm 

EUAML -kolcn hu sc Nin m «« ««d«1n«q·« 1: 

college Coukse m I .«!:1«.. 

Academie Cnursc 
« 15 

Prepaeatoky Tours-« 
« 

Teachees« Coukse 
Busjncss Coukse 
shorthand and Tychntmg Course 

n« l :«i«n. 

—
k
 

»
-
 

Taqu Hoiskolmsnklum 
Mnül oa Sang 

Hader Virttc«.·ts.«:«mj. en Dis dr: ist«-ne en 

specipl Mkynskolc for unac Pia-nd ugxwkx 
der « Raune, mm ariwdcr um 3 imm. 
Fremdclcs Ml du tm Eimer von cmtmh 

«me Ittc n kmmmmszcdc M m« mmt txt-n 
nrkkmnong «mdc«1«vi·3ninx., Ein m de, mm 

mntyt at blipc knttf11111(·1«,1«dr tun um ««ln 
lcdnmg drum 

« 
Most oq Vogt mbolch prm Ekuxm im m 

txtchctrilnw Efolrinmnnmm ex nn oq 
tidwvmcnde 1 alle Niscnscscndck du« «««. «"«««« 

I1111t’t»tlch Eli-um Heut. cis-) XV- «·-k« Og 
ucttrnk Beltzsning. 

Lsi Vcntcr manch as cdn tmc 1ch. 
Lin nwrmckcLolusninsn oq Um at ou ben- 
vcndcl man fig til en 07 undn nqncde 

Pros. ts. (5. Nume ts. O. Musen, 
p « -k«111dnm1«m, Wiss. lltsurlJiound ;«wc. 

k)x-««.«n««««, Ihr-:- 

Nn ex det Tid at kobe, 

da vi hat sauer vorc nur 

UlllmckllllkcL 

Bi hat alt, hvad Te aussen 
Rom lud on knv ost«e1111a!s,cd til n! tat-e T em 

spare 23tr1 ts« chr. pna our Dass-« 

Sas Bros. 
VIb««:tn«L«-«s««s« liksrr0i«ka1:i:.«.1:« :«.1.lm. 

N Mkll 

csatussy stsol sing-, No. scsAsls 
st- sls Ists-oh litt-. ove- VIIIle 

Eos-US usersott Ins Ist-Uns- old-it 
o- thers-dont with obs-tos. but-- 

Inst-uns but bohr- sml tout-t- on 
Iutd Sau-gross 10 you-. Weis-di 
175 1bs. Only QDQSC Ist-Ins Os.00 anh. 
dslsgoo psysblo OTOO s month no tatst- 
ssd Impws las-umstel- ou kmipt of 
Ic.00 ouh III-sat. Wo ernst hoc-ist 

oh Ida-M tu IU put« of Un World. 
Isd Mut CLIO on MO- Ins-U 

sum-s Il.ss tot sah 000 muss· som- 
sot tu atmen-, bot this t- wo krist- 
sst but-Un un W. Wo niu II 
costs-m Unvol- Usmssl M 

canle s WUMMIIIIS - co. 
M o. tso Ists It. Los-Is. Ill. 

« 

Smger Sy-Mafkme. 
060 og Mä. Afdkag for fuld Vetoling 
Gamte Maskinetistauviat. 83.00 i Afvtag 
pr. Manned og ingeu Reuter for-langes 
Gamle Mashne185.00 og op. Nye Maskmet 
at andre Fabrikant 81200 og op. 

s. c. Rom-, Arn-. 
Kluft-, Neuk. 

bis De pllstck M bome made At- H bejdsvogn eller Der-es Buggy 
for-met, en Brcmie paa Vog- 

nen og al anden Stags Vogni og 
Grovimevatbeide, henvend Dem til 

C. A.- Hoff- Eis-ts- 

Vor nye 

Smedciorretning 
pas Statt Si. Coverfor thivelts Lfsice) 
ek nu nahen og anbefales til Lands- 
mcknds Spgning. Al Stegs til Fugu heu- 
hjrende Arbejde udsptes hurtigt og til mo- 
derate Prisen N· thnskn 8z Co» 

Blatt, Nebr. 

E Dr. F. R. Stewart. 
« 

Lege og Kinn-O 
seiner over hallet-i spont- 

—Blnir, Nebr- 


