
»Danskeren.« 
Onsdag den 15. Oktober 1902. 

Blaik, Nebe. 

Pastot Grill bcspgte Pofmr Jenfen 
vg Danifh Luth. Pub. Honse Tirsdug 
Effekmiddag Hatt reiste herfra til 

Des Moines Ja» hdorfra ban bar 

modtaget Kalb. Det er dog i.kke sand- 
synligt at Paftor Grill flytter fra hans 
fette Menighed i Pottawattami Eo. 

Iowa. 
— Min Kone er smnk, fordi hun et 

tast. Det kan De ogfaa bkide ved at 

tage Rocky Mountain Te. 
Faknham E Sampson. 

—Før De køber en ny Samt-et- 

vogn, tom ind og se paa de nye hiern- 
ntefabrikerede Bogne hos Chas. A. 

Dess. Det kostet dem intet, orn De in- 

iet ksber. 
— J Dag er der Bryllup i Plain 

Det er Mr. Mpller Hansen as Omaha, 
og Johanne Johanfen, Dattet as J. F. 
Johansen som i flete Aar bar været be- 

stceftiget som Bogbinder i Danish 
Luth. Publ. Hause, der bliver agie- 
viedr. 

Vielsen foregaar i Brudenz Hiern, 
paa Colfax St. De unge Folt vil bo- 

fætte sig i Omaha, chvdr Bkudgom- 
men hat et godt Hiern, som staat an- 

ben for de nygifte. Vi Unster dem 

megen Lykke og Velsignelse i deres ny 
Livsftilling. 

—- Man spilder blot Tiden ved at 

tage en anden Medicin i Steden for 
Rocky Mountain Te. 85 Ets. 

Farnham ckc Samt-sen 
—- Sigurd Anker maatte gaa Hjem 

forleden Aften, da Heften gik formt. 
Tet et for sent at hell-rede en Forkolelfe, 

efter at Tæring hat slaaet sine disk-brin- 

Rnde Kloer i Lungen-tm Brug Tr. Woods 
orway Pine Symp, mcdens det er Tit-. 

— Elevetne minder os atter om, at 

Stolen er i Gang, oppe paa Ballen. 
De fees daglig i Publ. House, hdor de 

oplider den daglige Dont ved deres 

Bei-g- 
— E. C. Pierce er den bekendte le- 

bende Forhandler af alle Slags Mob- 
let, Sengefjedte og Madtaser, Bat- 
nevogne o. s. d. Han vil feelge bil- 

ligere end de store Hase med glimrende 
Katalog. 

— Det beftemtes ved et Menigth- 
møde sifte Tirsdags Aftes at vælge 
Peæst for Blair Menig«hed, fststkow 
mende Titsdag Aften den 21· Ott. 

—Det er eneffaaendr. Det hat ikke 

sin Lige. Det et Naturens Undet, 
Mennesteslægtens Velgider. Dei et 

Rocky Mountain Te. 35 Cents. 
Farnhmn sc Sampfon. 

— Pastor Jensen rat i Omaba i 

Mandags og bessgte Past. Christian- 
sen. 

—- Jvhn Mcquatrie hat et stoet 
Oplag af Bygningdmatetialet og Keil 
til laveste Priser. 

Øje Specialist Dr. Warten 
hat taget fast Opholdssted i Blair vg 
han trcesses Paa Hallers »Dtugstore«. 
indtil nætmere Undetretning. 

— Den ntz Reduktion ønster en for- 
andring i Udgi.velsen af ,,Danskeren« 
fauledes: at den udgaar Tirsdag i 

siresidig og Fredag i ottesidig Format. 
Dette ventes allerede at paabegyndes 
i næste Uge. 

—- Weinbrandt serveter Middag, 
Kasse og »Lunch« ved sit gamle 
»Stand« igen. 

— Peter Petersen, fom arbejder i 

Publ. Houfe, er igen tilbage paa sm 
Plads efter, at han en Ugestid hat 
vcetet syg. 

Er detetBtandfqakZ Brug Dr. Tho- 
mas’ Electric Oil Ho- Deresz Apoteker 

— Mandstabet i Publ. Hause hat 
nfeget travelt i denne Tib, da de et 

chrre om Arbejdet, end scedvanlig, bog 
vil det snart forandrcs, da der ventes 

ny Falk i- denne Uge. 
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Latimcr og Coulter, Ja. 
Missioncer Lindstrøm fra Japan 

har været hervmlring i en Ugestid i 

Besøg. Hart holdt ftere Moder blandt 
andre Zteder talte han ogfaa i vort 

Stolehus («vor Kirke er jo itte far- 
dig endnu») den sidste Sondag i Sept. 

— Pastor Hjortsvang og Familie 
hat været i Bespg hos Pastor Mel- 
sens. 

—- Paftor Hjortsvang præditede i. 
vort Stolehus Sondag d. 5. Oktober. 
Summe Dags Eftermiddag blev Hist-. 
neftennen til vor ny Kirte indsat paa 
sin Plads. Begge Prcester vartfvang 
og Nielfen talte et Guds Ord til For- 
samlingen. Et Eisemplar af hvert af 
Samfundets 3 Blade og et Doturnent 
med Menigshedeng Historie blev ned-I 
lagt i Stenen. Strats derefter blev; 
Præstehuset indviet. Bi sige Herreni 
Tat fokdi vi sit Lov til at naa faul 
langt med vort Arbejde med Fort-is- 
ning om at han fremdeles vil lade sin 
Velsignelse lyse over os. Arbejdet paa; 
Kirtebygningen gaar nu rast fremad vgl 
vi haabe at den blive færdig til Brug: 
til Jul. 

—- Pastor Käkegaard holdt sm Af- 
ftedsprcediten i St. Johannes Wenig- 
hed SIndag den 5. Ott. Han flytter 
til Latimer By for at bo i. Winter, til 
Foraatet flytter han til Thoruton hvor 
han bar forpagtet en Farin. 

— Mandag den 6. Okt. havde Na- 

zareth Menigheds Kvindeforeningen 
Auttion og Udsalg i Stolehuset. 
Jndtcegten gaar til Jndvetaring og 

Smytning af vor nye Kirle som Kriti- 
deforeningen har paataget fig. Udfal- 
get var meget vellyllet og mange Pen- 
ge indlom. 

—- Pastor Hjortsvang og Familie 
rejste hjeni den 6. Ott. Vi stge dem 

Tal for Samvceret i disse Dage. 
— Coulter bliver siørre og starre, 

Den ene Bygning reiser sig efter den an- 

den og Byggegrundene scelges rast Veri- 
Den ny Jernbane er fcerdig og regel- 
mcesige Tog gaar frem og tilbage. 

Ftcmont, Nebe. 

Det et nu snari to Manneber siden 
Pastor Lund reiste fka os, men om 

gansie lort Tio vil vor ny Prcest, C. 
C. Kloth anlomme og overtage Ger- 
ningen. Vi hat bog i vor valanle 

Stilling flet ille Grund til at klage, 
da Paftor P. S. Vig hat betjent os 

lige siden Pastor Lund rejste. Han 
vil vcere her igen Sondag den 26. Okt. 
og oot ny Præst vil maaste prcedile 
her fstste Gang den 2. Nov. 

— Kisten og Prcesteboligen er bleven 
prydet med en længe tilttængende nd- 
vortes Klædning, og bet et vor dris- 
tige Kvinveforening, sorn hat belalt 
denne. 

— Lordagen den 110ll. cegteviedes 
slo of Menigshedens Medlemmer nein- 

lig Mr. H. C. Holten og Mifs Line 
Jenfen. Vielsen blev fortettel af Pa- 
stor Vig og foregil i hjemmet hos 
Brudens Soster Mks. O. Johnson. 

— Fremont, Ell Horn og Union 
Pacisic Banetne vil i en ncer fremtid 
opfote en fælles Banegaard her i Byen. 
Der er opkobt allerede Byggegtund til 

en Vcerdl af ca. 25,000 Dollars, og 
Bancrne hat gennem deres Bestyrelser 
lodel Byem ol hdad Sisttelfe og 
Pragt angaar, bliver den Nr. 3 i 
Skalen Nebr» Omaha og Lincoln 
undtage5. 

— En ny Tyst luthetst Kirse er 

tillige under prsrelse baa 4de og D 
St. Med Byggegrunh og Inventar vil 
Kitten koste omlring ved 6000 Dol- 
latI. Menigheden som ladet den- 
bygge, tilhører General Synode, men 

et ellers Stumper, sont Tü- eftet an- 

den er udgaaet fra den anden Oft-lu- 
thetfle Mäskghety fom tilhster Mis- 
souri sSynodm Mensch-Uns Prcest 
et Pastor Gott-, tidligete Beut-ing- 
ton, Nebr, 

Hut-hinon Minn. 

Nu er vot Stole lommet i Gang. 
Og fra fleee Statet og Lande hat Cle- 
Mut statter Destil. Midas Ott.1., 
Wås slevey Tor-pag 18, 
W og Lordag 28 Eis-Oel of de 

M! MMHAWW W sw- 

I 

I- 

der den 15de Okt.) —- til Dato hat vi 

saaledes 79. Endnu fleke ventes, saa 
der er Hoch om at naa 100 denne Ter- 
min. Tette maa tegnes sont en god 
Begyndelfe. 

—- Et lovende Tegn ved Stolen er, 

at mange af Eleverne taget det Aka- 
demifte og College Kursuset. Det er 

disse længere, grundige Kursuser der 

alene giver en vikkelig, fuldtommen 
Uddannelse. 

— J Handelssiolen hat vi omtting 
30 unge, alle ivrig sysselsatte med at 

lobe og sælge. 
— Miss Larfons Akt Depattment 

er meget godt besagt, og Vennet som 
tommee herop til Jnvielsen maa itte 

«glemme at se ind til hende. 
— Danish Luth. Pub. House er ved 

at sende et stort Oplag af Beger til 

Ansgat College »Von-! Storc«. Til- 

tejsende indbydes til at efterse Lager-et 
Hast, en god Bog er den bedfte Gave en 

lan give. 
—- Fatultetet hat vedtaget at beuge 

en Ststte Sum Penge til at the BI- 
get for til det nye Bibliotek. Bennet 
lom os i Hu, og hjælp os til at sam- 
le her et godt lutherft Bibliotet 

—- Vi hsrer, at Gymnastit og Mi- 
litcer Øvelset ital begynde i denne 

Uge. Prof. Culmer et Leerek i disse 
Fug. 

— Stolens Kapel tan endnu ilte 

tages i Brug, faa den daglige Andagt 
maa afholdes i et af Klassevcerelfernr. 

— Ved sidste Sondags Gudstjene- 
ste ptcedikede Rev. Dr. Tresslek om 

Formiddagen og Prof. N. A. Jensen 
otn Aftenen. 

— Pastor Gerter et desvcerte fyg 
og Sengeliggende; dog er han not al- 

letede paa Vej til Bedrinq· 

Rakinc, Wis. 

Racine d. 1k!. thgbcr110·s:. 

J Gaar Efxennixsda a tZønDuzJi Agis 
der en fncrr Torbenbnge den oder Bisen. 

Lngnet flog ned flere EteDeV Taut- 
net paa anmanuels dnnfke eO.-lutb. 
Fiirte bleo kamt og splintret, men Ly- 
net tændte ittr. Dei er triebe Gang, 
at Lynet bar kamt Taarnet uben at 

wende. Tenne Gang sit det vcktst 
Medfari· Jugen Mennesier kom til 

Stabe til trods for, at Kirkepasserens 
Lejlighed i selve litten og Prcestehuset· 
som ligger ved Siden af Kiefern begge 
vate fulbe af Gesten Begge Bhgniw 
get tyftedes alvorligt, og en of Gesin- 
ne i Prcestehuset besvimmede. Pastor 
Kildsig havde Gubstjeneste i Corliss 
og naaede Hjem 5 Minuter ester Neb- 

slaget. 

Dødclig 
La Gripve fotaulevigede Hier-te- 

sygdvny 

Mi ne Benner ded. at Heut-i Eure F 
New-sites og hurtig Fokvsielir. 

repdede mig. 

Ist-. C. c. hakt-,1188.8.SI,,UuIc·-tine, Iowa 
etet Helle-m Mehle-c as II. c. fetten-i den Dei as 
Cis-den« Dun Mee: »L« Erim-e qav Ini« ei Ilvomgt 
Als-we »New-Hm og sum-läg sprossen-, how-e 

hurtig udsiklede siq til Gemeinden-. Jeq led as 
Ssvaltshed, hope-me oq Kamme i Mastlekuc ten 
mögt-sie sei-Weise sie-indicate Aus-deu-d. Foieiie 

mä sauste- pg beendet-de Some-nile qu vil sitze, 

Ihn-v les stedse bar lagen-me Vennek — at Ok. Ums 

denkt Eure btalp mig, ists alle disie sbehagetiqe 
; Haupte-et fees-san give fresse Same- yak m at- 

dtis faam tpget Hng. spiele- Inn Osm- pclls, og ieg 
etc-, It time and Livet Istlls et ca unserm Mai-e 
nehmt-« 

»Ist sitt blev rann of Geman i m W. Isr. 
I to Uns-edu- sit hast aussen instit Stra. da di be- 

smme at Im Ists tr. Milek Muts can steh 
Hierv- snd Leser III-, oq Ia et han Inn es feist dem 
hat euqu beste-et en hegeaadetisqelie og er and ps- 
keqmssilivinekae. Its bit tell-ie, at Dr. alles- 
Iutisssia pills uivivliom hat verke- et Oode for aus« 
Jes hoc http-ice Ins-is of Ists-s doveplae es hat 
Jovis beuqt appet, der fu« bunte him- os Ia- ans 
Zinkens-« Urs. Aliee Most-, Aufl-lex Mo. 

Ille spendeten folget pq gekannter den VIMe Fig- 
Ike as De. Milef Losemidlet Stein estee fri soa ou 

serv-met ·- djmelvidosssr. Adresse: Tr. Heiles-« 
Iebtest co» clthsty Ind- 

Ptanoer og Orgler. 
dict- 

Inindre musitallke Lasten-mutet folgt til las 
VIII, lcm Villnr. 
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Mange Liii freiste. 
09 Zins-is iif« iiisin bin-i- liisr i 
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Niniiniidoiiinic iidviiier iig iiiiitigi 
diiin iitii Iiiiigiiiiisriisi til ai iicqiin is nich. 
Ag( iiic Nu Einem-ci, oq andre Einst-irr 

süiiiri 
Vlwiciiordsd.Ziikiis iiii1i-,Bi-iglit«s5 Tiiciiiis. 
Tons-se Nnrr Biiici iiisiicsi inaiigc Liv. 
ji«-H iidei Likiireinkidoinnie iiir disk isr for 

sent 
Lin Visite Jiliasides 
Miss. Carl Neijcn iWI Adi- Ave. Z. E. 

Et.(!1isiiti,:i.iiinn.. iigisn »Im voi« engres 
bei oi Tiinqiinciier for ist Iiosrum ai 12 
Anr. Tei· voi- en iinig nagcnde Einem 
over Einolinggem ruureafiondriiigcn var 

unotniiig og iiasrit farvet, iamt ined Bund 
sein« Jeg kiinde iktc hvile colig on Namen, 
og oni Morgisnen var jeg iigc saa træt ioni 
Mienen for-nd· Jeg var ein over hkic Le- 

geinet og Mii- heit udslidi. Eiter at have 
sei ToaiiXI skioiicii Pius stinkt aiibriaiet, 
oveiiaiieo Ieg iii at fotiøge dein, igbie en 

Æfke i W. J. Juni-US Avot i. aiiveiidte 
Midiei og bicv sirais Wild-ein Mi Hclbred 
idet hele tagt-i forbidicde fig. Jeg unbes- 

falck paa dci bcdsic Tonne money Pius til 
andre iivendc. 

tfii iri Pkeve ai kenne udmætiede Nyre 
median der beibrededc Max Nelion, vii 
paa Anniodniiig blive,sendt poktosrit til 

hviiien ioni helft Tel as de Fokeiiedc Sigier- 
Adkesie2 FiiiiecsMiibuiniso..Bussaio, N. Y. 

Iil Salgs hos alle Avoieietez Brig Iii 
Cenkg vi. Æstcn 

ciiiviiiigsiiiiiiiiiei." 
En vix-selig fund Kvinde Mei- iiden 

Stnerte under den maanedlige Neus- 
ning. Jngen Kvinde behpvet at file 

snogen Smerte paa den Tib. »Win- 
of Ein-an lindrer hurtigt faadan 
mannedlig Smerte i Hovedeh Rygs 
gen og Siden som Folge as Livniodes 
tenl Nedfalden vg uregelmæssigt 
meinedligt Nil-b. 

IIIIOEGAIIUI 
hat stasset en Million Kotndet variq 
Anbring, sont ist havde lidt hvee 
Ida-net Den gth net-kommende 
Organe- starse og fande. Den er 

staunend eget Mit-del til at stssse 
binden Lindring mod den fkygtelige 
Imme, sein gjst san mangt et hie-n 
Unseligt 
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set M satt « 

e et eIidae, et Ine- 

ist I. II. I. pesst 

IeW SIeMee II, seh 
Ie si s Isusee, tll « 

. 
muss-se cum-e 

vscarll 
sksm ir- NEU YOKIc 

direkte til 

skiwliuaviea 
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Fug-gef» »ij fes cbieago m Dass 
tidlisete 

Ist nennen cvlvsmnqek Ums-»der man skg til 
nærmtftbsente Ist-: euer ts! 

A. MORTENSEN sc c0., 
Geneml U’k-steku Psesencer Agnus. 

III E. UNle sT., chcAGO, ILL. 
Is» Sktiv Mel den Im velkkelluce Liste. 

Den mest mulige 
Bekvemmelighed 

txt-holder alle Rom rejser med 

MEDIUM UNFS 
l)-«ns)erc til eller fr- 

NEV YORK Og PHlLADELPHlA· 
sikliet og hurtig bothtmdelse hvet 

Use mellcm 

Amerik- og sveki e, Not-se, Dann-seh 
samt bit-ach 

Aus-ichs Lust-'s Dampeke er be- 
kendt tot de ualmindeli gode Be- 
Ivemmeligheder. som ti hydes Pas- 
Sa erstge. KL- Sclv ellet send eitek oder- Ven- 
aek med en at Angst-can 1«ms’s 
pmgtt c Dem ere, Sa« et- l sit-e 
pas at live til todt-. 

Orden Scndes til stuNmNAs 
vtss prompt og billi t. 

For Oeeink og Jem imeprisek til- 
Iktiv os ellek nækmeste Ageat for 
Autttcm Lan-. 

lutes-national Nav. co.. 
M beut-on s- Uubsssms sti- 

cklchktC ILL 

»Udcn Mad og DIE-J 
Ducr Hcltcn ikkc.« 

Saaledes lyder et gaminclt Rim fra dcn 

poetiske Riddcrtid, mcn selv i vor prosaisse 
Tidsaldcr kan Ordsproget We Anchi- 
delfe. Heltcn er Arbejderen, hvad cnten 

ban findcs i Land eller By, og for hmn er 

dct bedste ikke for godt. 

cROWN MALT ALE 
c- « - er Mad og Drikke « « 

for den amerikanste Arbejder, idet den nærcr famtidig som den flukker 
Tørsten. CROWN MALT Aus er anbefalet af Præster og Urger- 
Druggister og Kemikere som den eneste Drik i Verden, der er lavet 

paa Malt og Humle uden at være berufende. Skriv efter Priöliste og 
Anbefalinger til 

BELLE clTY SREWlNG co. 
1507 sTATS sTR-, RAOINS. Wis. 

Iemvaneliste. s 

Edle-IN si. Paul, 
Manuskqu s- owed-. 

S y(1 I) au. 

Nr. 7. Ums-hu Passe-user TM Fern. 
l. do· do. 10,32 — 

5. do. do. 8.10 Ett. 

N 0 r d p A a. 

4. TwinCitypassenger 7.161«’rm. 
2. sioux (.’ity Passengor 2.s18 Bit. 
S. Umaha Passengestn 6,30 —- 

Nsn 7 su( Nr. S cis-gilts umlmgen Somit-D 

II» S. « M. U. oq s. s. s III-. 
V e st p s a. 

Nr. W. Lincoln Paggisngon 8,12 Pkm 
Z. lslmtk lljlls Pass. Z,25 Ett. 

« St k) it s· 

ZU- M(). Ynlley Fuss. 9,«30 l·’km 
U. Phicugo LimitHL 4.54 Hit. 

Nr M ug Nr. Asdnszlizz inultum-u Hund«-; 

crinitatis 
Zollege L 

Seminarium 
Blair, Nebr» 

httzzxmltts sit skulciiisr1.()kthr.1!l)2 
Skalen hisr uttc fushs l«:t«r(«rs-. Den 

tillszjilor l·n(1e-rvj.-min;»f i folgende 
Afdelingcn 
Sollese Departnmm 

vorm-I hepsmnenh 
business Vers-many 

liessen-le Depart-may 
music neu-mumi. 

Forbekeclense ieoloqislc Ascesi-II 
ceolosislc Anselm-. 

For Undcrvisning Kost og Logi 815 om 

Mauneden, 8119 for Hele Etoleaaret (84 

Uger). 
En Del as Reifeomkostniugerne betalei 

for dem, der kommer langvejs fra. 
God Lejlighed for Nykommere til at le- 

re at tate, læse og sktive engelsk. 
— Sktiv eftet Katalog. — 

Nærmere Oplysning faas ved at heu- 
vende sig til en as undertegnede. 
P. s. V1c’-, KR. ANKER, 

Ist-Am, Muts-c 

Luther 
Bigh Schoos 

MZollege 
indvies og aabnes den 3 l. Oktober- 

coslegistr. Normal. Andele com- 
mekchi. Pkcpskstory os bin-R Hof-kol- 

Skkivjtil en af undettegnede. 
Prof. c. c. Neun-, C. d. Jenseit- 

Mmie Part. 1130 Mound Ave 
Naciae, Wis. 

Nu exxejjjpf gibt-be 
da Hi Hat fasset- vqoseynyfe 

Eitemarsvarer 
Vi hat alt, hvad De Inster. 

ikom iud og giv os Leillighed til qt lud-Dem 
spare 25 til 40 pct. pas alle Baker-. 

Sas Bros. 
M befal( ktiecte Prim- fok alle Landprodukter. 

Artefaqet i Don-statt besproc- us 
Kgb Danfk Bier-Komm, 

Theo. Olseu, 
Ost-by seh-. 

Dars. 
In Fortclling as V. l- 

i—294 Gitter- 
s Dmflag 60 Rath 

Dsnish Luth. Publ. Sonst-. 
Malt, sieh-. 

Mlel Soll-M 
—--— ZHutchinsom Minn.: ---- 

enne dansltsamerilmnslce sltos —D le for lutbersk Ungdom be- 

gyndeksit sorgte akademjske 

X 
Aar den l. Ohr-bet- 1M. Es 
grunde vielenslmbelig Url- 

clannelse, drevet i en let-iste- 

lig Admi, tllbydes usge 
Mit-nd og Kvindek. i folgende Depart- 
meiner-: 

ecacsisick tlke Ant· 

liessen-IV me A-». 

Commekclslp et til Ue Aal-. 

vom-h et til Ake Ast- 

mustep to tll Iem Ank. 

III-muss ckslnins ins--ski(1).»e Ass. 

any et tll tre Ast-. 

besinne Scotto-w ist«-imm- 
nlnik).tke Aar. 

Civll Sei-Vieh et til 2A--k. 

c()I·l-I·JGI«J HALL er en site-Einge- 
sten- og Mtirstenssll)·gning. 216169 
Focl stor, mul Vxerelsek til 214 Ele- 
ver. Altjng er tjdsnvurende Elek- 
trislc Belzssnitlg. Stentnln«;u, god 
Ventililtiom Vnnthxkrh Bilder-krel- 
sek, o. S. v. 

GYVINASTM tillsydes »in-. Wort 
Stein- («c)·mni»-tlikl»kale Nin-r ist-k- 

dikxt hcnvecl den l. Nin-J 
Hlmlen ter inknrjmrercsl under sta- 

ten Minnesinms Lonk op; hin- Rot Ei 
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