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« Plain-inwava 
Solvbryllun Den LA. Nov- 

var det 25-Aarsdaqen for Mk. Peter. 
N. Nygaard on Hustrus Brnllupsdag 
i Don-mart, lwilket fand Zted i Far- 

strup Sogn i Fariner Liste, book de 

viedes af SognepræftPnstorRul)weder. 
Undet onde og gode Tage. i Medgang 
vg Modgang hat de tkolig ftaaet Ved 

hinandens Side og Velt med hinanden 
pca bedfte Mande. »Da er med Glæden 

man dobbelt glav og balvt om Sorgen 
saa tung at bcere«; der er en Gut-s 

Gabe, og den et bleven Nygaard og 

Hustru til Tel. 
Dagen optandt saa flon, som det 

kmkde ventes paa denne Aatstid med 

godt Bejr, og der famledes henimcd 
Midng en stor Stute af Gesteh Ven- 

ner fra sjern og ncer, de fleste var korn- 

men en lang Vej fra. En Familie 
var kommen fra Dakota, og mange fta 
Antelopic Co. Nngsaard hsrer nemlig 
til Menighseden der. Nygaard havde 
forstsnnet deres Hjem med en ny Til- 

bygning, som just var bleven færdig og 

gav god Plads for Gesternr. 
Eftet Maaltidet samledes vi til den 

alvorlige Tel af Festen, som bestod i 

Tale, Von og Sang. 
Talen holdtes af Paftor Jsrgensen 

nd fra 1. Joh. 3, 223: ,,Og dette er 

Hans Bud, at vi stulle tto paa haus- 
Ssns Jesu Kristi Navn og elste hort- 
andre efter det Bud, hart gav os:« 
Derud fra pegede than fptft paa den 

guddommelige Kcerlighed, som Joh- 
taler om i det 4. Kap. 8: »Gud er 

Kerligheds« Den sande Kerlighed er 

guddommelig, det vil sitze, noget stott. 
Tom ilie var saa let at opnaa, fom san 
almindelig tænkes. Saaledes var det 

og noget stott, en stor Naade, naat 

Gud havde forundt et ParMennester at 

»der-are Kærligkkeden til hinanden gen- 
nem 25 Aar. Derncest talte han orn. 

at den Ente Kerligiyed opnaaedes tun 

gennem Tro paa Jesu Kristi Navn: 

fsrst derefter kan vi elske hverandre 
sum di bor. Kun ad Troens Vej bli- 

vet den Kerlighco til, der tan vinde og 
var-, og er for Ruft i. Fred og ovekdins 

der alle Vanfkeligheder. 
Efter at have fanget nogle Sange 

Mde vi den behagelige Dag. P. N. 

Maakd bar tidligere vieret bosat ·? 

Ringfted, Emmet Co» Ja., men fini- 
kede til Nebraska 1894 og hat siden dre- 

Ast bosiddende her iBazille, Mill Knox 
Ed.,Nebt. En Deltager. 

Sölvbryllnp i Waupaca. 

Ssndag 30. Nov. festligholdt Mr 

P. J. Dank-elfen og Huftru deres 

Stlvbryllup. 
Kort efterMiddag famledes Famili· 

og Verm-er i deres Hjem, som er belig- 
gende to Mil fra Byen paa Bei-m tij 

Wisconsin Veterans Home. 
Degen oprandt lys og klar, rg orr 

ille SIlvbruDeparret iunde sige, a1 

deune ·dejlige Dag just helt ud var -:1 

Udttyk for de svundne Dage, faa vai 

den som et Løfte om den lyse Dag i bei 

nye Jerusalem, som dette Brudepat 
hat- sat fom sit Maul. 

Tizstcde var Paste- Simonfen o§ 
Hustrm Brudepatrets otte nulevendi 
Dirn, to Sønner af Danielsens føtftc 
Ægtesiab, Brudgommens to SIstre· 
Brut-ens- Moder og heut-es site SI- 
Ieude mev Ægtefceller samt desuden 

Hexe Bei-met 
Pakt-Or Simonfen takte ti! Forsam- 

liugeu og mindede Silvbrudeparret 
J Im bestens Gvdhed inwd dem; maaste 
Y- Bevor blevet stuffet pasa munge Maa- 

dtt, og alt ille var gaaet, som de havdt 
» fstsct og ventet; men saa kunde de bog 
W visfe paa, at Herren ved bedrt 
end vi selv, hvad der tjsener os til 

W 
Reh Sang vg Santtale svandi Da- 

geu, iom længe vil mindes af Denn- 

MK Danielsen er en Bruder til af- 
dee Psstpt J.J. Danielsen af dei da- 
W daust-lutherste Hirtesamfund 

sp En Deltager. 

Luk, Wi-. 

III lisefrem Vyggeepisdemi raser fot 
M i M Luci; men jeg ten!ek, at 
W vel suart lægger Bestag pas 

singt Forum-ins til III-kamt 
M Inst M Mem-stet, der kom- 

«sy»eu, es spat de kommet fra, 
M Mig- IMM vg sm- 
Dttfix It W mig mgeuluude 
M Osaka-de for itte at 

komme videre i Konflikt med Sandliei 
DSUZ Men jeg haaber, der man oæke 

en af »Dansteren«s Abonnenter dåanxst 

Byens Jndvaanere, der tnn give Bis. 
dets Lasere lidt kedre «Lply5ni.:a o.n 

Byens Forhold og Vcrtft. 
— En Banlhygnina er for Tiden 

und-er Opførelsr. J diese gode Tic;:« 
knaa Folk jo have en fitter Plad-:«—, 
hvor de kan gemnie dates Penns. Jn. 
er nu en Bank ct fittert GemmestedZ 

Dettse Spørgsmanl tan »den Toivl be: 

ftceftige somme Foltz Tanter, og jea 
jtcn for saa vidt smnpatisere med dem; 
lthi jeg erindrer jo selv, at der for 
lfaa Aar fiden tin-them etsi.7terede»en 
ondartet Bantepidemi, og for tin-rote- 

rende ser det ud til, at Revere driver 

en vel udstrakt Bankforretning, og 
hvem ved, om de itte oasaa tunde 

faa Lyft til at undersoge, hvad Ban- 
ten i Luct indeholder2 

— En danft Staater ded Navn 

Andersen, fom viftnot er kommen fra 
Minneapolis, har en ftor Bngnina 
under Opføtelse: han bar tillige tobt 

en Del Land paa forstelliae Pladsser 
her i Nærheden, deribla.idt en Fortv, 
gsodt en Mil fra Luct, hoor han har 
Slagterhus. 

—- M. C. Jener har rentet fln 
Form ud til sine Sonner og hat irre- 
løbig taget Bopcel i. Luct. Den Farin, 
som han for faa Aar sxden todte af 

Peder Andreafen, og som i de tre 

sidste Aar hat veret rentet ud til N. 

P. Ditlevsen, er nu rentet ud til -:n 

Mand, fom for tort Tid tom her til 

Landet fra Danmart. N. P. Ditlef- 
sen er rejst ud paa sin Farm i Luct, 
som han i Sommer todte af Johan 
Msller 

— Miss. Christine Bille er rejst ned 

Paa Stolen i Hutchinson, og Christme 
Nielsen har overtaget hendes Plads i 

Sondagsstolen. 
—- Mifs. Sorensem Paftor Sonn- 

sens Seiten fom har været hos fin 
Brod-er i Sommer, er kejft tilbage til 

Cedar Falls· 

Fm Pottawatamic, Co, Ja. 
Man tan doa vist itte talde os Tan- 

ste her i Potta. Eo. ubeftedne, ttii vi 

plejer tun at meddele lidt fra vor bat- 
tede Verden en Gang hoert lialve Aar- 

Om vi ellers huster ret, faa er des 

derfor nu pasa Tiden. 
—- Sidste Sondag havde di inge- 

Gudstjeneste paa Grund af, at vi. va1 

huren til Kirteindvielse i Counci 

Vlusss. —- Desvcerre var Veiret sac 
toldt, at de flesie blev hjemme. — 

Blandt de modige, som turde trods· 
Frosten, tan nævnes Peter Bondo 
Biggo Hansen og Peter Nielsen. V 
tan itte andet end onste oore Venne1 
i Council Blusss til Lytte med dereå 

nhe Kitte. Udvendig er den ret smut 
« 

indvendig fynes vi Landhoer, om v 

» 
ellers tsr have en Mening, at den not 
tunde vcere mere stilfuld 

— Martin Christossersens Huftrt 
og lille Dotter har vcetet Paa Shgelis 
sten i den senere Tib, den sidste at- 

»Ringorm«- 
—- Lars Nielsens Ssn Herman, de1 

har vceret syg over et halvt Aar af et 

Svulst i Maven, fom Legerne i Ostia- 
ha forgceves forspgte paa at borttage 
har vceret meget daarlig igen i den se- 
nere Tib. Doktoren mener dog, efte1 
at have aabnet en Byld i hanö en( 

Side, at der et Mulighed for at han 
tan tomme sig. Maatte det sie! 

—- hans P. Hausen- har ogfaa vceret 

syg, man siget af Nervegigt. For at 

Lesen bedre tunde tilfe ham, flyttede 
han nd til sin Svigerfader Riels Ol- 
sen ved Repla, hvor han var i nogen 
Tit-. han er dog nu atter kommen 

tithap 
—- En as vore unge Man-d var for- 

leden Sindag saa nheldig at bleve 
siubbet ned af en Kaste, sont stod i 
Kittestaldem hvorpaa than havde sat 
sig. Derved forftuvede han sm ent 

Mand, saa han endnu itte tan beuge 
den. Beet mere forsigtig neefte Gang. 
Nielst 

—- Det staaende Samtaleemne for 
Tiden er Telefonen Nebraste Tele- 
fon Co. lægger nemlig en Linie nd til 
oD fra Council Muth Flere as Me- 
nishedens Folt stal not folge med Ti- 
den »og have Fettson ja selv Pastor 
Grill vit not itte staa tilbage i haben- 
seende. Neste Gang tan vi forhaabent- 
ltg send- Dansieren vore Nyhedet pr. 
Telefon 

—- Her 1 Potia. co. vidfte vi. Me, at 
W form-de Kitte havde flere end to 
M, og her bot endda en af Stole- 
Mitmen- Medlemmet, nien maasie 
M tun et Pastrs Sie, der set dobbeM 

Speetatu 

Danmarh -» 
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Vor chlfers Kikkc e Aalborg 
—- 

Aalborg hat i dette Efteraar faasct 
fin tredie Sognetirke. Dct er ikke saa 

Hlille en Ratte af offentligc Bygningser,« 
der i den sidste Uennefkcaldet hat reift 
sig i den hurtig voksente nordjydske 
Ztiftsstad. Etat-en bar fulgt med i 

Ubvitiingem nn Kateoralstole, m) 

Toldbod, nn Bankgaarlx Amt og 
Kommune er gaaet frem i Jlmatsch: 
Fire ftore Koknxnuneskoler, LIMIng 
has, OlrbejdganstaKL Aldewomsasyl, 
og nu farrest paa Tagsordene en ny 
Fattiggaard. 

Kun Kirkefagen blev der ftadig ikke 

rørt ded, medens Bnen vokfede fta 
5500 til ZLJUO Mennesier, ikle fotdi 
man manglede Blik for Nødvendighe- 
den; men Foltekirken savnet ten Selts- 

bestemmelfe i· sine egne Anliggender, 
fom enhver Kommune i dort ftie Land 
er i Besiddelse af. En Menighed hat 
ikte i sin Magt —- hvot stor saa Tran- 

gen er, cg hvor ufoesvarlig mindeer 
sættelse et -— at bngge sig en Kitke 

og ligne Udgi.fterne paa sine Medlem- 
mer. Vil man frem, et der tun en 

Vej, det ftie Initiativ. 
Og til dette stal der baade Mod og 

Tro. De, fom gaat i Spidfen, naat 

der stal bygges en Ritte, maa give de 

fotste og ststste Gavm de maa satn 
en Laurentius med Tiggekpofen bankeä 

saa at sige paa hvet Mands Dsez deI 
maa udfsre et strengt Arbejde fra for« 
Grundsienen nedlægges til eftek Kir- 
teng Jndvielse; de maa vaete Garanter 
for, at Kirken afgives uten Geld, tet 

vil sige: de maa betale det evntuelle, 
del aldtig udeblivenbe Undekstud. 

Den, sont sitiver bis-se Liniet, vildc 

gerne gpre sig til Toll for denne Ism- 
se af Talnernlighed, der Isret sig i 

Menigheten i Aalborg over for den 

Komite, som med saadanne Villaat 
for Øje i 1897 traadte samtnen for at 

faa ver Frelsets Kirke bygget som 
Sognekirke for den, mest af Arbeiter-: 
bebt-ede, folletige vestlige BydeL 

Dei var folgende 7 Mand: Atti- 
tekt Bors, Fabrikant Kragelund· 
Grosseret Hans Later, Fabrikant F. 
C- Obel, Sagfsret Knud Petetfen, 
Murmestct ·J- Rasmussen og Amt- 
mand Simony, den Gang Besens- 
Botximcfier. Ved sidstncevntes For- 
flnttelse tkaadie Etatgraad Hang 
Holm i Jan-s Plads. 

Kirkcindviclsc. 

Ofenfz den til-. NOT Den ntxc 

Kirke i Ocean Linsgar-Rirlen, 
blev i Daq lmjtjcelig indviet i Oder- 
væselse af Fkultugmini.s!cr J. C. Chri- 
stense1:, Tepartemetttsfchef Holm, Kon- 

torchef Damm-, Byens civile og mill- 

tæreAulotiter,Bytaadets Medlemmer- 
med flere. Stiftgprovst Balslev sure- 
tog Jndvielsen, hvorefter Sognepm- 
sten, Paftor Rud, predilede over Da- 

gens Telst. Den s1nulle, lyse og hygge- 
lige Ki.rte ex opsprt efter Tegning af 
Atkitelt Jacobsen, Odense. 

Eftet Jndvielsen afholdtes der paa 
Raadhuset en Fkoloft, hvori deltog ca. 

70 Herrn og Damen Her talte Stift- 
amtmand Jonquietes for Kongen, og 
Stiftsvrovften fot Kultusminifteren. 

Kultusministrren taltede. Her i 

Odenfe, midt i Daumen-L lom han til 
at tcenke paa Midtpunitets Betydning. 
Naak en By blev stim, byggede den 

flete Kitkek, men Midwunltet i disse 
blev dog det samme: Ordet og Sakra- 
menteenr. Dei var et Gode for Byen, 
at den havde faaet den nye Kitte, der 

tunde satnle en Kredö om sig, som ssgte 
til del Midtpunkt, der i inderligste 
Forstand var Midtpunltet for alt 
Mennestets aandelige Liv· Gudsftygt 
var udmærtet, men Gudsfkygt partet 
med borgetlig Dygtigbed var endnu 
bedte end den bate Gudsfrygi. For 
at blive gode Borgere var det Zenit-ler- 
tid nsdvendigt at have et Midtpunckt 
sont Wirken at spge hen til. Sluttelig 
Instede Ministeten Vyen til Lylle med 

den nye Kiste. 
W 

Smaanyt 
Bedbæl Stole. Den nye 

Stole, fom for Tiden bygges i Tritt-d 
Hegn i Vedbeeh er nu under Tag og 

færdig, hvad det udvendige angetan 
Del antages i Fslge «Lyngby Av.«, 
at Stolen vil vcete færdig til Brug den 
I. April n. A. 

r Origsretödonn Ryborz dei- 
29. November. Fite Soldatet her er i 

Baar ved Krigsretten idsmt fra 20 til 
Bd Dages mørk Arrzst paa. indskrcenlet 
Kost for Opscetsighed iniod Linn-tier- 
løjtnant, Baron Bille-!Brohe. 

S e l v in o r b. Den HO. November 
bdt Gkvsferer K. E. JJioinm-:, Koch-.- 
havn, beredet sig Lioet de i sit Kon- 
Wk at finde sig en Revolverkugi-: i 

Oovedei. 
Den asdode, der var i en Alb-er as 

57 Aar, har i lckngerse Tid lin af cn 

Ingrimm der truede med at angribe 
Imng Forstand. Et Par Gange hat 
ban haft Hjerneblødninger, og i den 

sidste Tid var han mere fis-g end t:ogen- 

finde. Til Titer kunde han got-: et 

halvt forstvrret Jnotryi, og han havoe 
ondt vcd at passe fm Iorretning. 

Dræbt as Toget Toget, der 

afgit sra Kobenhavn den JO. Novem- 
ber, Efterrniddag Kl. 4,20, overlørte, 
da det iom til Roskilk-:, Lokomotiv- 
fsrer A. E. Hellstern. Dei maa an- 

tages, at han i det samtne hat oillet 

passen over Stinnerne, da Ulntlen 
stete lige ved Rostilde Station. Hell- 
stern blev frygtelig tilredt og dpde sie- 
blitlelixi. Han esterlad:r sig Ente og 
site Born. Han var ca. 40 Aar og 

gjorde sor Tit-en Tjeneste paa Golds- 

banegaarden. 

AdjunitAndr. Sch. Stren- 
berg. er i disse Dage vendt tilbage 
sra Amerika efter i noaet orer tos 
Manneker at have studeret ossentlige 
Biblioteter og derez Samarbejde med; 
de ossentlige Stoler i De forenede 
Fristater. i 

Kirteindvielse. Aalöotg,? 
den 29· Nov. Bistop Frederik Nielsens 
indvier i Morgen Bangsdostrand Kiste 

.og Stnoag den 14. December Borupso 
sei-Je i Hundborg Sogn. 

Faldet overbord. Horsens, 
den 80. Nov. Fra Galeasen »Mutt- 
gen«, Kapter Helgesen, of Stavanger, 
cer sor Tiden ligger her i Harmen, 
iath i Nat ved Ettioen Bedstemanden, 
Dansieren Christoffer Christossersen 
overboro og drutnede. Stibäzkolte 
Qle Thorvaldsen sprang ud for at 
rcksde hom, mscn var nær selv driitnet. 

Han blev ester en halo Snes Minut- 
tiers Forløb i beoidstlos Tilftand reodet 

as Havnevægteren. 

Tyveri fraPolatker- Hor- 
·s-:ns, den RO. Nov. Da en Del Po- 
latler sra Bngholm og Mosegaard red 

Horsenö i Dag sinlre rejse hjem til 

Polen, opdagede en as dem pludselig 
paa Horsens Banegaard, at hans og 
«l«,ans Families opsparede Fortjeneste, 
ialt 420 Kr» var stjaalet sra hom· 
Han har ingen Formodning om, hvor 
eller hvornaar Pengene er skastjaalet 
hom. 

O de n se har nu 39,989 Jndbyg- 
gere, 87 fette end i Fior· 

Ny Frugtsastfabrit. J 
Langca, der ligget midt i en as Inl- 
lands bedste Frugtegne, har det kendte 
Binsirma Waldernar Petersen i KI- 
benhaon lobt et storre Akeal, sont Dr. 
Petersen agter at anvende til Anlceg 
as en Frugtsastsabtit i stotte Stil. 

Sanatoriet ved Ryr. Ar- 
bejdet ved Nationalsoteningens nye 
Somiorium ved Rye er ester afholdt 
Lieitation overdraget til Tonwer- 
mestrene T. V. hausen og N- P. Mel- 
sen as Silteborg. 

Grevinde Adeline Schim- 
m e l rn a n hat nu solgt fin Missions- 

sintter »Dum« til en Mund i Philo- 
delphia. Med denne Bau-d hat hun be- 
stgt mange havne i Europa, samt 
sejlet paa de tstlige Jndsser i de For- 
enede Stater og udsstt meget velsignels 
sesrigt Arbeit-e sor Ssmænd og Zitte- 
te. Da »Dum« var i Chicago i 1898. 
blev 84,000 Portioner Mad uddelt til 
ttængende Personen 

Den danste Diakonisse- 
stiftelse i Kobenhavn hat net-m 
ndsendt sin Aatsbetetning. Der er 

i Fslge sdenne ved Stiftelsen 171 Dia- 
tonisser og 99 Beides-steh spenden 10Y 
paa sorelsbig Prove, tilsasmmen 280 
Sister. Diakonissestistelsenö Jndtcegt 
og Udgtst balancetede for Aaret 1901. 
med Stamm money Stifters-us spie-I 
statedetinde er Festen- S. Zenktnmw1 
Den dansle Konge er denö Protettor.l 

Indiens-U Forteden Nat er der 
sbisaaet Jnvbrud i Paarup Kirle og 
hoc Mejetibestyret F. Olsen, Stegsted. 

J Kitten er Blolten og den ense Bssse 
Ipbtudt, og Jndholrs:t, sandinnligvis 
,enimoo 100 Kr. stjaal-:.t Hos Ol- 
sen et det stjaalet en Tel Toj og 

Føvevarer Man hat intet Spot as 
Invent- 

Aftenlæsning. 
J disse lange Vinterastenxr er dir 

god Lejlighed til at gøte sig bekendt 

med noget af al den ri.geLit-:tat11r, som 
sind-es i det danste Sprog. 

Dei vil væte stønt, om man i dansle 
Hjem tunde satnle sig om Opictsning 
as nogle as de bedste da.tsle Forfattere 
og derved bevate det danlte Sprog i 

den bedste Form blandt vote Landg- 
mcrnd i et Land, hvor det et faa meget 
udsat«for at blive blandet med et 

stemmed Sptog. 
Flete danste og notsle Fotfatterit 

et ovstrsat paa engelsl, men det vil 

dog altid vate bedst at les-: Fotsatt-er- 
nesi detes eget Sptog. Der er vakt 

en meget varm Interesse for notdist 
Sptog og Literatur blandt andre Fol- 
leslag. Det vilde detsor vcete en Stam, 
om vi ilte stulde lende mere til vor 

egen rige Literatur end de fremmede 
Nationer » 

Der hat nldtig vætet saa god Lsc j- 
lighed til at faa den bedste dansie Li- 

tetatut, som nu, da Danisb Luth. 
Publ. House i Blair, Nebr» hat det 

sietste og tigeste Udvalg as al danst 
Literatur sont nogensinde hat veret 

impotteret til Amerika- 

s—--«. 

Julestjctnen. 
Vi hat verret saa heldige i Aar at 

faa den fsrste Forsendelse as »Juk- 
stjetnen«, som er kommen til Amerika. 
eDen var afsendt sra Danmatl 14 

Dage, fsr «Julestjetnen« udlom det- 

hjemme. 
Da vi. hat et stort Parti, ventet vi, 

at alle, som Inslet »Julesijetnen« for 
1902, vil lunne saa den. Den et i 

Aar smuklere og rigete udstytet end 

zsædvanlig og er ubetinget det bedste 
Julehefte, som udgaat i Danmart. 
Den indeholder vitleligt Julestos og 

ilke som andre Jnlebestet en hel Del 

szet og Grin, men ægte, sund Juk- 
ilæsning passende fot den state Obj- 
tid og mindende om Julen hjemme i 

vott Fodeland iDen vil talde tilbage 
mange Etindringet derihjemtne sta, be- 

tige ethvett Hjem med glade Tonlet 

og bringe Velsignelse til de Hjem, 
hvor den kommen 

Den faas i Danish Luth. Publ. 
Heule, Blait, Nebr» og kostet lun 
50 Cents i pragtfuldt Qmslag. 

Svin oa Korn ck Verm-n 
Mc Pä. of Rom-TO Stock Foocl vil forbindke 
Srqbom has Evinene km svare 75 Vu- 
Mnst Livisikkh kostet detimet. Ewlaks 
von M anes Prove. Vrisen er S7.50 M- 

100 Mä. Forbinbrer ntsibog Haufen-, US 
de lægger Here Mo· Mer innen Veto-ins- 

Aoon ss stock Fooo c0·- 
M sann-sc knsss -. coun« il Hin-Am M. 

Triniiatis 
Zollege g-; 

Seminarium 
Blaik, Nebr» 

beeynder sin Vintertormin 1 Desc 
Skolcn hin- otte faste Leere-ne Den 

tilbyder l"n(1ervisning i folgende 
Afdelingen 
Collese Depart-mut- 

nonusl ver-many 
sit-Inn- Depart-send 

liessen-le pepsmssum 
Music Deo-mumi. 

Fordere-send- ieolosiilc Ists-link 
ceoloqislt Insele 

For Unbervisning Kost og Logi 815 om 

Man-Jedem 8119 for hele Stoleuaret (34 
Uger). 

En Del af Reiseomkostniugerne betales 
for dem, der kommer langvejs fra. 

God Lejlighed for Nykommere til at lee- 
re at tale, lese og skkive engem. 

—- Skriv ester Katalog. — 

Nærmere Oplysning faas ved at ben- 
vende sig til en af undertegnede. 
P. s. Vlc, KR. ÄNKER, 

BLAlR, REISE- 

uoWwEsTknn 
! Baum 

JF 1«:.8z M. v. R. R. er den bedste 
l 

) til og fra 

ISukkcrrocmarkerne 
-J-- 

Nord-Nebraska. 

Ansehn ovttkokz 
Hutchinson. Minn. Akt-. 

hin· nn cftcr ti) kiIiuunsd--1·- A I«hcj(1(-. 
UL 200 Islisxctk mul Pliuls til WU fIHc 

Eil grmnlizx vj(«-(-n-kuh(s25;x l«(1(1a:1« 

’"’!N’· WITH i on kristctixx Ainni. Til- 

DFUCS ungc XII-nd »k- vamksrj 

ni Departementer: —- 

QSLEEHEL edlng ALLE-ALLE 
Iklchcltsruf .«X!«ts.Hin-h-1s):-i)fscic::t«kk, 
Muts Academy. ALLE-g 

Ps«rh(-r(-(1(snch til thut-ist- 
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