
Hortespondancer 
Gnaden 

Meget blivet strevet, og mere bliver 

Ialt om Landet Canada i oisse Tiber, 
pg bei set ud, sont bei er et megei 
vigtigt Spotggmaal at droite, og det 

hat vel ogsaa sine berettigede Grunde, 
særlig med Hensyn til Emigkationen 
Jeg twer, at det er itke os Danskere, 
sont et Folk fra de nordlige Lande oa 

jom fodte Lanoinænd, mindst vigtiat 
.ot sinde Land med et aodt Rlinia oft 

godt Agetbrua,hvor vi paa billige Vil- 
taar into smaa Midler kan faa og et 

godt Hieni. Med dette Maal for Øje 
.og med Bpn til Herren om hans Vei- 
slgnelfe reiste jeg oa en god Ven af 
mig til Canada i December Maanety 
og da jeg tænter, at manae af vore- 

Landsmænd omtrina i De forftelliae 
Menigheden kan onfte at here noaet 
om dette Land, vil jea ber mehr-ele, 
hvad vi faa af Landet, og hvad vi 

tænker bekom. 
Bi tom over Grændfen ved »Tor- 

tal«, toter Nord og Vest 550 Mil gen- 
uem Mftritt ,,Assinibora«, hvor alt 
er Prærie og itte et Træ eller en Buft 
It fe, saa langt Øjet retten Her siges 
at viere 2 a 300 Fod til Band. Ef- 
skek at vcte kommen ud af dette Distritt 
dsgen 100 Mil indi Distrittet »Allon- 
sta« til Byen »Calgary« stifter vi Tog 
og gaar «lige Nord 77 Mil til Byen 
»Jnnesfail«, hoor vi hat bestemi at 

stoppe, og nu faa det ftont ud med 

Tretet. Dagen efter, vi tom der, sit 
di en Mond til at tote for os ud i« 

Landet veft for Byem vi tørte 15 Mil, 
sit vi naaeoe Land, Ver tunde faaes 
sont Homesteadx undervejg havde vi 

bengt et Mejeri, hvor vi. traf to dansle 
Mejerister. Landet et bolaeformigt 
med afvetslende Stov og aabent Land; 
vi havde aldrig set, saa godt Gras- 
Iand for og saa rigt og gsoot Ho, — o- 
de stote Høftatte! Koekne og Hestene 
gik nd og ind i Staldene efter Behaa. 
Jorden er and, ca. to Fod fort Muld 

og Letunderlag. Alle Elsas ,,small 
gratu« gkor frodiat oa aiver et aodt 
Udbytte, men«det ser ud, fom Foli 
fctlig dnrker chraavL oa det forftaas 

jo godt, naar vi ser, der er en Lvers 

find af aodt Grase oa Ho, som er faa 
tigt, at de feber Veres Kreaturer ined 

HI- aslene, og de er avdez der toster saa- 
jedes itte noaet at fode Kreaturer. 

Regetingen hat anlaat Mejerier paa 

sorslellige Sterben hoor Fatmerne, om 

de vil, tan bringe deres Fløde oa faa 
Malt, efterfom Priferne paa Smor 
et. Alle Produtter er i en god Pris: 
thi de bar et qodt Marted End over 

Britisch Columbia oa Vefttnsten 
Klimaet er godt der, thi Lqueri er 

san let og klar, hviltet tilstrives Bier- 
gene, vi tydelig ser on lang-Z Gransen 
If Britisch Columbia, 85 Mile fta os. 

Dei er meft blitftille, faa vi marteve 
itte ;meget til, at det var koldt, endstønt 
det var 12 Gr. under Zeno Der bru- 

ges itte at have Jlo i Kattelovnen 
oin Ratten, da Kulden ikte fom her 
iRebtasia med den megen Vino tran- 

get ind. Sneen befværer dem i.tke, da 
don- som Folge af oet stille Vejr fal- 
det iævnt og aioer god Sternes-re 
Port Jndtryk af Lanoet, Klimact oa 

Fuholdene er, at vi her tan faa aodt 
Land i et godt Klima oq Udsiat til 
at faa os et Hjem for os selv oa vaete 

iStand til at begynde med smaa Mid- 

let, da man Ved at have nogle faa 
Maltetser og nsogle Hans itrats hat 
Judicgt til at leve af oa saa uden 

M Udgift fnart vil have en Flok 
Mtnrer. Saa langt var vi meget 
Minos med det hele; men vi havde 
W det sidste, men vigtiafte Spottw- 

Iowalage under Overvejelse, nemlig 
Poe eforhold, thi at leve her alene 

M flere Guds Folk med os og uden 

W til at faa en Menighed og en 

Mc Tjenet vilde og tunde vi tttr. 
si sit Mten til at holde to Sections 
III for oi i tre Uger, thi oi var em- 

IIIL fkte paa, at naar vi tom hjem 
FG who, saa vilde vi blive i det 
M feks til at rejfe derop. Nu er 

J « sti- Donftere, som hat taget Home- 
-Isd CIO Art-ex og min Ben, som var 

Esed Its, hat endvideee tobt en halv 
«W Un af den fortnede danste 
w Ortstr- hot lot-et at tage met- 

Mte er oi lovet af den 
;"- As Mings Agent her i Om- 

H M to Tonmships lige op til 

ji«-z est-meet in et dann Seit- 
J HI- hetten hat ogsaa her vift 
M enod os Af Landet er 

s« Section homestead og det 
spMkondlantx sont fclges for 

s« Ost. Im spaa 19 Ine- Betaling 

eller ogsaa kontantx en Homeslead ko- 
stet 10 Poll. 

Om twgen af Edet, take Læsete, 
hat trenkt at rejse til Canava, faa vil 
jeg made eder til at rejse Vesi; thi der 
et mildere Bejr og gode Forhold, og 
km nogen as ede: vil reife og slutte 
ever til os og onster andre Oplys—nin- 
gek, saa sttiv til mig, og jeg vil Være 

glad ved at besvate edets Bkeve og 
sende ever Kott og andre Bestrivelser. 

Omaba, Nebr» Febr. 14. 1908. 

Henty Lassen, 
2892 Miami St» Omaha, Nebr. 

Jannik einsch, Numbetland Mille-, 
Mc Madg Mein-n Abt-ne Wehen 
kane I jenem Lmnine nrauhen hoek 
Um cum 
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Denn-d bringe-z m but-trug Tut nl dc mrc 

Wink-nd Hex-ten v:lstgne dem alte mr den-g 
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Vi ønsker Farmere Its-: 
Lnnil 

iUUI r linl ( uunn l((s(l-t(-(snnst81)li«- 
Un »gut«-. LW Pri-« r l.- --uc X ilknnk sen-l 
! Fuss-»ll ka Pf l-ll.-’Ic til 

A. Muts-IV Waden-, Minn. 

All-E ZW BUis 
MED 

AMERICAN LINE 

Tskstz 1)4N.")tuk :;«.-.-;.-.;::«" 
God Helmide Lgk das-tm Reise. 

Udmkckhcdc Icawmmcliabcch 

AMERICAN LlNE's Skilm »Im-ins km 
New osh til Soutbamotoa jin-r Sind-C man 
tm o Ilsdelpbts til liyemool Inst-c tot-dank 

kurtsthulsl i Ein-Zinsw- 
Funnllsptultks Mut-Hof km Imnnmkk 

Ins-Umlau- hl »Ho- Hmlkicr i ch- inrenmies stu- 
ck Flut-It Cucusthk 

Pan-sonser besass-sc- til Din- 
mskk oft-·- lsvsste kais-. 

Ti111k1ivnsmnnennen-Only-stinken 

International serv-We Manns co» 
(’«r. l)(-«rl»«-« ki Unsinn-Lim- st 

chicago. 

of Dem-. Bona, Iom sirivrk I- 
mu er qodt hast can, bse man aber-um 

paa· serv fLeu eae for entwer, kam ihmsom on- 
«-· mai Busenan i 

msintsethtningf 
Stadt-s Ille m 
Muster-h wen 
tun mod For- 
Ili-d0bktalma, 
II 00 iok et Ist. 
50 Sei-to soc s 
Manns-Mys- 
ceuts for sMaas 
nehm 10 cease 
for enkelt hem- 

c. C. der-km us Thomas St. .. St. Beut, thk 

Lake-. 
En Fortælling af V. l- 

—294 Siden- 

J Omflag 60 Cents. 

Hans-h Luth. Publ· »Hast-. 
Maik. Nebr- 

lron 
Mountain 

Route. 
Det store sydvestssystem.« 

Den mest direkte Line km 
OMAHA 

Viä 

Kansas City og st. Louis 

til Placlser mod 

ØST, sYD og sYDVEST. 

Hut Syrinx-» Ark» Sim Anton50, 

Tex« ug alle Stock-r mutl Ust Oks Yes-L 

Horn-end Dein om I«n(1·-rr«-minxx til 

T. F. m )1)l-«M«JY. 
l’·«1.-..-:u»s--r- »k- lkilhskitgcsnL 

Hinab-« Nishi-. 

H. (·. T( IXVNSENIL 
U. P. s- "1«. Ä» st. Luni» Mu- 

Uicluncterbalsam 
er tilvirkct eftcr den brkrndte danske Dok- 
tor Hrnrik Zrhmidtö originnie Recevt og 
ct derspr ingcn Humbug. Anbrfales der 
for som det bcdfte Lasqrmiddcl til cnhvet 
lidcnde. Toirige Anbefaliuger haves. 
Vidunderbaliamen borttagrr fuldstkkndigt 
Klippe-nich Fromm-, Excm Ligtorne, 
Vorter. haatd Hub og lasqcr Sank. In- 

besales iom et fortrintigt Middcl mod m 

og revnede beendet-, giver tilmed en fmuk 
og klar Iint og fjcmer beenden al over-- 

flødig Haarvætst Fang i to Starr-elfe- 
med Brugsanvisning, « bot og Bl. 

P. Freverifien ne Co» 
Box« 65 Cluch Cook Eo» Jll- 

QLMPMUO WILL-L 

SzTræcrg 
og got det vasnt og hygaeiiat omkring hiem 
met. Notst Gran oq Juni 8110 pr. Iw- 
Hoakdspre Krug trasek holv Brig ch be- 
tolek Fasten Rom Katalog, sont fokkla ek, 
hvokledeo Im me ital plantes og behaudled 
iaavel Sommer iom Visite-, sent-es fru. 

Sinn nkako 

Auan Latium 
an Grovez Vucna Vtsta Co» Iowa. 

—l 

jeg sende til enhvet, sont stulde Inste 
at faa den. Den giver fuld Oplyöning 
til dem, som vnstet at dtage heult-. 
Send mig edets Navn og Adresse 
og et 2c Stamp, og den slal blive edet 

ttlsendi. Endvidere slal vi forstge at 

tage imod edet, naar J tomrner, og vise 
edet omtting. bvis J vil lade os vide, 
naar J tommet. 

Saa hermed en lærlig Hilsen. 
J. P. O l s e n, 

Bot 480, Eugene, Oregon. 

Oleandet, Cal. 

Jtle saa lidt Sygdom hat der 

herstet her van Egnen i den senere 
Tib, dog mest blandt Bornene, iscet 
Mæslinget, og inde i Fresno findes 
der jo slete Tilscelde as Koppetz saa 
man hat endogsaa icentt paa at lulte 
de offentlhge Stolet· 

—- Pastor Andreasen ved Ecerton 
var syg af Mæslinger og tom nogen- 
lunde ovet det, men sit siden et Til- 
bagefald, oel not grundet paa, at hon 
tom for tidligt ud eftet forste Sys- 
dotn; han hat maattet holde Sengen 
i lcengete Tid, men er nu i Bedring. 
Pastotetne Jobnson og Ostetgaatd hat 
maattet ptcedite i hans Platz-T mens 

han var svg. Til visse Tider tan det 

jo viere godt not at have en For-statt- 
ningstnand i Baghold. 

— Lydia Ostergaatd hat ogsaa ve- 

tet paa Svgelisten i den senete Tid, 
men er not over det verste. Dei vat 

vel not en statt Fortslelse; thi det hat 
veret lidt toldt het i den senkte Tib. 

— Fotleden havde vt est Ohnm- 
stel«se, idet to Mænd fta Osten dum- 

pede ind paa os uden mindste Vatsel. 
Det var Pastot H. Hausen fta Ken- 
make N. D» og Mk. Linden sta Chi- 
cago. Vi vate glade ved detes Des-S, 
men vi vate itte glcwe ved, at de havde 
et saa sorfætdeligt Hastvætt, men vi 
maa jo undstylde Folt fta Osten, for 
de baade tomtnet og gaat mev Jeru- 
banesart. Men hvis slere as vott alter- 
lcmdste Folt sknlde pnste at glæde os 
med et Wes-A. saa vil vi gerne siae til 
edel-, Vennet: tag god Tib, thi vi hat 
det ilte saa traolt her, da vi ingen Vin- 
:et hat af noan Betndning, laa vi tan 
not tage det med Ro. 

Pastot Hausen fil Anledning til at 

aflcegge et Pat Vi.dnesbytd, som flete 
oar glade veo, da ha:t jo vat tendt het 
as flere as vore Lands-intend. Eiter tte 

Tages Lphold fortsattes Reisen til 
Los Angeleg, hvor Post-or Hansen 
stnlde vtædile den paasslgende Son- 
dag. Tat for Besøget, Venner, og sor 
Timerne, vi tilsbtagte samtnen i bro- 

detlia Enheo 
— Paltot Dstetgaard havde Be- 

soa i Dag as Pastot P. Rasmugien og 
nsogle Vennet sta Sinnes- 

— Mk. Geo. A. Pilegaard og Past. 
L. Johnson stal snatt en Tut op til 
Monnt Campbell og tage Landet i 
nærtnere Øjesyn, det hvor Bhen Mi. 
Camvbell et udlagt. Mr. Rohetet i 

Fresno hat lovet at ville give et Styl- 
le Land til Kirteäsjendom det, naar 

et vist Antal Dunste hat settlet ind 
det. 

—- Nu gaat det los her med at plante 
Kattoslet og Haveutter midt i Iebt. 
Undetlige Foreteelser. J Østen vilde 
man tænte, at dette var Galmands 
Brett 

1'-41-.«- -- ff---l4-- N- 

Fra Cedar Falls, Ja. « 

Anders Haner paa Clay Str. hat 
»folgt sit Hus for 81250.00 og agter 
not i en næk Fremtid med sin Fami- 
lie at rejse til Wis. 

—- Cbriftian Juhl bar lobt Lo- 
rens Judis Hus puu Blussö Sir. for 
8600.00· 

—- Niels P» Sorensen er i denne 

Uge med sm Familie flyttet ud paa 
en Farm ncer »New Hartford«, hvor 
han er lejet til at bestyre Formen. 

— Pastor N. Hansens meddelte os 

forrige Sondag Resultatet, som han 

og Kirieraadet var kommen til med 

Hensyn tilMotmonmissionemog vi maa 

sige, at for bem, der bar faaet Ker- 

ligheb til den Sag og allerede bidra- 
get til dens Fremme, var det en fand 
Stusselse, at denne Sag nu paa Grund 
af de« ftore Fotdi.nger, soin stilles, maa 

Udsckttes i det uvissr. 
— Mr- M. Jepsen og Dotter Ce- 

cilie fra Nashua, Ja, bespgte Son- 
dag og Mandag Anna Jepsen, der for 
Tiden opholder sig her og gaar paa 
Normal-Skolen. 

—- Flere af vore Farmere har be- 

gyndt at fokberede sig til Flytning. 
Jtte saa faa af vore Landsmænd vil 

stifte Plads til 1. Worts-. 

Dr. Romine, der udtrækler Tender 
smettefrit, vil være paa sit sont-or i 
Blair, Clifton HoteL i Dagene 2—8 

Marts. Ttænger De til Dentist 
Hiele vil De spare Penge og undgaa 
Smerter ved at henvende Dem til dam. 

Missionsmsdr. 
Qm Gud vil, bliver der Missions- 

mode i Vor Frelsers Kitte, Racine, 
fra 4. til 8- Marts —- begge Dage 
indbeiattede. Præfterne Dahlstrsm, 
C. Qllen og stllet vil præbite. 

Alle er veltomnel 
N. J. B i n g, Prckst. 

Tatfigclfr. 
Underteqnede bringet herved min 

hierteligite Tat til clle Landsmcend 
oinlring Euqene for dereg Gobed imod 

mig i Prøvelsens Tid ved et Pengebi- 
trag as 822.0(), for h«)iltet jeg enbnu 

engang siger mange Tat. Gud velsigi 
net ever alle. 
StJekaiciue Klemensen. 

.——-.-0-.-—— 

Danebo, Orc. 

Tiden gaar, og oi gaar med. For- 
andringer stet nu og da; noale kom- 

mer, andre gaar. Saaledes ogsaa her. 
Vor Prcest, Pastot P. L- C. Hansen, 
hat jo neinlig taget mod Kaldet fta 
Kitteraadet som Missionsprwft for 
San Francisco og Omegn, Cal. Han 
menek jo, at det er Herrens Billie, 
og saa vil Herren ogfaa not velsigne 
hang Gerning der ved ham, for han 
hat jo lovet at vcere med os alle Dage 
indtil Verdens Ende. Menigheden her 
taldte saa Paftot P. Rasmussen, Pot: 
lier, Cal» til ftemtidig Præfi og Sire- 
lesptget. Han shar nu ogsaa taget 
imod Kaldet herfta og vil til-flytte sin 
nye Virtfonihed i Midten af April. 
Pastor Haufen teifer hetfra omtting 
den forste April, saa vi kan itte andet 
end sige Herren Tat, at han attet hat 
sprget for en Hytde til os. Vi haode 
saa Menighedsmsde forleden angaa- 
ende en Præstebolig. Vi befluttede at 
vente fotelsbigt nied det for Øje at 
lobe det Hus til Efteraaret, fom vi nu 

tenter. Vi votser jo ftadigt, og flete 
og flere totnmer tixl, og jo flere vi er 

om at dkage Lasset, desto lettere aaar 
det, og shek er endnu Anledning til for 
fleke ai faa Lov til at slaa Folge. Vi 
hat haft lidt Frost og Sne i den sidste 
Uges Tidx men nu et det smult Beil-. 

Paitot H· Hausen, N. Dakota, 
og Mr. Linden fta Chicago belegte 05 

forleden paa deres Gennemrejse til Ca- 

lifornia. Pastor Haier prceditede i 
vor Kitte- Vi siget Tat for Vidnes- 
bntdet oa for Bei-get Korn iaen! 
Pastor Hansens hat været en Del 
fyge i den sidfte Tid. Te er doa nu 

alle i Bedrina. Te boer jo i Byen nu 

for TEdetL men aater at flytte paa 
Landet i. denne llae. Hansen hat jo 
folgt sit Hjem her i Bnen, en lille Dat- 
te! hat holdt sit Jndtoa hos dem 

saavel soni hog J. P. -Olesens. Carl 
Oslsen er for Tiden syg, men· dog i 

Bedrina 
— Mr. L. Berntzen byagede sidste 

Sommer en Silv, som han fyldte med 

gron Vittehavte. Han hat nu fodret 
sine Koet dermed i Vintet med et til- 
fredsstillende Resultat, hviltet jeg tan- 
ter vil have itte faa lidt Jndflydelse 
paa vor fremtidigeVelftand i Colonien, 
da flere har udta!t, at de vil bygge 
Silos til Sommer, oa Betntzen agter 
at byage en til og for-ge sit Antal af 
Kreatur-en Vittehavren groer nemlig 
meget frodig het, og der ital itte faa 
ftort Areal til at holde en Del Liset- 
paa. Berntzen mener, at han tan, 
naar han tommer i Gang, holde to 
Koer paa tre Art-es Land Aaret rundt, 
oa for Tiden toster Smøtret 30c., saa 
det tan not gaa an. Den alminde: 

lige Menina er, at vi stal faa bedre 
Høft til Sommer begtundet paa, at vi 
hat haft mere Frost og Sne end sed- 
oanligt, ihviltet man mener flulde ode- 
laegge en Del af de Jnfetter, som 
er flemine ved Frugten. 

— Ja, nu er det jo saa ved den : 

Tid igen, da Folt begynder at drage 
Best, og, trete Landsmænd, som agter 
It des-ge Bestlhsten, lceg eders Reife- 
plan, faa at J tan bei-ge Eugene, 
Drgeon. Sagen et jo denne, at det er 

zodt for Landsmænd at bo fatnmen, 
og sial vi i nogen Maade magte den 

ngasve at give vote Born en god leiste- « 

lig Opdtagelse i vor tcre luthi Kiste 
og i det danste ’Sprog, da jo flete vi 
er, desto lettere vil det veete for os T 

at genuemftrr. Med dette»Fotmaal 
for Øje hat vi degyndt her i en saa 
fmut Beliggenhed, sont findes, og nied « 

Jode klimatiste For-hold neer ved den 
lille, trivelige By Eugene. Vi er heu- 
sed 40 Familie-: her nu og ventet 
lfleite. Vi hat en sinnt« rummelig Kirte 
Ig Præst bosiddende tblandt os. Vi 
hat en trivelig "Stndagssiole. Bi 
hat-de en Del Sommetktole t Fior, 
Ig vi ventee at faa meee til Sommer. 

—- Byen Engene et i Fee-ed med at 

tdgive et Gmel-eh sont giver en Be- 
teivelse ask Mel-dem her saavel i 
sy sont pas LandetMed alle de soe- 
We JnsusiktgeenH Denne Bog vil —

-
-
-
-
.
«

 

Lamm-I og Coulter, Ja. 

Torgdag den 12. Febr. døce Hans 
danseng lille Dotter og bleo begtadet 
ma Coulter Ki.rkeqaard. Do Ritte. 
Haarden itte var indviet, blev den ind- 
Jiet samme Dag of Posiok Nielsen, 
set tastede Jord paa den kille Pige. 

— Couuer Kirkegaakd er iiie Na- 
saketh Menigheds Eiendom, men Me- 
kigheden hat faaet Lov at udtage en 

Bart til sit Brug. Menigheden hat 
Tilsyn med hele Kittegaakden 

— Anders Lotsen og Hustru hat 
Jegceret Optagelse i Menigheden, hvil- 
Eet vil sie Ssndag den 22. Febr. 

—- Der er itavl Bestceftigelse med 
it lægge sidste Atbefde paa Kitken i 
disse Dage. Dei er bestemt, at Kir- 
Ieindvielsen ster Stndag den 8. Marig 
ned Missionsmsde de 2 paafslgende 
Dage. Vi venter mange Fremmede 
ig baaber paa tig Velsignelse for os 
Ille. Kam endelig, saa mange som 
"an. 

JohanValdemar. 

Dr. Romine er den Tandlæge, der 
cdtrækter Deres Tændet smertefrit og 
aver et Scet Tandet for 85.00« Han 
mffes «i Blait fra 2-—8. Marts paa 
it Kontor, Clifton HoteL 

Kvittering 
fkt ijet til Pnsiok F. (5. J. Mille-r. 

Pgüok M.N. Andreasem JleaIId.,(Xal. AMICI 
« S. JobIIioII, leIId., Hal. 5 0» 

» P.RasmusseII,Se1Ina, Cal. JJIU 

« Ul. EX. Jenseit, Femdale, Hal. 500 
ts Haufen, Wortlaut-, ste. .'-.UII 

·s«"-. L4.(5hkif1iansen,Lomba, Neb. .').00 

P. V· U. Hausen, singen-, ste. .'-.0(I 
J. P. Herde, silbm Reb. 5.0» 

» A. IS. HaigmaIIII, Idarlth Iowa H .()0« 

P. J. T items-arti, Lleandnx Cal D WI 
« SK. Jst-mon, Wonpaca, Wiss. 2 00 

» Y. Jenfen, Nusktm Nebr. .'I.0» 
« Id. L. Fr. Mem-h All-m Lea 
Unmut ved gamle Reime-) 8.7.s3 

Paswr A. Was-nassen Mcsjkabh Jll. 5.0« 
» P. P. Its-IMM- FalIIIoIIIh, Me. III-» 

Mk. Jens Svimh, zion, Zwaslp 1(I.»II 
ME. P. P. JeIIieu og Seine, Athen 

Lea, Minn. III 
Panok m. Anfer, BlaIn Neb. JUIO 
Soll-ei i JmaIIIIelg Mgts., IIIIInPIoII LIMI- 
Jameg Hausen. vollenden Ja. 1.«» 
Pastor ts. H. M. Krole zaumth Ja. .'I.«0 
Ist· IT. Meisen, Algona, Ja. »Hu 

Pem »’«vetI«eII, Mateug« Ja. LUU 
Paswk Vl. L. J. Schuhu Monat Ja. :«I(I 

» J. Sm, TrIIfaIIt.Mjc1-. 2 »s« 
« A. Z. Iiielieth lsoIIlIeL Iowa LUIO 
« AHM AIIdeIIeII, VII-Ing- -.Tat. .-'p.00 

Th. rund MintteapolIg, MIIIII LUU 
Us· B Fichet « l.00 
Pastor. Th. N. »Halt-, tslk Horn, Ja. 5 00 

« J. PedekIeII, 7)aIIhoI1, S. Tak. Um 
Zug-II Heil-, Bkookltzn, klä. You Loc- 
J. N· has-used Wamloo, Iowa 1.00 
L. P. Justi, Ring-tax Ja. 2·0» 
Ughi-. .Ilvindefokeniag,61m Tale,Min. 5.00 
J. J. Juki-Mem Elm Tale, Mut-. 5.00 
Pastor J. P. Rast-Im thkoih, Wis. 2.00 
P.N.Schonaing, Haielwood Minn. 1.00 
Ists-n V. JepseIL Tit-, Ja. 1.00 
c. Iofi, Dazu-noch Minn. .50 

Ists-ad- itq Nemah, Wisconsin. 
Fred Niema, Hans Lotsen, !«.Thuesen, 
denkyPeIetfem 6.C.Rasmassen, Um. 
hausen, L. P. Nielien, Chr. Rast-az- 
ien, Anton-Meisen, Rasmns Wirtin-, 
Peter chkiftenfeu, M. Pagh. hvec fl. 12.00 
Jakob Hans-n, 3.00 
Lati Christener, Lle Jenseit, Mis. 
Vieh-rieth Chr. Spanien hvek 25k. 1 00 
Pafm H. P- Jttlim LI- 
JIIlius Jskgensuh Chr-. Soleniem M- 
Machiuien, NIelS Petetieiy Ehr. Lat- 
ieII, M« Mut-sen, erd zkinemhm 50e. 3.50 
Pasiot J. J. still-fig, Nachte, Wis. 5.00 
Mii. Peter Iholstrap, Argo, Nebr. 1.00 
Paul Mikkelien, 6.hicagv, Jll. 1,00 
Catiftiau LondeIh, Chicago 0,50 
Paswc P. F. A. B. T. Natier Chi- 

Umga, Jll. I 00 
Jmmanuelj Mah» Gaste-I, Cal. 7.75 
H. J. vae, Llp Ltchatd, Mo. 1.00 
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Brillant M()ntering. 
Kot-Erste Linie. 
Elekter Lys. 
Kot-l Täti. 
Jævn Bank-. 
llnmn stammen 

Fortkinlige Spisevogne- 
cis-ti- Læncztoievosne. 

Dersom De rei- 
ser mod Øst, 

bcd da Dei-es lukale Billet- 

agent dirigeke Dem 
Ost pas Iris Omaha via 

C. M· ö· st. P. Ry. 

dagtige 
Tag 

.... hver 
EEEE VPL 
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mellcm 

0m»»a ha 

Chisagso 
cchAGO, 
MILWAUKEE ö- 
ST. PAUL RY. 

Dis-Im- I.«Ii--. ;slnIi-(ls-lu: ktsnslt umso-r 
Xcsxnssf »Ist-s )lI1-»H«1k--««»Hu-IN Ist-r ist-»Es- 
xxsstpl losut tin-ist ins-ihm glisssnssislss Flut-— 
tisrjssu nf.-«»«"1u;.: «1·«Ht-«1()I«;«lI-ss»«( lsi 

Izu-k» hi-s-4-"l«s-;; Xiilinnlrrpus Kcmtsukt 
»F Akksishtssl «-1·-I-H-«Is(—tl(- u-t1 lmnspng 
Ist-Ninus nkslyslss nd LipktkirtIpL Huu 
Uns-Im us limnslkti le seit Nun-st- Ul ilen 
klar-»sp- UJIH llxssf Kssjos i Sumwwgtnsncs 
lHr n Islckknsk l,·-s«—(-I.s»n]»-. »Im ils-« »U- 
.i-(-I«Is- kzsu szssslss ««( Juki-« ssftssk Ist-links- 
(d«—ktst’ II-· Ikk(- ist »un- tlts its-! 

list "l I» nsisil ist us ·li·»—-- Tsm ssr ist »wirt- 
Hrntlp Kur-us— sinnst-Uns l««-·1»---III«:«lt-s 
rtgos )l-tl«.·h«s·l(st ssst Usskx--sn-««slsgl»-(I. 

F. A. NASH, 
Nisus-nd XII-tun Ag««111, 

1504 Fern-m St., Oasen-. 
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prcinlisterfm I)r. Basictts Mediml Institute gar bet 
L- nmste Tilbud, sum nagt-nimm- er bort om m wem-nd- 

llug as susrvøsz Eva-»die Vanwale og Tigiuc Atro- 
plm Tem- kr der absolut furitc Tilbud um fu« Behand- 

lmg fr Denncs »K»I"titx1:iun, der har verrct rtahleret i 30 Aar- 
Us Besiegt-Z Bchandtång » snm Tnssjnder as ltzexbxsdede 

vcd intet EksvcrimenL Ten goer til Sygdommetsg Nod 
ug beim-ever hurtigh Denne Behandling frier simks fm en- 
hver Folclie as Uraitlszhex Melanloti, Eva-Mk hukocnmelfe og 
neoslkmct humor. — En lovsonnig Mamnti give-s ior Hclbredrlse i ethvekt 
Titiaslde Jngen Mond ved fin sunde Fornuft vsl nægte sig ielv Lcjlighedeu 
M at faa denne Vrsvcbehandling im den itsrste Specialist i Nie Smdommy 
Verden nogensinde hat kendt· — Boger frit paa Fotlangende. Adresse: 
vi· Amen leitest Iman A Ins-n sollst-V l2s vlm si» Wem 

Fabricqu Danmarkshistorie. 
En Hut illustreret Danmarlcshistorie for Fall-ed 

lan ny käm-us gcsmntmsct as lccsktur V. A. litt-etc lng 
ll l)c«l indhunclun i eet mtsgcst sattle ng gmukt lisml nie-d 
ils-n- llumlrtsthl lllustmtimusr, ypptsrligt udsørtm Bogens 
Størrtslses et- l(«x7!,s2z »g« LIA Tumme- tyk. link-holder um«-mit 
1000 siehst-, trykt nie-d Mkinsko Typuz pkm lint Pupicx In 
Furt-klung- ns nimm-»Im Polks Skukhms gesinnt-In Ticlen fm 
clesn wide-Wes TM iil win- Ungesspincll)t-futI(-1t(1(- Christi-1111X« 
Regt-ring. Furt-sit i (l(«t mcsut si.t·-n«m(:sntc«. sprog as Umi- 
nmrks but-it- I«·-«·s-ttt(-n: ug llistnricskrivcrc. 

Unges- fnim i 

Den-Mk du«-. Publ. Hause-, Mai-Z Nod-u 
Pris i elegant og stærkt Bind s4·oo. 
NR Pris —n pu« disnnts Unb- hur Lu- wtcnst i- Ums-lag 

DER-, imlhunslcn IDEA- 


