
,,Danskeren.« 
steigt den 27. Max-is 1903. 

Blair, Neb. 

Bed Menighedsmøvet i Tirsdags 
Afttö esspes man om at vælge Pastor 
L- Johnflm, Waupaca, Wis» til Ptæft 
fvt Menigheden i-- Plain Paftnr 
Johufon vil altsaa blive vor Prwst, 
fomdsat han tager mod Kaldet. 

—- Missionær Jens Dixon fra La- 
tium, Ja» kommek til Siebe og toler 

for hevninqemjssionen ved et Mode 

paa Trinin Seminarium 7. April Kl. 

8 Aftem Alle et hjertelig veltomne. 
— John McQuarrie hat et stort 

Oplag af Bygningsmaterialer og Kul 

til laveste Prifer. 
—- Moder spiser, Fader spiser, Bed- 

stenwdet spiser, Bedstefadet spiser, 
Ismene spiser. Rocky Mountain Te 
et Stunden. Udmærkei Foraarsmid- 
del. 35 Cents. 

Faknham sc Sampson. 
—- Natten mellem Ftedag og Lor- 

dag dtbe Savelmager Schleif-s Hu- 
fen-, Colfax Str» efter Nedkomst 
tomplicetet med en heftig Langewe- 
blsduing. Hun var ved fm Bevidsthed 
til sidstr Øjeblib Dei er en tung Sorg, 
der hat kamt det lille Hiern. 

— Ist De ksbet en m) LumberO 
sog-. tout ind og se paa de nye hiern- ! 

Wende Vogne has Chors-. A. 
M. Dei kostet Dem intei, om De: W til-et. 

—- Btsdrene Louis og Chris Joha- 
son, Stmm af Mk. R. C. «Johnso:i,« 
der i deite Foruar flyttede herfta til 

Frei-kont, er i disse Dage her i Byen 
pat- Bei-g. 

Opfer sit hun paa sin Kind, 
Klare, siælmste Øjne; 
Tiden lob som Skovens Hind, 

Det hat Rocly Mountain Te gjott 
Farnham ä- Sampsork 

— Hos Joth .Unru·h er Siedet, 
Vor De bsr købe Deres Mpbler. 

»Undertaking« besorges til modetate 

Pska 
— Cano. theol. Ehr. Christener, 

Ord, Nebr, titsliqete Reduktion-Ihm- 
tat-: ved »Tc1nsteren«, er i visse Tage 
med Fami ie paa Besøg her i Bnen og 
bot hos Tireltøren for »Ehe Publile 
inghonse«, Mr Paul Petetsen. 

— Udmcrrlet Foraarsmiddel Ub- 

tenset alle Usundheder. Gør Blodet 

List Fylder med Barme og spillende 
Liv. En Foraarsvelsignelse er Rocky 
Motmtain Te. 35 Cents. 

Farnham E Sumpf-m 

Billige Pkifer. 
The North-Wettern Line tilbydet 

siegst billige Billettalster via Western 
Emaectionå til mange Pladser og paa 
muge Dage i Maanederne —- Marts 

pg April. 
Jes, til Sau Francisco eller Los 

Aug-log, 825,65 tic Porttanv eaekl Statuts, s17.15 til Deadwood eller 
Lend, S. D» 815.00 for Rundrejsel 
til Denver Colotado Springs eller· 
Piser i Dagene 1———10. Juli. 

Uflæg Bespg hos eller striv efter 
Undettetning til 

A. L. Goodrich, 
Bleir, Nebr. Billetagent. 

Tit de usdlideude Finuer 
ettilvato invkommen vaa »Dsk«s. Kontor: F 

Ists-ad- fra Was-para, Wis.: P. Nielsen I 

Ihwz ChiuAndetsem Mrg. Andeksen hvck 
Il. I. J. Haufe-h Davetk Nebr» sl : Pe- 
ter Mitleid Athen Lea, Minn» st. Ved 

Mit Kkogb im folgende i Falls-v, Ja- 
M see-a, Anton Christoffettem M. E. 

; vInst-, Daniel West-Muts hoer II. Peter 
Wie-. Stint-um« Minn» si. Jens 
seist-, Petefslsutg, Minu» 01 s 11·50 

Ist koittetet for 1308.91 

s1320.41 
M 

cso»orrelpondancer 
Midnion Ja. 

— En Dei iørgelige Begivenhebekj 
er hænbte her i den sidste Tit-. Aus-l 
Vers Sorensen er falden nkd fra et Lces’ 

Hø pna Jsen og forflaaet sig ncksten til 

Døde. Han er dog i Bedring, ogj 
Doktoren hat udtalt at han muligoik 
kommer over Det, bog vift nceppe uven 

varig Hinder. 
—MtI.J J. Henningsen et ligeledes 

tommen slemt til Stabe ved at falde 
og brætte ellek vride det ene Ben. 

—- Wiss Amanva Anderer ligget 
syg af Tnfus. Ja, gid mange vilde 

som Jofef, famle i de got-e Tiber og 
itke mindst i Ungdommen, at de tun 

have Isoget at staa imod med, naat 

de Dage kommek, og de Aar nækmer 

fig, om hvilte du sial sige: ,,jeg hat 
ikte Lyst til dem«. 

—- Dog et bet itte bare Sorg for 
enhvet, thi. Wil. Andetsen hat vætet 

paa Eli Hotn-Egnen at fcefte sig en- 

Brud. De hat taget Bolig her paas 
Egnen. Vi Alster til Lykte. » 

—- Vor Kitte er nu blevet malet ind-! 
venifig Den toges i Brug fptfte Gang? 
paa Paftor Weismcms Fsdselsdag, den 
8. Mart-T Samme Dag blev han af 
Menigheden overtalt en Pengegavek 
som Fsdselsdagsgave. 

— Paftnr Weis-non kommer ilte 
til Kredsmsdet i Sioux City, fort-i 
hans Spn er fyg af Lungefeber. 

Cedar Falls, Ja. 
Attet i denne Uge maa vi meddele 

et sprgeligt Dødsfald, tdet Christian 
Guldagets Huftru (Ftedsville) meget 
pltkbselig afgit ved Dsden sidste Ost- 
dag Morgen. Hun var tun fyg et 

Pak Dage. Hun eftekladek sig sinl 
sprgende Ægtefælle med 4 Born, hock- 
af den yngfte tun er et Par Minne- 
ver gammel. Afdsde var enelte Dotteri 
af gamle Nis Boer og Hustku, somz 
boek her i Byen. Hun var altid demj 
til megen Trost og Støtte, og Verfots 
et det en tung Sorg, fom her hat kamt 

heudes gamle Fotældrr. Begkavelfenx 
fandt Sted i Mandags paa Fredsville 
Kirtegaard under ftor Deltagelse. At- 
ter her bar Herren ladet sin taldence 
Rest lyde til os: gør dig bekam mensj 
det endnu er Tib. Budskabet tan sna1t1 
komme. ( 

—- Sedney Grisin. en ung Student 
ved Notmalstolen, døde sidfte Lordag 
af Hiernebetckndelsr. Han var tun syg 
i to Dage. Hans Forældre blev til- 
taldt og var tilstede ved hans Did- J 
Manbags toges hans Lig til hans 
Hjem i Buchingham, Tama Cvunty. 
Den afdøde var 18 Aar gammei. 

— J Man-dags reiste Knud Alters 
til Clyicago med deres syge Svn Ma- 
rinus for at lade ham undetspge af 
dygtige Segen Drengen er omtrent 
10 Aar gammel, men hat altid veret 
meget svag og til Tiber meget syg. 
Det er vort Haalx at dette detes For- 
spg maa faa et godt Udfald til Gliede 
for Foeældtene og til Gavn for derers 

—-— «- 
P .- 

mere Husrum og give hans Hus bedte 
og stprre Wien-de 

— Neste Mandag vil Mr. Wilimek 
atter aabne sit Bageri. Det vil erin- 
dkes, at han for en Tid siden sit alt 

odelagt ved Jld; men Butiken er nu 

alter gjvrt i Stand og besat used nyt 
og moderne lldftyt. Det er at haabeH 
at han atler maa faa sin Fortetningl 
i god Gange. 

—- »The Glas-I Vlowets«, sont op- 
holdt sig sher i sidste Uge, gjorde nol 
saa god en Fortetning. De tejstr i 

Mandags mod Best. 
—- Den megen Sne, som faldt her 

Sondag og Mandag, vil snatt for- 
fvinde; men det hat gjort Foret endnu 
mere ufkemlommeligt end for. 

— Den Komite, fom et udncevnt til 
at vcetdsatte de Landstrøa, hvotigen- 
nem J. C. R. R. agter at anlægge sit» 
ny Spor mellem her Vg New Hartfokd,» 
besiaat as folgende Mænd: S. B.j 
Humbekt, S. P. Vynegar, NamsonL 
Baum H. S. Ginev, James Thomas! 
og Thomas Robinson. De ttaadtes 
samtnen i Tirsdags og begynvte dens- 

Ariaer 
—- Entrepkensren, der hat paataget 

sig alt Fylvningsarbejdet for J. C. 
R. R. paa det m) Spot mellem her og 
New Hatlfokd, ankam allerede i Sin- 
dags her til Byen med tre Brig-klar- 
ninget af Hefte vg andre tilhstende 
Redflabet, og der vilde vætet begyndt 
paa Arbeit-et i Mandags, men saa kom 
den uventede Snestokm. Der vil sag- 
tens nu ille blive begyndt ftr i nasse 
Uge. 

llvinvek elfkee en klar og fund Hut-same 
Iltent Blod got det. Butdock Vlood Bitten-s 
givek kent Bind. 

Ferndale, Cal., 
den H. Maus, I.01. - 

Da der saa sjceldent fttioes hetfra, 
er det vansteligt at erindke, hoad der. 
i den soundne Tid tunve vcete af Jnsp 
teregse at 1neddele. FotmandChristian 
senS Beføg heetil eftee Kredsmpdet i 
Gatten var med Langfel imødeset as 
mange. Vi stussedeg heller itte i voie 

Forbaabningen Formandens Prae 
Ditener og Fokedrag blev sittert cis-Her- 
ren velsignet pas inange Hierin-. 

klarer WITH Var et godt Aar bzr i 

timelig Hxnseende Vor Rittesag nnd 

ans-U acht reins. Pan vor Bitte op. 
Dort Prcesxekmg hvilede en mindre 
Gceltn Ved en etftra Jnosamlqu for-, 
uden Menighedeng aarlige Jnttomft 
tunde Der oplnfeg veo Aargmøcei at 
være intommen i Aarets Ler Den pæne 
Zum afFILILSUU Vor Kirteejccxdom 
staat nu fri for al Geld. Herren sie 
Tal, som aabnede Hierterne on Benge- 
punaene, saa det Maal naaedegk maint- 

tc den trete Gud ilte talxe forgcrves, 
naar hin bedek orn noget ved fine Tie- 
nete til sin Sag. 

—- Gennexn »Dansteken" tommer vi 
til Kundstab om, at San Francisco 
Missions-Sagen enbelig et ordnet. 
Det er en alvorlig Sag, der ligger lige 
for vor Dor. Guds Oeds eene For- 
tyndelse trænges ver vel haatdt til alle 
Vegne, men der bog vist i sceregen 
Gead. Den Mission trængee til vore 

Donner, vor Kerlighed og vote Qfer. 
—- Fra vor Menighebs Aarsmsde 

tan bereites, at J. N. Lund genvalgtes 
til Jemand-, John Hat-sen Pinselstri- 
til Setretær, og Louig Smith valgtes 
til Lassereiu Til Ttuftees F. W. An- 
dresen, Jens Lind og Ole M. Olsen. 
Til Diatonee genvalgteg Hans Bon- 
nitsen on Chr. Thertelsen. Hans 
Christenfen, Bettel Wolf og M. P. Pe- 
teesen blev Revifoeer. 

—- Vor Ungdomssotening hat ogsaa 
nylig haft Aaesmtdr. Dei gaar smaat; 
men en Luftning af vaeig Interesse 
fynteö at meet-les ved sidste Mit-h 
Maatte Heeren faa Lov til at tale til 
de unge. 

— Mr. vg Mes. Jcppk SmitlYWiDs 
net, Nebe» hat befsgt os en tee Ugeti 
Tit-. Detes Bei-g gialdt jo egentlig 
detes Sleegtninge J. R. vg P. Luni-; 
men de glemte itte at bei-ge vote Mi- 
tier. til hvilte de beugte med sig lkdt 
Duft fea Menighedslivet i Wtsner. 
Tat for Bei-get. 

—- Boe danste Lstdagöstole tog sin 
Dem-helfe den 14de Matts. Der ee 

ingen dankte Bstn til Kenntnis-tim- 
nndeeviining i Aar, hvoeimolv tee ter 
Pigee guae til Forbeeedelsr. De tysie 
Lutheeaneee her er for fasa til at have 
fast Peceft 

Foeaaeet nctmee sig og med det den 
Itun-le Tit-. Bi tan jo itte sige, at 
Sneen begynder at Muse, men beri- 
nwv, at det stawdset med Regnvejret 
syge Baru, at han om mutigt innatte 
faa sit hellstes. 

l 

— Vi nieddelte i sidste Uge, at J. 
N. Hagensens, Waterloo, i denne Uge 
vilde rejse til Portland, Oregon. To 
af deres Born blev imidlertid fyge af 
Lungebetændelse, og Reisen maatte op- 
icktteg en ugeg Tit-. 

—- J den sidfte Uges Tid er der sta- 
rig ankommen Emigranter hertil fra 
Danniart. J disse Dage er autom- 
men en Svoaer til Hans Hanfen paa 
Washington St» oa i nasste Uge venter 

han sin gamle Fader hertil Hausen 
bar i den ienere Tid haft travlt med 
at forstørre sit Hus ved at lafte Taget 
nong ch i Vejrei. Det vil give ham 
ca faa hat vi eraar. Herren velsigne 
Frerntiden for os, saa vi midt i al vor 

Travlhed itle glemme »det ene for- 
nsdne«. 

C. Therlelfen 

Fra Ornni, Washington Co., 
Nebraska. 

Der er Foraar i Luften, og Famu- 
ne begynder at træsse de almindelige 
Forberedelfer til Marternes Saaning. 

— Fortige Uge dsde en af Adolph 
Wolphs Sonner ester lengete Tids 
Zygdom (Brights Nyresygdom). Han 
blev begavet paa den dansteKirlegaard, 
hvor Pastvt Larfen forrettede Jords- 
paataftelsen. 
— Mr.JohannesJensen, en af de cel- 

dre Settlere het, er for tort Tid stden 
flyttet til Blair, Nebr. Farmen, hvor 
han hat boet i 28 Aar, hat han for- 
pagtet til sin Svigerspn, Mr. h. J. 
Hanfeth 

— Mr. Martin Aagesen, der har 
arbejdet sorn Typograf i Danifh Luth. 
Pub. Honse, er med Familie flyitet ud 

paa Aug. Larsons Fam, som han hat 
forpagtet for et Aar. 

—- J Lsrdags Aftes var der »Baslet 
Social« i Berlin Stolehus en Mil Ist 
for Orum. Stolen flulde forsynes rned 
et nnt Orgel, og del vifte sta, at Ung- 
doinnien var interesferet i Foretagen- 
der. Salget af Madlurvene git saa 
alimrende, at man fit 12 Dollars til- 
coers, efter at Orgelei var betali. 

— Mr. Andreas Larsen var forlei 
den i Blai.r, livor Tandlcege Colkn i 

uttolia tort Tid ajorde ham tandlpg. 
Men Andreas mener, at det tun er 

xiiidicrtivig, han ingen Tcenlzer har- 
— Torsdag den 19· ægteviedez Mr. 

Lewig Dictnieyer og Mifg Emma Hil- 
genlainp, begae af velhavende tyste 
Familien Højtideligheden foeegit i 
Birudens Hiern, hvor Vetmer ogSlcegt- 
ninge af det unge Par npo en floi 
Middag. De nygifte stal bo paa en af 
Williarn Hilgentamps Forme. 

—- Om end Fuglenes muntre sit-id- 
der af og til forstummer, og de specde 
Knopper og det grsnnende Græs afspi- 
des en told Irr-staat, saa siinnet dog 
attee Guds velsrgnede Sol og talder 
til Live .Fuglefangen vg- Naturens 
vaagnende Krafta- Og Landmanden 
fahlen der er Foraar i- Luften. 

— 

god Helbrcd 
e-: ren Fødr. 

Lion Basses 
er bake Kasse — ingen Glassur 
med Æg eller Lim for at stjule 
Mangler og iorringe Kvaliteten. 

Ferst og ensartet, ng paa 
Velfmag, fotdi den altid fælges i 
forseglede Pakker — qldrig los. 

heumatisme 
tu helbredez hurtigt og sikkert—-Pinflerne i de angrebne Led og Mustler 
W og de vækkende Lemmcr faa Hvile ved Brugcn af 

Dr. Peter’5 Kuriko, 
Dekte gamle, neu-rochen nf Urter tikberedte Lægemiddcl driver Urini 

Mit ud as Bloder Sygdommcnss Aarsag. Ten gnugcver chcmct dets 
Ssytke og Livøtrafn 

Er jkke en Apothekermedicim åian erholt-es af Lokalagcntrr eller 
direkte fra Fabrikanten, 

Dr. Peter Fahkney. 
W so· Icyne Ave-nu- cllchco. lu-. 

Any boy who 
reads this urs- 
vertisement 
can start in 
business on 

his own ac- 

ccunt sollst-g 
Tke 

Jota-day 
Euer-ins Post 

No money ke- 

qulrceL Ho can 

besinne-twsek. 
Usuy boys 

mshs over II s 

westl. som- ak- 

msluns Ils. 

Es work us be dons site- scheel 
hours satt ou sum-syst WMC 

to as It ones us wo will set-s full 
tostmctim nd to copies of the miss- 
zitu ftp-· These us solck It s costs 
O copy satt provide the see-satz- 
awusy to order th- oext weckt sap- 
ply st the Mutes-le pries-. 8225420 
in cuh prizes next month- 

Ttls cUKTIs PUN.IS«IM com-»Es 
467 Akclt sit-et. Phllseielpltls 

Arvesager i Danmark besprges as 
KgL Daan Vier-Kausal, 

Theo. Olsen, 
Dicht s · - s Iebt- 

Unmuntrende Ml 
Mauge lidcnde vil kqldc dem det. 

At blivc kvit siege R. mmertm at vtwe 

helt fki for gesterente, fertige V æteonrs 

denn-, er not til at qøre entn) i, der til-er ai 
Nureingdosss, toknmnneng. At form-Ue, 

voxledesz dcnne jimc zum-norm- kan op- 
naag, vtl fikkert vtie ijg at unsre »von-un- 
trende Ord« for hundtedc of vorc Lassen-. 

Mr. Thomas Thompsoik 114 Coleman 
St Mann-»Hu Wis» en Vkovcegter, fügen 
»Im hat tkke haft Nuresmectcs. sitzen jeg fis 
»Doan’6 stdncy Pille« t Ltvl Pharmacy og 
bkugte vent. Jeg havde Beim-r med Inine 

Nykec fiden Hm- og tog Medicin, der sor- 
modedes at kunn- Nnkeingdom, men udrn 

Resultat Jeq betalte 510 for et Verm-, der 

ssulde tun-re Nutz men det tun-re de tlk 
mit »Zum-wef eudsksnt det hiilp fom et 

Siege kliugfialy tiqar leg spwndte det hantdt 
om Liset. Noar teg sub ned for en «Iid, 
var det imertefutdt for mi; at reife mig op 

:gen, og mutigen Gang hat ieg maattet kulle 
uv as Eis-engem thi teg var ioa Im og lomi 

Nimng Smalpatth at jeg iste tunde kom- 
me ud paa auden Monde. Ovek Gang jeg 
blev fort-let, forogedes Smertckne. Jeg 
btuqte iaa »Toan’e Money Pilld« med even- 

ncevnte Resultat, og jeg hat itke market no- 

get til Smettcmc fiden." 
En iki Privk as denne storartede Ame- 

Mcdxctm sont tukekcde Mk. Thompsom vit 
blive poftfenvt paa Anmodnmg til hoitken 
fvm helft Tel of de Fokenede Staren Abt-: 

FofteksMilbukn Co Bussalo, N. Y. 
Tit Sqlgs hos alle Apotekerr. Weis 50 

Centz pr. Æsir. 

Faun til Salgs. 
Cn Fami, 111 Ums besinnende af 2 

Masturesh Voland og ca. 5s Ums under 
Mai-, alt i fuka Govningskmfy kan fang til 
Icij paa billige Vetingeller. God Beltg: 
sendet-: i .t daan Settlemem named dunst- 
luthekfk Mike og Stole, midt mellem to gode 
Handelsbyef, tast ved So og Stoc. Pyg- 
ningetue et faa got-l sont uye. Kobelystne 
henvendek sig striftligt ellek nnmdligt til 

Pastot Hatqu Jenseit. 
Vor —l.-'i. Hutchiniom Minn- 

Ptge smch 
lfn flink Pige lau faa splads i Wem 

Nessus-rauh Maik, Nebr. Nod Leu give- 
en dngtig Pige, som socfmar iig paa Mad- 

laoinng. 

Lærct soges 
Vor erlfers MetIigl)ed, Nemah. Wid» 

Onllet en ttoendc Laster i to Mast-ever m 

Zonunekiemn til at ustbckoije Wenig lebend 
Born 1 Taqu og Religion. 

Man bebe-J at henocndc W til 
Alm- Lx P Jenseit- 

ZU xiadella Zir, JLJLMMQ Wis- 

Mkjeri am leg-; 
llndertekxneoc csnitcr a( lonemotidere mcv 

Arme of »Tmtslctcn« elln andres vertan 

give Cplnsninq nur« lwrsr du« er et Meisti 
for Sau ellck «Ior«.s-!;;k111·ng, cuek oasna hoor 
der oil vix-te god Ilnlcvning til m opmte et 

madmn. 
Tet man nbpoluc væke l et haust Heule. 

mem, helft hvok ver er luthnss Mich-. 

’1T.?.Niellen, 
Ilowen Wis. 

w— — --— —-—..——«-—- 

Bomoka 
lkn lille ion lsony nnd holde i Anfigtet og 

pas venstre Vagben er bottlpbeu im Paul 
Not-mag eus Zum-. 

Lplysniug om samme stilles. 
Poul Rasmussem 

Plain-, Nein-. 

Øuskes. Ilm Verlas« as sannst o- 
godt sie-un sue l lwek Satt Cen 

takes i umspann-) til at ten-sinken cq arme-e 
et gammeltetablktetoqnqi Fort-kammin pas god fl- 
asmiel Basis. Salt-r Oel-ou agentlig lett-den Einen- 
let-, hemldsk kommt hoer Ost-das lm dovedtoatok« 
Jst-sinns- om nsdpeatht, and Heft oq Vogm Ue t- 
kcaeer. saht-« spusolut and egcn Adresse 
colovlsl Co.« ;:34. Des-thou- St, chichm 

Vi ønskek Farmere Izu-; 
c Land 
l Ottet Tals Cocmhn liess-te com-U- l blin- 
ncsoia Lun- l«klo-». l Ue fu«-tin send 
Postkokt kos- Ps lSUsts «il 

—A. Muts-IV Mosca-. Umn- 

lma tun-be findeo i et hsm Eu lllle Bog g, Hk m Ell-w Mir den· Den 
etftlt s Csnoekgotd, sog-U Maria-Ich Wis. 

Jernbaneliste. e 

WI edle-Im ti. Psal, 
Iwane-vom « out-ha. 

F- y (l p a a. 

Nr. 7. Ums-M Passe-Wer 7.54 Fru- 
1. do. do. 10.!32 — 

ö. do. do. dsgl Ell 
N 0 t- (1 I) n s. 

t. Twin city Passe-syst 7.17 km- 
2. sioux City Pausen-kot- 2.48 litt-. 

— Z. Ums-the Passengek. 6,35 —- 

Nr. 7 os Nr. S duslls uneins-sen Somit-s- 

eine-so ·- n. w. II. II. 
V (- s t- p a s. 

Nr. ts. Linooln Passe-syst 8,12 Frm 
« Z. Blut-It llills Fast-. 3,251·Jkt. 

O s t p a s. 
YO. blo. Valley Pass- 9,50 Pra- 
C. chlcsgo Lunis-ed »so Ett. 

Nr- 19 08 Nr. 20 dnqliu Ins-linken sonqu 

Singer Sy-Mastme. 
M es Ich. Afdtag for fulb Bett-link 
sauste Maikinetistandsqt. säOO i Aidrqg 
pr. Mannes og ingen Reuter fortangei 
III-le Meist-m 05·00 og op. Nye Mastinei 
of andre Fabrikant s12.00 og op. 

s· c. Roms-. Auf 
Blau- Nem- 

GørselvDeresValg 
Stirgtningis »k- visnner km 

dct gamse Land- 

MERIMMINL 
WMWUN UNEH 

We W unk, 
ln"i··- Hure-. scisisinth nzz hstrligxzmusncle 
Unmsspkilus mosnrr knickt-. filsswlpr um«-. 
lut de bcdskc Ichvcmmclmhcch sspr l’is—s—-t-gt«n-k 

PHÄ 1-H«-r«lll. 

stmma NORCL 
DANMARK. FiNI·AND. 

OVER 25 sKlBE 
tlcsrililnmlt cle- st-.Is·-·h-iY(-r(1ser. «ij us dis- 

scs l.iI1i(-k.funsn(lss l'ks—-·uge-nsrfmisg til 

New York. Philsdelphia. 
Boston og MontreaL 

For Vitlorp Uplykininzxtsh l'I-is (».: Futt- 

plink lusknstsnil Dem til Hirn-»an- Lokal- 
ngent cslltsk til 

F» c« SICH-II» Weska l'ass. Ast 
00-96 Durham st» chicssm Ill- 

De to nye. hurtiggaaende. 10.000 Ton- 

Dobbeltskruesdsmpere 

()g 

llnilo states 
us» inn- kinm leslgtsrz 

l« K sssli --nlv sus: l·«c.«s N--u Tut-In 
J. Z1111—.HELLIG OLAVl l.:..sX]1rjl, 

«. Mssj« HELLIG OLAV, I7. MU. 
X. Juni. UNsTED sTATEs U. Juni. 

17. .11«1i. HELLIG OLAVy N. JHZL 

lagen OmkksftninF liuktig Reize. 
skurartede Bekvemmeligheder. 

Althg nyt Noch-me wärmet 

A. MORTENSEN ö- CO» 
is « ssmä lycslisi--«-1X--«t. 

IEagt Kinzig Sirt-et. chicago Isl. 
Ix«.-1«««V « Eis-» .,»s-t.t .o.s!--1I( V 

)j1.«1»s:.««1 -l«·«««:s1s·I-!.v:- ILII ! l 

! 

sSüri Dcrcuc -—- 

..—.ttlf-wd» øsi 
csltsr End Im clIi nq!), i nl1r"’d.-«--5«1e lukale 
Jägern gnu- Tcsm Vkllct f: a Lmaha til 

Eljimgu nted 

chicago. Milwaukee F- 
st. Paul Benen, 
den korrest tncllcm dikic to Vyer. Tog pat- 
dekme popmcne Bank sorladek llnion 
Dem-t, Lusakim hoc-r Tag og bar For- 
bindelfe tut-d Tug, som komme ind paa 
UnionPacific Bauen, Burlin,;:0n, F. E 
G M. V. o.s.v. 

Prwgtigt udstyret Tog med Paladsi 
Eovevognr, »Busset« og Biblioteksvoguc, 
og Vriien er ikte hsjere end andre Bauers. 

Angaaende nckkmere cpkysninger med 
chsyn til Bemer, Vrisrr, o.5.v. scriv til 

F. A. NASH. 
Umwml Wes-ten- Agenh 

5c4 Fern-m str. Omshsi Neh. 

Nss er dct Tåd at fast-c, 

»Im vi hat faaci votc nye 

.Ul·llllkslllll·ck. 
Vi hat alt, lirad De auskn. 

s Rom ind og giv os Lsijllighed til at lade Dem 
spare 25 til 40 pCt· pas alle Vater. 

Sas Bros. 
Wi hemlk »Wie Bin-: soc ollkLenktIotquek. 

Chas. A. Hoff, 
Alm. Gtovfmedearbejde 
og qukincepamtioner. 

Alle Slaqo Voqnaklskihe oq Manu- 
mmmuonen 

Special-tm heftheilaq. 
Nummer alle Sieben-en Ic:ef. U. 

Dr. F. R. Stetvatt. 
Lege og Kirurg, 

tonm- pset hallet-I spukt 
—quik, Nein-. 

W 

Pianoer og Otglet. 
staa 

mindre musikalske Jnsttumenter folgt til las 
Pris, lette Vilkacm 

s. s. Ums-. ukzusllss Music co- 
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