
,,Danskeren.« 
Judas den 3. April 1903. 

«- Blait, Neh. 

fPRINT-netzt JensDixon fra Latimer, 
Jo» tommer til Stede og taler for 
Hebuingemissionen ved et Mode paa 
Many Seminarium T. April Kl. 
Z Ostern Alle er hiertetig velkomne. 

k— For De tøber en ny Lamm- 
sogu, toni ind og se Paa de nye hjem- 
nefabritetede Vogne hos Chas. A. 

M. Det kostet Dem intet, om De 
istet kober. 

But Toren op for de fagre Binde — 

Ivtaar og Blomfter ude og inde! 

tschi jeg er saa glad, tan fmile og le, 
Fordi jeg dritter Rocty Mountain 

Te. 
Farnham Fc Sampson. 

—- En Dame her i Byen var for- 
lkhen Aften ude at gøke Jndth og 

tragte blandt andet e.i Pakke Ingle- 
fts med sig hjem. Pullen lod hun 
Im pag Spisestuebordet Natten over, 

Ins nieste Morgen opdagede hun, at 

Indes Mund spiste Flsde og Sukker 
m ,,noget«, der til heudes Forfæv 
helfe diste sig at være Fuglefrsei. 
Landen ttoede, at det var nyesie Pa- 
Wt paa Ftotoftomtaadet. 

—- Ønstet Du en sin, gennemfigtig 
M, tin not til at Solstin — Rosen- 
kisdet — kan stinne igennem, da btug 
M Mountain Te Denne Maa- 

-·sthet Foraarstid. 85 Cents. 
Fatnham ök- Sampfokn 

— Mr. Louis Ene, Sssn af for- 
hsvcetende Faktor Eye ved ,,the Pub- 
kishinghouse« hat i en Ugeö Tid aflagt 
sise Brunet- i Blaie et Bestg paa Reise 
fta Colotado til sit Hjem i Cedar 
KARL-T Ja. 

— Nu er Tiden til at dritte Rocky 
Monatain Te. Den usddriver alle Vin- 
jktmittober. restavreret Mam, Nyrer 
pg Levet. Den er et »wonderful« 
Joraaesmiddeh der got de syge taste. 

Farnham Fc Sumpf-m 
—- Det hat glædet mange Venner 

otetfarh at Mes. Lars Andersen her 
sqf Byen, der, som betendt, i den fenere 
Tid hat været meget syg, tm er i stark 
Bebt-ing, og at hendes fuldstændige 
Helbredelse tør imødeses i en nær 

Ixemtid 
Katarth kan ikke bellst-Dej- 

Ied Ihre Mr ster, da de Ille Lan nun Embnmmkns 
Sädr. Kamrrh er en Blnos eile- Rou-:11iim«1s:s:ZW-. III. ogiorat hell-rede deu- Wa Te due Mebsuncr 
ist. thun- Camrrh Cun- mqeg md og mrter direkte 
I Blvbtt Sltntknndcme. Halt-—- f’--t-Ir-«h »Jur« 
tritt-en Arm salverwiedtcikt Den met-I much fu- 
kfkkkvet ajen af de dedfte Lager her ! Laut-eh oq er et 

lört Logrmxdoeh Tet er femme-Hat of de bedste 
mcdset man header-. sure-m mcb de bedste Bis-so- 

Majugssthmer der vktkcr direkte vaa Zumhmdcrnr. 
Mist omne Sammknscjtnum of de to Sturz-mensc- rcdet. der herum-r saa fordausende Refuttater Ded het- 
Wea as Rat-IND. Sind mer denegvurtx im. 

F. J. Chcney C Co., Eier-e- 
W as Apothekekr. Prts Mc 
ist«-t- ksmily Puls er de bedflr. 

Billige chjetu 
The North-Weitem Line tilbyder 

seget bMige Billettakster via Western 
Emnections til mange Pladfek og paa 
mnge Dage i Maonederne —- Maris 
sitz-April. 

825, til Sau Franciscv eller Los 
Angel-IT 325,65 til Portland eller 
Statius, 817.15 til Deadwovd ellek 
Zeus-, S. D» 815.00 for Rundrejsc 
tilA Denver Colorado Springs eller 

Pucblo i Dagene 1——10. Juli. 
Iflag Beføg hos ellet striv eftet 

Wtetning til 
A.L.Goodtich, 

Unit, Nebr. Billetagent. 

Sviu og Korn er Benge. 
Otto-MS M kootl vll fothiudkk sitt-m hoc Svinene og spare 75 Bu- 

Ms D vis ikke, kostet des mtet. Galge- 
so Dages Prove. Pxnen er USE pr. FBU Forhindrer Um hoi dumm« og 

se Esset stere Æg, ellers tagen Beratung- 
AOORES sTOcK Mo c0.. 

- Wer suchs- couactl Bluts-. li. 

j. Piauoer og Orglet. 
s u if 

F — msikalste Instit-W lockt til las 
III- cem oium 

«.· · av« m»Ist-Ists Its-le co- 

W 

«- 

« 

orrespondancers 
WARRwa 

Jewell Juuct., Ja. 
Da der i længere Tid itte hat vceret 

set noget i »Danskeren« herfra, saa 
kunde det maasie interesfere nogle af 
Bladets Læsere at blive beten-di med 

woget af, hvad der foregaar het. Veo 
vor EIKenigheds Aarsmøde, afholdi Z 

Januar, bkev M. H. Brock genvalgt 
som Trustee, N. P. Petersen genvalgt 
som Diakon, Peter Olsen valgt til 
Sekretcer og C. T. Thompson valgt 
til Sønvagsstolefotstander. 

— Vi har Gudftjenefte reaelmcessig 
lste og Zdie Sondag i MaanedeW 
baade Formiddag og Aften, samt Fa- 
stegudstjeneste hver Onsdag indtilPaa- 
sie. Desuden hat vi Bibellcesning 
hver Onsdag Akten, som i Reglen 
afholdes i Prceftehuset. SiedetsPræst 
et Pastor N.P. Clemmenfen, som kom 

her-til fra Goldsield sidfte Efteraat, 
han et meget nidkcet i sin Gerning for 
Sjæles Frelsr. Maatte det faa lyk- 
kes ham at vinde mange for Herren! 

— Vi havde fornylig Optagelse i« 

vor Menighed, nemlig Miss Dorthea 
Jeasm 

—Miss Jugeborg Hausen et kom- 

men hettil fra Callendee og akbejdet 
hos Prof. Heystrtm E 

—- Miu A. C. Nielsen med Familie 
et flvttet hertil fea Algona, og vi. for- 
staar. at Aatsaaen ncetmeft et den, at 

veere mer ved daan Kitte for at tunne 

deltaae i de Gover, fom der sindes. 
Bi er alave ved alle disse tate, som er 

kommen hettil for at deltage i Arbei- 
dei for Herren, og vi byder dem det- 
for velkommen iblandt os. 

—- Vi hat haft en Del Sygdom 
iblandt os i den seneke Tib; vi kan sea- 
ledes nævne Mes. Clemmensekh Mk. 

Thomas Petersen og Miss Christine 
Nielfen,fom iscer hat været meget syg. 
La Geivpe faar Skylven. Desuden 
havde Peter Olsen det Uheld at falde 
og slaa sig temmelig siemt; men de er 

nu alle i god Ver-ring. 
En Abonnent. 

Fra Cedar Falls, Ja. 
Mr. M. Israel, Vor riae Jede, as 

aik Natten mellem Zonosaa oa Man 
daa meaet pludselig ved Toben. Noale 
Zlceamiiae fra Iowa Falls nar her i 

Befoxn og da Mr. Jgrael omtrina ch 

Mirnat lad og talte med Dis-se ca liae 
lxaode tcendt sig en Ciaar, falot, uden 
at rican aneoe noget, Gigaren paa 

Guloet; bang Hoved faldt forover 
ned mod Brnstet, og Lioet var dorte. 
Der blev strakg hentet en Lage, men» 
der var intet at gere. 

Israel og Huftru var liae komme-« 
Hiern fra en tre Maaneders Reise i 

Sydeu. Liaet blev i Tiråbags Esset- 
middaqs afseth paa C. R. J. R. R. 
til Chicaao, hvor han stulve ftedes til 

Hvile. Alb-de blev 62 Aar gammel 
oa efterlader sig Huftru, en Søn og to 
Dttre. Han har veret bosiddende her 
siden 1872. 

s— Allison W. Chapmann, Son af 
Mose Chapmann, afgik sidste Fredag, 
den 27. Marks, ved Dsden, efter at 
ban i .to Aar har lidt af Brystsygr. 
Hart var med i Krigen mod Spanien 
oa var ved sin Dsd 26 Aar gammel. 

—- Sidste Sondag opfagive Pastor 
N. Hausen sin Prastegerning her for 
Nazareth Menighed, da han har lovet 
at overtage Gerningen som Missions- 
prasst i Utah. Til l. Juli agter han 
crt forlade Menigheden her. 

—- Paftor Peet, der i de frdste to 
Aar bar veret Præft i den herværende 
tust luthersteMenighed, hat sedfte Sin- 
dag opfagt sin Gerning her. han har 
modtaget Kalp fta en sttre Menighed 
i- Wiö. og agter allerede i nieste Uge 
at flytte med sin Familie vertil. 

Eeversyge 
Maske Sygvomme sauft-m Gruft-D Neues-sich Ssvnløshed og midn- 

fygeltge ilftande foraarsageg as en trag Leder. 

Dr. peter’s Kuriko. 
hell-redet Levetsvße hurtigt og ach Furc. Ton ansporcr Levercn til 
form-et Virksomhe og duver den gxfttge Golde ud of Moden Jndegoltsxr 
jagen Mineralikr-—-tun Urter. 

Lokawgenter sorhandler den. Skkiv til 

Dr. Peter Fahrt-cy, 
III-m sp. sey-is han«-. cis-choo. su» 

— Caroline Vierte kejste i Tirsdags· 
til Luci, Wis» hvor hun i nogle Uget 
vil des-ge sine Fokældke og andre 

Venner. Oannah Jocumsen hat over- 

taget hendes Plads has Santee Bros» 
til hun atter vender tilbage. 
— Martin Jvetfen og Anna Mainle 

agtet vaaFredag den 8.Aptil at hol-de 
Btyllup. Vielfen vil fokegaa i Naza- 
reth Kirte om Eftermiddagen Kl. 4. 

Brnllupet afholdes hos Christian Juhi. 
Det unge Pat vil have deres Hjem ved 

Fredgville, hvor Jvetsen er anfat ved 

Mejeriet. Vi sendet hetded vor Lyk- 
pnstning og haaber, at Gud maa rige- 
lia velsigne deres Hjem. 

-— Ved Byvalget i« Manvags valg- 
tes alle tepublikanste Kandidateh Mk. 
Hemmenvay valgtes til City Major; 
til Olderman i førfte Ward Robert 

Peterer, i anden Ward C. Brandt, i 
tredie Ward Willes Wood og i. fjekde 
Ward Stevensen. 

Hvem löser Gnaden? —Vor 

Jndbildning spiller, hvad det hemme- 
Ilighedsiulde Vg uscrdvanlige angaat, 
altid en vigtig Rolle. Den bedste Jl- 
lusttation derpaa sinder vi i de popu- 
lcere Jdeer om Naturen af Kraft og 
dens Behandling. Vi tunde neppe 
finde en bedte Jndledning til neden- 

ftaaende Veretning end de anførte Ord 

asf afdsdeProfessor Fenger, den betont- 
te Kirug og medicinste Forfatter. Isl- 
gende Bred fra Pastor G. Z. Msllek 
i Punxsutcwney, Penna., til Fabri- 
kanten af Dr. Peter’s ,,Kutito«, vil 

fortlare, hvad vi hat Henfyn til. Pa- 
ftor Msller strivet: »Punxsutawney. 
Pa» den 8de Dec. 1902. Ærede Hr. 
thtor! Mis. Witschoret hat anma- 

det mig oni at give Dem nærmeke 

Undertetning.om, hvordan hun toin til 
at bruge Deteg Medicin, og hvad 
Nntte,hun hat haft deraf. For omtrent 

7 Aar siden var hun meget lidende, 
havde forfcerdelige Rivninger i Unber- 
lisJet og led de frygteligste Smerter. 

Hvad Doktoren aao bende, stæntede 
hende tun midlertidig Lindring. Te 
finatelige Immer i Underlidet, som 
om hun blev revet aldeleå i Stntter, 
tnrn altid tilda,1e, felv om hun en fiel- 
Den Ganki Var fri derfcn Lasan et- 

tlcerede ti.lflut, at hun havde en Ge- 
daskst t,,tumor«), der maatte opererek 
dort; for dilde det ille blive dedre med 

den«-sc Ein-r en lang Nølen beitemte 

nun sig endelig til at nndertaite iisg en 

jOneration Hun blev braat til Hospi.i 
’:alet her i Vnen, oa man aabsiede kente 
for at boriflære Gevcelften Men nu 

ertlarrede Lagetne, at hvad de sandt, 
rat straft, fom de itte vovede at hort- 
ftcere. De syede hende atter sammen 
og ettlærede, at hun i det holeer tunde 
leve i tre Uaer. Da Saurer var til: 

helet, lod hun sig atter bringe hieni. 
Det blev lin bedre, men de gamle 
Lidelser tom snnrt tilbage igen. Da 
hun var faa sog, meri bog ilte bede, 
sont Legerne havde sorudsagt, tin-au- 
dede jeg hende at forspae Dr· Peter’5 
»Kurito«, da denne Medicin allerede 

havde hjulpet mange. Hun lod fig 
tilsende en Provetasse og brugte Medi- 
cinen eftek Anvisningerne. Hun blev 

fynbarlig bedre, sit atter god Appetit 
og blev saa steti, at hun fnatt igen 
tunde gaa tte Mil til Hirten, og fiden 
har hun sjelden manglet ved Gabs- 
tjeneften hver anden Uge. Da Prove- 
flaflerne dar opbrugte, sendte hun eftek 
en stot Kasse »Kurito« vg har fide-i- 
efter denne Medicin Paa Haanden 
specielt til eget Brug. Hun er en 

ældre Kone og vil snart blive 60 Aar 

gammel. Hun et endnu rast og tan 
leve ret lange, endstsndt det i Februar 
eller Marts vil blioe 6 Aar, fiden Let- 
gerne tun gav hende 3 Uger at leve i. 

DetteSpprgSmaal tkcenger sig nu uvil- 

kaatlig i Forgrundem Var Sygdom- 
men Kraft? helbredede Dr. Petet’s 
,,Kuri.to« denne Syst-eint Ellet var 

Legetnes Diagnofe urigtigZ Blev i 
dette Tilfcelde Sygdomsgiften fietnet 
fea Legeinet ved Brugen at Dr. Pe- 
ter’s »Kutito« ag nyt, sundt Blvd og 

ny Livstraft stath Dei sidfte fere- 
Ionnner mig at viere den enefte rig- 
tige Lsöning af Gasaden.« Denne Me- 
diein er ilte at erhokde paa Apotelet, 
men fælgez tun as Latalagenter. Niet- 
mere Oplysninger ved heimadelse til 
Dr. Peter Fahtney, 112-—114 So. 

»Don-te Ave» Chieago, Jll. 

Stils-s SWW 
is M M in ists Wiss 

.MWiM-e. not-items 
zpr. M es tum sente- todt-ists 
EMWUOUMMMM 
« III-Wuqu 
l I. c. Its-Ihm 
l Bist Um 

Dei stremmcr itte Falk 
at erfare Saul-heben om 

Linn com-o 
Fuqclsmmmosjnisc er tust Such 
sum cr bisdnsttct nkvd YEggehvtddr, 
Lmk og ligncndc Mistmast 

Most Cossce er ken, Haus« Istthauh 
tm vaq Bemqu ok erwartet i Stark-. 
Tea sum-Im ist-feilen Zakfk flink 
Nunlighkky Anmut es Guinicell-IT 

En Salmcbog. 
Vi unstet hetved at henlede vote 

Kundets Opmcettfomhed paa vdtSal- 
mebog Nt. 32. 

Denne Salmebog hat polsttede Si- 
det, et indbunden i et stætkt Leder- 
bind medKots ttykt i Guld paa Forst- 
den og Hatpe ttytt i Guld paa Bag- 
siden. Pack Ryggen hat den Fotsiting 
og Titel i Guld· Smudsomslag og 

Fodetal medfplget. 
Denne Salmebog et bltven meget 

tosende omtalt af dem, som hat ttbk 
den, fertig fotdi den hat polsttede Si- 
det og faldet faa let og behagellgt i 

Haandem Den hat et sætligt smukt 
og tilttcellende Udfeende, sotn Latone- 

tisetet alle polstrede Bsget. Tillige 
et Bogen statt og holdbat, da den et 

indsat med Shettings Fels og Mot- 
tö Fotsats. l Vi Instet tillige at oplyse, at vi hat; 
ved nye Methodet, sotn et anvendt vedY 
Jndbinding og Samling, ovetvundetY 
den Ubehagelighed, at faa en tyk vgs 
klodset Salmebog. i 

Alle vote Salmebsget et nu Rinde-I 
lig tyndete, ja saa tynde, som nogeM 
fuldstændig Salmebog i. Vers-format 
mutigvis kan blive. 

Jndbindingen of Salmebogen et nu 

vor eqen, og vi gutantetet, at Arbejdet 
et gddt og solidi. 

Solmebdg Nr. 32 fynes at væte den 

mes! eftetfputgte Salmebog til Kon- 
sitmationsgade. 

J længeteTid hat den ncevnte Sal- 
mebog vcetet udsolqt, find-I vi ikke hat 
kunnet faa den fætdig fta Bogbinde- 
riet. VI hat nn et tigeligt Oplag af 
der-ne Zalmebog. og di snsket gerne, 
at vore Kundet ville benntte Leiliqbe- 
den til at ansiaffe sig en god og solid 
Salmebog. Prisen et 82.00. Navn 
trnkkes ftit vaa Fotsiden. 

Sttiv til 

Danish Luth. Publ. House. 
Blaitx Nebr. 

Lætcr sagte-. 
Vor Ärelfers Illettiqhed, Nemah, Wis» 

sttsket en ttoende Laster i to Mann-der at 
Zotnmerienen til at ttndekvtje chttighebens 
Born i Tansk og Religion. 

Matt bedeg It benoende iig til 
Nev. H. P. Julien- 

524 Jsabella Str» Nemah, Wis. 

Mctcrt gtttlegz 
llubertegnedc Influ- ttt tottetpottdeke ttted 

fasset-e as ..Tottsleten« ellek andre, du lau 

ttoe Oplngttittg out, hvot der et et Meieti 
or Salg ellet ,’rotpagtttitcg, ellet ogjact book 
Der vil vtkre god Anledttittg til at optette et 

ondattt. 

Tet man ahtolttt ver-re i et dauik Stille- 
nmt, helft hvot dek er ltttherll »ich-. 

P. T. Nielsett, 
Plotven Wis« 

Ouskes Flete Pult-net al satoktetoe 
qodt Reiten-me i lwck Stat le- 

Islkel l bitte Eva-tut) til at non-lernen oq even-se 

«t gut-stell etablmt oqnqt Farinata-Island va- sod fl- 
sawicl Heft-. Salt-r »Um ugeatltg ietudka Eis-tut 
n. bit-löst tout-tat hakt caodaq tm horedtotttor. 
For-thust om usdtmtdtgt used dett oq Josu. sele- 
snteer. Invlttq Ioavolut med esen Idteslr. 
Lolovisl co» XC. Dei-stott- st .c"bchcc— 

Vi ønskek Fakmere M: 
s Land 
l Ottek Tsil com-ty. liest-te county i Uta- 
nesow. 1.sve Print-. læue VUIISH Sen-l 
Postkokt for Pslsllstte til 

A. Mark-z Musen-, Minn. 

Ulaunclerbalsam 
et tilvirkct eiter den bekendte danfke Dok- 
tor Dem-it Schmith originale Recept os« 
et verlor lagen humbug. Urthequ-s det- 
for sum det liebste Lagemiddel til enhvet 
lidenbr. Talrige Unbefalinger have-. 
Bivuuderbalfamen borttagvr fnldstoendtst 
FilippenieH Fregner, Exem, Ligtorae, 
Barte-c- haard huv og leger Saat- In- 
befalxs lotn et fortrinligt Middel mod tu 

og repaede beendet-, givek tilmed en smut 
og klar Tint og fjerner begaben ql over- 

flsdig haarvstth Fang i to Starr-list 
med Mussattvisnlnw Ø soc og II. 

P. Inmitten «- co» 

»Ist G Tltidr. cook Eo» Jll. 

J erndaneliste. 
Mike-Im st. pas-I, 

Iwane-poli- ä out-In. 
s y tl p n a. 

Nr. 7. Omuhu Passe-user .7.54 Prin. 
1. du. du« 10.32 —- 

— 5. do. Jo. s.21 Est. 

N o r d pa s- 
4. Twin Hy- l’ass·mge«r UT l«’m.. 

— L. dioux City Passe-n er Dis BR. 
— S. Umnha Passions-Hi 635 ——— 

Nr. 7 ng Nr S kluglig um«- »z- n III-Indus 

edle-So z n. w. K. R. 
V o st. p a u· 

Nr. 19. Lincoln Pusnwngen 8.12 Prm 
— Z. Black llills Pass. 3,251«)kt. 

Ø s t p a a. 
20. Mo. Wllesy Pass. 9.50 Frm 
6. Ohchixo LIMde 4.5" Efc. 

Xt.190chs. 20k1uxlis nimmst-n sankng 

Skal De rejse —- 

— til Steder øft 
eller iyd for Thier-go, saa bed Den-D lokalk 
Igent give Dem Billet fra Omaha til 
Cbicago med 

chicago. Milwaukee F- 
St. Paul Banem l den koktest mellem disse to Bhen Tvg pack 
dem-e populære Baue forlader Unian 
Depotz can-bog hver Dag og hat For- 
biudelle med Ing, fom komme ind pas 
Unioa Paeistr Bauen, Burlington, F. c 
ä- M. B. o.i.v. 

Prcgtigt ubstyret Tag med Paladsi 
Schwamm »Vusset'« og Biblioteksvognr. 
og Priien er ikke hsjere end andre Bauer-. 

Ingsaenbe mermete Oplysninger med 
henfyn til Bauer, Prifer, o.f.v. striv til 

F. A. NATU, 
crust-l Westen- Ase-n- 

604 ftp-nun sit-, Orts-ht- Neh. 

lron 
Mountain 

Reute. ( 
Det stote sydvestssystem. 
Den mest direkte Line km 

OMAHA 

Kansas city og St. Louis 

til Pladser mod 

ØST, sYD og sYDVEST. 

Not springs. Ark» Sein Antonio 

Tex» uxz iule steiler mud Ost »g- YOU- 

licnveml Dem om Und( rrctning til 

'1’. P. (;()1)1(’M«JY. 
Passagep »k; Billet-ngat. 

Unmhstz Nein-. F 
H.C. TUWNSENIU 

« 

G· P. s- T. A» st. Lunis. Mo. 

lm l? JEWELEU 
N 

zyæknbaneun 
Pamn Regulators cy- 

trastnmgCoxsix«attkpms111do- 
Ius dem oaTomkur, hu 
Sosisqulsvetust. hob- 

velt Inn-Um- since-. 
.» 

imuft unwert-i. Sn this- 
Ius usiaathtusmaatei 
sama IokIuIvampur 
sonst-, ssu ist-user 
M » psoliselht Ue. 
Sommer-·- i20 Oliv-. 
J vobs-i as m Tage Im 
Taro on ot sent-e dem Uk 
til kntmer lot Qs 75 qust 

ferdelsesomkostsiuqek Indes del Ikle Oulksssmn til 
skedismlrass. flal Te Mc costs-le ea Cent. lem 
im. at T« kqadnmlsqms v- de kommt til at betete 
III-) lot m Mo femme uk does en stedtm Iowa-suec 

n mutet jam( Im uldvletteret Aar-e med Mkdmllon 
its-»O used tot-m k. 

Emliäos Wstch Ums-. du Leu Bläs. chics30. 

Det KgLDanfke 
Koniulat 

Room 407408 Rost Bat-its Blclzx 
m- as Deckt-tu es standele st» thing-. II. 

« 

GørselvDefssValg 
nnak Uc- Hl nspkses lijcsm Islhsr Fast-de sok 

slitsgtninms ng fis-mer kn- 

dct gen-II- Land- 

oommtou unk. 
wuer W WE. 
hyis Hure-. kiisfrinljxxes »k- hin-summiqu 
lmnmskilus (-Islnt-t"dusn(1i-s. Husulesknlism 
lnt de bcdstc Schreimncliqtcdck f·-r Pisa-umste- 

I««NA esllm TH- 

sVERlGE. NORCB 

DANMARK. FINLAND. 

OVER 25 sKlBE 
(1e-til-hsn-It tlts sehst-Is- i Visrtltssh vie-s- nf dis- 

ku-l.ini(-r.fon-n·1«sl’is.-»-m-cs«n,sklsu us til 

New York. Philsclelphis. 
Boston og MontreaL 

km- vklrkis Uplypmlngeh Pris ng Fakt- 
plkm. limnsesncl Dem til nennt-Ute- Lokal- 
ngkns elltsk Ul 

F· c« SICH-IT Weist-am Pass. Ast 
WOC Durham St» Our-JO. lll. 

Agentur 
for alle Daunpsklbs-1«lniek 

pai- 

»l)anskeren«s Kontos-. 
Unskcrne at rejjse til Der-mark 

ellcr vil De scmle en Billet til 
l).«mm;srk.(1-I skriv til »Don-ske- 
ren«s Kontor- 
Älle Foresporgslcr besvares fra 

» Danskeren· ·sl(ontor. Sizii-. Nebr. 

Nu er dct Tid at kobe« 
da vi hat faaet vote nye 

» .oraarsvarer. 
Vi hat alt, hvad Te ausser-. 

Rom End og gjv oH Usslligbed nl m lade Dem 

innre 25 nl 40 pCt. nug our Waren 

Sas Bros. 
W bsmh »Wie Num- fnr olkk t«anksr!o«.1..’tkk. 

Thus-. A. Hoff, 
Alm. Grovsmcdearbejde 
og Mastinrcparationcr. 

Alle Stags Vommkbkide as Mastini 
repamnonen 

Speeialmn Unheiqu 
Nkpareker alle Stil-waren Ie!ef· 1!. 

Arvefager i Danmark besorges as 
KgL Dunst Vircdisonfuh 

Theo. Offen, 
Ost-Is- - s s sm. 

EDI. F. R. Stewart. 
Lege og Arm-g, 

sont-r over dotiert spoter. 
—Blsit, Reit. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

kxg Bøger lor Konfirmancler. Es Salmebøger i kist Uilvalg. 
Biblet til forSKCIIise Print-. Il.00, l.50. l.80. 2.00. 2.50. 

Lys Og skstx lsjn Bog- ior Imge Kvimler. l«Jn zum-sende- Kot-sit- 
mxitiovnzxsvu l Uns-ging lelcsp inulmnden Zur-. 

Tit Kollflkmsllch lsst Onl tnul nd ihn-et l Uninlng Isc» i 
dhirtingsbiml Hoc- 

Ullgclommclls Skätklstc. Biluxlsprng ng Palmener til list-r 
Dis-; j Ante-L damletnl en Vom isl tlis Fugu sum il imll)nn· 
den Jllu Smnlci incllmnslen mz gesnnisnitknltken tin-il lividv 
Klar-le til Neclttsxxnclse Hi mincleutssclige liegivisnlsctlcr Ima 
de ioknkelligtk Dinge i liele Aas-et. buc. 

stnuastylcltrsn dimukt in(ll)nntlcn Zär, 
Den Ullsc Fig-es helligc Time-c Betrag-winket- ved Konstr- 

mstionen og nd over 1«iveti-illime. Iculvumlen Hoc- 

Bøger at fliemmeis Biblioieli og De Unge- Bibliolek anlpcfales 
særlig passende som Kuniirmationsgavcr. H itemsiscr iøv- 
rigt til vort Katalog. 

Stort Uclvalg af lint indbundne Bis-gen 
»O Paul-h Luther-m Publlshivg Hauss. Bist-. Nebr. .- 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, 

? 
sc pcs Jesus. Tanker og Hulc v(«(1 Nxmdestolcm Diiglige 

? 
? 
O 


