
»Danskeren.« 
Indus den 17. April 1903. 

Blatt-, Neb. 

Palme Harald Jenfen fra Hutchin- 
si- gladcde sine Venner med et Paa- 
sttbtspg. ved hvilten Lejlighed han 
kalte ved et Mel-de paa Stolen Paa 
Mags- Eftermiddag og prædikede 
Iwane Tags Aften i Blair Kiste· J 
Titödogs Aftes var en starre Verme- 
IUDZ samlet med Pastor Jensen bog 
vor gæsrjrie Landsmand Knud Jensen 
M til-en for Bnen, hvor der tilvtagteD 
es Rißgnet Akten. Pastor Jenfen af- 
tejste i Lnsdags, men bar givet ok« 

anb om endnu et Bsesøg, inden han : 

Sommer afrejset til Danmart med 

fis Familie. 
— Nu er Tiben til at dttkke Rocly 

Monate-in Te. Den uddriver alle Vin- 
Wktober, restavterer Ma«ve, Nyrer 
oq Leder. Den er et »wonbekful« 
Sommsmiddeh der gar de spge raste. 

Farnham ch Sumpf-Im 
-—— Paafkelørdag mosdtog Post-II 

"Atle: tsg en Del as Stolens Elerer 

Beleg c? Sekten ung: dansle Mcend kg 
Minder fra Missouri Valley. De 
usgse eftersaa natutligsvis alle voke 

Sustdighedet, deriblandt Publifhing 
»Me, og vi var gslade ved at se dem 

ht. fvtdi del-es Ansigtek var faa for- 
Æ Mm hvvedsagen for dem var 

Italing at gtke Bedendtstab med 
tot ptcegtige Stole, dens Leerere og 
Wet, vg her fortjener setligt Pa- 
sse Anker en Tak, fokdi han saa smutt 
W de unge paa den- ham egne 
fertige og natutlige Man-de og paa 
Its-It Negni.ng var deres Brett paa 
Hilf-Mk 

Mstedag var der for de unges 
W herum-met et Eftermiddags- 
Ue paa Stolen, ved hvillet Paftor 
Unten Postot Hat-old- Jmsen og Prof. 
C- X. Hausen talte. 

—- Fsr De ttber en ny Limber- 
issk kom ind og se paa de nye him- 
Ifabtiketede Vogne has Chas. A. 
Its-. Dei kostet Dem intet, om De 
sitt toben 

Lnk Døren op for de sagte Binde — 

Jotaar og Blomster ude og inde! 
« "Thi jeg er saa glad, kcm smile og le· 

Fort-i jeg dritter Rocer Mountain 
Te. 

Fatnham F-: Sampfon. 
— Pastor L. Johnfon, Waupaca, 

Bis-» hat afslaaet at modtage Kalt-et 
— III Meniglyeven i Blatt-. 

«- Linfter Du en sin, gennemsigtig 
W, äu not til at Solftin —- Rosen- 
sisdkt — tan stinne igennem, da brug 
Ich Mountaia Te. Denue Maa- 
sssd et Foraarstid. 35 Cents. 

Farnham Fa Sumpf on. 

cKorrespondancer WJIWJI 

Luci, Wis. 

Sondagen den Z. April lPalmesøni 
dag) holdt Pastor Sprensen Konstr- 
matison her i Luci, hvor setz Piaer Da 

tre Drenge belrreftede dereg Daabcxi 

wagt. EEn Drena Da en Piaex som 
itte tilhesrer Ilkenighedm men i Vinter 
hat gaaet til engelst Uiidervisning, 
blev tonfiemerede paa Engelss. 

Den scdste Dag, Konsirmankerne 
var til Undervisning, blev de indbsudne 
som Grester i Pastok Sorenfens Hiern, 
hvor de blev opvartede med sorstellige 
Fokfriskninger. 

Stettorsdag holdt Sørensen Alter-« 

gang, ncermest for Konfirmandetne og 
deres Fotældte og tillige for andre, 
fom havde Lyst til at deltage i Herrens 
Maaltid. 67 Personek var denne Dag 
Gast ved Herrens Bord. 

—- Den 10. April (Langsredag) var 

Sondagsslolebsrnene i vor Menighed i 

Bei-g hos R. P. Broctman, deres 

Lecker, sont et Leder as vor Sondags- 
stole, ved hvilten Lejlighed de overratte 
ham en Penqegave for hans Opvsrelse 
i Sondagsstolem Tillige medbtagte 
de Kasse og Lag-eh og det hele var jo 
for dein en stor HIjtidsdaa. Brock- 
man holdt en lille Tale, nætmeft til 

Bsrnene; nogle Sange blev assungne, 
og detncest taktede Brochman og hans 
Huftru Bnrnene pas det hjetteligste 
for Pengegaven og ti.llige sot den 
uventede Overrasielse, de betedte detes 
Later. Det et jo da et Bevis paa, at 

saavel BItnene som detes Fotældee 
paasisnnet hans Getning i Sindags- 
stolen. 

— Ei nalinindeligt Rote blandt 
den stemmeberettigede Besoltning, som 
vi ikke her hat set spr, blev vi Vidne til 
den 7. April, da vi havve voee Tonm- 
valg. De asgivne Sternmee hat i de 

senete Aar vcetet mellem 75 og 85; 
tnen i Aar gik de op til 157. Paa 
san Undtagelser mer bavde enhver 
Stemmeberettiget givet Mode, og 
Grunden var den, at Byen og Land- 
boerne shavde hvek sin Liste nærmest 
med Hensyn til Supekviseksz tbi Bven 
er endnu itte indtorpoterei. 

Landbistriitet seitede riatignot, men 

kun med en ringe Majoritet, og Grun- 
den hertil er, at mange as Landboerne 
stemte soe Byens Liste, og fta Bnens 
Side anstrengte man sig sittert oasaa 
til giberlighed i.Haab otn at nasa Maa- 

let; men her bliver det jo et Spott-as- 
maal. om ikie Hæderligbed og Midia- 
hed, sotn dog ogsaa ved saadanne Lei- 
ligheder butde gste Udslaaet, blivek ta- 
stet til Side. Var det nu itte bedec, 
at vi Mennestee med Freiseren sok 
Øje anstrengte oö til Yderlighed i Haab 
one at naa det tette Maul, saa vi tan 
vente en hcederlig Sejee i Guds Rige, 
og arbejde hen til at faa saa mange 
Ravne som muligt indstteven i Liv- 
iens Bog —- tror du ikle? 

Bi hat her i Luct nogle saa India- 
nere, vg man kommer Sandheden nier- 

mest ved at sisge, at disse Mennesket 
kliver dtevet til Valgutnen næsten paa 
samme Maade, s om man deivee en Flut 

Billige Prifek. 
The North-Westetn Line tilbyder 

Itegei bMige Billettakster via Western 
Mucctions til mange Pladset og paa 
singe Dage i Maanedekne — Marts 

II April. 
825, til Sau Francisco ellek Los 

Lug-los, 825,65 til Ptottland eller 
Sectilts, 517.15 til Deadwood eller 

Lud, S. D» s15.00 for Rundrejse 
til Dem-et Colorado Springs ellet 
Mlo i Dagene 1——10. Juli. 

Ustrg Bespg hos ellek striv efter 
Usdeurini.ng til 

A. L. Goodrich, 
sinkt, Nebr. Billetagent. 

Singer SkMastiur. 
s. II M Ist-as for fulb Vetcliug 
«—1·Icsiaek istnndfat Moll i Istrss 

« 

-I. Ist-ed es ins-n Reuter Mag-c 
»s— Muts säw es op. Ase Mastda- 
-CC— schritt-m 0120002 op. 

s. k. Komm-» 
Klim- Nem- 

OF 

Tit halv Pris 
har 

Lion 
Coffee 
mete Stykke og Vetsmag 
end mange san taldte 
«fancy braut-M 

Lss Kasse til femme Pris 
taalet ikke at sammealignes 
med Lion i Mauer 

d« ttctte Ist-trägst Lytta-. 

Forstoppelfe 
Ei ort Untat Menneskerlideristsrre eller mindre Grad af For-stop- 

pelfr. et er i Særveleshed Tilfældet med ældre Fou. Tette Ende-, som 
er saa fatligt for Sundhcden, bsr mach Bod paa uden Ophold ved at 
benym et mildt og dog paa famme Tid styktende Laxermiddeh som 

Dr. peter’5 Kuriko. 
Den sietner de udbkugtc Stoff-eh fom hat ophobet sig i Systemet, 

Mieter Waren, styrker here Organismem 
I EQUNMZKZM ,,3;,:,::"z«;, Dr. Peter Fabr-sey, 

----------- lllels s. sey-se Art-. chictsm 

J 

Kvæg. Vel hat de itlk dereg Fsm 
bog eftet sig; men de hat deres Jn- 
ftrukset at gaa eftet. Vel er det paa 
sin Plads, at enhver ftemmebetettiget 
Borg-er msder paa Valgdagen og af- 
giver sin Stemme; men hans egen Me- 
ninq og Anstuelfe mua helft ver-re den 
Drivfjedet. fom fører ham til Balg- 
umen. 

En Liste var oppe for License, men 

blev fortaftet med site Stemmeks Ma- 
ioritet. saa der er intet Haab endnu et 
Aar. J Tilfælde man føler Trang til 
en Snaps og et Glas Ol, er Fribeden 
jo ligkfom lin indfttæntet7 thi den, 
som hat lidt Agtelse for sig selv, hat 
ligefom lin Betasnlelighed ved at gaa 
lud i Hufet til en »Blindvig«. Nu, 

vsad det angsaar med Hensyn til vokc 

Townsvalg, tror jeg not, at de gode 
;Byfolt, sattqu de, som er afbængige of 
YFatmernh maa glæde sig over Valqets 
:Udfald. 

Cedar Falls, Ja. 
En Sorgens Sky hang i sidste Uge 

over vor By paa Grund af, at de to 
unge Mænd R. Clav kg F· Beohmler 
m Manoagen var dtulnet i Cedat 
Floden og ille tunde findes. Meget 
og anstrengende Arbejde blev udfstt for 
at sinde Ligene; men fom Dag eftet 
Dag gik hen uden noget Resultat, syn- 
tes det, som om Sorgen og Medfslelfe 
irrengte mete og meke igennem til alle 
baade hsje og lave, og alle Samtaler 
og Spstgsmaal dtejede sig tun om 
dette ene: Mon de dog itte sial lnnne 
sinde dem? Men endelig begyndte 
Skhen at have sig, da man Lskdag 
Fokmtddag fandt Liget af R. Clay 
liggende nedenfot Meal Msllen, som 
ligger ud mod Floden. Dette gav de 
sogende nht Haab om at finde J- 
Beohmler paa samme Stt-g. men forst 
24 Timer efter, altfaa Sondag For- 
middag mellem Kl. 10 og 11, lylledesj 
det at finde Liget. Det var halvt be- 
dætlet med Sand, og det var tvivl- 
somt, om det nogensinde vilde viere 
kommen op til Vandfladen, om ille 
man just nu havde faaet fat paa del 
med de Redskaber, man oed denne Lei- 
lighed havde i Brug. R. Clan be- 
araoedes Ssndag Eftermi«3da»a fto 
Songregation Hirten, og der var selb- 
følgelig en ftor Forsamling til Stede 
F. Beohtnlek begravedes i Manrags 
Eftermiddaqs fra famme Ritte. Og 
nu fynes det, fom om den tunge Zor- 
gens Slv atter et oed at foinde bott. 
faa Sind-ne atter tan komme lidt i 
Ro. 

— Tirsdna Formiddaa reiste Laut-o 
Rasmusfen til Kenmare, North Ta- 
kota, hoor hun i Sommer vil holde 
Hus for sin Broder, der sidfte Aar 
lobte sia en Form der paa Egnen 
Laura hat onndet sig mange Ven- 
ner het, og vi vilde nsdig sige hende 
Farvet Men maatte vi saa end am 
det, faa folget vi dig i vore Tantet 
og Insierdig megen Lykke og Belsig- 
nelse i dine nye Omgivelset. 
J 

Shanuingtou, Wis. 

Nu, da jeg foknyer mit Abonnemens 
paa ,,Kirlebladet«, som jeg bar boldt 
i flere Aar, vil jeg ogsaa med del 
samme slkive lidt fra den Pla«dg, hvm 
vi boet. Der var Konsirmalion i voi 
Ki.tle Palmespndag; der var ialt tsolt 
Konfirmander, fem Drenae og fnd Pi- 
ger, som fremlagde deres Vionesbyrd 
at de alle che vil tro og tjene den 
almcegtige Gud Faden Sen og Heilig 
Aand og forsage alt ondt under enbves 
Skillelse, og hvad der harrt denn( 
Verden til; og naar disse leere tolt 
vilde gtre bette, som de lovede dennt 
Dag, saa lau de være fri for mangt 
unyttige Sorget og Belymcinget, men 

derimod have det godi baade her i Ti- 
den og i E«vigheden, og itle alene deml 
men os allesammen. Vi et glade ved 
vor Press, J. Schm, og vi hat Pedet 
Meler til Formand igen. Nye Med- 
lemmer et optagne med Familie, og 
nogle Medlemmer er reist bott fta os 
ud mod Vesi. Vi Instek at de maa 

have Lylke med sig derude. Det danste 
Sptog her paa denne Plads dsee file 
ud i vote Levedage. Her et münde- 
foeening, Ungdomsmsde og danfszm 
dagösiolr. Vi sianuner os ikle ved, at 
vi er Dunste men deöuagtei hat vi 
meget at leere, og vi hat meget at 
takle dette Land for, hvot vi tun faa 
as et hjem selv, hvad jeg nakppe havde 
lunnet hjemme i Vendsyssei. 

—- Det er vist ille mange Vetetaner 
tilbage, fom var med i den fscste sieg- 

ssnimt elsiet Dr. West-'s Nonoay 
Bitte Symv sehne-läg at tage; full-sma- 
sig haemltsiz sillee sm- fvc Poste, Fort-tel- 
er; Mond-leih Asthnsm 

vigsie Ktig i 1848. Dog her i Sko- 
ven, en halv Mil fra, hvot jeg Idee, 
levek gamle Rastnus Bind, iosn jeq 
her hat tendt i tyve Aar. Det er en 

flink, gammel Mand; han var mev ved 

thed. Gamle Rasmus Bindi er fpdt 
den 8. Oktober 1818, og er lige et 

halvt Aar nngre end den dansfe Konar. 
Han er født i Staglunde Deo Freve- 

rikgfund. 
Den gamle Rasmus Vinds Frone 

blev begtavet sum-ne Dag, svm han 
fnldte sit 75. Aar, og ligqer viJa Oran- 
ge Kittegaatdz«Æ var i den Tib, do 
Bude Jobnson var met ber. 

Han vil gerne tale om den Tib, do 
ban var i Krigen, og andre Ting fro 
sine unge Dage. Han holder meget af 
at lasse Gut-s Oev og holder meget af 
at synge Salmer og at take osn deTing, 
Tom hseet Guds Ritze til, brsorfok han 
ek underholdende at take m-d. 

Ole Christensem 

Missouri Pollux Jan-m 
En Forsamling of 15 um«-.- danfke 

Lutheranere fra Mo. Ballen bespgte 
Den danste luthersie Hsjsiole i 

Plain Nebr» Paastedag. Bi tog her- 
fta Lstdxsq Eftetmiddag Kl. 3 oq blev 
hjettelig modtagne Ved Stativnen af 
famtlige Elevet. 

Vi bespgte da fstst Bootryltekict og 
detnæft Stolen, bvot Pastot Anker 
moving os og bsd os bjettelig Mit-m- 
men. B; spiste paa Stolen, saalænge 
Opholdek v"atede, og vi Xoperede paa 
Stolen Im Nattern Bi havde akvekss 
lende Gudstjenesie oq Morstab til vi 
aftejste. Bi maa sige til vote Var- 
ters Ros, at de gjcrde alt, for at Be- 
spget siulde blive faa vellykket sum mu- 

1igt. Dei blev i- Sandhed vellvskm det 
mindeve vs saa weg-O om de: aamle 

Danmarh ist-r da vi var s det- dansi 
Zisthersie Kirsc; vet var bpftemt Tom t 

Demnan 
Vi bringet bewed Paslok As Her vg: Iamtlige Studentet Vor h1.« teligftu 

Tat for uen Glæde, som vi! lang- staa 
i kærlig Erindring i 

Til Afsked fulgte saavel de kvin:" 
delige fom de mandlige Studente-: os 

til Stationew L a x g N je I se n» 

Uns-Hi 1".- Lu stk 1-c Nu l« m 
:l-!!-«--! msh Wirt-Ists Midi; stks 

:l—;:-!1fl»xu- --’«11.rxs.:m«rr, la: 
mut- u »k« »s- sta-« isusfskcl S-: 
1«.u!«h m s 

Ist-c JIU :(k 

Watkins’ stand-nd Remedies, 
Hm J TI« 
AK « 

LLI MAEJ 
III J Zk.!1«(t!?.u UIHM :I » H» 

NO i(·:1.- ins l, Is- X 1...« Dis-txtv 
N- 

WARMWAEUN 

ausn- LU. «nf. usw«- r 
,« 

W danfk Hjckescmt 
med Its klar-z prattnk Hrinrinq 1 Mesrridrift 
sra Tamnokk og 2 Aar i Aktie-.isa, mutet et 

Mut-u m benme t kc fkandinamsk Stimme-In 
im I. Mai cllet jenem Man heut-endet sig 
til Butten-latet S· Este-titu, Box Hä- 
Wolf ist«-eh Wis. 

Læter Wes-. 
Vor Falsch Menighed Nemah, Wis» 

miskek en tcoende Laster i to Maanedek as 
Zommerfekien nl at Underviie Menighedenß 
Born 1 Taus! cg :!cke!igion. 

Man bedeg at henvende itg nl 
Nev. H. P. Julien- 

524 Jsabelja Zi!., Nemah, Wis- 

Vi ønsker Farmere s« s» 
so he 
Land 

lUtttsk Tuil countzu Heils-u- ("uunt,v i blin- 
ueantu. law- f«n·stkr. l-«tuk Hist-un send Pontia-L for P- its-list-- til 

A. Muts-IV Wissen-. Minn- 

Svin og Korn er Pengr. 
100 Ps. ol Mä- M kmä vil fpzäinåke S vom hos vinene og pure u. Mess- hvis Me, kostet dgt met. Sclges » 
daa 30 Dagei Brod-. thsen er N-« pr. z 
100 Ph. Forhindrek Uthhos blast-m og I 
de legaer ster- Æg, ellers tagen Detail-IF 

Rock-s sTOclc FOOD c0.- 
II- Iaester Dust-C com-til Bluts-. ls. 

Ds vil 
fass-leid 
Ins-d Kyllln«f()k— 

musinmsmdeksom 
lte sur-» et- cum 
neue-Maus etc-ede- 

successful 
Auge-numan os Will-like- 

lms stapssrlmenten met- Nin-liste- 
med Hefe As Instituten-le Resultate- 
k« uM om nie-n Uns- .- 

lekl-1-. umkommen -« s« 

l’(»u-ning. lsugnssk 
ikcce nd out-r syst-spot- 

« sammt-It Mangel-»k- 
slellistx Fachm- »- 
Horrsslacsk. stur t,.'(1 s« 
rukninjznlmg »O« N -- » 

sit-« grau-. Uns-s- 1 4 Hin-»F 
Des Mome- lncb. Gewinn-, 

Des-L wu. Ue- M(-Iaes. law-s. 
«- lisqt M l. Zustim. N.Y. 

Pianoer og Orgler. 
Osfu 

mindre musikalsie Jnstrumeutet folgt til lav 
Iris, lem Bitte-an 

i .« s« llxzmblisllss Music co- 

« 

p() pul«L r 

Ekskursionor 
til Sverrig, Norge, Danmark og Finland 

AMEIåIcAN 
DoMtNoN- « 

wHtTE sTAk LINE. j 

FAMlElRllIM l.lNlE.j Pisa NEW YORK l 
mec! l) sl Ikslthcmtq lknsmsme i 

I 
PHILADELPHlA 
den U Jluj o« ils-n II. Juni- 

sT. PAUL 
den 20 Jluj »k: cltsn l». Juni. 

NEW YORK 
den 27. blnj »Ein-n 17.»Inni. 

Fu PHILADELPHlA 
m- (l tlo spukt-muc- lmnsznsktk 

FRlEsLAND den Isi. Maj. 

WESTERNLANDJen U· km 

BELClelTILMSID«en « du«-. 

« 

HAVERFORD W M 

llWlNlW UND 
Fu BOSTON 

uns-l slss Impulsrnsl)«l-I»-lt—duursdtsmp In- 

NEW ENGLAND»»» « M 

MAYFLOWER .1.-« «.-1. km 

cOMMONWEALTH III-Es 
NEW ENGtAND.1-««.1«»i 

km MONTREAL 
Inml slss stunk »- lmkwsmnns itzt- 

lpsplplpssltskrussdunmokss 

KENSINGTON M »i. ums 

DOMINlON Mk Zi. p-» 

SOUTHWARK M ;» si-» 

cANADA .-.,..1-;.J.».i. 
f 

WlTlE ku WE. 
Fa NEV YORK 

nietl do nsnonmsekede Unbbcltskkuecl unmen- 

TEUTONIC w. H-; s-« m. J.».-. MAJESTlC M 27 W 

CERMÄNIC III-IN 20. Its-l cELTlc its-»Es vix-j. 

cEDRlc den 22. d11)j. ecle c den Z Juni. 

CYMRlc den 5. luni. 
Dampeme cEDRlc oc cELTlc ei- de use-te Dampeke i Versen. 

RegttlnsrsITUIC livksr Pas- 
mellem NEFV Y()Rl-c. HCH IUN. l'« l LA DE LPULL MUNTREAL Ul·l«’l'sl·;(« sinnt 

St)l"l’klA-Tll«·l’()d’ («)l«l«LchSTUYN- LlVIEKPM Il- 
slmlmkuisnsispkmzkmn Mit-» um Linn Titl susnlig »k; sen-lee- accs1tstslksntswm 

kmm in ist-mirs Navn us Aal-Him- 
tsuk Hier nu i Uk »v» til m tu (- 0n Tut til ils-e munte- lmnnmck mzl»s-still«1u(1k( 

ksuu hurtig Ann- Innlizzt tue-d en n «x-k-«n-s-Vnu- s«Jk-susk·-imnsr 
For Prin- ng Taktik-ne lpepsug ist«-r til-kru- cm-nn·««u(- Akt-sit ssllssr 

0 te. nkkz(:i-cl-;, T H. Nackt-z FRANCIS c· ZROWN 
X. III I sus--..U.-1.Amesti- X.-U·. usi- Axt 
tun A- IVIIitss stuk Links-. Dutniniutl l-«1l'- U."««««« l««« A «·«-"· 

121 s. 3rk1 st.. 375 Ihm-» st» 90 -96 Des-vom st» 
Minncapnldy Minn. St Paul. Minn. cHscA00, ILL« 

The 

Northwestern 
LsNE l Enesfe s s 

Dobvelt Spot- 
jxtsrnhzmes tin-Nun)Ii.-—"-(«1rikinsr 
««s ( Dis-n sn 

7)i--.-ki«-«t.i«i« m sk. Wut-du«- 
ni-;II«Ili.-t. 

l)ji"i«kt»1«ini(-ti1Uhin Hi l- 
llisnnsnrl las-n til »Ernst-sti- 

·-Xz.;(-ntf»rj1·thsr. Kost ug Hin-«- 
p Hin-It 

Iernbaneliste. c 

Shiro-m it. III-I, 
: 

Iwane-poll- ä muss-m 
s y d p a a 

Nr· 7. Omshs l assenger. 7.54 me 
1. do do. 10.32 — 

ö. do do. 8.21 Hit. 

N u r J » u u. ; 
4. Twin city Passe-»gu- 7.17 Hm ( 
Z. Sjoux city Fast-enger US klit» 1 

s. Omatm Passe-user- Wiä — ( 
Nr.7ost.St1u-lig unsitusesn South-s- ; 

Gipse-so « n. w. K. II. 
V 0 s t p a u- 

Nr. 19. Lincoln Pan-engen 8,12 Pkm 
Z. Mach lljlls Pest-. 3.25 Ett- 

Ø s t p I S. 
20. Mo. Valloy Pass- 9.50 Frist 
C. chicago ijltod 4,50 Ett- 

Nk. w oc Nr. Not-Ill- undtsken send-s 

I 
lron 

Mountain 
Reute. 

Det stoke sydvest System. 
Den mest direkte Line im 

OMAHA 
vh 

Kansa- City og St. Louis 
til Pladser mod 

øsT, SYD og sYDVEST. 
Kot springt-. Ark» san Antonio 

Tex» og alle siedet mod Ost og Vent. 

liesvend Dem om Undene-triftig til 

T. k. GODFREY, 
Pan-get- og Billet-Verm 

Omaba, Nebr- 
PL c. TOWNSENIA 

O. P. s- T. A» St. Louis, Mo- 

Skkac De icifk ;- 
— til Stcder øst 

ellcr sub sur Miit-um fna brd Deus-Z locale 
Aqent qer Tun Viuct im anha til 
Chicagu mcd 

chicago, Milwaukee Fc 
St. Paul Benen- 
den korrekt mellcm ditzse to Poet Tag vaa 
denne populaste Baue sotloder llnion 
Tepot, Lmjhm hver Tag us; bar For- 
bindelse med Tug, sum komme ind pas 
UnionPacific Bauen, Vnrlingtum F. E 
ä- M. V. o.s.v. 

Prægtigt udstyrct Tog med Paladsi 
Sovkvogne, »Busset« og Biblioteksvogne, 
og Prisen er ikke hujtsre end andre Banns. 

Angaaende ncermere Lplysmngek med 
Oensyn til Bankk, Priser, o.i.v. itriv til 

F. A. NASH« 
Gosnekul Vkr.sslesns Ase-ni. 

504 Fsssnsm st-. Orkan-. Not-. 

Ny et det Tid at tobe, 

da vi hat faaet vore nye 

llkllllksvllkcL 
— 

Vi bar alt, hvad De ausser-. 
kom ind og giv os Leillxghed til at lade Dem 

spare 25 til 40 pct. paa alle Vater. 

Sas Bros. 
M bei-le »Mit Besser soc alle Landpcodulier. 

Chas. A. Hoff, 
Alm. Gtovsmedeqtbeide 
og Maskimepqtationer. 

Alle Slass Vognqkbejde as Mantu- 
repaccitoaer. 

Speeialitm bisweiin 
Rkpsketer alle Stil-enorm Tem. U. 

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

sum via helle-I speist 

—Vlait, Nein-· 

LDet KgLDanske 
Konfulat 

Rot-m CMHO Rost Bis-Its Bläs- 
pk at Quid-c- is ums-m Oc» sum-, II. s. 


