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Bleir, Neb. 
s Professor P. S Vig ved Trium- 
jis Seminarium er nylig hjemkom-. 
men sra en sittert meget interessant 
og oplivenoe Reise, der bog, siom der 
-vil fes, hat givet Pastor Big Hieni- 
derne suloe as Arbeite. 

Mandag Den 13 Juli git Turen 
iil Chicago, book ban prceditede Lne 
dag Asten i Bethlehems Ilienigbersszs 
nye Kitte. Lin Tor-sonnen scrtiatieii 
Neffen til Rai-ine, Wie-» og sacnnke 

Ast-en vrædilede han i Jmmanuels 
Menigheds Ritte. 

Freitag ds. 1T. gil Turen ojdere til 

Wesøg hos Pastor Falck i LULilioaule 

og samme Tag til liteenab, hoor Be- 

søgei ginldi Positur Jersilo, med lweni 

fhan Sonoazz D. W. our i Oconto on 
ptceditede Der i Den Danske Kitte. 
Orn Mandagen, efter Tilbagclomsten 
til Nemah, soretog Pastor Big, Der er 

en varmt interesseret Personalhisto- 
eilen en Udslugt Pr. Street Car til 

thtosh for i oet dersvcerende Biblio- 
tik at søge Oolnsninger om vor meer- 

selige Landsmano Dr. Christian 
Linde. og samme Dags Aften prce- 
ditede han i Vor Frelsers danske Kir- 
le i Neenah. 

Titsdag d. 21. gii Reisen til Wun- 
chcg hoor Bespg aflagdes hos Pre- 
Ieene Simonsen og Johnson samt 
ved Pastor Langs Grav. Ligeleoes 
besetztes Bornehjernmet her, og Be- 
ssget i Waupaca sluttedes rneo Pre- 
««dilen i Hellig Aands Kirer samme 
Dass Akten. 

Om Onsdagen sortsattes over St. 
Paul til CedarFalls, Iowa, hvorPa- 
bot Bigs Soigerforceldre bot, og ef- 
ker et Dsgns Hvile her gil Reisen til 

Hjemmet over Misouri Vollm- 
J Fort Dodge traf Pastor Big 

stimmen meo Kirtesamsundets For- 
mand, Pastor G. B. Christiansen, 
Maha, gennem hvem han modtog 
friste Efterretninger fra Alberta i 
Canada. 

En planlagt Visit hos Venner i 

Luci, Wis» macrtte Pastor Vig op- 
give, foroi Tiden blev for tort, og et 
let Ansald nf Rheumaiisme meldte 

sigs « .«-.«: 

— De har set ind i et virlelig smult 
Ansigh set det ynoige Smil, de rosen- 
faroede Kinder og de skcelmsie Øjne, 
og De sukkede: »Gi«o Naturen haode 
gfort mig tiltræklende!« Rociy Moun- 
kais Te gIr grimme Fruer og Frevle- 
Aer smukke. Farnham Fc Sampson. 

— Forstlommenoe Sønoag blieerj 
der scedoanlig Hofmessieguosrjeneste i 
Blair Kirke Kl. ME. Pastor J. P. 
Jensem Linsay, Nebr» præoiker. 

— Dersom en Kvirtde nogen Sinde 
Walde blioe saa «mindre smuk«, at 

hart ikke er voerd at se paa, saa got 
fnm bebst i at dritte Rocty Mountain 
Te. Blomstrende Ungdom vender da 

lilbage. 35 Cents. 
Farnham ch Sampson. 

En Pige tan faa Plads hos Frank 
Casietter, Blain 

— Mr. og Mr5. Niels Jprgen Pe- 
iersen her as Byen er sillert megel 
glade i disse Dage. De di snernlig 
bleven Bedfteforreldre, idet der hos 
der-es Son, Mr. Johannes Peter-sen i 

Kennaro er ankommen en ny Ver- 
densborger. Bi Inste baade de unge 
og de gamle hjerteligsl til Lykke. 

—- Hae De daarlig Smag i Mun- 
ten, er uoplagc, new-S og fortrcedelig 
og filet Srnerte og Kvalme efter 
Maltioei —- Rsocty Mountain Te vil 

·.Ielbrede Dem i Lebst af 30 Dage. 
Iden Helbredelse iW Zeinling. 35 
M Farnham cke Sampson. 

—Det vil glcede Benner at etfaee, 
vt Mes. P. Mittel, der i wogen Tid 
hat vieret syg, alter ee i gsod Bedeing, 
san at hun tsr has-des oen kori Tib at 
ocee fulostændig rast igen. 
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kent lob get Mond og Kvinber fand-. Tode-l Blond Bitten-« J ethoert Apo- 

items-L 
» Tut og Reine M Qmaha i oben- 
We Aus-editing for Mk Ni- i 
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Hortespdndancer 
Jewell, Jowm 

Jewell vokser i Jndbyggekantal, 
idet 2 Nytommere hat glædet os med 
at tage Ophold blandt os uden at 

fotmindske Befolkningens Anteil paa 
andre Siedet- Dk. Christener, jun.. 
ankom nemlig hertil den 17. ds. 

Miss Gkønbeck fulgte eftet ham og 
’arriverede en Uge fenere. Hun mod- 
te her den 27. ds. Dr. Ehriftensen 
var til Stede og bød dem veltommen, 
og vi got ligesaa samt ønsiek deres 

Paar-rende al kake og Held. 
; —- Paftor Elernmensen bar været 

Tsng i nogle Dage, men er i Bedking. 
—- er By begyndct at komme 

godt med Tiden, den hat i Sommer 
faaet baade Band: og Gasrcerk vg; 
flere Cementfortovr. Pakt Pavilloii 
nen er bleven malen ! 

— Her er Gudgtjeneste i den danske; 
Kirte Sondag d. 2. Aug» Formid- 
dag og Aften. 

— Kvindeforeningen afholdet MI-; 

jde hos Mes. A. C· Nielfen den 6.! 

lAugufi. 
—- Dek gsres i denne Tid Joche-s 

kedelser med at faa en Søndagssiolei 
fest i Stand. Den tænkes afholdt i» 
Midten af August. 

Cedat Falls, Ja. 

En ung Man-d ded Navn V.F. Ho- 
tvurd, der en Tid har arbejdet for P. 

)H. Rasmussen ca. 2 Mil Vest for 
Byen, totn sidste Fredag yntelig og 

hurtig uf Dage, ved at et Las Hø 
git over ham· Han var sammen med 

Rusmusfen pua Matten, og hver us 
dem huvde sit »Teum«. De havde 
lige fuaet les-set begge Vogne og var 

fcerdige til at tøre hjem. Howard 
stod forun det ene ,,Team«, der var 

lidt udstyrligt, og holdt det, medens 

Ruf-muser llavrede op pau Lasset; 
men spr han tom op, sprung Heftene 
frem, og med Forbenene eller Bonn- 
itangen var Howurd fluuet til Jor- 
den. Heft-ne lob over harn, og før de 

kund-: stundses, gil ogsaaVognen over 

Bryftet pua hum. Der bled ftratg 
telefoneret efter en Lcege, og Dr. Cut 
ler vur pua Pladsen inden 15 Minut- 
ter, men dog tun liqe Tids not til at 

se den ungse Mund dø Han var sig 
ybevidft lige til sidsie Lieblii. Tot 
teren tillige med to andre Mund forte 
kned det summe Liaet til Bven on 
oderlod det til Undertateren, hvorfra 
det famme Nat bled sendt med Toaet 
til Ohio, hvor Moder-en, der er Ente, 
er bosiddende puu en lille Farin. Ten 
cfdode vor 23 Aar gannnel 

—- En enden ung Mand, en Bam- 
ier pau et Grugtog pua R. J. R. R., 
tom Eøndan Aften noaet hurtigt us 
Dage. Medens Teuet lørte mod Syd, 
mau hun pua en eller unden Muade 
være fulden af i Nærheden af Drv 
Run Broen og sit begge Bcn og den 
ene Arm lørt af. Togspreren fyntes 
ilste ut have lugt Mærle dertil, da hun 
uden at ftandse fortiutte Farten ad 
Waterlov til. Den lemlæstede blev 
fnart funden liggende ved Siden af 
Sporet, vg snareft muligt blev han 
bragt til Hospitulet, hvor hun dog en 

Times Tid efter afgit ved Boden- 
Sutnme Nat blev Liget fendt til hans 
Hjem i Cedar Rupids. 

—- Sine Rusmussen lom sidfte Fre- 
dag hertil fru Waupaca, Wis» hvor 
hun i nogen Tid hat opholdt sig hos 
Pustvr Simonfenö. hun vil opholde 
sig her en Maaneds Tid hos Sltegt 
og thner for fau at rejfe til Racine, 
hvor hun atter i Aar not stal forestaa 
Kogningen paa Dsjstolew » 

— Cicilie Juhl lom sidste Feedag 
hjem fra shamptom hvvr hun siden l. 
Juni har haft en Patient. 

J Tirsdags Morges reiste hun til 
Chicago for i nogle Dage at MS 
med Venner og Kendinge. 

— Sidfte Lsrdag affendte Pustor 
hansens deres Tsj i Jernbanevogn 
over C. G. W. R. R. til Oregon, 
Wis» og i denne Uge ugter han med 
sin Familie at fslge efter. 

— Pan Sen-dag, den 2. August, 
prediker Pastvt Th. Beet i Nazareth 
Kitte. 

—- De, der ille ulletede er feerdig 
need at htfte Quote, er dog gødti 
stieg verengt-, og om faa Dqge vil 

II Mc fokth Efeu de fleste Ub- 
ecer pil Dasvien ttke gtve noget 
M UM i Nat-, M man gla- 
Hex sie me den rise W, man 

Ost M, es M det varme Beit, 
M IN M Mist et drive Ruf- 
keck M i si- MAX-e- 

Chicago Jll. 

Pastor Petersen holder i denne Tid 
danst Religionsstole i Ebenezer Kirsc. 
Ca. 4(- Born gaar i Stole; men han 
denter mange slkre. 

—- Ebenezer tanst luth. Ungdontos 
sorening holdt sorleben sit Aarernste 
Te sleste as den gatnle Bestyrelse bled 

genvalgt, og det blev bestemt, at Fore- 
ntngen holder en Fest pta »Laborday.« 
Foreningen vedtog at sende en Htlsen og 
Tat til den-Z Vieefotniand Th. Chr. 
Petersen, dertned sjældrn Joer og Niet- 

lighed til denne Sag hidtil delsois hat 
ledet dens Moder, nisn nu liggcr st)g. 
Han genvalgteiz til Viceprscesident 

—- Ten nye danst-—1uth. Getsemane- 
krkei Mapletoood, der sok en Tid siden 
indviedes, tager sig ret sntnkt nd og 
Kirkebesogene er talrige. Den er htm- 
get as den kansle Artitekt A. K. Spren- 
sen, der ogsaa har Akte as sit Viert her, 
og uden hans Asststance vilde det vare 

bleven tneget vansteligere sor Menighe- 
den at opspke et saadant snutkt Zirkehud 
netop nu, da det Mate:iale er i saa th 
Pris. Gud give saa at ogsaa det 

Sjcele rnat finde vor Gud og Wenig- 
heden b.ioe en Bygning as leoende 
Stene. 

— Hagelsiornten, sont i sorrige Uge 
drog oevr Byen, var vistnok en as de 

derste i Byenz Historie. Ejendotn sor 
over en Million siged at vceke Idelagt i 
de saa Minutter, den varede. 

— Janitor hansend have oed Eben- 
ezer Kirte teger sig i Aar stnukkere nd 
end i Fjor og er vist not enestaaende i 

Byen. Op paa Sidsn as Kiiken slyn- 
ger sig deilige Blomster, og nd mod 
Gaden ses en dlandet Farvepragt as 
Blotnster. Bagved staar Grtnkaal og 
andet Grsnt i suld Flor og kappes ont 

at gleede gamle Dansen oed sin srodige 
Viel-L Det hele tager sig ret idylist 
nd og danner et lille Stykke as det dei 
lige Danmart, hoorpaa Forbipasserende 
oste kaster et beundtende Blit. 

—- Det er nte get trangt ated Bei-ori- 
seslesltghedea sor Arbejdssolk, da der de 

stdste Aar htr vceret bygget saa sor saai 
danne passenoe Lejligdeder, men deri- 
rnod ved North Ave. og Kedzie Ave 

dygges en Del ny Hase as et Real 

Estate Co. deregnet paa Arbeidssoltz 
tnen disse ere meget smaa og der sor- 
langes op til 83000 sor hoer as dem. 
Andre Ptadser sindeö lignende Bygge 
soretagender, der dog mest er beregnet 
paa at slaa Mont paa Arbejdssoltenee 
Bekostning. 

—- T· Chr. Petersen, Undomssow 
ningens Vicesormand og Setretcer sor 
Sygesoreningen ligger sor Tiden be 

trenkelig syg. Petersen der er ung og 
or saa Aar siden kotn herooer har, 

været en utrcettelig Ardejder saavel i 

Sondagsscolen sont i Sangtor og de 
andre Hvesm hnn betrooet: det er der- 

sor sor Petersen og Hustrns inange Ven- 
ner et start Savn at se hans Plads tcm 

ved Moderne. Dog, dette er vor Trost, 
og det mildner Sorgen sor hans Ven- 
ner og hustru, at reiser han tra denne 

syndesnlde Jord, saa mpdes vi om en 

ssje Stundi Guds lyse Himmel og stat 
der blande vore Stemnter i Englenes 
store Sangkor, der hvor ingen Pine og 
Sygdom sindes og ingen Taarer rinder. 

—- Arktett A. K. SIrensen, Hi. as 
Mozart de Thomas St» bar bygget to 

smutte Stenhnse paa Hamlin Ave. og 
Insker at steige dem. Der er en sinnt 
og god Beliggenhed mer ved Sporvogn 
og Eleoator og ille langt sra smutte 
Parier. 
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Missiottötnsde og Kirkeindviels e 

Med Guds Hjcelp asholdes Mis- 
sionsmsder sra 25.-—30. August ved 
Trusant og Greenville, Mich» med 

Kitteindvielse i Sidney Genter den 
sidste Dag. Alt dort Folt indbydes 
paa det hjerteligstes Flere srentmede 
Præster ere indbndtr. 

J.Sse. P.h.Miller. 

Mission-unde. 
Vnt Gud vit, bliversder Wiss-ons- 

og Ungdomstntde i St. Pauli Me- 
nighed, Pettawattanrie Co» Iowa, 
den 8 sg 9. August— Mit-et hättes- 
den s. i MeMghedent Mike vg den 9. i 
en Stoo oed Westen. —- 

Ille er rette-note 
Enden-nd Grill. 

En Rose. 
Ved Ost 61. Gade i New York 

er et Hug, orer hois Tor ftaar: 
»Haabets Port«. Anftaltens For- 
ftanderinde er Fru E. M. Whitemore. 
sont hat gjort sig til sit Livs Opgave 
at redde faldne Jtvinder. 

As sin lange Erfaring hat hun be- 
rettet folgende Historie: 

For nogle Aar fiden gil hun tilli- 

ge nch nogle andre Kvinder til de 

saataldte ,,Slnnig" tmoralste Pest- 
hulek i Bnem for at drive Missionss 
virtsomhed. Der niodte de en LU- 

aariq meget fton Avindr. Paa derer- 

SpørgsmaaL om de kunde faa en 

panlidelig Ledfnger gettnem disfe 
Syndereder, soarede Pigent 

»Im stal gore det; jeg tender alle 
die-sie Pladfer.« 

,,.f)vad! en Pige i Deres Alder, 
som er belendt med saadanne Ste- 
der .’« udbrød Kvinderne forundret. 

»Ja«, soarede hun stral5. »Tror 
De maaste, at jeg er bange? Halm, 
jeg tender godt til alle disfe Platten 
Jeq hat besagt dem i flere Aar. J 
alle Opiumshuler tender man «Blue- 
bird«. 

»Hviltet befonderligt Navn«, sagde 
den ene af Kvindernr. 

,,Aa, det er itte mit rette Navm 
man talder rnig bare saa«, svarede 
Pigen. 

Derefter forte hun Kvinderne gen- 
netn de elendigste Opiumshuler, hvor 
Ofrene for denne forfcerdelige Last 
laa bedpvedr. Under Bei-get forssg- 
te Fru Whitemore at tale til Pigen 
om Gud, men dertil vtlde hun ikte 
lytte. hun var ordentlig tleedt, ung 
og frnut, nien hun harte til den ftore 
Hob af faldne og derfor forsiudte 
Kvinder. 

Nogle Uger randt hen, inden Fru 
Whitemore atter saa hende. Da hun 
en Aften var paa Bei til disfe La- 
stens Boliger, gav en Veninde hende 
en vtagtfuld Rose. 

»Ved du, hvorhen jeg gear? Jeg 
toknter, at denne Rose ille passer sig 
for disse Afgrundens Forgaarde paa 
Jorden«, sagde Fru Whitemore. 

»Ari, du lan jo forcrre den til en.« 
»Ja, det steil jeg gote«, svarede 

bun. »Jeg flal give den til den dybeft 
faldne Synder, sont jeg trcrffer i Af- 
ien, og mna den blive til Velsignelse. 
Tat for dit gode Raad.« 

Fru Whitemore git den Atten til 
et as de mest berygtede Huse i Bnen 
Hun havde tun dæret der nogle Mi- 

nutter, da noale usle Fyre lom ind ng 
forte need sig en uanigr. Hendeksztjne 
vare rede, og i Ansigtet bavde bun etJ 
ftort blodende Saat. Fru Whitemorej 
nentendte hende strnts. Tet var dens 
20saarine »Bluebird«, som de taldte! 
hende, Ihr-IT Morderes og Tranke- 
res Beninde. Bed dette Syn fyldtes 
Fru Whitemores Hierte af Medliden- 

heb og KcerIighed til denne arme 

Stabning,faa hun itte lunde lade vor- 

re med at trcede frem og trytte den 

Rose, hun bar,»i Pigens Haand og 
indbyde hende til nceste Morgen at 
komme til »Hm-MS Port'. 

Fru Whitemore forlod «Pladsen. 
Pigen blev pludselig forandret. Hen- 
des Forbavselse ophortr. Noget hav- 
de rprt hendes Hiertr. Var det denne 

Rose? Hun betragtede den. Og Da- 
men, som gav hende Rosen — bar 
hun indbudt hende,den elendigeSkabi 
ning, at tornrne til hin-des Boligs 
Hun var sorn fortrylleL Rosen syn- 
tes at have sterntaldt alvorlige Tan- 
ter. 

Nogle Tintet git. Dei daarlige 
Selstab, de ugudelige Sange, Eber og 
Forbandelser, den raa Suah alt blev 
for hende utaaleligt. Kun Rosen og 
Jndbydelsen optog hendeö Sind, pg 
den nieste Morgen git hun lige til 

,,haasetö Port«, hvor hun sit en leer- 
lig Modtagelsfr. Bed Guds Naade 
fandt hun her i de triftelige Omgivel- 
set ogsaa snart sin Frelser, fik stne 
Synder forladt og Fred med Gad. 
Nu indviede hun sit Liv til herren 
og gjoede til sin Livsopgave at fsre 
saa mange sont muligt af sine fertige 
Kammerater til Herren. hendes Ar- 
bejde tronedes oqsaa need Velsignelse, 
idet tflere as hendeö tidligere Ung- 
domivenner blev ryltet ud af Fordere- 
della-. 

heut-ei Birlsomhed ophsrte ttte en 

Gang. da lnm blev sog. Mange, som 
Wie hende, hvis Irelse laa hende 
paa Vierte, sit bort med den Bestrei- 
ning derefter at fere et bedte Liv. 
Ist hun dsde, lagde hun til Iru 
Mitte-more- 

»Von jeg tommer til Saltgheden 
ho- hem-n stal jeg bede dam, at han 

got mig til din Skytsengel paa Jor- 
den-« 

Hun døde i fuId Forteøstning til 

Herren, og henbes Begravelfe fandt 
Sieb fra »Haabets Port", hvotfta 
det store Sprgetog udgit. Paa Kisten 
stod en Blomft —- en ksd Rose, läg 
den, som en Gang havde vatet Mid- 
let til hendes Revning. 

Kredsmdve i Bofton 
se 

Wisse-us- os Ungdomsmsde 
i Wut-ersten 

Lin Gud vit. qfholdee den urlantiske Krebs 
sit aotlige Keedsmsde ska d. 4.——6. Septbr. i 

Bethqnia danst lach. Menigbed, 982 Colum: 
bus Ave» Rotbaka Besten, Mass. 

tsmnen 
l. Rom. 12. I—2. 
2. »O sundt Mensghedsliv« (Ap. Gek. 9, 

31). 
Spadag tsitetmiddag asholdeg et siøm 

Ungdomsmpve. 
Paa Menighedens Gegne: 

A. P. Haufen- Set. 

Menigheden indbvdek hetved alle Lands- 

mænd til at deltage i ovenncrvnte Krebs 

mode. Tit en elle( andeu, som gerne mlde 

Heimw- iet iaadam Mode, og iom maaete 

staate, at de tkte tun-te vme med, iokdi de bo 

asüdes og ikte tilhpte nogen lnih. Menighed· 
ville vi blot sige, at de bot koste alle Wem-nie- 

»Iighedek bokt kg komme. Tilrejienve bedei 
meddele deees Komme til Paslot A. P. Hans 
sen ellek til undersegnede senkst d. 29. August 

Pan Menigbedens Beginn 
P. Este-Und Mgh.s Form-, 

is, Tom Ze« 
Norbuty, Musi. 

Misikons og Ungdomonmde avholdes i 

Womiter »Mit-or Tat-« d. 's.s-,ep., Tagen 
eite: scredgnmveh og alte Iekedjens Puner 
vil vaske nl Zude, vom faa mange Dom mu- 

ligt as Messmodetci Tel.ageke. Ovss Weint 
tilladet det, blivek det et Feilustgmøde, eile-g 

ufholdes del Mitten. Moder begunder M. 

Ui mutig. M· lk Mode om Wun. Alle 
mitkomm- 

Pan pjkenighedeus Vegnei 
A. P. Hause-h 
Mghjs IFwa 

l 

Merkmal-, om»inion-, 
Wu- star-lsno-s. 

KORTp slchERp KOMFORTABEL og BERVEM FORslNDELSE 
mellem 

New York, Bestan, Phjlacjelpnju. Montreai. Wange 
snuthumpton. leTponl Uuegnsmwn 

samt 

sVERlCE NORGE, DANMARK ogFlNLAND. 
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Land oufkcs. . . 
lsn Lamm tat mle Null milli-( 

Lzllvgnmgn anzmmnhs Umb. mnk 
»- vor Folg thltgconun oq Muuu 

som. Man bkoks usw«-u- 

Bktkr Bevor, :-s 1, »in-neun ji«-vix 

n special lletlacecl 
tixcarsioa Rates 

th trinle i Krust. sm HI-vs-1«tst(s(l 
pas-a Nile-usw X Nurtli Wirte-m Haltuva 

Fka I. Ill ll. Aug-. Nr MI, «l«ulcst 
»mu- fane plus 5-Uc.« ul Moller X·«l«-.. 
l Anlednlng al· »Nicht-mit Nebraska 
lllstrlct Il. A. ll.«’ 

Aug. lls—«, («.lc·. Iris-· tll Reaction 
Takt-I- »»n sure-« 

lltsnveml Mem til llilletagmten for 
The North-Nestern Links-. 

Svln ok, Korn er Benge. 
lcc Pil. es Mag M somiva lex-gingst S dom os vinene og pure u. 

ARE hält ikke, toller det intet. Steige- 
vas 80 Tages Prove. Pxilen er Nisc pr. 
loo Vb. Forhindrer Uts1 hoc hsnlene« og 
de losge: strre Æg, elleks tagen Beratung. 

AOOKES sTOclc Poch c0.- 
II- Isemer sollst couacll Zins-. li. 

Nu er det Tid at kobe, 

da vi hat iaaet vote uye 

Sommervarer. 
Bi bar-its thst Inster. 

tout ind og gis os Lejllighed tll at liabve 

spare 25 til 40 pci. paa alle Vater. 

Sas Bros. 
l 

Vi betale hpjeske Pkis for alle Lands-robusten 

The 

Northwestern 
LlNE 

Sauf-s c 

vol-helf spok 
Jst-stimme mellcm Missouri Rivek 
og cliicaga 

Direkti- Llnie til St. Paul-Min- 
nen ()lie-«. 

Direkte Linie til Blaclc llills. 
nein-end Dem til tin-aneste 

Axt-Ist lot- l’kiser· Hort og Kate— 
planen 

Jemhanelisie. « 

III-s-—-«-I 
edles-w si. Ist-l. 

Glase-poll- « out-Im 
s y C p a n- 

Nr. 7. Omslis Das-zeugst Us( Erm. 
l. do. do. 10·32 — 

ö. do do. s.21 Hit. 

Not-d pas-. 
4. ijn City Pausen-km 7.17 Pia-. 

2. sl011x(’ityl«sssenqek 2.48 klit. 
s. Omuhu Passions-eh 6,35 — 

Nr. 7 us Nr, R cluglls ins-linken sein-lus- 

chlcsgd « II. W. II. II. 
V e s d p a si. 

XI. 19. l«lncoln Passe-netzt 8,l2 Hm 
Z. lzlaclsi llills Pass. Z,25 lüft. 

U s t I) a a. 

20. blo. Vstllssy Pass- III-« Prm 
Os. clilcugo LiniltAL Qle löst 

XI-- 19 ng Ny. 20 tl -s«ll1( Innltnkssn Sand-is 

Skal Te reife —- 

— til Stkdkk oft 
cller iyd for Chicago, lau brd Der-s lokale 
Agcnt give Tem Billet fra Lmaha til 

» Chikago med 

!chicago,. Miswaukee F- 
st. Paul Benen, 
den kortest mellem bisle to Byer. Tog pas 
denne poptjlckre Bank foklader Union 
Depar, Omaha, hvcr Tag og bar For- 

-bindelie med"TI-g- sum komme ind pqq 
Unidn Paclfiy Benen, Vurlinglon, F. c 
G M. B. o.l.b. 

Pragtigt udftyret Tvg mcd Palladi- 
Sovevogne, ,,Busset« og Biblioteksvogne, 
og Priien er ikkö hsiere end andre Bauers. 

Angaaendc kann-re Dplysningek mes 
Deniyn til Bauch Prifek, o.f.v. ikkiv til 

f. A. NAslsl. 
Genera-l Weste-m Ase-It- 

504 Pisa-m set-. Omshsp Nes. 

. Urvesager fi Das-mark lief-met as 
KgL Danfk Vier-Konsol, 

Theo. Otseky 

k Dr. F. R. Stewakt. 
Lege og Arm-O 

- tout-c Im Pollen Intel. 

i « 
—qult, Neid 

f 
I 
s 

It- 

«usk at kobe cders Vater i 

L. LIudersens 
Forketning. 

Dogm- htiefte Pciier Mutes for Inn-. 
Produlter. 

Chas. A; Hoff, 
Alm. Grovfmedearbeide 
vg Maikinrcpqtqtionet. 

Ille Stqu August-beide us III-Ha- 
ftp-rationa- 

Cpeeisliim hoflmlsp 
Stumm-er sle Stil-waret- Telel. u 


