
,,Danskeren.« 
syrcdag den ju. Januar lWS. 

Blaiy Nebr. 

.)-ud-:-tje11esie paa Zondag Find. 
m. hol-·- og Vmen sil. TI,-i. 

--— Max Dz. W. Hendersoth noixi 
Mandi: Tod oi for lort Lid siden« 
meldre onl, er nn ogsaa død. Hun 
bleo lsegraoet i Zeitdagis jra Fri- 
Uietodisl-hlirt"en. Tet var not« en 

Stagis zlceruesygdonh ljnn døde af. 
Onn var nieget lidende allerede sør 
heudes Mund dode.« zire Bern, tre 

her i Blair og et i Onnil)a, sørger 
ved Tavet as der-es Forældre 

J diIse Tage talesJ og strion 
der itte saalidt onc »X-:)ian-3ncnl)a- 
wr« Fabrikken her i B1)en. Her i 

Forretningen har oi nydt den Ære 
at Irytte er fint illnstreret Katalog 
sor det oordende store Firma· Der 

spaagy at Falirikten muligvis skal 
komme til at heskæftige 300 Arbei- 
dere Lad oLs se! 

— Et andet nyt Foretagende 
get i Byen er et nyt Gaswerk By- 
tacidet har nylig ginet L. W. Tur- 
aer og H. C. Blanchard Bevilling 
til at begynde et saadant Foreta- 
Seitde. 

— Peter Tweed. ,,The Tribune 
If denne Uge sortæller om han-I 
Tød og giver med det samme en lille 
Stitse as Monden. Peter Tweed var 

Nordmand Han sødteszs i Norge for 
emkring ved 75 Aar siden. Hans 
Forældre var velstillede, saa Peter 
sit en god Uddannelse. Særlig 
dygtig blev han som mekanisk JU- 
geniøn Saa fattede han Koerlig- 
Zed og fandt Genkærlighed Judtil 
Da syntess Lykken at tilsmile den 
mtge Mand. Meu saa døde han-I 
Fabel-, og han-J Moder satte sig 
imod hans Valg af Livsledsager- 
inde. Han bleo fort sagt et Offer 
For ulykkelig Kærlighed J 1866 
kein han til Nebraska. Hans Mo- 
der fnlgte bani til Amerika, Inen 

tubte omsider hans Spor. Hun 
fpgte siden forgæves efter ham. J 
flere Aar havde han levet som en 
Eneboer faa Mit her sra Blair, 
hvor han leoede og døde i ElendigP 

Erd Hatt lieste Dagbladene og MH gasiner og fnlgte med Tiden i saal 
Henseende, men ban Var bleven il 
hij Grad ligegyldig for sit Legemes 
Pleje Han døde i en Hytte som 
Var daarlia nok for nnurlende Dyr 
En Nabo fandt ham død paa Gul-l 
iet. 

öans Naboer sørgede for, at han 
IT Mandags fik en ordentlin Begra-l 
delse 

Kenuarty Nebr. 

Ostideeneste Søndaa Formid- 
dag. cøndagsskole hoer Søtidag. 

Bckcndtgørclfr. 
Undertegnedc ønsker at udleje en 

dobbelt Brickstons, 48 by 60, belig-- 
yendc pua den sumkkcsns PladLs i 
Byeu lige over for Elk Horn Col- 
kge. Verme- og Lysappurator er 

mdsatte i Bnquinactk Da Jeru- 
lsanen nu er anlagt til Elk Horn, 
vil her være en udmærket Lejlighed 
For en dygtig Forretningsnmnd til 
It gøre god Forret11ing. 

2 Vaiement-Rum, hvetf 24 by 32 
jkulle ogsaa 11dlejes. 

Willads Notteuborg, 
Elk Horn, Iowa. 

Ungdomsliv. 
As Olsert Ricard, Generalsekretcer 

for Kristelig Forening for unge 
Mænd Bogen indeholder Tanker 
ig Mcninger, vundct under 14 
Acri- I-lngdomsm«lsejde, fremsat for 
Mas, danskc Mast-d fra 14——15 Aar 
sg derover. 

I, n d h o l d: 
Tit Land, 
Tit Hjcm, 
Tin Fritid, 
Lin Kamp, 
Lin Geruhig- 
Tinc er og dine Tanker, 
Lin Karaktcr og dit Ydrc. 
Lin Herr-c og din Frelfctn 
Dm Nndvercn, 
Im Sedningemissionen, 
Im Bibclem 
Im Bøn, 
Tigukcr til sidst, et Syn. 
Fuge-n er Varmt anbefalet as 

Dort Jamfunds Prcvster og har vo» 
ret cmmcldt i ,,Dr1nskerc-n« of Paftor 
Kr. Anker. Køb den oq udbred den 
chmdt de xumcx 

IV Sider qodt inle. Pris 80c. 
Dan. Lvth. Publ. Haufe, 

Blain Nebr. 

Korråspondancet 
Fra Workcstct, Mass. 

J Wortestexx :!Icns.«—s., ljunde den 
der nrlmjdendc, Voffcdne Menighcd 
sknletræ Lordug Akten den 28. 
ims. Sen nur til Stcdc og kar- 
nicddclc unt en s1n11t«, en nirkclig 
nnnk Fest. Pastor N. C. Flut-org 
im Voswm og IlIciLsiOnær Thonmis 
TH. Insect, Ldotccsth tnlte. Lg dur 
solt-U snngct Julcfnltncr, drnkkct 
.-:-.1jjc og jpist af alle de mnngc 
Elnnss Nodtctz sont et Zuletræ nn 

nltid fastcr nf fig. 
Etodets soluopofrcnde Alcissionch 

rllktr Ema-i opfordrede ved Festen-is 
Llfslntning dot dnnjte Folk i H 
ckssxcxs til Ht ydc del-es Vidmg tiii 
Wirkeliggorclse af Mcnighcdensj 
jmnktc Tnnkcx nt knldo en Prwstw 
nnciddellmrt cftcr Nl)tnar. Og ef- 
tcr lwnd nmn forstod paa Stem- 
txinqcn blandt Deltngernc i Festen, 
nil der i Løbet af kort Tid vakrej 
It Prasstekald cndnn at bestrtth 
netnlig i Worccster l TlIknn sknl virus forsigtig med at! 
rose Folk: særlig kristne Menneskcr 
er Roc- en Fare for. Men det skal 
nlligenel fremhæchs her, dette ftore 
Missionsnrbejde, som Mr. chet 
nør blandt Wortester-Danskerne. 
Lnd Frngterne vasre fmaa; de, sontj 
Anders Forl)oldene, ved alligeveL 
nt Frngter har Arbejdet baaret.: 
Lg nn er man enig om at kaldcl 
en Præstl ! 

Gennetn det hele spores Mr.« 
Smeets utrættelige Arbejdsevne. 
L- det turde være et almindeligt 
Knab og Ønske, at han, naar Wor- 
ccster bar faaet sin haardt til- 
trængte Præft, maatte blive deduct- 
rende dygtig paa Legem og Sjæl 
til at grøfte og grade pna et af de 
knunge andre- Steder. hvor Herrens- 
er er laut pcm Hylden 

C. Boston 

Fm Boston, Mass. 

J Betanias Menigheds smukke, 
nye Kirke afholdtes Søndag Aften 
den 29. Dec. Juletræsfest Og sont 
Festen var i Wortester, saaledes 
blev den i Boston, en Julefest for 
store og smaa. 

Det stnukt pyntede Juletræ, for 
lmilket sidtnitöen fortjener al den 
Ross, der i en saadan Forbindelse 
ladet sig nomine-, var placeret oppe 
ved Alteret, og tog sig henrivende 

lgodt nd i de herlige, maleriske Om- 
giuelfen fotn Kirken nn en Gang 
er bleven berømt for, og fom 
ffyldes N avnet kan ikke preutes 
for ofte — den talentfulde danfke, 
nnge Maler Jsidore Rasmussen 

Pastor Fick, Wulthani, on 

FMenighedens Priest, N. C. Aa-« 

Hiern, tnlte· Mr. Pendnre RaInIu:-«- 
Hirn lasfte en Julefortcelliim, og 
Mr. Van gao et Nummer paa Ei- 
ter, um lJVilken man nma siqe, at 
Ellkelodien var Ineget net, unten-d 
Oøjft ubeldig valgt til en saa beif- 
tidsssfnld og fternningsrig Julefest. 
Men ellerI bidrog forteilen enhver 
nf Menighedens Medlemmer sit til, 
at de felv og specielt de mnnge 
f:·e111111ede, som var til Stede, fik 
faa meget Ildbytte af« Aftenen. sont 
det var muligt. 

Efter Høftideligbeden i Birken 
aik utantnedeminder i Basementet, 
lmdr Vørneue sit« Jnlegaver da 
Godteiz oa de asldre fik Koffe. Sua 
sann man Julesalmer oq anndeliqe 
Sange da nnderlwldt sia ellcrs hver 
iiasr pna bedfte TVkaudch indtil nmn 

Wl ca. l() qik lijem -— lijem fm 
in Juli-fest Ined de be dste TVkindeiz 

Mcn det vm jo Ausna, som Pa- 
ftdr Aaberg Ineget kamkteriftisk 
fande: det første danske Jnletrce i 
en daan Kirke i Voston siden Ver-— 
isens Skabelfe 

C. Voston. 

Ccdnr Falls-, Ja. 

Wen-r Petersen, som·i nimle 
Mut lmr haft Wurm-time her i 
Einen er reist 1il Portlund Ore- 
oc1n, Insur lmn i Fort-Hing med- 
Jndn Nilesen lyar todt en Panier-F 
fxnc oa beaundt Fortentntq der. z 

— George Peterer og Dagmar 
Jenseit lioldt Brullup i Nanireih 
Mitte Tatsiqelsezdaaen Te lmr 
riin 1. Sti» 1 Ti- Mil fra Butsu 
paa en Farin, sum Gent-ge og haus- 
Bruder bar forpagtet i Fcellessknlxs 

—- Nielgs Andersen, Fredsville, 

hnr købt ui Ejendoni ng bag ved 
Tischtul LZkolen hvortll der hører 
spni Aews Land. Hun agwr at 

flytte ind Pnn dennc Plads til 
l. Illiurjix 

—- Olunszi Jersensen l. Str« 
hur ogsau knht et Sdn9, sont er he- 
liggende tneueni throoe LZt. uq 
OIrent Western Jernhnnespon Hun 
hw ttw umwinmd Bäwmmdh 
unt han vil Hutte ind og ho der 
euer ej. 

OH. Aste. Lorentwii har ow- 

ret tneget syg for nogle Dage, hun 
hefnider sig bog, du dette skrioes,i 
Udt hedre 

—-— AUrI. LJtn. Dunidnui og 
hendeii Euster sinrie Sørensen er 

wmmuihnrilfm RMNWT rimk 
liksviszs for at tnge fast Ophuld her. 
Velkouunen! 

——- Misgs K. Viel-re hat Vieret i 
ank Wie-. for at holde July og 
TMUS VL Zwttzuii Ehnagu isauk 
me Ærende 

—- Ju, san er jo Juan forbi 
inen, og det nhe Ilnr er begyndt 
Vi hnr haft et dejligt Inildt Vejr 
og en ndnnerHt Bei saa Foll hat 
haft en god LeUighed tU at koni 
me til Kirke i Helligdagene. Vi 
havde Juli-tue for Børnene anden 
Jnledngsaftem og lpngddmsfork 
Inngen havde dmes Jnldræ LRan- 
dag Inellenl Jul oq Nimmt Beg- 
ge Astener, især den første, var 
der 1nange ApenneTer i Kärken 

—— Nazareth Menighed holdt sit 
Aargmøde den sidste Lørdag i De- 
cember. Til Styrelse valgtes Peter 
Christeusen, Mads WoIff, Jørgen 
Nielsen, Christ Juhl og Niels An- 
dersen, skredsville. 

—- J Skolekomiteen indvalgtes 
Peter Reihen, Mrs Jørgen Mel- 
sen og Lanra Nielsen. Til at revi- 
dere JNenighedens SRegtrikaber valg- 
tes Niels Olsen, Christ Krog og 
Christ JnM. — 

— Med Ønsket om et godfpog 
velsiqnet Nytauri for TNanstXXens 
Redaktøi oq dens øvrige Personale 
samt dens Liefere 

Hobo. 

Lincoln, Nebr. st- 

Nu 
» 

vi hcir ladet høre fra os paa 
Sted, faa jeg vil atter med ele 
lidt. 

For at fim det hele med mäa jeg 
iiim lidt tilbage i Tiden. Mandag 

iAften den 16. December ssamledes 
Ivi til Søiidagsskoleinøde: vore Las- 
ieie liinide ønffet et siiadant Milde, 
for at vi i Fiellesskal kunde For- 
handle om Søndagsskolens Vel. 
Der blev blandt aiidet fremlagt et 
SpørgsinaaL oin det var ude af 
Orden iit blunde lidt Engelsk ind 
en Gang iiiielleiii, sum f· Eks. en 

Cngelsk Sang iiii og da; Børnene 
liil jo helft liimde tule og synge i 
det eiigelske Sprog, og det kan 
Iiiiin jii i Grniiden ikke fortcenke 
dein i; det er jo det Spro"g, de 
lirrer iiriindigt i Hverdagsskolen, 
og ndeic iil Tvivl det Sprog, som 
de flesre Børn elsker højest. Dette 
Spielrgsinaiil knnde man dog ikke 
rigtig liline enig oin; Flertallet var 
inde for, iit iiiiin fortsatte udeluk- 
tende med det danske Nu, seku- 
fillqeligt er det en lnier rettænkeii- 
di- Faderszs og Moder-i- Ønske at de- 
reszi Vørn sknl liere liimde at læse 
og skrive deresjs Moderkinaah men 
tiiii lii forlani1e, at vore Børn skul 
finde dort Moder-Einmal for deres? 
eller fan vi forliinqe at de noqu 
Sinde sknl kiiiiiie elske et Sproq, 
sisin de i det liele tnqet aldrig rig 
tiq fimr leer-L saa højt som det 
Spion, lwdii de leder. For hvad 
di- lierei i Feii-e oq Søiidai15- 
jliilen er fiin snii lidt at staa imod 
nied. Nil er der vel iiok en eller 
iviiden, der vil tienke som san: ja, 
ineii det niim jo da viere Forml- 
diene-: Pliqt iit lieie deres Børii 
ut tale Dansf, fra de er gniiske 
siiiiiii. Tet vil jeq villiq indrøiil- 
ii:e; iiien lniorlieniie varer det? 
sim simrt Viirnet begonder at gim 
i den eiiiielsfe Skole, hører man 
iiassten aldriq andst end Eiiqelff: 
til ixiidssi im tlllodei kiin de io nol 
trile DiiiiIk nien iinellein Vørneisii 
Mo er det Eiiqelsk. Vi fender 
vore Børn Søndag efter Søndnii 
i Skolen ikke alene for iit de 
stiilde leere Sproqet, inen oqfiin 
for at de fknlde høre lidt om derLse 
Frelser, om JifiiTT Menge af dein 
forstimr ikke alt, blind der bliiier 
sagt om hom; skal Jesus saa lade 
sig nøje med det? 

Det er jo dog hum, ni saa ger- 
nc vilde have dmget vork- kære Børu 

Ellen til og lmm sont skuldc desj- 
lide oq fme dem flusn ller i Lioet, 
im de unt Itmlixit in Hang ved 
lsunszs Name man funkle-J l)k«:s hun: 
Ocrlljennnix Im nimm-, ut dettk 
es: et Epoquqnnul, smn ifke er til 
at fano Brust ma. Ovud skal Ui 
Furt-, for nt rsi lau fuu uvlært Vorl- 

Vpkn i Hort rlssudursktlmul og smnti-l 
dia benurc dem i deres Daule 
pugtP Tut Hin-wer vore Børncsl 
snixie Vol. Ju, un lllinor Inin Ekri 
Volke not« lidt vol Inmi, men lmud 
.L«sjertet er fuldt nf loher Munden 
over intet-, suu Lasset- ne faur nnd 
fl"1)lde. 

— Trcdie Zulede Aften sum- 
lebe-J vi til Juletms i Kirkem hour 
ni igen fif Lejlixilied til at høre 
det gumle men dog ultid uye Zule- 
lsudskulx Quer isasr af Børuenc 
truadte from og nflagde et skønl 
lille Vidnccsln)1«d. Julen er jo 
Bonn-nec- cht, Inen jeg Inencr, 
ved et Juletms bin-De Ui alle Vcere 

sum Bin-u; derived tager vi ikke 
Oklasden fra dem, nej, den bliver 
snurere forl)øjet. Eiter at Trcvet 
var plyndret, og Forfriskningen 
ferner-et, og Juli-Hauer suddelte til 
Prwstefmnilieu og til Organisier- 
og ika at forglemme Børuene, fang 
vi ,,Klokken sluar« o. s. v.; hvilket 
underligt skønt Salmevers, lces det 
eller syng det med Eftertanke, det 
bar Evighedsbetydning baade for 
mig og for dig, kære Lceser. 

Ved swiudeforeningems nyligt 
cfholdte Aarsmøde, valgtes Mr:. 
Sam Petersen sont Lederinde, Mrs. 
Jens Terkildsen som Kasserer og 
Misii Dagmur Løgaard som Seer- 
tær. Mødet afholdtes i Præste- 
boligen. Menighedens regulære 
Aarsmøde, afholdt den 30. Dec., 
var kun duarligt besøgt begrundet 
paa Sygdomme; men vi kan da 
meddele i ul Fortrolighed, at saa 
vidt vides er vi da nogenluude raske 
igen; der blev intet Valg af ny 
Etyrelse, den gumle faar Lov til At 
staa 

M rs Nielsen paa 21 og M. Str 
har i længere Tid ligget meget 
syg men er dog efter Forlydende flidt —hgkzt;e;- l 

Nu er det vift ,paa Tide, jegl 
holder op for denne Gang; man 

maa ikke gøre sine Skrivelser alt 
for lange eller trcettende, der er 

jo altid saa meget andet, der skal 
med i Trykkeu Til Sult enj 
færlig N ntaarszbilsen til alle »Don-· 
fferen«s Læsere. 

Korr. 

) bvoktedes er dettei 

iu· NR ALTE-W KIND-s 

! 

The-te G To» Eier- ToledwO si- dr. hat endt de Nu. l status-roh kam etaltielss Köder J lwmsylli Fofirees 
siuancielttS nd ttlat o spl- WYQUSU tagetg s 

seit Truntli seZIIIliolesalena DtagItM Toledo, O 

mÆoKfåleanan grftgtLledo Q; MM damages indiva ogvettTt ds- 

Ell-detqu Systemets NSRWMPN MM Wes- WM VWVI 

Mange Mennesker 
W sparer Penge ved at handle TM 
ZEI- her V i sælger billigt. fordi W 
M vore Udgjkter er smaa. W » 

The Blaik Rockei store. 

triti MI 
l 
! 
1 

Dansk Sagførcr. 
Jeg vil besvure paalideligt, pr. 

IIsosh cthvert lovligt (»legal«) 
Zpørgsnmul for kun 81.00. Skriv 
Icmsk eller Engelsf. 

N. P. Christensen, 
Attorney, 

sion Block, Osbkosh, Wiss 

Asbcrtn, Canadn. 
Godt Land, særlig eguet for 

blondet Lundbrug og M1erkdrist 
i og Vcd dct dunske Settlement 1:)« 
Mit fm Jnnisjfail Station, kanf 
købesk bill liqt oq paa lette Betiugel- i 
for vcd ut heuvcnde fiq til under-—- 
teqncde 

« 

j 
Z 
! 

l 

i 

HenkyLarfety T 

Dickson, Alberta, Canach ! 
net We Bank 

l 
Kiifielig FamilicalmanaL : 

Pris 20 Cent. ; 
Z 
å 

Vi hat ogfaa noglc Jndre Missims 
Alnianukker og Afholds Almanaktcr. 
Skulde der værc singen, fom cnduuz 
mauglcr danskc Almanakker, da bedes 
de bestille samme saurefl inden vort« 
Oplag flippcr op. - 

Tanifh Luth. Publ. Honsc, 
Blair, Nebr. 

i 

Markeclsprlsek. 
BLÄ1R. NEBR.: 

Hvede (wintet)..... ...... pr. Bashel s .H·7 
—- CSpkjniU — Jst) 

Haji- ( Var ) 
— (sh(-l. )...... 
tlavse 
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kug -. ZIS 
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Smith Bros. 
Hovcdkvnrtcr for Farm Redfkaber. 

Hur just modtaget ftort Op- 
lag af Weber Vogne. De 
bedste Vogt-e til den time- 
ligfte Pris. : 

Vi scrlger dm bekendte De : 

Laval Seperator og har alle : 

Tele,fom trmntte mangle for 
den. : 

Vi sælger ogfaa den bedfte 
: GødningSpreder Great Wes : 
— stern. lange omkring Blair : 

har købt den og anbefaler 
: den som god og paalidelig. : 

: Det skal altid glæde os at : 

vise eder vore Redskaber. : 

Ærbødigft : 

Smith Bros. 
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Dr. A. F. Robson, 
Jes- Dentist. M- 

0tjlce over Blair National Bank· 

Nebreslm Phone. cedqt 301. 
dlatual Phoae 162. 

WZ
 

tw
lll

lw
nl

w
llw

n 

UE
JM

 
W1

121
W1

14W
v tin-

Mu
- ww

å 

Blaits National Bank 
—- Gakantikond: s 75 000. 00. E 

Almindeljg Bankkokretning. 
Bllligste Pengetoksendelsor 

..cattle Pape-t« modtaces til lav Rente. z 
P. W. lceany. sk» Pkæsident. 

A. P. Islowes. Visite-Pres. cbkls selig-ist« csss. 

Dr.W. H. Palmen 
Pslmets Dtug stote kan totsyve Eder med 

ass- s ri l l e s· , M 
om l bar svage Øjne. —- lluslt at gaa til 

Dr. Palmeks Dkug store, 
Blau-, Nebr. 

l 
l 

l 

0. M E H l? E N s 
Utlsal qf 

ts- Ku1. Mel esse-deswi- «- 
stott Oplstk si band-— last-se os- bløtle Kal. 

Vi sæl et kle heben-Its Mæklkek at those-seh 
White esl se Cis-am of the l- Alex-. 

climsx and Gloty. 
Det vil betale sig St hindle ved mig- 

Mou Nebr. 21.1. C. Mehl-end 
Blatt Local V- 

« LandsAgent ö- 
- 

· EI . 
Real State» .. 

Laanok Penge paa Karme, teguek Assy- 
i kam-s. Rauche-T Ein-me. Land- og BAU- 
endom til salg aller B) Ue. Msknv til 

! S. E. Komp. Malt-. Nebr» 
om De ensker at tlycto til Blau-, Nebr. 

i 
l 
I- 

! The Halle-· Music co. I ! Pisnoetq Orgelek og Edison Fano- 
gtaket og »Recode" for salg ..... I 
Vi vil betale Fragte-n til enhvek 
Station, Skkiv ckter Katalog. Vier 
san venlig at uævne dette Blad. 

HALLER Muslc co- 
BLAIK : - : : NEBK. 

Eg, F. mai-gen 
kosklasses Potograsorretninz 

x It «-np ti) date-« paa Fotograijens I ils-» lslnhver Art forstsrret Ak- 

I -:clfgres i Blyant, Pastel eller 

I 
Vandkarve. NEBK 

I 

) 
I 
s 

l 

:.. ,·.·D A- 
; zip Stute Bank. . 

-.. »so und 850,000. Alm. Bankfortetning. 
—.1:. xskze laanes paa Land og Los-site 

Illixnssnknkxek pfui Penge fot Jlllp vg Udlanb 
sælzkes Hi Tagens billigue Kurs. 

F. H. Eliinttlnefem M. Motivieer- 
Prcscdckm Vice-Prefioent. 

D. Z. Mummett, Cashker. 

JOHN MUFEZWBIE 
Trælast- og Kulforretnlng. 

Oplag sf alle Slags Bygningsmatekiale. 
Alle slags Icul fort-S pua : zigcr til Dagens 

illigstks Frist-r- 
Lad Ucouanie give Oxsekstug pas Lamm-! 

DR 
P. R. STEMZRRL 

kamt og Bis-uns 
Rom-on oan Muts-es Amme-c 

k- BLAIK Amme X 

110 Gutsclsow CaslI storE K. A. PETERSEN, lslestyrer. 
Behag at bese vort store Lager 

af Gr«cerjes. Drygouds og sho- 
vl vil gerne vjse Dem vort ny Gro- 

cery-Deparunenr. ; : : : 

Dagens hojests Priser bete-les kor alle 
Farmproclukter. 

Wklte at once kot the 
most libeksl okker 
Syst-» made for ob 
1sm1ng patents and 

ask for the «INVENTOK8 GUIDE" the liest book publikslxs (1 for i1n-k«ntoks. Pest refe- 
rences-. Esngusnso 20 Yes-is. Adress- 

WUL N. MO0R5. WASHmeTom I o- 

»- 

ARNDT HARDWARE Just ankom 
——-——- ——--—— .—-—-——. men— et Gar- 

» Iæg af «Q11ick Vieal Seel :)ia11ges,« fom vil 

; blive solgx til P;iser.dek vilinteresfeke Dem. 
Vi scklgek det ægte «:Ilme1ican Steel Feltre-« 
ARNDT HARDTWARE, Blatt-Neb- 

; Blair Electric Light ö- Power Co. 
R? sssks Its-ess- 

E. V. c Al l S Eier. 
Den d! gtjs Nie sciliilis Ssi Ofk West Økollos 

mi—lce kjeneste Xk lii csk :.1 

Meter sys-tem.l«attie1s.esce. Fssi For-weise 
Tmisilene jnkllægges j Husene esitek nyd 

ste bletmlkr. 
Elektkiske Klnlsclcptx ..Fictnrk-s«. Skienne 

O. s. v. kepatatiuner goilt udsptte. 

THoNk sc FARNBERG WHAT-II WITH-f 
VelaHjoiteiet Forretning i,,.hqrdwuke«, 

»Stovrø«o og ,,Tinware«. Førsie Klasfes 
Baker med Hensyn til Soliditet og Stuttg- 
iuldbed Priseme billige og bestemte. For- 

jietninqeni enbver Heilseende absolut teel. 
; Tinarbejde udføres billigt og godt 

Thone ik Juknlierg, Maik, Jkelin 

etsom De misker Herre- eller 

! 
. 

Trengebragter, Beklædniiigs- 
animi, Hat, Hut-» helt Sept, 
Lkadfækte eller Taffet-, betaler 

»., der sig at købe til billige vgl ZWE, 49 bestemte Piiset bog: 
ED. MATTHIESEN, 

BLA1R, :: :: :: :: NEBR. 

I
-
—

 
X

 

Iolm n. Mehle 
stokt Udvelg et bedste Grocetles til DI- 

kens billlxste Ptiser. 
Pokcelluinsvetet l tlst Vdvalk. 

Hebt-ak- leae Is. slslk Pia-liess 
Blait, Nebraska. 

Doc. Pl E R c E 
for Furnituke and Rugs. 

Insekt-hing a Speis-Im 

l E. c. FIERcE, maig Neh- 

Ihos P. Lippineos 
The lmplemegt Des-let on state st» 
Blei-s. Weh-has the following worl- 
on band that must be sold wittim 
the next Co deysi Deeting Kinder-. 

Unsrer-. Relie- and Evide, Acmesteclkets 
and sweeps. supekiot stecken-s O sweeps. 
Red J seltet Pumpe. Aekmotot Wind Will-. 

J. E-. LUTZ. 
Gravmonumenter. 

MARMOR. Osmle 

Blei-· J Nebr. 

DR. C. R. MEAD. 
DEN«l"lST. 

Rooms in Mayle Builcling. 
Residence Phone W- 

The Blair Clothing co. 
beder om Deres Handel 1 Mænds, ·. 
Dranges og Yngljngers Klædnjn- F; 

« got strikre paa dets Meriter 
vi hat« der allerbedste og sælger 

kun for eeu Pris til alle — den la- :« 

Eise-sc muljgo. 

) 
« 

Altid toneangivende i 

Melforrctning. 
Fplger npje ethoert Fremstridt. Absolut 
Garanti for hver eneste Sæk Mel. Prtv en 

Sæk. Bedte Brod —- billigeke Pris. 

ACM F MlLLlNC CO. 
Millers of Excellesnt Plour. 

A. cASTETTER. 
Baalliokketning. Mai-; Nebr. 

Banken aabnedes i Blair ISQO meb 
en Kapital af 85 000, og i Da 
overstigek vore Aktiver en halv Mi- 
lion.23o1 Forretning et anset for 
at være et af Countiets mange 

Famil-M Korn ind og gpr Fortetning med 
os Qui-ver Omscetning, sto: eller lille, et 

os velkommen. 

Nu er det Tid at kobe, 
oa vi bar faaet voke nye 

Vintervarer. 
Vi hat alt, hvad De Unster. 
md og giv og Leillighed til at lade Dem 
spare 25 til 40 pCt. paa alle Vorm 

Sas Bros. 
lsi betale Ewiger XVI-is for alle Rohprodukt-h 

So YEÄIS. 
SxPSHlENcS 

J TRADS Mmks 
DEsIUNs 

copmthsns äc- 
Anyone sen-link- Ix s- als-h and descriptinn may 

qnlplilyi issrprp uII iu minnt-II free n Heil-ei- un 
invenkinu IS Imm· il- v pitentuh10.(c mmunicsfls 
ci «ku strictlyI «"-ml(lk iii:l.l HAN EBOOK un Pius-its 
SuIt irr-Ue tilde-St agents-z fuk SecIIrIIigpuetits. 

Pult-ins take-I inn-nile Mann sc Co. receive 
Sprciai notice-, without charge-. in td e 

Scientitic Hmericaii 
A handgnmely illustmtecl weelkly. l sit-est cit- 
culntiun us any scientlcle out-val. Terms. ss I 
feur: kom- moaths. 81. od byall newsclealekr. 

WM K co. sssssssssssss New locli 
Brauch Ost-o. M F st« Washingtotx Uc. 


