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Fredag den tö. Juli. 1910. 
-: H 

Blatt, Nebr. 

Gudstjenefte Sondag Formiddag 
Kl. 10.30. Om Eftermiddagen er 

der Udflugt for Bornene Toget 
starter fra Kirken Kl. 1,30. Jngen 
Aftengudstjeneste 

K e n n a r d — Sondagsskole Kl. 

10 Gudstjeneste Kl. It. 

— J Dag ventes Prcestehuset ats 
blive færdigt. Saa skal vor danske 
Tømrer C. M. Christensen og hans 
Medhjcelpere til at tage fat paa Op- 
fsrelsen af Professor Langs Hus.- 
—- J Aar er det fortrinsois Tanskers 
ne, der bygger her i Blain Zelv Ed. 
Mathiesen, der har opfert« et flot 

Beboelseshns, kan jo næften regnes 
med til den Side. Hans Fader og 
Farbrødre er kommen fra Sonder- 
borg og taler godt Dunst Videre hoc 
vi hart en Fugl synge om, at Hans 
J. Haufen, Orum, skal flytte herind 
til Byen til Efteraar og da bygge 
paa sin Grund imellem O. Stoy- 
Nielfens og Joh. Jenfens. 

—- Vi bar atter haft et Par ve- 

derkvægende Smaaregne paa disse 
Egne, faa der rigtig er kommen 
Lin i Waisen Grcesgangene trykker 
sig soært endnu, og anden Slæt of 
Alfalfaen er meget let. 

— Hosten er nu godt begyndt. 
Vinterhveden er ·pist høste alle Beg· 
ne. Enkelte«har ogsaa tun-stet. Mr. 

Meherens tarik forleden Tag og 
fik over 2,6(,)U Bu’s paa 100 Arres, 
altsaa over 26 Bu’s pr. Acke. Den 
tidligere Haore er ogsaa for det me- 

ste heftet· Den var noget fort. men 

vist godt kcernesat. Foreorigt fer 
baade Havre og Vanrhoede rigtig 
godt ud. —- Htihøsten blivcr spar- 
som de fleste Steder, faa ophugget 
Majö kommer not til at erstatte- 
Htet i stor Udstrækning. 

— Det gaar rast med Amomle 
lerne i denne Tid. J sidste Uge har 
Paul Petetfen og Chr-. Samuelsen 

dblst sig hver en fandan ny Mast-in- 

oogn I 
— Der er ingen Tvivl om, at der- 

som vi atter skal have en demokra- 
tifk Guvernsk i Nebr» faa bar oi 
qenvcelge Shallenberger Han vil das 
how- Okdeu paa Liesmasikkespl 
Dahlman er derimod Ølbryggernes 
Kandidat 

L Ehautauquathderne skal at- 
tet i Aar holdes paa den prægtige, 
swggefulde Plads ved Veftskolen 
Te begynder paa Mandag. 

— Forleden Aften haode en hel 
Flok af vor danste Ungdom fauet j 
Sinde at ,.surprise« Andreas Beet 
og Kone Hoor overraskede de blen, 
ved vi itke. men Andre-v maatte 

frem med Restoplaget as sine Bryli 
lnpscigaken , 

Den Lust Juni var en beoæget’ 
Dag, fom sent oil glemmes paa dis- 

fe Sane. Da Past. N. P. Sørensen 
har meddett om min tære Zeus 
Djd og Begravelse, saa vil jeg med- 

dele om et andet Ligtog, der kom 

fka Festes-im og begge msdtes ued 

Bethania lacht-. Kirke i Zpeneer.’ 
MMTagmedtunetPakTis 
M Inn-fiel dsde de, og pag samme 
Tid blev de stedte til Ovile pag Ri- 
Mide Kircegmrd ved Spencer. 

sung Mariae Magdalene Beck, 
M of Paul H. Bock og Huftru 
Im Marie- W,«Ja.. fsdt 1887 

schcthmidesidfte Post Aar 

L 

sned stor Frimodighed og med Gle- 
de, at jeg konfirtnetede hende den 
26 April 1903 Ud fta 2. Kor. 

1—6, talte jeg am, at vi, som trat 
ved, at naar vort jordiske Hatte neds 
brydes har en Bygning af Gud« 

hvor kan bo Det maa være grusI 
fuldt for de Vantko at staa ved DI- 
dens Port og mærke, at Hytten er 

ved at falde og faa ilke vide, ikke 
at kunne tro, at der er et Hjem be- 
redt for dem af Gud. At flytte ud 

og«itke vide, hvor de. gaar ben, maa 

være en rædsom Død at gaa LIMI- 
de. Der gives Mennesler og er vel 

ogsaa en Del af dem i denne store 
Forsamling, som ikke antager, at 
man kan have den salige Vished, 
at man kan vide, hvor det landet. 
Til dem vil jeg fige, at for blot et 

Var Tage siden stod jeg ved min 
Sen-Z Dødsleje oa harte, at han 
kunde glæde fig ved at gaa hjem 
til Herren; da jeg kam ind til ham, 
sagde l·an med et forklaret Aasym 
»O Faden tænk, nu om PS Time 
: jeg bjemme hov Jesus, det er 

herligt at komme hjem.« Sig iste- 
at det er umuligt at vide, hvor vi 
gaar hen. Gnds Ord, der ftaar fast- 
om endssimmel og Jord forgaar, 
Vidner det, og vor Ersaring ved de 
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Helliges Udgang bekræfter det. To- 

) 

I 

I 

l 
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Rasdsler viger for den, fom 
Jesus Infer Sor. Herren ljjælve os 

i Naade som staar tilbaae at vi 
maa finde-I iklædte Krifti Netfærs 

dighed saa oil det være saligt at 

dens 

Ilægge fra Land og vcere hfemms 
has Herren 

Eiter at jeg havde talt, talte Pa- 
N. P. Zerensen forrettede ved 

ida en saare ftor Skare af engelsk· 
talende var til -«Stede. 

xar N 

Efter at det ftore Ligfølge havde 
haft Lejliahed til at gaa forbi beg- 
ge de hedengangne kørte det dab- 

belte Ligfølge til Kirkegaarden Pa- 
P. Zorensen forrettede oed 

Anna Beet-I- Grav og talte de sid 
fte Afskedsord, mens jeg talte de 

sidste Afskedsord ved vor leere Val- 
demars Grav. 

Fred med deress Minde. 

A. L. J. Stholm 

N- 

Cedat Falls-, Ja. 

Nazareth Menigheds Ungdomss 
forening afholdt L Julifesi i Cedar 

Heights i Matidags, og en ikle saa 
lille Forfamling af gamle og unge 
benyttede Anledningen til at samles 
i det smukke Aal-eg. Paftor throp 
talte til os om Bogens Betydning 
og fremholdt for os, ljvor langt nig- 
tigere det var for os at søge og bli- 

ve delagtige i den Frihed, iom Je- 
sus vandt for os paa Golgatha. 

Mrs. Nyrou er reist til Taumari 
og Soerrig paa Bei-g, og Paftor 
Nyrop er for Tfiden von en Reise i 
sde sftlige Etater for at tale i de 
detværende Ungdomsfokeninger. Vi 
benytter Anledningen til at Inske 
dem en lykkelig Reise. 

Dei skrider godt fremad med vor 

ny Kirkebygning nu, saa hvis ikke 

uforudsete Hindringek indtrcesser, 
er der Sandfynlighed for, at den vil 
blive fcekdig ttdlig paa Estemaret. 

Missionæt P. Clausen fra Albert 
Lea, Minn» var her og predilede 
for os i Sindags, og di figer ham 
Tat for Bei-get og Vidnesbyrdet, 
han asiang 

Kandidat Vedfted fra Danmakk 

gforde et lille Qphold her pag Gen- 

nemrejsr. Han talte i Ungdomzfors 
erringen fertige Judas Affen, oq 
reiste betfm til IMM- Js- 

W. Säften Nielsen dsde Fredag 
Morgen ifit Hiem 6 Mil Syd for 
Tedar Falls Den afdtde has Met 

MilquiLmenchtdog nui 

Gan begoudt at blive betre, 
m sag for tte Nat-nebst fide-I 
M Mosca til Sean ists-, og 

L 

til hendes sidfte Hvilejted paaFredss 
ville «Kirkegard. Vi bevidnet de 

efterladte vor Deltagelse i deres 

l— 
i— 

Sorg. Hobo. 

Yaiimark M 

To godc Kser. Husmand Mel-J 

Hausen, Gylling Stau, har to Mer, 
der, efter hvad der skrives til «Vejlc 
A Flka « 

paa en sjælden Maade 

forener de gode Egenskathr paa en 

»Gang at give megen og fed Mælk. 

E Af dissfe hat han i de fidfte Regnsl 
fkabsgar leveret ca. 20,000 Pund 
Mælk til Gylling Andelsmejeki. 

Beregnet efter de fordelte Smør« 

.penge er Smørndelfen ea. 870 Pd. 

zlfg 23 Pd. Mælk til et Pd. Stil-n 

E Eftek Fkadmg as Triftsudgiftkk 
jtil Mcjeriet (Ek. Mælk betales med 
« 1 Øke pr. Pd.) bar han faaet Pia-l- 
ken betalt med godt 1000-Kr. 

Summe to Korr, der lsque kckls 
vcdc omkring M. Mai i AarL har 
sidcn enkelte Tage været næk oppe 
ved en Ydelfe af 100 Bd. Mælk. 

Nu, efter henved to Maonederss 

Forli-b, malkcr de ca. M Pd. dag- 
1iq. Fedtvrocenten bar ikkc i den- 
forløbue Tid vwrct under m, hviH 

sket sxsarer til 223 Bd. Mælk til; 
i 
1Pd. Ente-r Stimmdbnttet er alt-! 
ma ca. 4 Bd. dnqlia 7 

Afholdsmidet i Nstrcftcndby. Pan 
Afboldssamfnndct: Flur-s mode i 

Nørrefimdby fonmlia vedtoaes en 

ftemmiqt folgende Resolution: ! 
..i»caks««sdct hkskxskinck tii Afhocdss 

folk og Ædrneliqbedszvenncr dirs- 
somt at modarbejde i’llkoholreklai« 
mer. ogfaa naar de fremkommcq 
med den Tlskotivering, at Hewsigtetr 
er at frennne godcs Formaal.« 

Den afgaaende Bestyrelfe gen- 
:sal«,1,te-:T. Til Modefted mrste Aar« 
valkjtesti Eturcstwdiime. 

l 

Hans Egedes Sscvkrus. »Rost«.7 
Tid.« oplofer. at Guardeicr C. P 
Haner i Kollet-up ved Zöedelyufencl 
er i Befiddelse af det i forskellige« 
Skrifter om Gans qudes nævnte 
-Sølvkrus« som en Tel Fifkem da 
lmn var Vkasst f Vaagen Prcestes 
gceld i Name, slænkede hom. Dette 
rigt ornamenterede SIMrus er for- 
arbefdet af 82 Lod Sslv og for- 
fynet med en Mængde Jnskkiptioi 
net, der hentyder til Hans Egcdesi 
Ztkid med Nabopræsten. Hvorledes 
det prægtige Solokrus er kommet 
ud as Familien Egedes Eje og hav- 
net i Hedehusene, vil rimeliavis til 
alle Tiber vedblive at vckke en Maa- 
de: i Hundsteko Aar bar det vasret 
i den Familics Betst-della lwor det 
nu er. 

Uveik over Stege-L Augen« 27. 

Juni. Mellem Kl. 7 oa Kl. 11 i 
Aste-s tafede her et beftigt Tot-den- 
vejr med ufcedvanligt voldsomme 
Regnftyl Der fandt flere Lynned- 
flog Sud, dog uden at der anrets 
tedes støke Stude. 1 

DAMle Ihr-. Lærer M. Bester- 
gaard i Bester Hast-sing er forleden 
asgaaet ved Tsden i Trankst-m 73 
Aar Sammet Den afdtdr. der vir- 
kede ved Bester HaMng Stole fta 
1866 til 1906, var en dygtig Mand, 
paa hvis lolide Urbefdzkraft der psq 

mange Maader blev lagt Beslas. 
Et fwtt Arbefde havde han fauledcs 
med den lotale Dereinst-, fom han 
ifslge »Auch Amtst.« var med M 
qtstfftr.ogfomhauiscl Aarvir 
M for; first M Tage fsr Ha 
Ttd frafagde hatt sig danke Beftkli 
lityDahqnilMtoqsinAfsth 
Tom Dem-. apum-Unte- ban til Dan- 
nebroasmand 

·-— Muts-for P. T. Stud- 
det i over 46 Aar hat vor-et ans-O 
i Mimiuifterikt fom Kot-ist- et 

ifslge E. L« Mc den IF 

Stillstqu fejredez ifslge»Fyns« 
Tid.« Onsdag den 6. Juli af Hjuls 
mand L. P. Rasmussen og Hain-u- 
Vester Aaby. 

Hasmand Jstgeu Hausen og On- 
stru, Hyllcfted, fejrcde den T. Juli 
deresss Guldbkyllup. Guldbrudgom- 
men ei Veteran fra JsAars Krigm 

Beleudtgtrelfet ved Kirkeftævur. 
Foreningen af Sognefogder og 

Læadsmænd i Danmark vil i den 

nækmeste Fremtid indgaa til Re- 
gering ou Rigsdag med Andragcns 
de om at faa Bekendtgørelferne ved 
Kirkeftasvne afskaffcde og erstattede 
med Bekendtgsreller i de lokale 
Mode. Andragendet vil blive muti- 
veret med, at Vöfolkningen bar vcei 

net sia til at lige Oplysning om all- 
nwatigere Forhold i Dagsvresfem 
da at det lom Følge demf er upraks 
tisk og utidslvarende at ovretlwldq 
den nuvætende Ordning. 

En eulæuget Guard. Gaardefer 
Jakob Wedegaard i Stimminge Ved 
Ninalted bar ifølae »Venftres THka 
byaaet sin Gaard eiter det bollandlke 
Monsten een Lamm-. 

Tonne er lelvfølgelia meget stor- 
M Alen lang oq 35 Alcn bred. J 
den btede Wahl mod Syd ligger 
lamtlige Veboelfesværelser, lyie og 

rummelige. Baqved til den 
ene Side Gestestald Roman oq Ko- 
ftald oa til den anden est mæatiat 
Nnm til Lo og Lade-. Det fidlte er 

lan stott, at man indtil i Flor altid 
bavdc kunnet bave hole stiften inde. 
Ovrr Lwnaer tax-set en ftor Bind- 
motor ov, lom dumm-r Band oa le- 
Verek Drivkraft til Tckrflemalkine 
og Kvæm Af »Udlmse« findcg kun 
en Voqnbod og et Grifclms fra den 
stamle Gaards Tid. 

Enftmmst er orbefdsbefvarende, 
idet der ilke bliver mcaen Trans- 
vort. Da laa er der ved Oplsrellm 
mener Br. Tvedegaard, lvaret co. 

Rom Kr. i Forbold til lwad det vil- 
de have kostet at bvaae en almin- 
della Bondeaaatd 

En Lufte af Fotqutsminister 
Krabbe. Den 20. Juni aislsredes 
vaa Kellekup Bys Tot-v foran Tim- 
lmset en Buste af Forsparsminiiter 
Krabbe, reift af Byens Beboere til 
Tat for hans Virksombed der fta 
1886——1909. 

Busten er modelletet af Billed- 
bugger Bundgaard. itjbt i Bronce 
og anbragt paa en Granitsøjle. Af- 
flsrinacn foretoqes nf den konst. 
·serredsfoged, Kancelliraad Petersen 
i Overvckkelse af en talkig Forsami 
lina. Minister Ktabbe og bans næri 

nieste Familie var efter Jndbndelle 
til Stolze Este-r Ilfsløringcn fandt 
der et Feftmaaltid Sted. 

Teu state Htflæt paa Sterngu- 
Engene er nu (30. Junis i fuld 
Gang, ftkives der til »Ur Tgbl.«« 
hviltet er bctydeligt tidligere end 
normalt. Stint Tsrlen bar findet 
de hij Enge en Del, er Udbyttet 
gennemgaaende godt, Ihvilket et ai 
meget stor Bethdning for Limber- 

Kerne i oid Omkreds. Da Udfiqternt 
for Osften af Vaakfæd ikke er di 
Ilyieftg er Solgspriserne pack Hie- 
i Aar bsjeke end tidligere 
— 

i— 

c- Insletede miser Gitter-te 
Paa den Istlige Side af Signalhufet 
paa Randers Banegaard hat et Leer- 
kepar ifslge ,,Rand. Amtsav.« bygi 
get Rede under en af de Skinncrs 
der daglig befakes flere Gange af 
Togene. Jernbaneperfonalet hat udi 

ivist den størsns Forfigtighed for ikke 

Hat komme til at ødclasgge Reden, 
»der er fuld af Unger. 

Rate Savekammerater. Eu Ar- 
sbejdsmand. der forledkn Middag 

bavde lagt fig til Hvile for at tage 
sig en lille Middagsfovn i en Tørvei 

Juwse i Egneu »Ist ska Eis-obw- 
svacmnede ifslge »Skanderborg Amts 
·«lei-3« Eins-Z Etex- xsxsd exvisnendc 
IFor-nennnelje Pan Hænder og Hals. 

bvem lseskriver Mandens RædseL da 
hon saa to ftore Hugorme ipadfere 
oven paa sig og tage sig et lille Bad 
i Middagssolens Straaler. Med ftor 
Forsigtigbed fik han de to fremmede 
rystede as fig uden at blive bidt af 
dem. 

Den afbrudte Middagslur fslte 
hon ingen Lyst til at fortsætte. 

Lynnedflag. Efkild Eskicdfeuö 
Gaard i Snsdder ved Vinderup er 

29. Juni uedbrwndt ved Lynnedi 
flag. Vefmtninqen reddedes. 

—- Jcsns Christenfens Gaard i 
chrum ved Viborg er famme Dag 
nedbrwndt ved Lynnedslag. 2 Krea- 
turet -indebrwndte. 

Bekendtgsrelfer. 

North Dakota Flut-M Behufs-gemis- 
sinnsmtde 

afholdes i Ebenezer Menighed ved 
Flaxton im 15——17. Juli 1910. 

Msdet begynder med Missions- 
prcediken Fredag Efterm. Kl. 2. 

Venner af Missioneng hellige Sag 
indbvdes herved kærligst. 

De, som agter sig til Msdet, vil 
gsre os en Tjeneste ved at meld- 
sig til Mensghedens Ferment-, S. 
Wider-few Flaxtom i god Tib. 

Poa Missionsforeningens og Ne- 
nighedens Vegne. 

E. A. Hierin-arm 

stelle-leid 

Digt af Jvat Kitte- 
gaatd med Musik for Ot- 
gel ellek Piano of Jul. 
Osiir. 

Sælges til Fordel for Birne- 
hjemsiagm Pkis 25 Ets. peti Etsemplar 

Dette gribende Digt med det- VII-— 
petlige Musikalske Mompagniment 
fortjener at findes i ethvett mu- 

fikellkende dansk Hiern. Kjb des 
De gar Dem selo og Sagen en 

Tjensfte dermed. 
Faas das 1 

Dan. Lini. Publ. Dotie, ; 
Vlair. Nil-. 

PlANO BARGADLWVO have- 

sljghtly used piano in Ehe vicinity of 

Malt-, Nebr. To save expense at· 

doxing and Sbipping, will sell very 
cheap for cash or payments as lov 
n 55.00 per month. erte 

OLNEY MUle COMPANY, ! » 

« 
HI. Joseph, Mo- 

«- 
— 
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Vi öyskcr Der-es Hat-»ich 
lxsrfssr » u« us ustitl mastpxmlmgosntlks zu 

von Unrei- M Dogm- Isvun not-using 
«--.: mess! cis-: sum-no- twen- »Hu 

Der but-ie, clek linde- l hin-merk 
Er Ut- xkkos :si!s«ri-ii- .-;1 -f v·««s« keck-«- mnnms Kuh-losr. ila Mitle 

cis-L »Ur-li- cH. »I« Dr- Hk Minqu us H Ums-is 
·.X.X VI KAY -"l’.UI: .I·J-I"I«J. llV.H) Vl ll.Ui -.Vål«. 

sAs Bnos. 

»Mit-nd »- 

seml sAaaasl 
clesnsce ssle 

cut Pklces on all 
sum-net- Footwesk tot- 
Mem Weinen and L 
chrikikem ! 

Markecksprlser. 
IMM. XVIII-: 

svede «Ilatek).»..... ot, Bist-et I .SI 
— Worin-s .......... « .Ii7 « 

n-isi-hei.)...... — so s L 
— «ear-...-».. .. 0 F 

muss-» — ig « 

kug...... -— .5’) 

Bys 35 
Svfh TM 

-.-.·k To »Im-s s« 

Stum- «sc(- su v«« O- ’.1.. 2726 VIII 
Ohms k 1·««-.«1o.« » 4.’-«5 -5.Sö 
sym. .. st10 KI) 

(-H1L’A(PU 
Ave-le UT Xk..«hukc1— — —- LW 1.«7 
Hvedc sp. Nr «.·" nunl. —— —- — I.U—l.17 
Ihka wlt Xk 2 —————— —— -— JO 

Msjs —- »A- «--- —s -—- — -— USE 
stnde xchuice ( um«-O — —- 7 50 —It.60 
svjn — — —- TM — TO 

un s» l«·-jijgiiv.(1 tji at over-· 

des-ist- 1)em mn vore- bjlljge Pri- 
ser pag Tom-ver. Tag-spitz list-, 
Fern-sorgtqu Inn-taugt alt lmuj clet 
demsng til lkygnjngsnwtekisla 

ckowell i.umbek ö- cksin co. 
W 

The III-Mit Hat-Masse 
Den mlclste »g- messt ans-Its Ism- 

kmmhsnileli Washington County got 
knn sjn lulmh j stnros Panier »F Ins 
dersor spare Dem Pensi- pna alle ArUL 
l» j llurdwaric 

the Mai-· national sank 
c. s, lIIIPUAITch 

Äms-stinkt si- ans-d alt heutiomnde 
til liankkorrkstnmjx— Und Behandling 
US listsfosmks Frist-L 

c. A. scklMlDT, cashiek. 
num. Num. 

mon-. L-. smkek Heru- euer 
Dkengedragtek. keimt-mags- 
sttmek, Hat. ne, holt Sti, 
Bodicktuuu affek, bemitt. 

IF In sis It til-e til billist sil. besinnt- sriin hoc: 
IV. IATTIUZSZN, 

DUU i- t: t: u III-L 

MIN MCWMML 
sw- of Italien-miss- 

opsss It Os- slazo syst-taktisqu 
Just- Ial ist-s s las-u most-I s dullsslaoskissr. 
U Wiss-b sh- Ovststss III VIII-es 

Citizens Stute Bank. 
Warumisond M),000. Alm. Bantsokketning 

Penge lau-les paa rund og Lsgskh 
Nnmsnmger paa Penge got Jyd- og Uhu-nd 

vælges til Tagens illjgne nur-. x 
Xb Natilsiefem s. Um ieer- 

Ostens-at Zier-set dest. 

D. z. Mumsekh Samen 

Thoue s- knaberg 
toter et sum-su- ndift Ls er pl sl 
sls I lsszck IN lXL kblc o- 
dIA ERFIATERIXLPU INDLÆO 
leb us V MXRMPAPPÄRATSK 

fass as W - W 
tiLA1K.xt-Ilm. 

IOOIIIOIOIOOOIOIOIOOIOOO 

DR. c. R. MEAD. 
nennst 

Iooms in Msyle Balle-Ins- 
Plato-. 

Farbe-, Fern-feist 
sg Tilftesists 

er Fslgen af ethvert Jndkskx 
Tom gøres i 

! The Blaik Racket Storc. 
W 
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FOR SALE. 
A nie s- Ist-me Untwpnisstn t-- han«-It cul- 

lksqu di tun-n nimm-. hakt-I Inn-l which-n 
Ist-auc. gi-- (l ern-in untl sinnt-»- Ist-all its-it- 
Sizc sis luts 1-lIH.lk«-In tin-l 14«it.s1erp. 

A minnt-m ist AU- ·1«wn ist-is halt-Inc- sin 

ern-)- kenn-. 

J. W. Jacobs 
Dcxterville State, 

Risik, Nebr. 

UPDlKE PRlDE 
01 0mshs 

seit sc sll schmi- klom- 
0. clLSERTSEN, 
tin-Zusic- Agpnt sur Maik- 

PAIEMSFTE 
III ins Um YW ..g 
boo- pur-i shk th Juni-«- mut- 
IMOs uns-Dios- w u— cis-- 

II- «. soc-I. Im. s . 

RA(·’lFl·J, Wlsc08818. 

...............u..u... 

: Sonne-u Teisioa Nr. 12401 I 
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