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Den scrkestr. 
,Mm.s Sindogssbla 

Dun haode haft sin første Lptræi 
sen den Aste-J, og nu, da det hele 
var overstaaeh og hun igen befandt 

ßg hjemmc i den Lejligyed fom 

Jan og den«-des Moder Imode lejct 
sor, Vintcrch kunde knm slct ifke 

Mute pas d: Tonk. Ozm gis from 
Og tilba3. ZU Huld-et, sag alle 

Jndtrykkisnc Tre. DER-new den-J help 

Nistemte «-s::ding, bruste paa un 

iud over «: alt dct Daglige var 

lige Tom ;..s;:: Tag Etwan Hen- 
des Moder 7.xd i Zaäjcn « Un 

paa bendc, wen Zum innre-J at the 

ilmnt, at Inn-. Eise var alenc, Zum 
date gik LJ gil, ug Zvcrndingen 
l Hendcs Ansigr Tlappcdiss ishr 

»Ja, dct gis je- godt, Eln.1,« sag- 
de headeii Moder til sid51, »Ist var 

jo en hej Eulen-T du has-da nu kan 
du da vwrc fikker paa, at Tentcrdis 

Akt-ten bcholder det Stykke paa sit 
Zwng 7oreløbig. 

Elna smllte inagtx ja, vift, nu 

hat det in virkelig flet, hun gen- 
somlevede paa ny det bele. Hun 
savde so Tom-: Aar i et Øjebläk un- 

der den storc Oplevelfes Styx-ke, 
hat-et a- dczI Alt-or, dens Siden- 

Iab, kam-et bort ogsaa fra alle de 

Gine, der »Im wo hende ud fra 
Menncskunm ur soran lyende, til 

Im bleo als-ne mod sig sehn cncd 

Iet, »der Joch j lvcndes Sind under 

Øjeblikkcsts stwrke Pres; men det, 
der foreqik mcd iwnde der oppe paa 
See-nen, ssq Tom Zum var bleven et 
sied, hpsori imn lmode lagt jin 
Oersonligbcd og fejret. 

»-O-g doa er det en trang Vej,« 
Oben heudes Moder ved. Der um 

sein-ges «O«re, som mange Gange 
Ortes san unaturligt store, og saa 
Drin-get man dem alligevel, vende 
Im kan man dog ikke mer« 

Elna ftod stille og faa paa fin 
Moder, okz hendes Ansigt var pluds 
klig belt forandretx hun var igen 
Ig felv i Dogligstuem hvot alle de 
W Ting stod tun-txt om heade; 
Inn lyttede til Moder-eng Ord og 
immm den Selvanslagz der var 

semt bag ved dem. Hun kom hen 
is satte sig i Sofaen vod deen 
If Moderem bun sagde ikke nagst 
sen sbun oentede poa det, fom hun 
We, ivilIde komme. 

»Im vilde jo ogfaa være Skuei 
W lige fra min allerfjtfte 

XII-Adam blev Moderen ved, »og 
M sM var endnu yngre end du, da 

II bsgvndte: men det ved du jol III JOS TM jo for-kalt dig am 
U Mem men hat du Me« 
lag-f Masrkr til, at der er en Ding, 
U aldrig bar talck til dig om, og 
U er om mit For-hold til sdin Fa— 
set-? For da jeg traf darn, gslemtc 
jg et Øjeblik det altsammem det, 
ja havde lwkt for til dcnne Tag, 
V tasnskte bat-e vaa bank, men ikkc 
M, at han tklbsrte en anden Ver- 
OM, og at vi i Wden ikke Inn-de 
M noget Fckllegsfkak Jeg var 

W, og vi blev g·ift. Du need, 
sitt Feder var Visdenskabsmand og 
sog-i anfet som swadanx meu min 
trat-g og mine Jnteresfer hats-de 

»Im ingen Forftaaelse af. Men han 
Mode mig, og ban drømte om at 

Ia et Hiern, og det Hjem fik ban 
M. For jeg kunde ikke glemme 
stin gamle Merligbed til Steuern 
Im Magnede kun med fornyet Skyr- 

k 

le, efter at jeg en Tid hat-de kun- 
net ftubbe den til Sfde for min no- 

fkabte Lykke, og faa maatte vi lwer 
gaa fln Vei. Han ferspgte førft 
at holde mig tilsbage, og jeg for- 
ssgte at rette tnig efter huns On- 
ster: men det kunde ikke gaa; vi 
led begge under det, og dog funde 
intet Eslive anderledes; Trangen H 
mig vor alt for brwndende Jntets 
kwdc dar-de mig Wage ikkp miuj 
Kirrligbed til Imm, og ilke dir-T 
Tom tom efter det førfte Aar-I For-H 
lob, ikke Bevisdftbeden otn, at jekH 
gjorde en Mond ulykkelig, fom ienj 
en Nang fsnvde dromt om at gere: 
lnkkeliq. For lmn blev ulvkkeling 
kmn tog sin Tilflngt til sit Arbei- 
de, on vi mødtes fom Eremmede 
der, Iwor di skulde have haft vort 
HEka Jngen at os- Vilde det fan- 
den, og jeg trot, vi begge beftrasbte 
os lot-, at det sknlde være ansderlex 
des-, men alligevel —- jeg levede 
for det, det var mit daglige Arbede 
lot min Kunst, eg han blev en 

enfom Mand, gamtnel fsr Tit-en- 
overanstrengt af alt det Sie-beide- 
han lcessede Pan sig selv for at 

glemme sin Stuffelse og sin Ensomi 
bed. Saa døde ban, og den Gang 
dg- ofte siden har jog fjlt mtg fom 
den schwng fom den egentltge Aar- 

fag til bang tidlige Did, og ofte 
bar jeg rilslet tale derom til dig, 
men fes hat ikke kunnet det. Wen 
i Akten, eftet at det inne-s helt 
afgjort, at du vil gaa den femme 
Bei fom jeg, synes jog itte mete, 

jeg kan tie dekom. Mine Ord sial 
være en Advarfel tillige, for at du 
ikke engang flal gsre ligelom ing- 
paatage dig noget, som du ikke kan 
mag-de, faa en Dchbelthed ind i dit 
Liv, fom du selo og ikke mindst en 

anden kommer til at lide under.« 
Der var faamegen Alt-or og Sorg 

i ·Ordene, og Elna filte det, sont 
tog en kon Heu-nd om hendes Hier- 
te, som otn en lsnlig Angst steg 
Og stsg i del-de helt kafsellig fw 
det, hun lyavde fslt ist« — — — 

Det var et Aar fenete Elna 
ftod inde i Dagligstwem hvor alle 
Omgivelserne var faa helt user- 
asndrede idet lyun fea fig omkring 
paa det altsammen; men hnn fslte 
det, fom var Fotmdringen ved at 
komme over hende few· Hun stod 
vg saa mod Dir-m i W Mit 
var Angst og Fordentning blendet; 
for lnm vddste je, at nu maatte 
knm treffe en Afgttelic m- runde 
hun ikke vente lWeke, ikke fkyde 
det ud metvx Afgsrtlsens Øjebltk 
var kommt og san ftod hun dog 
der iog vidste stet ingen Sing, filte 
sig belt ude af Stand til at handle 
En hastig lege of Skrwt og Glie- 
de bruste ind over den-de, da lnm i 
idet fatnme hørte Klokken ringe, og 
laa stod Pigen i Dsten og meldte 
Jngenisr Helveg. Han kom felv 
lige bag etter. og idet hun faa ham 
komme, opfmtgede lmn nied et has; 
siegt Mik, at hans Wigt m’ 
per-get al, at han bat-de taget sin 
Bestenunelle Hun vidste lyvilseth 
og skælvedr. men med rolig Stennne 
lud lntn lndm om at stdde ned. Dog 
blev han staaende. 

,De ded, hvorfor jeg er konmten,« 
begyndte han. «De maa sikkert vide 
det,« fort-satte han, da hun gjorde 
ligefom en asvævgende Wgellr. 
,,Jeg hat je aldrig legt Skjnl pan 
mine Fslelfek for Dem, og feg her 

ogfaa troet undettiden i det mind- 
ste, at De gengælsdte mine Fslek 
fer: men ·nu komme-r ich for at sasa 
Bis-bed, for i den sidste Tid bar 

ieg søtt mig saa usikkerJ der er li- 

gesom konnnet faa meget imellem 
os. Dct begyndtc den Dog, da De 
forstv Gaan swd aleuc deroppe part 
Ekenem m Leg med eet korftod, at 

i dot Tieblik sicrnede De Dem Fra 

nqu m den Verbot-, kwor ieg før 
Lunis-Z s1t di oltid kunde uns-Ses. 

Zog alt-into det iqen how-steh da 

ieg saa Dem og talte mod Dem; 
mon fiden er det kommet igen at- 
ter og attcr, til jeg ikke met-c kunde 
bcrre at leose i llvisbed Da nu —- 

Elna. sog maa vide, om Dr —- 

feg elfer Dem —— sog i Dag maa 

jeg have et Spatz« fagde ban af- 
brudt. 

»Geh-ver De at spørge,« sagdc 
hun magst blidt. J dette Øjeblik 
havde hun glemt alt and-eh og hens 
des Blik drog hom nærmseke. Men 

spludfelig standsede han: 
»Bei et ikke alt,« begyndte han 

igem »og ist De smker mig, maa 

De visde det hele. Hwis De fslger 
mig som min Hain-m man De op- 
give alt det, som M hat kcmtpet 
fortstmmfraDevarDembes 
vidst, hoc-d De vilde For saadon 
hat De engem sagt mig, at dkt 
vat, og allerede den Gang vidftc 
jeg, at jeg ikke kunde for-lange 
mindre af Dem, end at De stirlde 
opgive det,hele. Jeg bar lige wa- 

taget mig Lodelsen as et stort Jem- 
banemtlasg nede i Mfrcknktig, og 
om fort Tid sskal jeg reife. Jog 
kommer her iDog for at bade Dem 
om at reife med mig. M spat-er 
De mig n-u, Elna?« Gan saa al- 

veer M hende, og i dank thkk 
stod en ftcekk Mng esse-quer 

»Im-lade det altfaumsen", iagde 
W vavalt, og W Atssigt 
»bla- bleqt fom under en starrt ins 

;dre Kann-. »Weil jeg Um alliqevel 
IMe andeW ndbtjd hun et Øjeblic 
after med Jubel i Summen; det 
var ja dele for hans Stde at 
opgivr. hvad i Verden det fkulde 
M. 

Jgen var et Aar gaaet, og sit-i 
tcr stod Ean alene i Dagligftuen i 
detHjen1, som hun og hendesMandI 
havde faaet indrettet jig dernedeJ 
book hmis Virksomhed havde fsrt 
hom den. Hun ventode paa, at den-» 
des Mond skulsde komme hiern, forj 
endelig var den lange ttiste Dass 
til Ende, og shan maatte jo værei 
lige ved at komme. Mcn det var, 

som btagte heller ikfe den Tanke 
nogen Hvilex hun fplte sig saa rast-? 
lø—3; der magnedc i hende enTmng 
til Virksomshed, til Ariusde som al- 
drig kunde tiljredsstilles her. Ak, 
den liaode verret der længe; hun 
iølte den i sjg som en Sid, der 
maatte fortan-e sig sein, for-di den 
ingen Siedet kundc finde Aflsb. 
Og hun splte sig som een, der er 

sat ak· oed Vejen og set alt rulle 
sonbi. hele Livth brogede Panora- 
ma, uden at kunne Fou Del i no- 

gct as det altsammen, som sen- 
der hat en Opgave et Stesd i Li- 
vet, lun ilke der, hvor hun er, og 
forn for bvek Dag spilder nogle of 
de Arn-steh fom hun ved, at hun 
har, men ikke kan komme til at 

bruge ——- Nu horte hun hansSkridt 
der udenforz men hun kstte sig 
Elle, og ingen Glæde lyste op i ben- 
des Anfigt: hun Mutes, hun var 
bare trcet. Men idct han kom ind 
og kærligt kaldte hende ved her-des 
Newn og spurgte lyvordan him hav- 
de haft det i sin Ensomhed, fu«-de 
lnm pludfelig ikke mete. Hun satte 
sig ned paa en Stol, der stod llge 
foran heade, oq braft i Graad, og 
han sttrrede W paa hendes 
sammensunkne Stillelse og sit-g 
hendt over dem-et, medent htm kal- 
te berollgende Ord ttl heade. 

»Na san ikke met-f sang him 
haltend-. »Ehe-me Ensomhed dres- 
ber mig; bette Lkv sit mIq end 
og biter ieg vicde M Ug: 
men im san jeg ille met-ex its TM 
Elle udholde M lMevel« 

den for-lod, hele hean gamleVeks 
den. en fanden Mast over hendess 
Sind, alsdrig turde han da hoc-be 
at se hende nkkke naar hun fsrst 
kyavde forladt dette Sted, som«'hnn 
iffe«engang gav Hiernmets Nava. 

En Skygge gled ogfaa over heu- 
dcs straalondc Ansigtx det var-Var- 
nct, Tom skulde komme, san kundc 
Zum io iike reife alligevisl Men 
til Fotnaret vildc der vist ingcn 
ting Unsre i Vejan. Til Jena«-F- 
dct var fsrft om et balot Aar, men 

Linn maattc jso denn-, og naar det 
nu var besteigt at hnn ikuldc ai 
Fied. —- Den Aste-n Var hnn alad 
sum i den iøritc Tid, og mm talte 
um Tiden fsr dort-s- Vryllup, om 

Teatret, om alt det fka den Gang, 
sont Zum i de sidite Maanedek hav- 
dc West at net-due Men hendes 
Mond var meget stille. — 

Dct var nogle Maancder senkre. 
Kai Hele stod vekfin Hufttns 
Ewig, og han holdt hendes Haand 
i fin, nien han saa ned paa den-des 
endnu noget blege Ansng — 

»Ha: jeg væket meaet M, Auf-« 
spurgte hun saa paa hcnn med 
et kasrligt I »Ja, meget spatede han« »Men 
Oel-gen figer, at nu skal du nok snatt 
blive rast igen." 

kdnn vendte Hovedet paa Pudeky 
og hendes Mit spgte Vuggem der 
itod ved Siden as hendes Sens- 
bnn stratte Haanden nsd eftet den. 

»Ein mig hom, Kai," sagde hun 
sae- 

Oq han lsstede forfigtig Bat-net 
op sog holdt det ben til Moder-m 

»Kerl du fe, hvem han Hauch 
Kaj,« spurgte hun. »Im trot, Ohms 
ligner dig,« og bun smilede syste- 
lig, mens hun med den ene Haar-d 
boldt W trykket ind til sig og 
rakte den enden til sin Mund- 
»Koi-« scade htm- »ieg ved, at ieg 
bar mret egenkærlig, og at du 
bar maattet Iide: men jog fyntes 
den Gang, at jeg kunde kkke anbet· 
Men feg reiser ikke til Imm: 
im reif-r ille fra Zig: det et for- 
bi altfmnmen.« Hun sqa ned wo 
Bat-net »Poesie blivet han en 

Gang det, fes ikke stulde blink, sog 
ved det Me: men feg ved nu, at 
min Plads alme er her bos dia- 
og at feg widrig tun forlqde disk 
M W sig over heudes M 

vg W den, men htm dwg baut 
Ilnsstgt ned mod sit W Øfne 
stracklede ai Lytta 

Raar man hat Gigt. 
tEfter »Hm-» og Situan 

Gigt og Reumatisme hat i Vin- 
tck værct flemme Gæstek baade fsor 
unge vg gamle. Bi gamle sont hat 
Lend: Plagen i Aarwis og hat for- 
ssgt baade ind· og udoetrdige Mid- 
ler og Mag-jage, hat tkl iidst resig- 
neret og taget Plagen fom noget, 
der jslgck med Alderen. Neuling- 
dommen kaser og forstaar Me, 
hvad den ital med denne lumske 
Fjende Zportslioet er vel for en 

Del Skala i, at »den priviligeresde 
Aiderdomssygde hjemspget den 
for tidlig. 

Mr er 1 Haab out, at mine Ec- 
faringer kan hjcelpe en eller anden 
lisdende Mcdbroder ellek sztey at 
jeg striver om det. Oprigtig talt 
hat Medicin aldrig hjulpet mig, 
dulmet Sutekter for en Stund, ja, 
men faa har det bagefter været li- 
gefaa jlemt som fsr. am ikce vertre- 
Bad og Massage hat givet mia 
Haab out at kunne fordrive det 
Dude; men saa kommer de fstfte 
Vintetstokme med Sne og Stud- 
og det begynder at stikke i de gamce 
Lemmetz fom faa We ikke hat 
ladet sig mastke med nagst Da hen 
paa Binteren hat vi den qamle Hi- 
storie, og vi fvarek, naar nagen 
Mer, hvordasn Vefindendat er: 

»Auf, godt, naat tun ikce den 
Gigt faadan plagede.« 

Saa harte jeg et Fand-sag af en 

Voqetarianer. Gan lovade es Sand- 
hed, hjj Aldetdam og —- Rjnhch 
— astdrtg Gigt ca Mine- 
naar bare vi vicde blive Justinia- 
ncte. Det at blive Etat-n kvit lock- 
kede mic, faa jaq for en Ud blev 
Vogetarianer. Wen -det udholdt jeg 
ikte Icknar. sag Ist-ev mager og trat 
og blev M M Mit-M Cf Mit 

an Vesi, Wie-sp- L» Mc las 
M miax M du M H met He- 
getarkosdem man W tidt 
M sldriq W W 
uyd Mc VIII es M As U et 

Gift mød Wien M M M- 

III dar da pas-n haft rigelig 
Anhdning til at forvisse mig em, 
at Dir-ten kr of den stskste Betyds 
ning for Gigt og Reumatisme. Nam- 
jog bar været i Selffab, hvor ioz 
hat spift og drnkket forbndtc Tim. 
hat jeg den paafslgcndc Tag — 

undertiden flerc Dage- — attcr fjtlt 
Imme- Holder jeg mig Forsktistep 
ne efterrcttslia, bar jeg dct godt. 
Lannnckød bar nmn Lov til at spi- 
fe, meu slet jkke Faaros cllor Bede- 
kjd, Kalv ogsaa, i det bewacht 
al Sle hvidt Kzsd ikfc Bild, An- 
ffvser og Sardiner. Og san maa 

man fix-ge for at holde jin Mcwe 
i Orsch. Trwg Mach besokdkchigt 
og uren Hut-, og det almindclige 
Velbefinsdende lider der-under. 

En ældre Herre» 

Luci, Wis. 

Fjekde Julijeit afholdt oj i Aar 
her i St. Peters Menighed i Fore- 
ning med Menighederne i Byem 
og tisl næste glar vil efter Befrem- 
-melsen vor fælles Fjerdejulifest 
blive Afholdt i Byen. Vi haode i 
Aar sætdeles fmukt Beil-, og sont 
Filge hemf en stor Forsamling. 
Post. C. Krogsh og Post. N. E. 
Carisen, Will-www sorn ogiaa var 

til Stede, talte ved denne Lejligs 
bed. Et stille waærteri sdlev af- 
bkændt om Aftenen. 

Smdagen den 10. Juli var en 

stor Fest-das for de Virtu, sont hat 
besagt Religionösbolem og fom be- 
spger Ssndagsstolen Handel i St- 
Petets Mensched fom i Stolen 
Nord for Küsten Pair. C. Krogh 
kalte lidt, og der blev fanget nogle 
Sange paa Dunst og andre En- 
gelsl, Tom Birnene havde lært i 
Sindogssiolem bereitet blev nlle 
Bitt-neue apvattet frit med Avfse 
og Me, og de, fom defjgde Stu- 
dagsskolen og havde deltaget i Re- 
ligion-stetem frit med »Jet- 
Cream«. De tilbragte stklett en god 
Tid tilfammen. Her er nu ikke den 
Interesse ka Smdagzstolem som 
der but-de verke, men vi haaber. 
det blivek bedre 

Tirsdag den 27. Juni blev et 
fiel-te Formel-mode afholdt i Luci- 
lyvor baade Luck, Bone Lake og 
Million-n var repvælentetet. Were 
vsd Msdet var H. D. Baker-, St. 
Croix Falls, og J. E. Maul-nan- 
St. Paul. 

J Forscret var det koldt og nftai 
dist, men i den leitete Ttd bar det 
været vcmnt og titl, godt Bejr 
for Massen, fom bleo plantet tw- 

get sent i Aar-. 

Ejendomshandelen floketer i den-z 
ne Sommer-. Hans M. Rqsmussem 
Lock-www bar folgt sin 160 stets 
Form til O. D. Borg fra Ida-ones, 
N. Dakota. Ktbesnmmen var 88,- 
700. Formen wertages firste 
Mvrts 1917.. 

Martin Yde Gandasentew hat 
ksbt German E. Peteran Form 
ved Men. 

Jst-gen Hans-eng Faun ved store 
Butter-nat Lake (s7) er folgt til 
Viktor Catlfem Jlllnols, for Hö- 
000. 

Jst-gen Haufen afgik ved Djden 
den 7. Juli eftet omkrtng et Rats 
Smdom og efterslesder sie Husttu 
og en Sen og en Dattel-. 

J. J. 

Meddelelfr. 
Dei danfke Zetttemcnt ved Stan- 

dard, Alberta, Canada, snsfer. for 
at forebygge mulig Misforstaaelse, 
at meddele: 

. 

l. At ingen Krigsscat er paalagt 
Landmanden i Tone-da 

2. At wungen Vmepligt ikte 
eristerer og efter Reqcringens be- 
ste-nie Esslæting ille vil blive ind- 
fsrt i Ema-da 

s. At alt tikbagemskende Land i 
og ved vort Setklement der, few 
det Wie i Weitem Gestade-, mid- 
lektidigt hat Ida-at toget as Marte- 
det i den Henfigt at resewere det 
for hjemvendeifde Soldaten-, paa 
Settcementets indttængewde Opfer- 
dring quer as can-Man chifie 
Railtoay Sonn-any er qui-net for 
Sols paa de Wisse 20 Aas-s 
Malinqsvillaar. 

Nwtmere Msninq ques bered- 
villigst as Den hause W 
Mal-s West 

Iston V. Rqsmusfem 
W, Mia» M- 

Ccssle Krisen Wes- 
piststier ·- Mit-Ie- 

foktalt iustit- 

Sta rck Pia nos 
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30 DAYS FREE Nutzen-M 
tut this pisao kot- 30 days. li, at ths end of that time, you do not find it th- 

wis, sveotest tot-ed Iud sit-est pisno in ewky Way, that you hsvs os- 
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Was-. 
s 

Jqpqnmisiiohem 
Fsk Witten-L se Kbl Nr. 28 ...................... 889218 
Albekt Lea, Minn., en imasvnt til Student Machinas Op- 

hold paa Stolen for et Aar .................. 75.00 

thfkim Nebr» Mrs. ; us Hausen .. .............. 1.00 

Waupaka, Wis» Vor Frelseks Mgl). fra Boreas Forenlng 
ning til Mr:«—. Niclsksns Ssndogssiole ............ 12.00 

Enftom Cal» Jmmamuslis Menigbisdg Ungdomsfownings 
5c Missionskasse ............................ 10.00 

COUUAD Ja» fra Sstidaqsslolon .. .. ............ 4.79 
N. Dak. Krebs Ungdomsforbnnd til Romena-uns Lin .. 210.00 

Tilfammcn. 81204.92 
« 

Jadianetmissisnem 
Før lvittcsrcst us Pl m Dflc Nr. 28. 8-113.()2, skal være 

ved en Ovcrførelse of 824.45 til Jndremission·». 8388.57 
Ruskin, Nebr» Mritsv Zeus Haner ................ 1.00 

Tllfammen ...... 838957 
Indien-Unwett- 

Fjr Witten-L le Kbl Nr. 28 ...................... 8631.35 
Audubom Jowa, Ebenezer Mgh.: stekstusd ved Mis- 
sionsmsdet .................................. Aus 

Rastin Nebr, Paftor L. Jensen for 50 Eksuiwlar of 
Bote Ydtemlssions Hæfter·. .......... 5.00 

Tilfammen. ·8660.80 
Notmsnmisfiinea: 

Fsr kvitkeret, sc Köl. Nr. 28 ........................ 8123379 
Nuskim Nebr» Mrs. Jens Hausen .................. 1.00 

Tilfammen.... 8124.79 
Stolen-fin- 

Flr wittert-L se Klot. Nr. 27 ........................ 860240 
Ruskim Nebr» Mrs· Dean ........................ 3.00 
Atlantic, Iowa, Menigbeden ...................... 10.00 

Tilsammem .8616.40 

Tit Ejendommen i Dido Japan- 
N. Das» Krebs Ungdomsforbund.. ................ 810000 

Reformatisnsgaveth 
Ftr Wittetet se Kbt Nr. 28 ........................ Miso 
RacinY Wis» C. Tange ............................ 50.00 
Russny Nein-» Mrs. Deden sic, Miss Cora Goldbeck ss 13.00 
bey, Minn» N. P. Nielsen ...................... 100·00 
Audubom Jan-m Met- Mgh., Chtis Jenseit ........ 100.00 

Alsammem .86124.70 
Bleir, Nebr» den Is· Juli 1916. 

IS tat medic-geil Otto sonst-, 
Kass. for »D. fon· d. e. l. Kirs- i Inse« 

,,My Star.« 
En ny Sang med Piano AttompagnemeJIL Undeklcmt siegt 

paa Engelft og TM. En haust Oper-seitens of Tiefsten leveres lett- 
Mlt vedlogt hvett Heftr. Melodien et einaon bat-de for Septa- 
no oq contraalto Stemmer. Man bedez opgive, hvilken man fasten 

Bad speciell Arrangement med Udgiveren er vi blevet Hat i 
Stand ttc hekeftet at Iælge den imdeles smutke og ftemningsfulde 
Sang til bqlv Pris — nemlig 25 Gent-. 

Dust den sindes udsat bqade for hsie og lavete Stemmer. 

Du. Luth. Publ. Hufe- 
Blaik, Nebr. 

PICIKØIU Oc DIE-VOLK 
Stildtivksk tu Mission-sanken Our-It sk Kass- lis- 

dsn Pri- lml sc com-. 
Nu hob-vor Pisa-as cls ikko Its-ker- It vers mämdsliki i Anlka It Dank-bekam het- sts skkmt Miso til os- 

Pikot. os den st- liko m komjjslik os tritt com Drei-gebogen- 
(1)o llvkss MIC) 

Mi- 1.Ith. Publ. sen-, 
III-, III-. 

« 
-4------------- 

IVÄD II UUUNDOIL 
Zu tot-I Preis-tilka It Don tritt-se Trost-Its It l-. c- 

Pmnssx Pri- iackbnadev full 
Du sk s- klsk Bos. Dok st- ikke sndslig satt as Tslos 

Mot- st Mo i des-; msa i kom, hist-e, knsppe seminis-r ins-stillst den den tritt-like lon. 
Dei st II hibclsk Bos. Don et- geaasmvewt stock los 

hellt-o sit-ists Okd tr- ksnt til sicistz Skriktbsnyttslssa or iks 
is ou djtl Ophobss It Oft-steh met- dsn sk Islsmn i kocht- 
tonss Tinte-. 

Ok ckot sk so Inst-de Bog. Jss mouss- demeck, It Ast sk 
us Bos, Trunks- nck us Liset. skrsvet sk on Isveads Mit-C prsvet i Avsts sei-ring- 

(Psst. Johannes Ost-sehe i »stsd os Ist-NO 
VIII-b Luth. Publ. Im 

Miit-, seht. 

II W IWC 
I- M samt-m- tovs di sitt-dot- 
- Ists-. Tykt ps- sotlt ksli soc not-o, Uns W- 
U sittsmrm sont-d M III-state- 
»Nu- Iok Im- unlot des-n lluatlbos kos- llMn. st- 

M ist« tonli. du et now sys, du- hsts freute-Isr- — i 
QWUMJOIMMIMMILIIUIMIW 
M, ist its ist-lot os Wut Ins-I Ins-h M 
WWMioshuptjntokwA-s 

Ies- vll sus- nyttik i sahst- ssdoltlslss —- W 
ists-Ca-kvottlns·ssimpustwossis0shs. 

Vo- spuisl kxts XI Cost- 
MUMIOIS 

«i—·« 


