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Blei-, Nebr. 
Cz Gaar Morges døde Mr. A. 

Erikfekh yij Sygdom m umtaltls 

sit-in Hatt yavde været jyg the saa 
kort Tit-. Doktoren kaldte hanc-« Eyg- 
dom Forsalkning af Pulsaarernc 
(l)ardn«mg of tye arterie5). Mr» E- 

riksen var fra Aalborgsegncn, Zyl 
land, Danmark, yvor yan var født 
184,9. Han blev lidt over W Aar. 

J Aal-et 1371 udvandrede yan til 
Amerika. Hans forste Hjcm her 
var i Cedar Falls,"Ja. Her blev 

han gijt i 1874, og i lde rcjscc 
han med Familie videre vestpaa til 

Webster Co., Nebraska, your yan 
var en af Nybyggerne. Han efters 
ladet sm Hustru, fire Søntter en 

Dauer og desuden flere Zøskende.; 
Tidljg Juledag Eftermiddag vilJ 

der bljve holdt en kort Sorge-gabs- 
tjeneste i Hjemmet, hvorefter Liget 
vil blwe affendt med Tog til Web- 

ster Co» lwor en Dotter i Forvcjen 
er hegt-over —- Vor Zumpati med 
de sprgende! Mr. Erikseu var en 

agtet Mund blandt baade Landg- 
mænd og Amerikanere. 

— J. B. campbell.-—F’umiture 
and Untier-laws successor tc 

E« c. Pier-ce- 
——— FlusSituationen synegs i Be- 

dring, i hvert Feld blandt Danskers 
ne her i Byen. Paa Stolen, hvor 
over Halvdelen af Personalet har 
været angrebet, synes Sygdommen 
vel overstaaet. Med Undtagelse as 
et Var var det alle lette Tilfælde. 

Mr. Lange Kirkegaard har me- 

ret haardt angrebet, men er atter 
rast. Mr· Walter Larsen, vor dan- 
ske Auwmobil-Garage-Ejer, har veg- 

ret saa haardt angrebet, at det saa 
ud til, han sfulde bukke under, men 

i Aftes sagde man, han var i Be- 

dring. 
I. A. M 

Exelnsjve Undertakjngn Dach-. 
einend-Tat Auto Hei-Mc Boths 
Phones. 

Et yderft sorgeligt Tilfældc fort-« 
faldt forledeu paa Land-It Zyd for 
Byen Mr. Harrison —- en Søn af 
den Harrisom der en Tid tjlbage 
bat-de Lejestald her i Byen, og sont 
en Gang var City Mayor her — 

og lmns Hustru døde begge samme 
Tag CLørdeg i sidsre Uge) as Jn- 
fltåmzaem efterladeude tre Born, 
det ældste 4 a 5 Aar gammelt og 
det yngftskun 4 Trag-«- gnmmkslt 

Dr. Wilhelmjna Christensen 
OSMPKATIC PHYSICIAK 

states-ABBE Tal-: leok 31 
Blajt, ——————— Nebr. 

Asde- os SOLO-essen 
24. Der. Kl. 4 Gudstjeneste 
Zä. Dec. Kl. 9,80 Bøknegudskjcs 

neidej Kirken. Kl. 10,30 Julegudss 

Den 26. Dec. Kl. 7 Afterr, Son- 
dacsstoksens Jtzletrce Alle er Del- 
sum-ne 

Sindag 29. Dec. Kl. 10 Zkrfftei 
maal og Gudstjeneste med Alter- 

gung, Kl. 7,30 engelss Gubstjene- 
ste. 

l.- Jan. Gubstjeneste M. 10,30.l 
Zxa s. 5. Jan. Mission-smde 

M Wende theol. Student-r 
Tiäigeke kvitteret for 8147. Eli 

Horn« Ja» H. C Henricksen Js. 
Royal. Ja» Rev. T« M. Haner og 

Hufttu Hö. Audubom Ja·, H. N- 
M og Hustru 810. Fresno, 

ma. R D, ans Mgh va 85 
SM, Rout. va. til Sam. Han- 
sen Os- J eIi 8187 Mcd Tee til 

P S Via 

Del er apde Lan fass 
In Familie spni Wirst den 

lludfluppen Fuslefæugeteus Saate. 
Ved Martin Rasmussen 

Fortsat fra 5te Side. 
»Er Te vis- paa, at hakt sagdse 

saadan2« spnrgtse jeg. 
»Im taler Sansdhed, Frøkcn,« 

sagde den unng Mand. 
Hele hans Person, og den Maa- 

-de, kworpaa hqu fagde «det, var 

Præget af scsn sasadan Troværdighcd, 
at jeg, hvor gerne jeg end vflsde, 
its-c kunde wivle spaa hans Ord. 

IV var frygtelig opveoet, men 

søgte at fkjule det, san godt jeg( 
kunsde 

Jeg vilsde gan. Det unge Ægtei 
par tilbød at følgie mig hsjem, men 

jcg taköedc og bad dem lade mig 
gaa alem-. 

-J-eg gik hjem. 
Den Nat, jeg der gerinemlevede, 

kan jeg ikke befkrive, men jeg var 

fast beftemt paa felv at anders-ge 
Sagen, Iworledes Vidste jeg ikke. 
Jseg lag-de man-ge Planet-, «fom jeg 
fsorkaftede Tige saa hurtigt, som jeg 
modfangode dem. 

Don paa Formkddagen Juledag 
blcv der ringet paa Vorklokkech jeg 
anede, dct var bam og gif ud og 
lukkede op. 

Han bilscde ftnilende og tmadte 

indenfor, jeg gik hurtigfforan ind 
«i Dogligstmn. 

Han nærmede sig mäg, strakte 
beggc sine Arme fvem ismod mig 
og kaldte msig fin dyrebare Stat. 

Jst-g trak mig tilbage og undgik 
haust- Kærtegn. 

Han saa.sorbavset paa mig, og 
spurgje med Ømhed i Tonefaldet: 
»Er du syg, elfkede Ven?« 

»Ja!« äfmrede jeg fort. 
»Du fer bleg ud, min kære,« 

forsatve ban, og traadte sbelt ben fis-l 

mig. Hatt ger mm Hamb, jeg fun- 
de ikke afværge det, men jeg Mel- 
msdc over bele Lege-met »Du er 

syg, jeg man heute chgsen,« sang 
ban ømt. 

,,:)kcj!" sagde jeg afvisendc — 

»ma» Mater ätte Lasge til en -«- 

Ga as!« 

Han slap mine Hændety traadte 
et Par Skridt tilbage, idet han 
mumlsedc: »En Goas!« 

Han ftod et Øjeblik og faa for- 

siende paa mig. 
Jeg fagde ikke et Ord. 

Omsisdisr udbrød ban Lidenffabe 
ljgt: »Min inderlig elfkede Ven! 
Hvad er der dog stet? Hvad fejler 
du dog? Dit yndigeSmil er dort-c 
—- dine Rosenkinder falmede, du er 

syg —- meget syg — min lille SolE 
ftmale·« 

Jseg fvarede inm. 

Han fortfcttte: »Var dog deen 
tilde, da jeg kunde faa Lov til akt 

byde dig et Hiern, at værne am 

idig —- lrøie dine Ønster i -dine chr- 
lige Eine, din tene Sjæls klare 
Spejl — og faa Lov at iopfylde 

Sau var atter kommen tæt hen 
ti-! mig og faa mig kærligt ind i 

«Øjnene. 
Jeg ynkedes inderligt over hum- 

og fslst1e, hvor jog holdt af Thom. —- 

Sæt nu, han var Mkme det kun- 
de mansce bew paa en Fejltagelfe 
——- en Misforftaaelfe. 

Modstriidewde Tanker og Filels 
sitt html-de i min Hjerne ogi 
mkt Hierbe. 

Heu san btnligt spaa mig, og sog- 
de med gwadkvalt M: »Du el-. 
fsecnåg,Warie-sduviivæw 
min Dustrm ille ifandt, min dyn- 
have Sie-ON 

Spm et Lyu fok den M gäb- 
qem mitg: Nu fiel det Iston om 

Der ec— Sadhed i htm, ekla- Txm et 

en W Sskucfvilley oe ieg ha- 
-de, idet jeg saa ham fest ind i Øjs 
neue: »Im vil made dig til ikse 
ck Kiste bis med en Wir-Mk 

llagilomskoreuingens Jalekest 
vil blive akholdt Hund«-g Akten den 30 Dec. 

T Kl. 7 .30 i Kiikons Bose-vent, hvortjl alle Me- 

oighedens unsc- et hjektelig indbudt. Tll Ak- 
holdelse sk pasløbno Udgiktek vil ved Inclgan 
gen blive opktsvst 26 s 50 cu. i For-hold til 
Aldma tyvc og over Me. 

T—-—-—-5 

nævnrde mit Nava, fremftanmtede 
nogle Ord, sont jeg ikke fik fat 
paa, ieg var i en frygtelig newka 
chending. 

Eer nogsle Minutters nhygge 
lsig Tanz-hob besinne-de jseg at gaa 
lsisgc til Zagen, og spuer da: 
»Hm du til en Heu-e ä en Spor- 
Uogn omtalt mig som on føsd lille 
Gans og knldt mig for en Guld- 

klump«.-« 
lldscn m svarc paa mit Spsrgss 

nmaL sagde Inn med et Blik, der 

formadtsc nam: »Hm da den Qui- 
de ljin Finger med i Spillet for at 

skisllc ad, lwad der horer somitka 
»Den Lnde hat haft tsin Finger 

med i Epillet, fang jeg, »Mit un 

Jnaa dkt www farbi, sdcr er andre 
Kræfter i Biwcvgclsfe for at stille 
ad, bvad der ikkc bører sammen.« 

»Vi lxører sank-nen, du og fes 
»s« ftamnmde ban. 

»Bei —- nej —— ——— men jeg vil 
bede- Gud am at førc dig tilbagc 
ma Saudbedens Vej ·- —« 

»An Nonsens Incd sicres Gud, dct 
er for spage Hirrner og Born —- 

-—,« sandi- han :kmctnlix1t. Dort-Her 
knnttcdse kmn sfincs Monden tmadte 
et Par Stride ttlbaite og faa paa 

mig med et lynsonidc Vlih idet han 
med has-Z Stemsme raubte: »Gen- 
dige Usli-nger, der forkaader ideres 
Venwer!« 

»De er ingen as dine Renne, 
der hat sorraadt dig,« las-de jeg, 
,,men nu (-r vä færdige s— en Spisls 
let — en Mand, der vil ægte en 

Gans for at faa en (Mldklunxp, 
bar inM as det, der skan skabe et 

lykfeliqt HienW 
Han brød nd i en ncksten dces 

moniks Luther og soebe: »Im far- 
vel, misn skønnel Nu kimer det til 
Julefcsst —- gaa du san heller-e i 
Kivke —!« Dei-pag vendte han sig 
mod Dir-en og gik hurtigt sin Vei. 

glllens Juleklioklerne kalsdte til 

Fest i Guds Hug, lau jeg paa Knæ 
for Nat-denk- Tr-one. Im bad for 
bam og for mig felu Jeg takkede 
Gud for, at lmn mode friet ntjg 
as Fuglefasngewng Innre 

Jeg var bedrsvet, men dog glad, 
ieg fslte mig som en frigiven Fan- 
ge 

Der opkandt en ny Tid for mig. 
Jeg fkrev til mine Foreler at 

jeg havde væwi banden, men var 
nu list. Jeg begnnsdte ing at bose 
og at· lcefe i min Bibel 

De to Wen-Essen Gud havde 
beugt til at lsse misg ad af Snas 
ren, blev mine bedste Venner, vg. 
det Hjem et »«Bethe1 for mig. Der 
Bom jeg tikbage til biet Sied, jeg 
var gaaet dort sm. Ved Faden af 
Himmelsttgen, som var rcjst i det 

— 
k :- 

Hiern, fik iisg mit storc Milde nwd 
tnsin Gud og Frelfsr ou begyndtc 
ist unt Liv. 

Nur Meutrer udvekolet Julegnvkr. 
lVed Jttlvtid 1917.) 

Die fidstse, engelske Blade inde- 

lwlsder, sont rimeligt er, en Rækbe 
Vrcvcs med Still-riner as Jnlen 

swa den neftliae Krigsfkncpladcs. Der 
er faaledes en engelsk Officen der 
fkrivscr til sit chnn 

..Tyfkerne kom from af deres 

Lobi-grenze- dcr blot ligger 50 

Yade fra von-, og ltoldt Hei-Wer- 
nc i Mike-L Sack scnsdte de est Par 
Mnsnsd over mod oorc Lobegrave, 
og vi sendtc en af vore Folt af- 
fted. 

Omtrent midtvejs nmdste Tyskers 
m- ham De trykkedc bang Haand 
og fort-flog: »Lad os tage en Fri- 
«dag. Vi uIl ifle skyde i Dag·« Og 
doer private Vaasbenstilstand blkv 
man fcm cnig ent- 

Lidt sein-re sendtis Tyslcrnc et 

Julctras over til cos, og lle l. Ju- 
lkdog blev der ika affvpet et ene- 

ste Stud. — Q- af svch Falk, —- 

flnttcr Officin-en ssit Brev — sder 

Ihat talt med Tyfkerne, hat faaet 
isdet JndtryL at alle, mkdtagen 
Pwusscrne, er trætte af Krigen og 
lassnges cfter Frei-. 

En enger Soldat bar lensdt et 
Lotwotmblad en lille Korrespon- 
dancc, i Cyvilkcn han bl. a. fortæls 
lot-: 

— Det var den fortwieligste Jul 
jeg nogensinde dar haft. Oele As 
tenen hartes Sang og Hurraraab 

«og Hornmufit fra begge Linien 
Isrfte Juli-bog gisk mangk elf vore. 

Folk nsd og mødde Tyslvrnc melleml Stintegravene. Jeg selv var med 
oq blsev fotogmferet i en Gruppe 
engelske og tyske Soldaten 

M ndvekslede fort-Osten og-faa 
Julegcwen Jeg sit et tny Boand 
ug est Fotogmfi as den bayerske 
stumpfian 

s En engele Officer striver til 
fin Hultrm 
! Vor-e xssbegravc er fleke Zteder 
blvst et Lenkern fiernet fra Fjeni 

»den-T Vi tan rauhe til dem eller 

taste et VIII-, fæftet til en Sten- 
voer til dem, og paa fidstnævnte 

»Ah-lade slnttede vi da oglaa en lili 
le privat Ovekenskomst med det 

;sachfi-fse Regiment, v: laa overfor 
om at holde Fred 1.Juledag Den 

Tag kom da ogfaa Engelfkmasnd og 
Innere frem as stogmvene, og 

nogle hængte der-es Vadsk til Tor- 
ring. Men plndselig blev dellen 
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Salmebögen 
Vssr ww- lUlispmvss us »Fall«-Ihm ftpr Kjrkip »g: ll»j0«m« 

"l)s«u ny Hulmclmy ir nn for Ema LIth fu« ri» at vj kein 

pimmszss m- Uilpltkkssljss l« wwrinxz us fkjlwsnsh Nimm-: 

Nr Tle Worin-Jusl·ks«1.V«-.iht«»nn, mwl Null-« Hpr »F- 

"l’ss-Lc.«-1-sr. !3z"«·j«li«»-t sur- Mkirisziko Hin-l HuldsmL 

Pris 8250 
Nr. 130 l’. T. samt-n- Tryk og l.·dst«ch-lsse zum Nr. ZU, 

Incsn udssn Ks)ll(-kts-1· og Teksttsr. Des-for en lustydcp 
lig tzndere Bog Pris M. 25 

Ak de billigere Udcsavek foteligger nu kølgende: 
Nr· 23 — Fresser Shirting (jmitati011 leathek). Den 

kuldstsendjge salmebog, meö Bøuner og Tekstek Vers- 

tom, latjnske Typer En stork Bos. Pkis 81 25. 

Nr. 28 —- Puldstoadik sslmebog i Ver-kom, listin- 

ske Typer, med Bøvnok ex Tekstor. Prasser Lsdckbiack 

zog Guldsait Pris Woc. 
«- Pu Nr 23 og Nr 28 ksa der-, pas Grund J de 

;·-ptsgsås Bmä ikks coåt tkykkes Novu. 

HTEDU locks- ML W, 
nth sann I 

Vi oysker Der-es has-cis 
Dei-for et set cs sltis mitpuliqesh st 

wiss von th til Dmm Its-u Note-ins 
II wes set ums-e lesen Dem 

set hochb, du Umi- l Buckel-u 
It di ikko sllcnss es If von com Its-se los-h s- stslso O- 

chs-sycop- vilsklsqeoset sei-s, 
M Vl tss UAVIIITI IVAD VI AAI sAcT 

skai Dem ei Hiem i 
Handean at main 

Indern-Hund«- lmr til sulg flprp stdrro og mind- 

Jordstzskkor i (-ller tatst vocl Byen ums tin-d lkxgusp 
ger, lnsomf Imng gunske tin-. 

Skriv isfhsr Pris» og nærmtsro Uplysningim 
K. P. HUNDAHL, Blair Nebs- 

forstyrrct msd Etöplofjdncn us en 

Nimmt, der var asser flkrr on- 

gclskcs Mil la ois -—- sog faa stotte- 
«dc vi jo alle tilbagc jil vore edu- 
ler. 

Endchg bercttor en tätige-korre- 
fpondcnt om et Par enge-like Sol- 
daten der —- cftcr at man vat- ble- 
vet enig om Vaabonftilstand —- be- 

gav sig til dcsn tolle Zkyttegmv 
med Smaagaver lsg blcv traktenst 
smed Rhinskviw 

Da de deiko tilbage, lmvde de 

Messer as wisc- Julckort med til 
der-es Kammeratcr l Løbcgravmc 

Sie-dem i Blei-. 

Pan Grund of Eierens Dtd et et 
godt, næsten nyt, 7-Værelfes Gus, 
tæt ved den danske Kirke i Weins 
til Salg paa gunstige Vilkqatc 

« 

Man henvende siq til 
D. Skov Nieliett 

Blatt, Web-. 
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EOUL EMY. 
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Omshss das-Its Kot-ol. 
Utb C llmsy st. 

Hyggelige, lyse og net mpbs 
let-edi- Vuxrelser. Her Ins-der Di- 
sltjd Landsmæud km de danac- 
Menjgheder i Not-Lisetten Mode- 
rste Print-. Al mutig Dienstij- 
ligbsid vjses Cis-sterne. Alle spot- 
voskve stund-er wed Donat-. 

oh-. o. swamp-. sjsk I 
W 

()1«IJISIJJN’H STlJDlU 
Zum, Nenn. 

kineste Potogmkjer til 
mode-rate Prisetr 

kotogtaiering v(-ck kunsttg Lys Pa- 
msrke Dage- 
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DENTIST O 
Room in Max-le Builsling . 

Phone 76. O 
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THE sTATE BANK 
U. S. VIPOSITOLY 

Anbekulek sit- mcsd alt benim- 
kende til Bankk»n·etning. —- God 
Behandling og bestimm- Frist-r 

C. A. KIND Pres. , 

Mos. kamst-L Cis-may L 
IM. III-BE f 
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Der-am Do jin-Rot list-ko« aller 
DungoMk, Vol-Maiw- 
tiklst, Est, lluo holt Ast, Vul- 
mkko oUot Tut-eh bot-let dst 
Iisstlcjbotübilltsooswh 

Erim Matthiesen 
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Msklmlipkiun 
VLAlL XII-IV 

Ave-de pf. Ein-Ins TM 
Ums. Nr. LI- 
suvte m 

Ist 
byt 
spin. Top. s W 

solicit OUAKA: 
Statis. soc-d taro-ed 2 U ss kd 
cholce Prater- lo sc 12 sc 
svin ..... ss w DMJ 

eine-mo- .,. 
Ins-dem .... »so-sind 
Einsc- Ih. Nr. I .73—-.70 
bist-. ... .- 139 hu 
Ists-sites m such- 
swtle. choice cost-les 
svio ........ 

1i.slI-II«» 
Is,l c-1I sc 

Ublu UlllilsTlchbJN 
UHIUACZI s DREI-ER- 

Focseackec over-U, Raps-trippel- 
insbefsttet. 

Nimm 402 Kosss Bl(lg.. 
Ost-III, Nebr. 
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IIUJBAXKDUIHUUSEI 
of Ä. (««-ÄST1«J"1"I"I«JR « 

I-:mI-I--r--t »san« I 
hikmpnrenst »m- Smtslmnk Mle 

crunclknssitul 100,000.00. U fkorsikml 25.000.00. 
Alt til Bankfonsetnmg ben- Z 
Inst-michs u(lj«m«os. Konter- Ä 
Inst-des Inm fast-s lnslskuc : 

lCUsvtsrt lmlskml « des-ne Bank i 
sr iikrvt nnd-st- SUNNI Nplntssskus 
liunkzznmnliltw 
F. H. Unide Many coeli, 

l’n—-si(1«-nl. Assh (’ashi(sr. 

.-.--« «-- »sc- ·- LÆ- — 

BOPÆL: 2700 E. 22. sk» 
Tel. T. S. 6110(. 

Kontos-let N. W. Nxcollet Uss 
T. s. 32044. 

mistJ JHNsUQ 
Dunsk tmsgss Ug l(irng. 

Kontor: 303 Donaldsen Vuxldinc 
7de Gase s- Ntcoljet Ave-tue 

MINNLQAPUMS bllXX. 

H.c ZRORFIP 
DANSI APOTBKBL 

TAFEL-IT 
skriv psn Disqu 
after hvml Do sitt-kot- 

Julius Peterser., 
Damals llardwake-korketnjvx;. 

unlmfixkr sLsz umd alt l«(ksilmrss«.1(- 
BLUR. ABBE 
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