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Jewell, Ja. 

Jtte helt, men tildels har vi i den 

senere Tid vceret indespærretx thi hver- 
sen Vogn, Slæde eller Kane hat tun- 
Iet svare til Hensigten med at komme 

iretnt enten maatte man tage det til 

Fods eller ogsaa paa Hesteryggen, oiJ 
dctte bar jo san bidraget til, at manac 
af »Juvelerne« hat maattet blive 

hjemmex scerlig hat Kirtevejen vcerer 

strfærdeliz:. ja nceften ufremkonimelizr 
tm Zondngem 

—- Smaatopperne bar nu oa da 
tittet ind til entelte her i Bnen, men; 

stjnes dog itte at være san f-Jrlige» 
·ndda. »Jervell Luther-an College" 
Ixrr ogsaa haft deres Besen, men er nn 

isin gamle Gange, men dette bidrog 
saa til, at man i Ncerheden af Stolen 
sit bygget et Pestbus for de soge. saa 
Stolen tan gaa uhindret. — En god 
Plan sor en Stole. 

— Stckrtorsdcg havde vi Alter- 

gang og Gudstjenefte i Hirten, book 
si tilbragte en hyggelig Stund tilsasns 
men, men samme Arg var der Paitt 
Johnsons deselsdagx ban med Fa- 
milie er nnlig slnttet ind i et gott, 
Inggeligt g lige ndcrsor Hirten; ogz 
da Prcrsten tom niem, bleo han ittej 
Sidet overraftet oed at se en Del Web-I 
ter staaende udenfor Toren; de var( 
anbragt der, medeng han var i Kir-j 
ten. og inde i Hufet bavde Kvindernes 
travlt med deres Kurve, stillende al- 

ting til Rette for Middagsmanltid. 
Eftermiddagen tilbragtes med Sang 
ig Musik, Tale og Læsning, og ben-- 
snrod Aste-n gil lwer til sit, ester at 
have tilbragt en hnggelig og glad» 
Stand tilsammen, tatnemlig mod 
Sud og ogsaa mod Menigheden, der« 
sand- været foa betæntsom mod Pra-« 
siefoltenr. Det var jo Mrs. Zehn-; 
sonå Fødselsdag Dagenseften Msn 

sad i stille Betragtninger til KlottenI 
lidt over 7, da det bautede paa Deren» 
—- atter en »Surprise«. — Dette var; 
en Komite, sendt af den danste Be-«" 
foltning, som staar udenfor MenigsJ 
Jeden, og som herved tillendegdv dens» 

Fympnthi for det Arbejde, Pnjs.i 
Johason cg Huftru har udøvet blandt 
den danste Befoltning i den Tib, de 

har- vceret her; og sosJen Bekræstelses 
der-paa, havde de betæntt Fodselsda-3«5-« 
Bornene med en Kogeovn til ZEI, smni 
de tæntte kunde væte en Pryd for dem 
i deres nye Him. 

Pastor Johnson tnttede Komikeenx 
paa egne og Hustrus Begne for denl 
derdifulde Gove, man havde betiænltf 
dem med, og ansiede, at det maatkez 
lyttes at samle vort adspredte Frll’ 
her paa denne Plads til et selvstcendithf 
Zoll — en selvstændig Kitte og Me- 

l nighed. Vort Folt hat paa. denne 

MS dceret forssmt i aandelig Hen- 
skendq og denne Forsømmelse hat gi- 
Iet Anledning til Forspkz paa at dra» 

je dem ind i norste eller engelste Mk 

tiglpdey et Forsøg, sum hat vist fiq 
stockte frugtesløst og at have gjort 
we Stabe end Gavn, hvnd itte er 

san underligt, da det i Almindelighed 
w til Grundng ct drcebe den dankte 

M i bei danste Hiertr. Skal dette 

htkesz da maa føtst Læeligheden til 

Moderlandet og Modersproget frnse i 

ZW, og dermed Lan der-sag ogsasr 
Egg, et al Interesse for Modertirken 
er tobt. —- Maatte Herren bjælpe, at 

Dort danske Fett maatte reife sig og 

Mc hen til de garnle Stier, Guds 
Drds cg Sakramenternes Grund. 

— Vor Frelsers Menighed havde 
fk Knartalsmsde den 9. April. P. K. 

:" - Kriston blev valgt som Righ- 
s Weges til Aatsmsdet i Albert Lea, 

Linn. Det blev besiuttet at holde-en 
sg Maaste to Mannederö Religions- 
Stole i Sommer fra Midten af Juni 
Haar-ed 

—- Vauge Synoden holder Rats-( 
Hv- hek i Jewea km s. en 14. Juni« 
Igfdet er bleven sagt, at den norste 
Izu-de nat hold- vekeg i nahst-pen, 

City, paa stumm Sid. 

. Lan-er, Je. 
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— JMUIS JMst TM sidsie Som- 
mer reiste til Lincoln. Reb» et kom- 
men tilbage igetn 

—- Jens Raömusfen, Niels hanlet 
Emed Familie, Jens Waldemar og Jo« 
fef Waldemar et bleone optagne i Me- 
nigheden. 

— Stettotsdag Aften var der Al 
tetgang i Kietem Langfkeoag Kl. 
10 Gubstjenefte og om Aftenen i La- 
iimee. Paastedag Gubstienefte baade 
i Bitten og Latium-, 2oen Paaftedag 
igen Kl. 10. 

; 
—- Fotaaret bliver oed at tkætte i 

zLangdtaH Jntet Foraatsarbejde va: 

zgjott for Paasie, oi havde Sne til 

;Paaslelstoag. 
— Jakob Horn og Hustru fta Des 

Meine-z hat vcetet i Bei-g hoö gamle 
Horn-L 

— Marias Hausen, fom ftuoerer 
red Blair Stole, hat vcetet hjemme i 

Besog i Paaften. 

Den-en Colo. 

Atter hat vi nieset med at feire n 

Paasiehojtio, og det oae hnggeligt« vi 
famleves i vor lille Kirle Klotten 6 
om Morgenen, hvor Paftok Moll-Orv 
talte over de Guos Ord: Doven setz 
opflugt til Seit ll Cor. 15———54) cg 
vi sang vote Jubelfalmer, at Kriftus 
et opstanden. Der var ilte saa fas- 
samlet saa tiolig om Motgenen; sil. 

Hojmcssegudstjenefte Motten 103 var 

Kirken omtrent fulo, og det var fcu 
meget bnggeligeie, da Kitlen var 

smyttet med Blomsterx om Aftenen var 

ligeledes næsten hoer Siodeolads op- 

tagen. Det glaedct Guds Vorns Hier-— 
ter, naar oi set-, at Menneilene enodn 
vit komme i Guds Hus og bote hat-«- 
Otd; thi ri ved, at oet er dekreb, at 
Trer ital komme, at man horer Or- 
det præditet, og det er jo det, oi lam- 
ges efter at se, at mange as vort Foll 
her i Adsptedelfen maatte veoerfakes 
samme Nat-de som os, at komme til 
Trer og blioe lvtlelige og frelike 
Mennesler. Dei nye Sangtoe, som 
hat taget Ioelse iden senere Tio 
lmed voe Organist R. Johnson sont 
Leder) prsoede deres Styx-le for foeste 
Gang Sonkag Aften, ioet de san-g 
sireiiemmig Sangen: Opftanden er 

Herren, osg alle, som hatte til, var 

enige om at sige, at det var godt; oi 

hoc-ber, de vil fortsettte, og, som Le- 
deten uvtalte, at det maa være ti: 
Hereens Ære og Ptis og Menigheoen 
til Opbyggelse. 

—- Pastot Msllek kejste i Dag Ud tils 
Kiowa for at holde Moder, og oentks 
ille tilbage for nieste Manoag, oi on- 

fler, at Modekne maa ookte til Vei- 

signelsr. 
—- Denvet voller meget i dette For- 

aar; der hat nteppe vatet en Tib, hoc-: 
det hat octet bygaet saa mange og lau 
got-e Bygninger i samme Absatz-« 
som de sidite 2 Maanederx men om Dei 

holder ver-, stal Fremtiden oise. Eim- 
domme er suart i den samme· Pris, 
som fotend »Panitten« i ’93.f Hat-!- 
leje er meget hsj; et almindeligt Huz 
pack 5 Verrelsek er fro 15 til 20 Doll 
om Maaneoen. 

Dei gamle Ord paa Engelss- 
»Uniteo we stand, Divideo we fall« 
maatte Demokratetne ertende oed sto- 
fte Titgdags Balg; dee var nemlig 
kommen Splid iblandt Dem» saa de 

ftt en ,,independent ticlet" op, hvillet 
var Aas-sagen til, at Republilaneene 
gil af med Seiten, og alle detes Kan- 
dioatet blev oalgt; til Sorg for Demo- 
kratetne, som i de sidste Aar hat haft 
Styxelsetr. 

—- Foraaeet var begyndt rigtig at 

bryde frem. og man fslte ligefom not 
Liv i alt; men det hat lolet af igen i 

de sidste Pat Dage; det hat nemlig 
sneet uafladelig i de siofte 48 Timer. 

ksg eudnu lignee alt uoenfot nieste 
Januar; bog om det itte et saa beha-l 
geligt for os her t Bom, faa et ver; 
oiftnoZ dem, der gleedee sig beendet-H 
nemlig Formetnr. 

— Nu not denne Gang, blot en 

—oenlig—htllen til alle Bladets Leserr. 

Helbtcdeife for Tovaiskygete. 
Mis. Godfkey, 1226, Sth Str» 

Des- Moines, Ja» bar opfundei ei situ- 
pelt, uskadeligt og billigt Middel mcd 

Tobatsrygning og Siraaen. Hun ku- 

rerede sin Mund med dei i stet af 
10 Dage, endsisnt han havde varet 

hengivet til den hcslige Vane i over 

40 Aar. Midlet hat knretet Foll ·: 

Hundredevis, sauledes at de iabie a! 

Lyst iil at ryge eller strau. Dei tan 

faas i Hemmtlighed, eller tun ksbez 
paa Apothekei, ligefom man suster. 
-Mtö. Godftey er tatnemlig for at 

Pkunne hjcelpe andre og vii med Glcede 

send- Opsttiftet pac- Lægemidlet albe- 

les frit til ruht-en der biet vil sende 
et 2 Ett. Erim-erk- til at betale Fin- 
sendeqm· »O .«.-· 

Daninarn 
Koan Christian bitter-. 

—Der var en Gang en sange, sont 
sad paa jin Trom, klebt i Hermelinss 
taabe, Krone paa Hovedet, Sceptet og 
Rigsæble i Haand. Entwer, der net- 
mede sig Tronen, bsjede sig dybt og 
tyssede Klædet ved dens Fett-. Ratte 
Folket saa Kongem sad han hsjt i- ftn 
Guldtatet eller omgiven as sine strom- 
lende Hofmcknd paa en snebvid Gan- 
ger. Og Foltet veg cerbsdig til Side. 

Ja, saadan var omtrent de traditio- 
Inelle Forestillinger, man sorn Born 
Ibavde af en Konge; oa mange Siedet 
zpasser de maaste ogsaa saa nogenlun- 

De endnu. Ogsaa i Tanniart hat der 
væket saadan et gabende Svcrlg mel- 
lem Konae og Fall, ca Vistnot vilde 
inanae as note Forfcrdre have sslt sig 
saatede ved Snnet af den Liberalitet« 
den aabne Ligesremhed og frejdige 
Blanden sia i Mcenaksen. som Don- 
martzs aldetstegne Konge satter fm 
Ære i, og sont haas Born og Bstnes 
been hat arvet estee dani. Og saa 
lanat fra at Glansen derived gaar as 
Majestætenk Tværtimod1 Falte- 
mccngben selet sig ftolt over at have 
en Klinge, der fokstaar at hæve sin 
landssaderlige Vierdighed selv i Gabe- 
mnlretk 

Jntet tan viere scrnnjeligere end at 

iaattage Kongen, nanr han ad Strap- 
aet gaar hjem til sit Pater-. 

Den smutle rante aatnle Heere bever 
aer sig lieitandig med en Zznidighed, 
sont mange unae tunde misunde bam 
Tet ossisctsmcessige locke-J i Gang rn- 
i tdoldningn Altid eng i sine Vaner fbæ 
rer Kotigen Png saabanne Tut-e sj 
Eilielxar ca en lang txttnavvet Fral 
te. Etotten biet-er bcin i bejre .Haan1«, 
on saa tnltsast sont et Venpnl sølaer 
Ziotten venstce Fods Wechsle-a Kon- 
gen lsster Hatten nied venstre Demut-, 
naar han hilfer. 

Slpnt lige hpflia inod alle, er doc- 
Majest astens Hilsen helft sorslelläp 
over sor de sorstellige fxebirazserende 

Smaabmnene tender Kong Chri 
itian cg liggee med ftore sorstendt 
Tjne op paa den venliae Herre, der soi 
sit Vedlotnmende trcktter lidt pas 
Smilebaandet, nittet fortroliat ng be- 
rorer Hattestnxtaen aanfle flnsitigt 

Saa gaar hart forbi. i sit stille Eint 
morende frei over at bete de sittsa- 
Henrntt e og betuttede lldraobz »Der 
er Kanaen!« 

En Ossicer tomtner forbi. Hin 
rnodtaaer til Evar paa sin stra:nme., 
snilitckre Hilsen en lise saa militeeH 
Retning of Hoden-en idet Hatten f- 
reg til Siden med afmaalt Bevxgelsc 

Den-unge, lidt tluntede Jene. der i 
Besippelse aiver sin Hitrtenetær et 
Starb ud over Jstendestenen for unin- 
dret at tunne asre sin ftiveste Heman 
fnx en mere faderlia bitten, men den 
sc et alvorlig. Men hat Jens Mok 

Namehjerte not til at se met 
Forstnnn cpdaaer lmn et mikbt, op- 
livende Blit fra Kkngens Lim- 

Her mater en Stark unae Viger 
frem og opviser noale scrsjnmstede 
men velmente Nejninaer, sont Male- 
stæten besvarer med et undertkytt 
Smil og et flyatigt But. 

Mere foemsuloendt er den Hilsen, 
Majestceten sendet et Pnr Herr-er as 
Aristolrcttiet. Der rneo blottede Hode- 
der og lrutn Ntxg pagserer soebi. 

Og enbnu dnbere synler Hatten i 
Kongeng Haand sar en gammeL sor- 
nemt udseenve Dame i sott Dragt —- 

en Ossicersente. 
Fra et Vindue tiqger nogle eleaante 

Damer ned pact Stimlen Konaensl 
Lier sotn opdager alt om sta, hae al- 
lerede set Damerne og Majestætenll 
sendet sitt Hiler meb sand aaminel- 
stanst Riddeelighed op mod Vinduet, 
hvor man nejet arbedigst og trætter 
sig for et Nu tilbage. 

Der tommer en icevn, men talriz 
Familie med Barnevogn lieu ad For- 
tovet. Dei see ud som mindre haands 
»værlsfpll. De tender itte Kotigen, 
vg Mutter styrer med en Triumfa- 
tot-s Koldblodighed sin velpattede Bat- 
nevvgn hen imod Kongens Ist-der 
nden Persan Anseelse. Med et »O- 
Forladelse« trailer Kongen i en Faet 
sine Ist-der til sig og gsr en Bue ein 

Flotten, mens Mutter, omstdet klar 
over Stillingen. sendet sig om for at 
bebrejde de andre, at tagen unvertei- 
tede her-de em, hvem han var. 

Saal-des gaar vet Slag i Glas. 
hatten af og paa t eet Kne, indtil 

hängen endelig dreier oni til Use-alten- 
VW 

Laus-unt Haar han hen need ver- 
be Stil ter, der presenteter. Ost- 
ten fl atter fta hat-edit vg blottet 
set tyn raa hear for Sind-eng Is- 
M sc M- Os i M W 
IMM- WM M II W 

Im eint Its- 
Zxän u- 

Snm Mevvelelier. 
Den stote Peæsetvekingss 

)pdagelse. Det hat set meget 
zkuende need den epotegtkende Opdns 
zelse, som Mejetist P. Olben hat 
given Dei opdagedes nentkig en Dag, 
It P Olden og Arbejdsmand P Chri- 
fenfen var den samme Person. 

P. Christensen gjotde i Fjor en siot 
Opdagelse vtn en »Ægpmfetvetingös 
methode", men han folgte den til flete 
forstellige, og et verfor under krimine! 
Tiltalr. 

Nu viser det sig da, at Christenfen 
It Olden eller Olden et Christensen 
Og saa hat man sankt, at hele den 

-1ye Opvagelse muligvis var et snnpelt 
Bedrageri. 

Der et dog al Sandsnnlighed for« 
It det fotholder sig ket mev Sen-ei- 
Btassetvetingem men hele Landhuss 
joldnigsselsiabet hat vætet i stark Op- 
spr- 

Politiken· Som oplysendc 
segtundelse for det uhyre-Nederlag. 
Regeringspattiet hat lin ved Felle- 
Linggvalgene, kan vi anføre eftet der 

Hdst antomne Danmnttspost. at Tin- 
Heneg Fallesudvalg vevrsrende Sigi- 
ielovene afsiuttede sine Forhandlinget 
uden at opnaa nogen Ovekenstomst. 

«Guldbryllup. Skomagetmei· 
stek Mel-J Peteksen og Hustru i KI-; 
denhovm fejrede fokleven derecs 
Guldbknllun Guldbtudgominem Vers 
er født i Neje ved Frederiksvcett hat 
ned Ære deltaget i Krigene 1849s -« 

« 
.() m var med i Staget ved ther 
isnlbbtndepnrret bar fire Born, er. 

Zon. Vclmek Petersen et ansat veka 
Telcfonfemabet i Chicago, og en at- z 
sen Inn et Gravek ved Gaknisoani ·iirke. 

Namle Appel ded. Fec- 
Idcnse meddelek at fordenvcrrente 
skrimeniaheri præst on HøjftolesorstaiJ 
Der Sornelius Appel den 2vde Marts 

Ifait ved Dpden Oan vor omtrent 
Hu Aar Lammel Mere om Den ade- 
de ncksie Gang. 

Vers Absalong Grav. Me- 
Seni- Røbenhavng Knmmunalbestyeelfc 

»Meine med at lade sllotferne lnde 
km Raadhuset og Lin-redet falde frks 

»l.!calmstatuen i Anledning of Abfa- 
TLong AND-Rats Dodgdag, gik det me- 

-e højtibsfuth til nede ved Bispeni 
New i Sow Ritte. Frei Kirkespike 
steckte-S Der i anuner Mode-nick- 

-Qever gis med Laterne i Spidsen 
ocegfmn ned gennem Hirten tiki 

Inftenen bag Vev Altret hvor Gta 
gen var prydet Ined Kranse og Guit- 
hinder. 

Kirer sind nahen for befsgende. dec 
i stott Tal benyttede Anledningen. 

Ustylvig domi. Der forma- 
aet nu offentlig Liedes-preise fra Hek- 
redstontokef i Notte-Sundby ungan- 
ende den tidligere onnalte Retsassære 
under hvitten Husmand Povl Kk 
Mader var tiltalt og fitasset for at 
have afbtcendt et ubeboet Hus i Ham- 
mer Betten 

Som meddelt hat-de Povl Mabsen 
aflagt »Vekende(se« om at vckte Gei- 
ningsmanden for at faa sm Kone fri. 

Karten Jsrgen Jenfen, det paa den 
Tib, standen foregik, nemlig i Otto- 
ber 1897, tjente pac- en Gaatd i Net- 
heden of Braut-siedet hat imidlektid 
nu, efter at væte arkesteret i en anden 
Sog, aflagt fuldstckndig Bekendelfe 
om, at det et häm, der af drengeagtig 
Kaadhed hat stukket Jld paa den ubc- 
boede Renne. Han havde ikte nvget 
imod, at Povl Kr. Mader og bang 
Kone kam i Varetcegtsattest og blev 
Ftkasiedr. Hcm tunde nemlig ikke lide 
dem og mente versor, at de havde »go'oj 
af det«. 

herredsfogden soronsialter felv 
Dommen appelleret, sg ver vik most-l- 
somt blive tillenvt de forurettede Et- 
statning. i 
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L Ums-»Hut-C-.o;-1«!·-- hat«-Link- 
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ÅDQ Zeno man 
wiss-»wun- 

« 
I-- s onus-o- 
n-. list-s lass- 
sssm but-to 
aus«-Zu ,0k 
visit staut-Im 
s l’.0. D. 
»u- ji«-»sch- 
ss tssj o lso 
sie-um Ils- 

ms I40ll48. l« ssa sinds 0 spat Its-Gualt- IDIU I M. CI hvls h- tln kk sit-m toMmtl Ist-Glutin s, scop um- bisss fes-h li IIOC II- 
Dsm sure-laws Ist-si- t» cis-I act-hou- ts. o- tm 
its-Il- llmltsisiks do mmeaaimo u-, hohl Jst-I 
»So-ne- vcupskisms hi- st 7s or fassend-statt- 
Iskss t» skisls mit-fu« tust us st- Deut soc Of- 
ünap Use bis-«- asisr man-In lcc Po» of faste- sit 
str- a-. n com- sok tust-m su. sinsosösv sk i 
fod. sfommot Ists-, sc Tut-»aus- h00. bot I Ihm-. still Insel Wisls Islisss hist sie-. staats-sde 

» vgu s-- onna-onus- itsu sitt-I- sts M- 
m Imm. »so-ts- J Hm Its-um «qu 
Mithin-It ists- -tlks. Isstfl tat-Isl- Mmc· Pl Uns, Oh s- tis las-usw« sitt-ost- 0s WI« Histo, sk Is- 

ktp s— Miso san ftp-Mos- Iss Its 
sitt Dass-Ist- I o- tiomsns Iod Ist-tut 
cstfk or If VII-Cl Vl ds- MII UW il 
s this- os. im- Isms m ums-J fest-I- II- Iklas sit »l- s«· 

»Ob«-. . Ivs Gott« Its-i sur D- arf-» assi- TT s.’lt()sssk’ks’ UNDka Uns-, ils-VII tu. tro» Wovon-. III-. 

« 

Et tilættastiättsltab til its syst-! 
At Lagevidenftaben, trods dens Udvikling, er usittet og et btot og bart 

Etsperiment, ver stundotn lyttes, tnen i de fleste Tilfælde mislyttes, et bei 
tendt for alle, der bar spat Lagehjcelp. J Modfcetning til denne Uvishev 
tan man nu henvise den lidende til et Naturen-z Middel, sotn itte tan tage 
fei, men i ethvert Tilfcetde helbreder Sygdotntne« der itte er lomtnet til 
det aller yderste Stabe. Dette Mit-del er 

»THE PERFECTED OXYCENOR Kldlc.« 
et sindtigt og vaa videnskabelige Ptinciper grundet Instrument, der fett-er 
Legetnet i Tilstand at indtage tnere »Oxygen« (Surftof«). Denne Livi- 
beftanddel renfer og styrter Blodet, faa Naturen formaat at afkaste Sys- 
dontme hvorsomhelst de findes i Legemet· 

J den tot-te Tit-, dette Instrument har vastet i Brug, bar det tagt for 
Dagen faktiste Bevifer paa dets Ufetlbarhed. Der hvok det bruaes ret, bar 
det hell-redet soge, der i 25 Aar forstrves hat spat Hjaelp has Lager, Me- 
diciner og andre Lagentidlen J mattge Tilfaclder kan det paa nogte 
faa Timer gengive Hetbteden· 

Naat man hat forstaffet sig dette Instrument, bar man en Ltttslcge« 
for Livstiden, og det ogtaa en, sont man i alle Sygdomstilfcklber tan 

stole paa, og det uden videte Udgifter. 

As httttdredtatts rofende Udtatetfer unter-r vi folgende: 
kostet It M c N c i ä. Betten. M tttt 

ft.,-et; .Inktittttt«ntst. ictn tm tat-tin bar ttdtrtttst tanat tust-e, »Ist a vom-de at venti- Jet ’.t.t-tte at ttt en 

Matt-. ver t est-»t- 02 A tt »t. !t.--t as m ittn txt tkiteitttt tttstn -. t».t « tt. sit-r ttt tun-- tsttmt tut It etlet : Mange, 
bar de b-«ftttd— t Ita Ju t.t us istnt tst ttrt IILsttttcstts strq st itttrt trtttstsi.-t »m, at antttnttttttet er ett ftarsrti 
tuttette tot drtt Poet-»st- Ms. :t.:tett.d 

Vdftat V C. N r ttt o. Wittivt,Mtttt-., 
i.aet: »Im vtl grttts bit-Not- Ttsss l’«-t-t"«-·«t«-cl t"tr fu«-tust Kitt- : stvt tsen EsimtzL W Imr matt ttted den 
NOT V’" XVIII Ztkb l 4 b-« tust sei-, tun-»s- at via-u- tstth ctsrrwtsstrnttpelsk sit-D dr aiatvnc V ttttrökvkd 
Untat nttne Beut t- tot-s unt tut Hi- ttztst cis-et « sgetsk s. Jtttt«-, i« r. » ustts un Baaae txt a nun 

Ottittu ttttt tin- tt aett tat sitt-nie kunnte Satt-am ite. o.t u satt tttts Dritte bedu- Uctttltak end vt tut etttolbt 

paa Zeit tust Ito.«« 

I ndtc tv E l stets-. Tat-know N Takt-. 

ttq t: »Ernst-rat ti«, trm was-He site to Minnen-t- itstsst tm nistet tettt ttttdetlsttst rtm tttu Ema-Its 
Ectttt Te etc-. :a- H ttt sitt-it st« Mtitb tt·t :r,t tsv as tt unu« tin-, Hi stt--ngoottt, Ohnman en andre 

Magst-, tu tu vtt tritt ttinlt e. nun ptd Butten at dettt Jnstttttthnt et tst tut ra tati Mund « 

tsutttæte ttndts tut ved at tuttnve Pastok J A Frost, 
430 Tenwte (5ottrt, Mintteavolis, Minn. 

Syma Einer. 
Billigc Vriscr. 

»Du-sinns« Its-. I. 

Pris: 810.75. 

Godc Maskincn 

Vi frr oz i Stand til at bringe vore 

Læsese nogle wickelte Ttltmb vaa sprste 
Kleides Syntasiktter, i Jst-ge en Kon- 

hatt, di bu- med Fabrikanten of m af 
de bebste Ermassinet, ter fabntereåk 

,,Tanfkckkn« Nr. l et i alle Maa- 

dcr en ged, solid og bilng Smnasktm.v 
Ten svr Inntigt, uden Sie-L bat 5 

Stuffcr oq er of nneste Krusttuktiom 
Ter qivss I« Aus Garanti paa Ma- 

siikm Cnhvct Kober vil blitse suldt 

titfxeds med m fanden Eynmstine, og 

stulde dm Mc rrkke Ulfredsstjllende, 
tun den tilbagksendcs. « 

«Taaflereu« Nr. 2 er absolut den bedfie Symoftine, der subtilen-E og 
Lan macle siq med Jpvilten Tom helft Mastine til langt hsiere Prie. Den hat 
tillige den Fordel frem for ,Tausketen« Nr. l, at den san lutteg net-· 

I 

TO O.O.O«O.O.O« C i- .:..L:TI s- 

.» 

,,Tanfketen« Nr. 2. Pris: 818.75- 
d 

M sta! gerne bespare eile Spotggmaal mkd Densyn til diise Mastxmt og 
give Opfyzninget skit. Sktiv tun til os oz vi vil sknde Grimm-, fom nasc- 
mete hefktivct vote Symaspner. Belsbet beves sendt med Bestillingen. Vi 
betaler Immer-» 

Venliqst, 

Dsnish Luth. Publ. House, 
»Hm-. met-Ie. 

Oliver Twist. 
En Sam fundskoman 

uf 

Chatles Dickens. 

349 Sider. J Omslag 5«)c. Gebt indb. soe. 

Denae sog er en of Dicke-« mefi fpændende Novum-L Den stildre Karat- 

lere af Menngstelivet i en megkt interessant oq klarsormlliug ira Livet iLoadotL 


