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Hjetn ftn Alexle Alsted 
ohnson og John Johnsvn fom hat 

lbragt de sidfle leis Magnet-er ved 
aksesisterierne i Alaska, et komne til- 
age til Oakland, Cal., og Anders 
! tersen, sont i to Aar hat opholdt sig 

Klondyk e :Egnen, et vendt tilbage 
g tænter paa at begynde en Form- 
ing i Qakland. 

Hjemkomnr. Ole Nielsen og 
ustru, sotn for otte Maanedek siden 
tlod Califotnia for at begive sig paa 

Reise til Damm-L er vendt tilbage 
nde og raste, og de hat i Flg. »Men« 
tet eget Sigende haft en forttæsselig 
ur. 

Dsd sotn Folgens Ulykles- 
ilfældr. Hang Pein-few der i 

ange Aar hat dtevet en Gtocetyfor- 
etning i Qakland, Cal» nfgit i Flg. 
Bien« fotleden Dag ved Døden efter 
ngete Tids Sngdom. For et Par 
at siden var han faa uheldig at falde 
f en Biene-le og tom derved lemmelig 
emt til Stadex lige siden den Tid hat 
n haft yppige epileptisle Anfald, 

om nu omsider medførte Dødem Af- 
xdøde var født i Danmark og blev 55 

at Sammel. Han var en meget af- 
holdt Mand. Han tilbstte den gode 
samle Stegs oq var attio rede til at 

jcelde dem, der ttcengte, og bans Død 
il være et stott Tab for den den-ce- 

-tende danste Koloni. 

Hos Japanefernr. Dr· H· 
L. Lotenlzen fra Sau Francisco, der 
for et Par Maonedet siden rejfie der: 
fra til Okienten fom Slibglckge paa 
den store, elegante japonesisle Passa- 
gerdamper »Wind-In Marn'«, lom i 

T-? Flg. »Bien« fertige Torsdag tilbage 
med famme Stil-. Doktoren havde 
en meget fornøjelig Reife, og i alle de 
Istssiatisie Bnek, fom Dsampeten anløb 
— Shanghni. Honglcng og Yotoha- 
ina —- ttaf han paa et stokt Antals 
Landsmcend, der i Neglen indehaveh 
fremkagende Stillinget i Snmfundet. 
Dr. Lorentzen agtet at forelage endnu 
en Rundtejse med samme Stil-. l 

G n l d b r n l l n p. Mr. Nasian 
Knudsen oa Hustru i Bin Cottonwoodl 
Mill5,111ah,sejrede fornnlig deregl 
Guldbrnlllm Det verrdiae aamle 
Ægtwar tom sra Messe-, Danniart, 
til Utah i ists-L 

T- o d s fa l d· Mrs. Anna Chri- 
stensen, en as de ældste Beboerei 
Mount Eben, Cal» afgit forleden ved 
Dsden efier længere Tids Svaaelia- 
heb. Asdøde var i Fla. »Bien" født 
i Hvidding, Slegvig, oa blev 67 Aar 

gammel. Samrnen med sin Mand 
lom hun i 1877 til Amerika oa har 
været bosai der liae siden. Hendes 
Mand dsde sor en halv Sneg Aar 

siden. Hendes eneste Born, en Dat- 
ter, der er aist med Peter Mathisen, 
esterlever hende. 

-— Stoclton. —- Nielg Christian 
Petersen, en 56 Aar gatnmel Danster, 
der var ansat ved Statens Sindssyge- 
asyl i Stoctton, Cal» afgit i Lsrdags 
ved Døden as ondartet Halssygr. Hart 
var en sredelig, stille Mand, en adel 
Karaiter og agtet as alle, som tendte 

hom, striver »Bien«. 

Anerkendelse as dansi« 
T e t n i t. ,,Loll. Falst. Stistgt.« 
striven »Efter hoad vi sra paalidelig 
Kilde ersarer, er Kaptajn i den danste 
Mariae S. V. Hoogaard bleven ud- 
nævnt til Professor i Stibstonstrub 
iion i Boston nied den ester danste 
Forhold soimlende Gage as 11,000l 
Dollars om Aaret. Hr. Hovgaard har 
alle Dage været anset sorn en sortrin- 
lig Teoretiter og var i sin Tid Unber- 
direttsr hog Burmeister Fa Wain, un- 

der Kommandør Nielsen som Dial- 
t-r; men da denne sidste traadte af, 
sulgte Kaptajnen hain og traadte til- 

bage i attiv Tjeneste indensor Mari- 
nen.«« l 

Fra Henrit Jbsens Syge- 
leje. Folgende Udklip sra »Nord- 
lyset« et i Folge deite Blad en Overs 
scettelse as et engelst Brev sra Dr. 
Georg Brandes til en Ven i New; 
York, senere trytt i Bladet »The. 
Critic«. 

»J den littercere Verden her er for 
Ojebliltet alt Liv standsetk Lige siden 
heutit Jbsens Sygdorn blev ertlæret 
uhelbredelig, det vil sige for over treJ 
Maaneder siden, synes det som om et 
Ligtleede var saldei ned over alle For-l 
sattere. Folt, der her daglig har ve- 

ret vans til at se den gamle starke 
Mund sivde ved sit Vindue eller paa 
Baltonen as Kafeen. hvor han var 

Stamgcesi, nippende til sit Glas Eng- 
nac, er endnu utilbtielig til at tro, 
at han er dsdssyg, og at han i det 

htiesie tun har nogle Maaneder at leve 
i. Jntet er handt her sor, der har 
patt erfsaa dhb Interesse, som den,« 

J 

hvotmed enhvet filget Jbsens num- 
tensde Tilstcmd Tee Gange om Do- 
gen opslaas Bulletiner, der stille og 
bedrsvet tiefes as stoee Stam- 

Tre af Byens eminenteste Leget 
hat Jbsen under Behandling, og alle 
detmed forbundne Udgifter betnles af 
Staten. Blomstet, Fragt, fjeldne 
Vine og Delilatesler blivek ham be- 

standig tilfendt. Mange Hund-redet 
»so-reget daglig til hans Besindende og 
!been, der underrettes derom, er glad 
og totnemlig detfor. Den melle Tid 
af Tagen ligget han tilfengs ellet pao 
en Sofsa, da dan ille et i Stand til 

»at flntte sine Ben. Det et en Ynt at 

; fe, hvok hjælpelss den gamle Mond et. 

lDet tan itte fattes, hvot itritm1 .. han 
»et bleven; han et ttættelcer og findet 
Fejl ved enhvet og ved alt. Men hans 
Fcrftand er ufvcettet; den et saa siarp 
og tlar som spr, og hdet Dag arbejdec 

»l;an to Ihnen Han et beflæftiget med 
at ftrive sit Livs Anologh lzokfvar 

1itle Undstnldning). 
l Hvorvidt dette bliver et Trank-. ellei 
len Afhandling, er der ingen, der ded; 
det vil han itte meddele nvgen. Med 
taratteristifl Stcedighed afslaat han 
en Axnanuenfis Hjælp og strivek hdett 
Otd selv. Jtte en Sjæl hat foaet Lov 
til at læfe noget detaf. Selv hans 
Engevogteke maa opholde sig i den 

»modsatte Ende af Vætelset, medens 
han sitiver. —- 

J et Anfald af Vrede fotnylig be- 
qyndte han at adelckgge Manusiriptet 
til sin Selvbiogmsi, og tun med for- 
enet Anfttenqelse lnttedes det hans 
Venner at frelfe Etørstepaeten af det. 
Bjøtnstjerne Bjømson aslægger hver 
Dag Bei-g i Jbsens Sygeværelsez 
Fjendftabct mellem dem er endt, og der 
er nu det hierteliglte Forhold mellem 
dem. J Anledning af den Lnkte, »La- 
boremug« hat qjcirt, er der ingen, der 
hat lnlønstet Bjornson hjerteligere og 
oprigtigere end bem — 

Oderslaaren Blodaare, 
Franllim Nebr» Sept. ZETL — Chris 
Petersen, en ung Zuedter sit i Mur- 
qeg et starvt Instrument rendt op i 
Armen, hvorved en Pulgaare blev 
ftaaren oder. Han blev tlorosormcret, 
medeng A arcn blev fnet samtnen. 

P l n dse l i g d ø d. Toren ZDenlIl 
sen syormand i Nitchell Letvics Bonn 
iabkit i Titaciiie·Wi5» loin i Løroaag 

sxiterinidkag til sit Hjem lnll Centers 
phan solte tin iloe tilpaH og vers 

blcv rerfor sendt Bud efter to Lager; 
inen inden bigseg Antomst asgit i Fig. 
,.R. P.« vers Toben, kamt as et Hinte- 
slaa. Svenbsen var sødt i Danmnrk 
1ic56, tom til Amerika lstxk og sit 
Ansættelie i Regeringeng Tjeneste i 
Tennessee indtil Borgerlrigeng SM- 
ning. Derester reiste han til Racine 
og sit Anscettelse i ovenncevnte Fabrik, 
hvoe hans Bruder er Supekintendeni. 
Ast-ode, der one tendt som en scerdeleg 
agtværdig og sttcebsom Mand, ester- 
ladet siq It Zonner og 1 gist Dotier; 
hang Huftku tom as Dage ved et 
Ulyklestilfaslde for nogle Aar siden. 

Ulyktestilsckldr. Heber 
Nielsen as Hollidan. Utah, mistede sor- 
leden Livet ved at falde ska en Vogn 
mev Brande i Mill Ceeet Canmm 
Han antageg at voeee blevet tlemt mel- 
leni Vognen og Biergvceggen Han 
var 27 Aar gammel og efterlader sig 
Ente og et Born. For 17 Aar siden 
bleo Joseph Nielsen, en Broder til den 
afdnoe, slaaet ihjel as et nedsaldende 
Trce omtrent paa samme Plet, hvor 
man sandt Hebu- 

O ve r f a l d. Renas Mathistn as 
Alanieda, Cal» asgil den 19. Sept. 
ved Boden sosn Feige as Bestadigelser, 
han sorleden sit ved et Oversald i San 
Francigco Der er der i Byen en stot 
Stkejte i Gang, i hvilten ogsao Ku- 
stenes Union deltager. Mathisen, 
sont var Rust, deltog itke i Streiten 
og sortsatte Atbejdet. J den Anleh- 

ning blev han oversalden i en Saloon 
as nogle Union Kaste, sotn wish-ind- 
lede hatn funkelte-, at han noget estet 
afgit ved Døden sotn Folge as en 

Hiernebestadigelsr. Hatt var danst as 
desei. ugist og 42 Aar gammel. Hatt 
esteeladet sin gamle Moder i Alameda, 
Mess. Anna Mathisen, hvis Ins-r- 
gek han var, to Btpdre og en Sestey 
Mes. Anna Mathisen, hvis Fort-e- 
Cal. »R. P.« 

Et Vaabestud. To Sonnek 
as Peter Andeesem som bot i Council 
Blussö, var samtnen med en anden ung 
Mond paa Jagt sidste Sondag Esset- 
middag. Bed en betlagelig Fejltagel- 
se ftp-d den ene as Andersens SInnet 
den anden et Stud hagl i Ryggen og 
hovedet. Den unge Mund et i en 

meget lidende Tilstand, og der srygtes 
sor hans Liv. »Dst. F. T.« 

Om Calisornia - TidetL 
Monetts Petersen, som for nogle Aar« 

den sotlod Counxil Blusss sor at bo- »pætte sig i Calisoenia, opholvet sig for4 

l—- ——I 

Tiden her i Byen paa et kott Befsg. 
Mk. Peteksen lever i Natheden af 
Qakland, Cal» hvor han ejet en stsrre 
Bygning samt Here Byggepladsek. Han 
siger Tiberne et udmcekkede betude, vg 
at Ejendomme et i en jcevn Stigning, 
besahen er Klimaet saa funvt, at han 
ikke for nogen Pris vilde komme til- 
bage til Council Blusss for at bofættse 
sig 

Solvbtyllup. Mk. og Mis. 
Rasmus Hausen, som bot 5 Mil fra 
Council Blussiz højtideligholdt sidste 
EVEN deres Splvbryllup. En tal- 

) z.g Bunds as Vennet havde givet MI- 
de. og eftet en god Middag holdt Pa- 
stor Ostetgaard Talen for Brut-war- 
tet. Mr. og Mis. Hansen modtog i 

’Dagens Anledning mange smukke Pre- 
senter og mange Ønsiet um« at de maa 

«opleve at fejre deres Guldbryllup, led- 
sagkde Gaveknr. »D. F.« 

Fadkelandsfaug for Tanfke 
i Amerika. 

Mk tet nye endnn umztte danffe Stvkke 
»Atalanm«.) 

Den Sol, som Dulket op i th, 
Den Sol, som modner her vor Host, 
Den kommer over fasten Band 
Med Hiler fra det gamle Land 

— Dei gamle Land! — 

Og med et gammeldansi »Gudhjcelp«! 
— GubhjcelpL 

Den Sol, som flammer vore Skyer, 
Naar Dagen her for Ratten flyer, 
Den Sol vil skinne snart for vern, 
Der vaagner i bet gamle Hiern, 

— Dei gamle Hiern! — 

Hilg dem og bring dem vort »Gud- 
dir-ins 

Gubhjælp! 

Stin, Sol, i vore Hjetter ind! 
Gøt lyft vort HaabS Gar varmt von 

Sind! 
Stin, Sol, saa Sjcele staat i Brand 
For Danmarh vore Fædkeg Land! 

—- Bokt kadrelandS — 

Dei gamle Hiem! Det gamie Land! 
s-- Gudbjælp! 

(,,Norvlnset«). 

Nnt Farinlnnd konimer i 
Markcdct. 

En Landgstrcelning Paa ca. 75,s)(l() 
Arke-.- i Poll Co» Wis» drinaeg i disse- 
Tage i Marledet af det vellendte 
Landstrma A. E. Johnson Co. i Min- 
neapoli5. Detle et altfammen nyt 
Land, som for føkste Gang udbydes til 
vielelige Settlete. Afftanden fra; 
Tvillingebyerne Minneapolis og St. 
Paul et lun 60 a 70 Mil, og Landet 
ligget paa deage Sider af den under 

Vyaning deckende nye Jernbane, der 
vil blive den lorteste Forbindelsegvej 
inellem ovennævnte Byer og Duluth. 
Denne Bane er allerede »araded« gen- 
nem Poll Eo. oa Stinnelceaningen vii 
blive gjort oa Driflen aadnet i Host. 
Zloven, der bestaat af stor, arov Ma- 
ple og Ea tned en Jslcet af Ast, Butter- 
nnt og Birk, et scerdeleg vardifuld og 
henftaar num, da der før dar værel 
forholdsvis lang Vej til Stationen. 
Nu, da der lommer direkte Jeknbanei 
forbindelse, vil nye Savmøller blive 
anlagle, og Sloven vil mere end betale 
Landet for den, som vil lægge sit Ari« 
beide til og drive den frem. Landetl 
er som Regel svagt bølgefotmigt medj 
ltørte Panier gansle jevnt Land ind-- 
imellem. Den nalnrlige Heeldning er 

inod Sydveft, og Udløbene af de heu-l 
icnod 100 Jndsøer i Countiet rinder i 
den Hovedrelning knod St. Croix Flo- » 

den. Blandl de vigligsle Jndføer erl 
den smnlle Balsam Lake nied 24 Mil 
Knstlinie, slrællende sig gennem 4 
Tolvnshipg, og med over et Dufin 
Øee og Holme, samt den noget starre 
men mere regelmaessigt formede BoneI 
Laie. Afløbet fea disse og mange anql 
dke Spec danner de forslellige Grene afi 
Apple Riyer, der munder nd i Stq 
Croix Niver Ved Smnerset, 26 Mil 
fra St. Paul. Jotdbunden i Poll» 
Co. bestaar af ler- og lallblandetl Muldjord af msrlegraat Udfeende, og 
holder Fugtigheden bedre end nogen 
anden Jord· Den lange Takte sidfte 
Sommer siadede ille hvetlen Ager eller 
Eng i Poll Co» og intet Steds i Ve-» 
sten stodMajsloknel fmullere eller fro-? 
digete, ligeledes var Karloffelxtslingens 
starre end i noget andetDistrill Mord- 
veften Det er en slcetk, aldrig Malen-» 
de Jordbund, der ille lan udslides, og 
som staat sig lige godt i were fom i 
vaade Aar. Høavlingen var ogfaa 
uscedvanlig kig i Aar, og Aarets andenl 
Avling piaa de yppige Klsvermarler,j 
der er Poll Co.s Specialitet, var lige 
saa kig som den sprstr. Kreaturavl 
drives med Kraft ogSlønlomhed over- 
all i Counliel, der lan opvife 28 Me- 
ieriet og Ostefabtilee, desuden et der 
adslillig flere under Forberedelse. Den 
nye Baue vil give et mcegtigl Opsving, 
da det. uu vil blipe saa megel leitete 
Abgang til Marled og lortere listing 

ltil Stationen, og Settlernes Lidsvik 
staat vil dlive saa meget bekvemtnere 
end for. Gode Landeveje sindes i alle 
Retninger, og man toter ilte langt, før 

iman passerer et ellet flete af Conn- 
tietg 137 vatre, hvidrnalede Stolehuse, 
der smilende titter frem af Stovbry- 
net. Med noget stotte, men dog tem- 
melig lorte Mellemrum fotetommer de 
lyse, venlige Kittet ideras mange dan- 
fke) fom indbyder til at samles om 

Gudg Ords Fortyndelse og tlangfuld 
Salmesang paa Hdiledagm Kokt 
sagt, Polt Co. ligger midt i Civilisa- 
tionen, og Nybyggeren der er sri for 
alle det sordums Nybyggerlivs Savn 
og Besvætligheder. Besolkningens 
Tildaetst ved de forskellige FoltetcellinJ 
get vil give en Forestilling om, hdor 
raskt Udviklingen hat gaaet for fig. 
J 1860 var Folletallet i Polk Co. 
tun 1,400, i 1870 var den steget til 
53,422, i 1880 til 10,018, i 1890 til 
12,968, og ved sidste Census i 1900 
til 17,))"«1.. Der er inan store Byer, 
og de iedne, landlige For-hold gør, at 
Statterne falder lavere end i de fleste 
andre Lsountier i Staten. Countysce- 
det er for tort Tid siden slyttet til 
Countietg geogtasiste Centrum ved 
Sydsinen as Balsam Lake, hdor der et 

bygqet et MODOO Courthug, og hvor 
en m) Bd, soin hat antaget Jndsøeng 
poetiste Navn som sit eget, er i Fcerd 
med at votse ov. Balsam Lake ei 

forresten ogsaa et Mekka for Sommer- 
turister, Jægere og Fistere, hvillet dil 
bedraae meqet til at scette Lin da Faxt 
i Tinqene i den nye Hodedftad og det- 
omliaacsnde frngtbare Landdistritt. 

Dei nne Land liager altsaa midt 
iblandt stærte Settlementer, smukte 
Jndsøer og dristige Mejerier, hats 
praqkig citat-, frodige Grcesgange, rigi 
Jordtnmd naturlige Kilder med det 
tiareite da reneste Band, samt let Ad- 

»·aana til Ritter, Stoler og Jernbane-" 
"stationer, tun tte Timerg Rejse fra 

Besten-Z Storbyer. Hvad mere tan en 

Nnbnaqer sorlange? Dog sælges Lan- 
det at begynde med for den ester Om- 
steendiiqhederne ret billige Pris as 838 a; 
312 dr. Adre, samt paa lette Veto-i 
linggviltaar. Det siger sia selv, at derJ 
er en bel Del scerslilt værdifulde Styl- 

l ter, enten med mere end almindelig stor 
Ida vasrdisuld Stov cller beliggende 
indtil en vatler Jndsø, for dem, som» 
bar Fart not i Kroppen til at tommei 
seist, men sorn ilte venter paa den, der 
vil komme naeste Vaar ellet næste Host. 
Det er saadan overalt, naar nyt Land 
tommer i Marledet, og enhver fon- 
taqsorn Lands-get vil fotstaa dette.. 
Bette er altsammen godt Land, men 

der er Forstel som ellers overalt i 
Weiden, og Fordelen dekas tilhører 
den, som sørst kommen 

Boganmcldclie. 
»Odebrelt« ellcr ,,Velslingerne i en 

Zynders Liv«. 
Denne Bog er meget ejendommelig 

oq interessant Den giver Oplysning 
om nogle af de voeldige Brydninger. 
der lan foreqaa i den sljulte Mome- 

stetanltz Syndens gætende Ktæfter 
og Løqnens forfærdelige Masse. 

OdeYnselt lever et raaO og vildt Liv 
som ung. Han bliver senere hen be- 
lendt med Baptisterne, bliver fangen 
i deres Garn og bliver en ivrig Pap- 
tistpkædikant; medens han haaner og 
spottet sm rette Daab. Hans Hustru 
er bibeltto og ladet sig ille tolle; men 
i sin Fanotisme bliver han haard og 
hensynsløs over for hende, og Stle 
i hendes tidlige Dad. Men det er med 
hmn som vel med de flefte Gendøbeke, 
lmn er ille omvendt til Gub, men kun 
til Baptifternes Mening. Han sin- 
dcr aldrig erd deri, og er fom et 
fredlølt, jaaet Dnr —- indtil han ven- 
der tilbage til sin førsie Daab — sin 
Gut-, fom han« der havde mødt ham. 
Still-ringen giver os et Svar paa 
det Spørgsmaah hvorfor san mange 
Gendøbere ende med at blive »Jngen- 
ting« eller Fritænkere. Bogen er ler- 
retig at læse. Den faaes i Danish 
Luth. Publ. Heule. Plain Nebr» hat 
266 Sider og kostet indbunden 80 
Gent-T C. Kkogh. 

Agenter onfkes 
for Bogek og Blade fra Danish tutkk 
Publ. Hause. 

Boger ubsendes Paa Kommission til 
paalidelige Agenter, og god Rabat til- 
ftaaes alle Fokhandlere af vore BI- 
ger. Et stort Lager haves af mange 
forstellige Bøger. Agenter for Bladel 
ansættes og tilstaas meget høj Rabat.. 

ktiv til 

Damit-Un Luth, Publ. llc)use, 
Bleir. Nebr- 

Alter-Malericr 
oq andre Unnssmatkrim umsoin Ponmttcr. Blomfm 
samt Landftabg ou Manns Zcenrr o. s. v «va « 

fmutt cq hulin- Bvdsn on tun-sti- uuvomnssr Fan- 
tTuhocnlukHU M Ivrtspmfrtl cmnsmg besmth. 
Beitillmqek modtaceo von Luni-»ne- tij Altmmnmi 
«’«’7"« H.JENSEN, 

lsxoklls Muin .;1.. cum-en Blusss. In 

Nyt Land. 
60 a 70 Mil fra St. Paul og Mii- 

neapoljs. Lang-: en sklinter ny Jem- 
bane. Midt iblandt vaer fisferige 
Jndsper. Gammelt Settlement meo 

gode Landeveje, Stoer og danstc 
diktier. Ostzfabtikcr og Creamerierx 
med fcm Milg Mellemnnn. BedsteI 
Jordbund, ler- og kulkblcmdet MuldJ 
Tor-or god Aviing er sifkek baade i tørres 
sog made Aar. Frodigste Rløver- og’ 
Tiknothey-Enge i Landen giver to so- 
like Avlinger hver Sommer-. Landet 
Jels fvngt bølgeformigt, dels jævnt 
med Hasldäng mod Zydvesi. Fineste 
Etod af Maule og Eg o. f. v. med 
knceqtige Hardwood Logg venter paa 
Zeitleren, der kcm tage Penge ud af 
Zioren til at betale sit Land. Sav-. 
møller i kort Afstand. Not aabent 
Lgnd for Slaat cig Ortes-yama menl 
intet Svampland. Dei bedste ledige 
UND i Narkest og det bebst belig- 
Henke. Te bedsts Stnkker med værdi- 
fuldsekte Skov eller med Lake Front for 
Den, scm Vi! komme først. Landet liq- 
»«r ret over i Volk Iso» Wis» og fiel- 
:e- at Sesmnde med for 88110 a 812110 
Isr. Acke, med lette Betalinggvilkaar..» 
Bette cr den sitste Anledning at faaI 
Tiq bedfte Zort Hardwood Skovs Vgl. 
Fnrmlund i Jst-erheben af TvillingJ 
EIN-Srna Men henvende sig straks tilI 

A. E.Johnson coJ 
W Washington Ast-muss S» ! 
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met««s..sgsz"7-kssxll:.s"« 
Gisls tsxm Ast lltist lsssnulisul 

1,tl- «»,-- llssll ulssnlulsslv l- r» s« I· 

»Hu-g ssnly ium lmxsp nf um- 
lussnl «l-l C Uns-Jurle Tal-lu- 
nt LU- « Ins n l--«x. Uns-s FHIuy 
its-J m- will den-l »von tlus kahl-im 
l-)« «.:ul ji«-Hund v l« « mlil Hslul 
u— U-« smwsx sicut-somit fu« will 
i-« ««I zsssu Um Usosm los-H n Intle 
i— »Du lul lltglt timl Hm Its-sit 

I-«l-y’- -—I«sl1--.-. 1)«-1lns Ism- an ln 
-l-s.—«-««-«i.i-— n-—ml.(i«1sl«—n ils-ur- 

J Icnsy « !-i--«lis. llruwn III-H Kiol Pul- 
---.-«l l--,-ty» k- «1·1 Islsussd ji«-umz- 
Pnk leid ss·««liltsses. Illmsli All-»Hu 
unil will kmnsl Muts-« This-« tlnll ji«-n 

»in-f r«—1sr«-lss--Ii»n ·-»li--fl-s·-—·I litt-Its 
pulmml Hut-»l- ll--Il. von-I will lin- 
m islklltkg ins-mun- lsmg akust- »Mül- 
hnml tluys han« sahst-It Asldrssspn 

um«-L neosoms co.. i 
soll Dsotssalc Ma- litnmcoaa 

der fsr —-—-:- 
...... lmisi Helena 

di in: Id A. spiinq bver 
N « D 1 Mle- M Mit nfs « Hi nqm iJN Midlir tun ql 

sei s·a-.l-..ie J n Ist n tut-su- Mondes- 
nimmt unt Pan er at t« e 

cANDY 
cATHARTIC 

« 

i kr hat ru! m m-: 
» l 

Spis dem ligesom candy. 
m» i» i-Im imwr ixodt r ask NOR- 

sin- nzqu ifkr Em. »Ni- III-Alme- 
-«- w sks r. ciii·.: e isrfrtPrpvefoijv— 

IHIL 111 U! UT EIN n! .Eicii:-1usd. Ahn-esse 
sfimssm R O-» m c » C»ic,·«00 euer New Von-, 

Hosd Siedet rent. -:- 

NMTH WESTERN 
Bauen 

l(’, E. ör- M V. R. R. er den bebst- 
til og fka 

Kul- og Olic-chioncrue 

Central-Wyoming. 

FLTTLFIEL vgjskkst»!pEI-I!L!:Fjste- og Oster- 

—»Efc-Iblisscment i Iowa. 
sEtablun 181«ii,) 

Fcksb og Saltvandck Fifk Ostens og Cclcri. 0 

.V. H. Vogt öd Co. 
Fiskerc og Forl)andlere, 

Davcnport, Ja. 

pt ON ql til sue-et neh- 

Viskdens ftsrfte JJkttfikforrctninq, Lnon As straft-, 
tiltmkust utenbte Gott«-w for atsornnndflr Lagers-L 
Finc Lhon M Omm cmmz for inng for III-, n« ARE-; 
Omle1, iom sok kostodcs M, un Hut-Ja Anmu- Dig- 
1er im sitt til tunc-te Busen Fraun-n von lecr er 

mrgct lan. Vt sendet Luni-r ove!alk. Bote Omler 
lmk Inanqcs um Forbcoringck og er taugt de bedfte. 
Striv Iksaq ein-r Itataloq. 

Lyon ä Healy. chäKEZKL 
s- s- 
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Tit Konfckmanch 
Ei Ord mcd nd i Livct. Af C B. Rim- 

Mcd jmuft Titelbtllcdc. 80 Sider.JO1nslag 10c 
Surutt Jndbundcn Z( c 

Præstcgamdcn i Harzcn og Præstcgnardcn i Indien. 
327 og 3273 Sider. Stnutt indb.:kk1w. 

» stille og Zions-. 
Trc ny Formltingcr. As Past. N. Fries. 

195 ördexz Godt indb. 60c. 

Nyt og Gansmclt. 
As Vilh. Beck- 

Pkædikener over den gamlc Tckstrckkke. 
647 Sider. Solidtindb 82.20 

En lillc Skatkiste 
Samlet fra den stoke Skatkjstc, vor gamle Bibel. 

Smtttt og solidt 1ndb.82." 

Herren er mit Skiold. 
143 Sider. J Omflag 25c 

III-J Danish Luth. Publ. House. 
Blair, Nebr. 
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Haar De ønsker 
Bog- og s- 

JOHN-emsig 
csscsgccosasprövos 

Vi udfcsjrcr nl Rings Trykning 151fr(-(1sst.illende; net 

og pientArbcjtle lcvcrcs hurtigt til rimeligc Prisctx -H
H

H
H

H
 

E VlslTKORT. BILLETTER. REGNlNGER. 
sKRlVEPAPIR KONVOLUTER. 

PRIsLlsTER. KATALOGER. PLAKATER. 
PAMFLETTER. PROGRAMMER. ——.— 

BogArbcjdc Imn Engelsk sann-l som Dansk er 

vor Specialitch Ovcrslug give-s grati8. 

BOGBlNDERlET 
utlsørcr alt til Fuxxct lIcnlmremle paa kort Varsel 

og til rimclige Frisch smugfulde og solide lzind 
Icvercs. 

DANISH i.UTkkzMUBL HOUsE. 
swa. NEM. 

E 
si

t- 
H

 
W

 

w
a

w
w

 w
v
a

 

Ov» w» M« Hll ZWIUAAWR IV Wll VWIAWMWTH Wl lAWl Wllwwl WINan «WMLII«4 UWH AWWM 


