
»Danfkeren.« 
Las-g den 25. Januar 1902. 

Blaixz Nebr. 

Sidste Sondag afholdtes Mis- 
sionsmode paa Stolen, ellek rettete 

Mode angaaende Missionssagen 
Studente-me Beck ogs Chr. Petersen 

talte om Missionssagen, scerlig den 
ydre Mission som et Arbede over- 

for hoiikei enhoer kristen Mund eller 
Kvinve havde en Pligt i Retning af 
oltiv Tjeneste enten paa den ene eller 
den anden Maade. Pastor Harald 
Jenfen oplyfte derefter, at Modets 
Hensigt var at arbejde hen imod Stif- 
tielsen af en Missionsfotening med 

saadan Tjeneste for Øje. 
Nogle Statutter, angaaende For- 

eningens Formaal og Arbejdsmoade, 
blev oplcest, og to Lister fremlagdes, 
henholdsvis for Menigheden ved Lars 
Andetsen og for Stolens Ungdom ved 
Stud. J. P. Nielfem hos hvilke de, 
der buster at siutte sig til Sagen, kan 
tegne deres Nasan. 

Senere vil Mode blive afholdt —- 

Bestytelfe valgt og Foreningen blive 

otganiseret paa regelmcessig Maade. 
Modet var vel beføgt, og Foll var 

optnætlfomme og interesserede, og all 

tegner til, at Sagen vil vinde Tilslut-l 
ning ogs Fremgang. 

— Miss Clara Soholm, Pastor 
Ssholms Datter, der er paa Reife til 
Jndian Territory for at virke som 
Lærerinde for Jndianerbsrnene i 
Missionen beruhe, bessgte Blait og 
sin Ssster part Stolen paa Gennetns 
tejsen. 

— Pastor P. S. Vig, Eli Horn, 
Ja» var en lille Sviptur i Blair for- 
leben. 

— Rasmus Hausen, Jsrgen Jen- 
fsen samt dennes Son, Peter Jatnes 
fra Ell Horn, Ja., opholdet sig i bis-se 
Dage i Plain 

Kenmare og Omegn, N. D. i 

Hallo! Jo, nu kommer Vi med igen. 
Hvorfor oi har vceret taofe faa lange? 
Ja, det er ike fordi, der intet hat pas- 
seret eller fordi Sne og Frost hat 
holdt os i Kakkeloongkrogem thi al- 
drig har jeg oplevet en mildere og 
stønnere Vinter i Amerika end netop 
her i N. Dak. i Aar. Men hvad da? 
— Jo, fordi Korrespondenten er 

kommen lidt ud af fin gamle Stilling. 
— Lin endnu om Julen her oppe. 

Vi er taknemlige, forst for Juleglce- 
den. som bessger os i N. Dak» saa 
fuldt som andre Steder, desnæst ogfaa 
for det smukke, milde Vejr, vi havde 
i Julen og hat haft siden, og for saa 
meget andet. Vi har i Grunden al 
Aarsag til idel Tatnemlighed 

— J Trinitatis Menigbed haode vi 
Juletrce, først for Bornene Torsdag 
den 27. Dec. orn Eftermiddagen, og 
Fredag Aften den 28. for de unge. 
Kirer var fuldt til Trængse1, særlig 
Torsdag. Pasior H. Hausen og Mis- 
sionær J. Dier kalte. J Zions Me- 
nighed havde vi Juletrae den Zlde 
Dec. i Hans Hanfms Hjem En 
Mengde, baade Born og gamle havde 
givet Mode, saa det store rummelige 
Hus var fuldt, baade Pastor P. M. 
Petetsen og Missionær J. Dier talte, 
BIrnene havde lært Vers, som de 

fremsagde udenad. Om Aftenen 
(Nytaars-Aften) haode vi Vaagenat, 
sog samledes for med Bpn og Sang og 
Guds Ords Betragtning at benytte de 

sidfte Minutter i det gamle Aar oel, og 
hilse paa det nye med Tat til Herren. 

— Jver H. Moos og Anna Hansen 
fejrede deres Bryllup Lordag den 28. 
Dec. i Hans Hansens Hjem i Zions 
Menighed. Pastor P. M. Petersen 
forrettede Brudevielsem J. Dier tak- 
te ogsaa lidt ved samtne Lejlighed. 
De har bosat sig paa Brudens Farm. 

—- Laurift Jensen og Mes. Stol- 
man ægteviedes Tirödag den 7. Jan- 
i Trinitatis Kirlen Brylluppet stod 
i Brudens Hiern, hvor de ogsaa agter 
ack besætte sig. 

— De Elever, som gaaet per-a Ovi- 
stolen er oel tilfreds med den. Ska- 
de, at der ikke er mere Tilslutning. 
Unge er der not af, men de mener 

maasie, at de er kloge not. 
—- Jsens Dier giver fri wide-wis- 

ninsg i denne Maaned til Birnene i 
Trinitatis Menighed i Skolehuset veft 
foe Kirkem Bornene benotte sigs af 
Ajlighedem 

—Isk Jus bjev der ikDe saa fu« 
Familiet optaget i Trinitatis Wenig- 
hev 3 Jamsske fis-Nie sig til Zion- 
W M Sma- 

—— Mo- P M W predi- 
Iet i Wsipus W den 2. es 4. 

« Wegs-i Ebenezet WIN- 
«.Mdeir1.oss MÆU hvee 

Wut-Urm- Osng 
vesshå :- 

, —- Gamle Damsioo ovettaftede os; 
zftdste Titsdag den 14. ved at dukle op: 
Iigen i Kenmate eftet en Rejse til 
Sioux City. 

— Ote Jensen og Husttu hat vætet 
en Reise til Minnoapolis og Belgtad. 
Peter Petetsen hat ogfaa vætet en 

Reise i Jowa fot at tobe Heft-e, men 
kom not hjem med ufottettet Sag. 

— J den sidste Kottespondance fra 
W. Supsetiot, Minn» læset vi, at det 
et flete det, fom Insta, at besoge Ken- 
miate, N. Dak. Vi siget »Kom« for 
det er for sent, her et dog vist den 
bedste Plads for fattige Folt at blive 
felvftændige. Nord Dakota et »All 
tight«. 

— Peter Hausen (Latimet) fta 
Bethlehems Menighed oed Bombells, 
hat tobt Ole Jensens Form fot en 
Sum af 81200.00. Lautits Lautit- 
sen hat tobt Mts. N. Hansens Form 
fot en lignende Sum. Jvet Sotensenx 
hat tobt Pags Farin. Adstillige an-; 
dte hat stiftet Ejete, saa nu et Hand- 
len i fuld Gang. 

-— Et ny Kompagni hat dannet sig 
af Fatmete now-Ist for Kenmatex det 

shat tobt en Kulmine af Regetingen, 
’beliggendse ved Spen, 3 Mit notd for 
Kenmate. Det set ud til, at der et 
bedte Hold i det ny Kompagin end i 
det gamle, der ejede Minen for. 

— cmsaakoppet hat hatget i Ken- 
mate i langete Tid, og itte saa faa 
Patientet hat vsrtet indespættei. 

— Jseg hat faaet Bteve fta baade 
Minuesota, Iowa og Nebraska, ogs alle 
Stedet fta lydet det: ,,En fotfcetdelig 
Kulde.« Jeg vil give dem det Rand- 
tom til Dakota, her et det itte toldt 
og J vil da tomme til at stemme i 
med os: 

Og vi vil itte bntte 
med nogen Mand paa Jord, 
og vi vil aldtig (?) flytte 
fra denne Plet i Nord. 

Drum, Wale Co., Nebr. 

Mr. Chr. Bette, en dansl Mand, 
der bot nogle Mil fydvest for Or::::1, 
boldt forleben Auktion over sine He- 
ste, Kreaturer, Mastineri m. m., da 

han 1. Marts agter at flytte ud paa 
sin Form beliggenbe 5z Mil nord for 
Bleir. 

— Mrs. Niels Pauler hat vceret 

angreben af La« Grippe, og var nogle 
Dage meget syg, men hun et nu i 

Bedring. 
st. Peter Nielfen hat tobt 80 

Acres Land i chrheden af Spiker, 
hvor hendes Evigersøn, Mr. Lassen, 
sial bo fra 1. Marts at regne. 

— Mr. R. Andreasen hat folgt sm 
Ejendom i Fremont og et flyttet ud 

yaa sin Form 2 Mil nordvest for By- 
en. 

—- N· Jeser, der for kort Tid siden 
flyttebse til Blai:, hat fotpagiei sin 
Ejendom i Nærheden af Orum til Mr. 
Exil Anderfen. 

— Det beklagelige Uheld siete for 
nogle Dage sidem at Frev. Weimer 
Søn af en tyft Former hetsteds, fri- 
stede Skæbnen at blive Græstytter og 
derved brækkede sit Kravebem 

—- Mr. Ehr. Poulsen hat vætss 

syg saf Lungebetændelfe, men et after 
over Senge. 

—- Mr. August Larsen, der bot i 
Omaha, bespgte sidste Uge sine Born, 
Slægtninge og andre Verm-r her em- 

tring. » 

— J vor lille By hat nu nedfat sig 
en Lege. Hans Navn er Perler. Og 
da for Tiden La Gtippen hat holdt 
Jndkog i adskillige Hjem, hat han allt- 
rede en Del Ssgning. « 

WestJSnperior, Wis. 

superior the second city in 
Wisconsin, Head of the Grcat « 

Lakesx census 1890: 11,983— 
1900: 31,091. Up to Date on 

all, Public Utilities, chief, Inter- 
est, sbip Buiding, lron Orc, Cosl, 
Lumber, Lake Tra6c, lron 
Werks, chair Factorzs, many 
other satt-codes wholesale Arms- 
es, five Public school System, 
copper Mining. One of this 
Douglas County Rich and Cheap 
Parming Lands Now Open for 
Home seekera. 

Saa megej, vg lidt til, lau vi sige 
om West Superior, naturligvis, som 
lden bemerkede fotleden Dag: »Talk 
is cheap«; men alligeveL vi siget: Kom 
og se! Bi vilde gerne overtale Dansle 
til at doage her til West Superior, og 

yi Was sagt-arme gode Oplysnins 
Da Mk time til at lebe Stummen 

M hidk Mit hat des betet meget 
, muss m reiste herfka og fle- 

voll njseszsdetets— lau vi not sige 
.—--· mesi Melkemændeae der bliver tret 

Hof it Heime runvt med Mcltespandem 
les det M man jo ogsaa not forstaa, 
W Wg oq hm Dag at blive 
std used bei samme, da iscr hvis man 

Im- Ulbt stillst-old Mlevagm 
II IM III Mdt fis at M 

« — 

FMIIM Rr.ZJIQ 

er vi ilke glad ved, sont Danske her 
paa Platz-sen og man spstgm »Ob«-V 
mon det er godt for?« Man lunde 
mene, det er upasssende, naar Fall et 

rekste ellet maaste ville tejse saadan i 
det uendelige at sorfslge dem med 

Haan og Spot; vedtommende lauter 

maaste, at saadanne lumpne Bittighe- 
der hat god Klang, men man spptger 
igen: «Hvad mon det er godt for?« 

Chris. Nielsen. 
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Bsggildgaards Brand. 
Silkebotg, Jan. 6. —- Kl. 5,10 Esset- 
middag. Opdagelsessanstalten »Bpg- 
gildgaakd« ved Kjellerup btænder. Jl- 
den opstod i Folge »Silleb. Av.« ved 
4-Tiden og formenes paasat as en as 
Dtengene paa Anstalten. Forstander 
Bojsen et botttejst til Vibvrg. 

Silleborg, Jan. 6. — Kl. 6,15 
Eftetmiddag. Hele Anstalten staat 
nu i Flammer og lan ilke reddes. Fra 
Laden sotplantede Jlden sig i den 

stætle Blæst itl Hodedbygningem Jn- 
»tet levende indebtændte. Braut-stif- 
Tteten var bleven sornærmet paa For- 
larlen og as Hævn satte han Jld paa 
Anstalten. 

Siltebotg, Jan. T. —- Ved Bran-H 
den paa «Bøggildgaatd« lylkedes detl 
at redde Hovedbygningen og Gytnna- 
stikbygningen, der begge havde Stifet- 
tag; der var slete Gange Jld i Hemd- 
bygningen. —- Da alle Opholdsvcctel- 
set og Stolelolalkt sindes i Hemd- 
bygningen, lan Jnstituttets Dtift 
sortscettes usorandret. Ophavsman- 
den til Branden er en 14-aarig Dteng 
ved Navn Jacob Nielsen; han et hjem- 
mehøkende i Vedetsø Ksommune ved 

Rings-hing og blev i 1899 anbtagt 
paa Bsggildgaatd sor at have as- 
btændt sin Husbonds Guard. 

Bestedenhed ttyltet ilke den 
i Brsnderslev udgaaende lille Avis 
»Vendsyssel Folkeblad«. Den ,slrivet 
i sm Nytaarsoversigt: 

»Ministetslistet og Statten as 
»Vendsyssel Folteblad« — de to Be- 
givenhedet særtegner Aatet, der 

sdandt. 

2 5 A a r. J Januar 1902 var det 
25 Aar siden, at Hr. Jacob Hegel som 
Medindehaver indtraadte i den Gyl- 
denda ske Bogbandels Ledelse. 

J den forløbne Tid hat Ht Hegel 
ved sin Dyatighed og Elsiværdighed 
tnyttet en Mængde Forfattere og 
Kunftnere til sit Forlag. 

100 Aa r. Paa Sygehufet i 
Gram døde forleden en gammel Kone, 
der naaede den høje Alder as hundrede 
Aar. 

Den afdøde, hvig Navn var Cäsa- 
det» Rr,gberg, var fpdt i Grpnnebæk 
ved Jels, men har i de sidsie Aarin- 
get haft Ophold i Tiset, indiil hun 
for fjorten Dage siden indlagdes pas 
Syaehusei. 

Af hendes Born, hvoraf en Dotter 
bor i Brandstrup og er 72 Aar gam- 
mel, er det blevet oplyst, at hun er 

spdt den 18. Nov. 1801; men noget 
bestemi lan ikke eftervifes, da Papi- 
rerne, hvori Daabssedlen fandies, er 

blevne tilintetgjort ved en Brand. 
Ester gamle Elisabeths eget Ub- 

fagn var hun fsdt 2 Uger for Mik- 
telsdag og kunde sprst fejre sin hun- 
dredaarige Fødselsdag 1902 

Jndtil for fort Tid siden kunde 
«amle Elisabeth Rygberg haandtere 
Spinderottem faa det var en Lyft, og 
forrige Efteraar git hun endog med 
i Marien for at grave Kartofler op· 

Dsdsfald Fra Ribe medde- 
les: Administrerende Direktor i 
Spare- og Laanelasfen For Ribe By 
og Omegn S. F. Greifen er afgaaet 

« 

ved Dsden sont Folge af et apoplettist 
Tilfælde. Afdøde var 79 Aar « 

Kasfemangelen i Hammer- 
Lundby Kommune. Efter at Revi- » 

siongkomiteen hat konstateret, at den 
KassemangeL Kommunens Kasserer 
Niels Jensen i Hammer hande, belsb 
sig til ca. 3500 Kr» holdt Sognetaa- 
det et Mode. Paa dette vedtoges det 
at give Niels Jensen yderligcre 2 Da- 
gies Frist for om muligt at siasse Deck- 
ning for Bei-bet. 

Er han Danmarks celdste 
M a n d? J Koldi ved Aarhus lever 
en Mand, Stenhugger Jens Jener 
Biberg, der med det fstste fylder 100 
Aar. Sin Ftdselsdag ved han itke 
heiterm, men han hat en Daaböaitest, 
set udviser, at han er dsbt i Kirien 
4de Mem 1802, og der raan 
faul-des ille magst i, ad han er W 
Aar. Den gamle Mond er end-me 
rast og rtrig vg lau bevæge sig ude i 
des frie. 

15 Vyet konstanten —- 

Faar Esset-Ins Samtprsets Zule- 
deik hat de tve tebeuhavnsle Udseusi 
Uns-fu- »Wfowaiuqen««, Iw- 
WW Worts III-si- 

tetingsmand Rstdam i Sillebotg for 
ncermiere at anders-ge det af Sim- 
borg By gjotte Tilbud vm Bygge- 
pcads til et TuberkulosvSaaatorium 

Uheldigsvis blæste det en hel Storm 
men bot siges, at de tte Herrn alligevel 

smodtvg vet bedste Jndtkyk for den 
stilbudte Plads, sg dennes Beliggem 
Ihed og Omgivelfer menes da ogfaa at 

ivætc vel egnet til det nævntse For- 
lmaaL 

Dei er imidlertid umuligt at sige 
;noget om, hvokvidt Silkeborg bliver 
den foretrukne ved denne Lejlighed, 

Ithi fjorten andre Byet konkukreker og 
Ihm invsendt Tikbud til »National- 

jforeningenC Dcnne stiller store For- 
Ydringet ud over den felvsplgelige Ting, 
jat der maa ydes gratis Byggegkund 
Jog stilles meget omfangsrige Arealer 
Jtil Raadighed -—— alt uden noget som 
shelst Vedetlag. 
; J Lobet af ca. 14 Dagse san der 
Jenas at foreligge endelig Afgørelfe 
af Spøkgsmaalet om, hvor Sonate- 
riet sial ligge. 

Den nye Kirke i Qdense. 
Af Henfyn til Vinteren hat Arbejdet 
pack Opsprelsen af den nye Kirle i 
St. Knuds Sogn i Odenfe, hvis 
Grundsten nedlagdes den 23. Oktober 
f. A» vceret standset i lckngete Tid 
og tør endnn itle qenoptages af Hen- 
syn til Inuligt indtrædende Frost. 
Jmidlertib rager bog Manne ca. en 

halv Snes Alen op over Jordens 
Overflade. og det mod Oft liggende 
Taarn er ført betydeligt højere op. 
Det er nu afgjort, at Kirlens Navn 
vil blive Allehelgenslirlen Man 
venter i tidligfte Tilfcelde at tunne 
tage den i Brug i Foraaret 1903. 

En af de gamle Stagens- 
fifle re, Jens Rontveb og Huftru, 
fejrede Nytaarsdag deres Guldbryl- 
lup. Rønwed hører til de gamle Fi-« 

.skertyper og de gamle Redningsmænd. 
Han hat været i Redningsbaad sam- 
lmen med Lars Kruse og været med til 
at rebde op mod 100 Mennesteliv fta 
Hat-et Røntved er Veteran fra Tre- 
aargtrigem Han hat været med i 
mange Slag. 

Pan Højtidsdagen vajede Donne- 
brog fra Inange Hase i Steigen, »ge- 
som det gnmle, hæderlige Gall-brave- 
par modtog mange Beviser paa deres 
Medmennesters Agtelfe og Velvillie. 

Maleren Anchet, der hat malet 
Jens Rontved utallige Gange, hat nu 

fornylig foreviget hegge de gamle ved 
at male et Bryftbillede of Ægtepars 
ret. 

thellørt af Toget. Odense 
d. 7. Januar. J Nat fandtes paa 
Odense—Nyborg-Banen tæt udenfor 
Odenfe det frygtelig lemlceftede Lig 
af en Mandsperson. Den forulyt- 
fede, der ritneligvis er bleven overkørt 
af Tagen som gaar fra Odenfe Kl. 
11,25 Nat, menes at viere Fister Pe- 
ter Olsen fra Sehen. Man antager, 
at han hat villet gasa til sit Hjem ad 

Kjertemindebanens Spor, der paa det 
Steh, hvor han sandte-Eh ligger tæt op 
ad Statsbanesporet. og at han saa 
er bleven overraftet of Toget og ihjel- 
lørt. 

— Nenne d. 7. Januar. Toget 
paa den bornholmske Jernbane over- 

tørte i Aftes ude paa Linien en Tie- 
nestetarl ved Navn Holm Ulytken 
var stet, inden Toget kunde standses, I 
og den forulyklede var øjebliklelig af- I 
gaaet ved Døden. s 

Sie-witt- postm es uddrsver 
Ist-steckst 

Les xstivcslskcmmguintms Billet intern- kaiser- 
kslellc pas entna. Insenhelhkedelte, innen Bemttnkp 

Ttl Sa lg. 
En Plads paa 20 Acres mcd nve ngnins 

ger paa t Kolonien Danebo Oregon. For 
nærmere Onlysninger ttlstriv 

Henry Christ Pederien, 
Box 641. Eugene Oregon 

Hawmnoux H 
standtnavisl ApoteL unbefalet, ! 

Wir-holte Btodrkntense eß Sturm-de 
Nest-in ........................ 25e 
for Btodrensnin Fokftovpelie, dont- 
lig Hudtarve og , arm-selig Lever og 
Nyreiyqdomkne, Findener Trætlzed 
og Ltvslede. 

Winholts Trcesses oq Oele-Salve ..... 25c 
for gamle Saat, Bylver og Blodfors 
giftning, vtl lage hvilket iom helft 
Saat-· 

thhplts Dusvensiq Bemer- ........ 25c 
for Fordstelie. sur og overfyldt Mave 
og Halsbrwnde 

Winholts lsolv Ciapsier 25e 
for Fort-steife, Saue, Feber. 

thholts Suswhedsisalt ........... 2 5 
for sur Mave og Fordsjelfr. 

Winholts Pile Gute ............... 25c 
for Hemokkhoidek og Teller. 

Windm- IsthmiPulvet ........... 25e 
for Aanvevræt ved Jud-austits. 

sites-M Samt-bannte met-Lucis 25e 
; for« e, est-leise· oq Bronchitiiz 
:.«en a te ml Psnt ai Mit-kurz 

vfull- Bengöanviöninz 
strick-der Sprudel-Daumen elal).. 25e 

or Nymphen tause, e- 
rænden oq alle ver von-Ine. 

send en e i Sesstqmp oq De vtl 
etholde ed einen yomictt used Posten- 

»M» .««3:s-«gss ein-Mk- o or er r - 

sende- fäh s W 

lmm mi Dem-ists I m o c M, II W « 

---— ------ -—.—-«-— « 

FrFAsthma Kur. 
Asthmalene bringcr øjebtiktelig Lindring og fulds 

stændig Helbrevclte i alle Tttfælvr. 

C c I Frit tilfendt paa Forlangcndc. I C C 

se- Skkiv Navn ogf Adkcsst MICHA· M 

Te. er ingenting lig «Afthma-Kure«. 
Tet bringet Iteblikkelia Lmvkmg. endog- cml . to 
vaaide vætste Eilands Oe fuhr-u 
naai alle andre Ting feilen 

Rev. R. Z Wellsfka Vtllasjstdqa Ju» 
Ifrivrkk Ebers Proveflafke as »Mit-ma- 
mue« modtaget ignd Orden. Jeg tan 
tkte stnve, hook taknemmklig jeg er sm- 
den Lindring, iom jeg bar sur-mager vev 
bette. Jeg var en Stam, lasntet mev en 

daaklig Hals og Asthmai 10 Amt Jeg 
Wede, at jeg aldrig vilve Woe rast Jeg 
saa eoers Avcrtisdcmeut om Held edelse 
for denne Ilmkkeltge og Wtcfnlch Stig- 
dom, Asihma» og Iroede, J havoe isgt 
for meqet,men jeg oclde bog prouc det· 
Tit min Dvektatkelje hxalp ver. Smo 
mig en ftor Flaskr. 

Rev. Tr. Matt-is Wechilkr, Nade as 
»Mitg. Anat Jstacl«, winkt-: 

s New Vork, Z. Jan HJOL 
Dr. Taft Medicizck Nu 

Ærede Dem-H Ebers ,,Astbmas.stur« 
er et udncckrket Middel mod Asshma og 
llay Rever, og detg Sammeuimtning 
lindret for alleBesvct1-ligbedcr, som er 

fokbuudnc med Afthtna. Orts Bickniug « 

er fotbavsende og vtdnndetltg. Its-III 
Eiter at have anders-at den meget wie, 

Lan vi sige, at .Asihmalen-« inveholder jagen Lipimm Momm Fels-kommt cuu Ruhm-. 
Evens Nev. Tr. M n rr i s We s dil e i. 

» 

kslvon Sprungs-, N. ZEI» 1. Febr. l«.0«1. 
Dr. Taft Btos Medicine Co. : 

Ærede Heu-sk! Jeg vil fkkive deuue Anbefaking· sordi jeg maa aaus bet, da jeg par 
prsvet edets »Asihmalene«s under-wide Virknmq fo. Helheoelie of Asthma. »Dein Odium- 
har merkt plaget mcd kmmpagttg Afthma » fide 12 Aar. Jeg hsxvde jklo oxsxnuct at ku- 
keke hende, og andre bavc ogsaa udtomt deres LazekunsL Ta iaa Im cderg ehrt paa 
edeks Viudue paa 13(). Gabe : New York, ug jeg lot-te Novum-Im en Maske .:Its:lnnalene«. 
Hun begguve at bruae det omkting ved den lste November Jea mcktlcde matt Fotans 
dringen. Da bun havde btugt en Flaska var hnn omtxem hell-redet ag bun u- Iuc nett m 
for saadmme Sygbomstegn. Jeg splen at Irg kan anbefalc denne Medic-u nl aus, iom et 

olaget as denue Sygdom. Ebers O. D. P h is l v g, M. 1). 

5. Febr. Wul. 
III-. Taft Bros. Medicine Go- : 

Asche Herreri Jeg var plaget as Askhma 122 Aar. J g bar pievet malt-no Mit-let, 
men mgen Haw- Da saa ieg edecs Avektissemem og proper-c med en Fiasko «an ssk km- 
dring siebliktelig. Jezs bar sit-en tobt as edns stoie Mann-, og isg n- meges talncmmmg 
Jeg hat Familie, site« Im, ag hat ikke sum-et arbejde i des-s s.-lar. Nu n- jcg mit og kan 
arbejdei For-»mittan hvek Tag. Team Anbefaling maa Te taugt-, der-sont Te hu. 

Vopælz 235 Rivmgwn St. S N a v h a e t, 
67 Gast Nu Et. wem Amt Eins. 
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Kom noic i Hu, ; 
at Te file lobe-r Billcttrr til eile-r sra "« 

Svemg, Morge, Danmark og 
Finland 

for Dem fciv elier Trug Venncn fort-nd 
Tc et bleven mideiceiiet oni Priien Pan 

ANERchN LlNE 
Besøa en as vore Acht er ellc r n 

os om kis oq Reises-tun m· m. 
AME chN LINE'S populaske oq vellsc 

kcndlc Toniofktbe aigaar fra Ner Yka E 

og khslqdelphia hvci Uge. 
A ERICAN UNES allekede forud state 

og unselige Flut-de er Iiiiiig bicven for- 
pget med flerc sinke, uqe Tampstibr. 

latet-national Nav. co» 
Cor- l«-«r1-»»i d- 
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Frit Tilbud 
til lidcnde Mænd. 

Im vilde misse, atalle Mxnv, hin-z Leib-ed er; 
ievinidt sont Fque af Ungdomeiowiivklier. mise. 
ime til mit Rand oq holde ov mev at briiqe «P!«vc« 
nedicic1e7··, Behanhlinqer, Akt-lieh o. i. v., som anhe- ! 
alt-s uq dementqu spottet-e Mennefkek At tqqei 
Revier-i beiiandia Unsinner Fokdsxelinh sammt-. m i 
Eint hele Zum-met on asi- andommen ulieibrcveliq i 
Im lcd ieivi Her-Aar iom Folge as Unadoineiun i 

»er, oq ieg var bunt not til at ioklj e all nimmt, sum 
out i min Vef, men biev ldaael gen-i Sude-n Tot-» 
ehre as bet. Tiliidic reiste leg iil bei gamlc Land oq 
oavisne miq niev en steinmqense iuenit Birne on« 
les under band Liebenlequ fuldicmtvig hell-redet I 
Kett-mein iom lau-rede nim. hat Iisg entmu, og da W 
ed as essen dnkeksthkianiiq, book form del et ak. 
»wede derivative-, bot Ieg befiuttet at spie-Im- 
ndkr o nienhvee,iok:1 striver til raisi. vil jeq iende 
n Mit-i c ai venne maskieiise Recept, rit 1 en sum-q- 
e« von-visit Meteoren iorestrivn en Uninbinationi 
i krafiiqe, men uitadelcqe Mepicmer og Inn inne Das ; 

ivoketet ior en tisige seminis-. Leg ves, hvad dem i 
Nivdei non-net bis-Dreher er Ieveis helbredkde i 
ieraf. FIlq mit Rand og ivripg det, vg Te fkol sinds-, 
W overkaar alt, hvad Te no ensinde spi- hat wes-An E 

cet vil uidsmubiq heilitede em. ! Man maa iike form-Edle miq meb diimbiiqemaqerr. i 
on- ND at rotem-er fr: Itcckpiyliå Undanks-« di» 
Reiter o i v tilde-Idee fig Faikh sag- for Weh riss» 
okn intet urteilen ! Jeg holder hvekt Nain hemmkiig, sendet intei C. 
) U. og her icitkt at neige-. Stri- tii min, und-» 1i De Atem-ice Let, m Dicke-un nnoides fritpr. Im » 

ankam-. Te Rand. ieq give-, » stimme Gange de to 

Leute verd, sei kostet at stkive til mig. l 
c. E. sENTSON« so- 732· cMcAcsC LU- 
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Lnks km « 112 « et 

Daim. s« »Ur-me W Tau ml u Emp- Tsm u n! 
sti llnrktsmilic Or «k1:Yn:-sicckuri VI saa sent M 
IS 60 ski Elgmec meoniungm Il. kraikh us. Lust 

cpmv nirmnskk Sitz »Und Iccsmrk tu um mni Hist 
Tat-Ie11rstcillee. Itli m Il. Aar-e m» sur Ut. 
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Magnctifk Berlin 
cm nogen of ,,Tans(errn«s ijnc ltdck 

as Gxgt rllek andre Eva-Weder og jcuder BL, 
vil Icg ickrdr Trm et magnrnfthkltemed 
m Pludcr og Ctrtutasrck portofrm og om 

Te usdczx BL- Tagc denkst-T mistek kt Bette 
til Wim- Pkis, vIl Icg butte det, naat For 
stellen bekannt N. P Reife-« 

279 W. Ohio St» Eigng Jll. 

UNIVERslTY ÆBLET. T» Mike csa 
haacvfiskestk Im for Author-mit Fragte-n stor, tun 
hevitutvollttct og holder fiq hele Binsen-n Tmcx 
bltvck Alb-m imst- COMPAss KIRSESÆR. 
Absolut haarvsakk, ikkmtvkøgt i Minos-Form Vater 
Fragt Rom Hm Blum-ringen Zeno est-c befinden- 
de Katalog- 
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Nyts Belckendr. interessant oq underholdende Lesuiug for 
äuugdomm«aoasasaasgs 

M Musæum af Undcre. 
eller 

Verse-Z Mermtdiqheder. 

Jadeholdende merkværtige Naturfænomener Skoveued og Stetteknes vjlde 

Dyn sksnne sagte og Jasektekz ejeadommelige Band-etc i det umaadeltge Dyh; 
storntcde flammerte-ich etc» etc» indbeianende Spændmde Sceuet inden 

Polqwekdeukg o Tropernez »iqngslende Tkldtagelier under stetig-, Æpentyt og 

deagelier,« efetwtsimnrligcS Irrt hoc·itemmcde Fplteslas, stark stkdtiste Be- 

.,g0-s«wkis.» ;,- 
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