
saa dig del og godt opdragen for Him- 
len- 

Kredsens andet Emne: ,,Hvad er 

Syndenød«? indlededeg as Pastor O. 
Rye Olsen, og dette Emne blev drøftet 
med ikte mindre Alvor end det forstr. 
Jeg stal blot tortelig pege paa vaed- 
tanterne i denne Forhandling. 

Hvad er SyndenødZ Syn- 
denød er at tomme i Nod over sin 
Synd, at sorge over sin Synd. Svni 
den-d er den Helligaands Overbevig 
ning i Hiertet om Syndernes Gru vg 
Vederstyggelighed. 

Mange Mennester dar en meget 
oversladist Forstaaelse as Synden, og 
dersor ogsaa en meget vverfladist For- 
staaelse as Naaden. Den store Sim- 
derinde, som lom til Jesus i Fari- 
screren Simons Hug, vidste at hun var 

en Synderinde, og alle andre vidste 
det. Hun var kommen i Syndenød, 
dersor git hun til Jesus-, vg hun gil 
ilte sorgaeves; thi Jesus saa i Naade 
til hende. Hun sit Forladelse sor sine 
mange Synder; thi hun elstede Her- 
ren meget, og ,,hvem meget sorlades, 
elster meget, og hvem lidet sorlades, 
elsler lidet« (Lul. 7, 36——50). 

Mange tlaaer over liden Karita- 
hed til Jesus-; men det er sordi de itte 
bar set Syndens grufulde Storhed, 
og dersor heller itte ersaret Naadens 
herlige Storhed i Jesus ziristug. 
Man tan f. Eig. høre Mennester fixie: 
»Ja, vi ere alle Syndere; men Gud 
er jo naadig«, eller: »Ja, der gjordejeg 
noget, som var galt, diet var Uret, det 
var Synd«, eller det ster, at Merm- 
sset salder i en eller anden stor Synd, 
da tan det derover komme i Nod; 
men det behøver slet itte at vcrre Synss 
den-d; men er maasle blot Grammelse 
over Tab as Navn, Rygte og Ærr. 

VantroMenneslers Sym- 
densd Lad os tsage Paulus som 
et Els. vaa et ester Loven retscerdiat, 
vantrv Mennesle, som tom i St)nde: 
nød. Der staat oin Paulus, at han 
var retsætdig ester Loven i alle dens 
Anordninger og Bud. Jngen tunde 
med Rette sige noget dadlende vm 

hom. Men da han msdte den Herre 
Jesus, bævede han og sorfcerdedeg, 
han tom i Syndenød Han spurgte: 
»Herre, hvad vil du, at jeg slal gereis« 
lActa 9,1———6). Synderhjertet var 
bleven lnust; men sørst da tunde Her- 
ren lege. Og vj vil tage Kvng Ma- 
nasse som et Ets. paa et ugudeligt, 
vantro Mennesle som tom i Synde- 
nød. Om ham staat der: »Han gjvr- 
de det, Im var ondt for Herrens 
Øjnes erst da· Herren vd ham site 
til Vabel, saa han sin store Synd, lom 
han i Syndenpd, men da han raabte 
til Herren am Naade. blev han bon- 
hsrt, og blev atier ssrt tilbage til sit 
Land (2 Krsn 33). 

Troende Mennesters 
Syndensd Lad os tage som 
Ets. Kvng David og blot nævne hans 
stvre Fald Las Davids 51. Salme, 
sg du vil se han tom i Syndenød 
her hvor han vaander fig: »Min 
Sand er altid for mig — mod dig, 
mod dig alene hat jeg snndet —- bott- 
tast mig ilte sra dit Ansigt«. Og vi 
vil tage Ap. Peter som et andet Els. 
Han sorncegtede sin Herre og Mester 
saa grusuldt. Jesus saa paa ham, og 
da tom han i Nod, i Syndenød og 
Syndensden sor Peter varede indtil 
Herren saa i Naade til ham ved Ti- 
beriaö’ SI. Dsdslejerne vidner vm 

Syndensd Nogle Mennester lomme 
i Syndensd i Dsdöstunden sordi de 
ilte hat veret det i Livet. Andre, som 
bar været i Syndensd i Livet, tan gaa 
i Dsden med SmiL Den sortabte 
Ssn git i sig selv, saa sin sorscerde- 
lige Synd, Vom i Syndenpd, stod op, 
git til Faderen, bad am Naade og sit 
den. ·- 

Kommer du I Syndensd, o, staa da 
op, gaa til Golgatha Kors og bed om 

Naade for Kristi Skyld Det er den 
Helligaandö Verl, at Mennestet kom- 
met i Syndensd, kommer til at staa 
blottet for alt sit eget, som intet duer, 
tun da tan Herren tlcede os med sit 
Retscerdigheds chedebon 

J. M s l le r, 
Set. 

At heil-rede en Indien« .... .,ng. 

Drug Manier-W thlio Wim- ut Tus- 

Syrup. det bedste Hostemlddel vaa Jordan 
25 og 50 Centr. 

Nlllilil MEDIUM 
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—i.-- 

Central-Witz am i i: g. 

Alter-Malerin 
os andre trittst-atmen fuss- Imkemt, sit-see 
las-u Und-abs- ss Isaria-steuer s. I. v. Ist-see 
hinkt os Must. Ieise is Kasse Wende siedet 
Ruhe cela-U as preis-tec- essvu W. 
seMtaset IIqu m kennt-yet tll Atem-mer 
« « A. qussds 

is North Usta st. com-cis stoss- ts- 

i- Y 

OSOD dde OODODODODZ LDansbAmrrikanst o! 
OdodonessMsDOsdwsdost 

KongKtistian og Øetnes 
Sa lg Kobenhavm April 5. — 

ZOin den dansle Konges Stilling til 
Øsalget sttivet ,,Ct)icago Rec. He- 
»tald«: 
i »Hele den longelige Familie tryin- 
per sig ved den blotte Tante orn As- 
staaelsen as Øetne Men den eneste 
IPerson, som her et as nogen Vigtig- 
vl)ed, et Kongen. Salget et sot ham 
·baade optørende og saatende. Men 
tiedrelandsiærlighed, en politisl- 
øtonomisk Nødvendighed og Foltetin- 
giets ooetvceldende Majoritet i Stem- 
ineasgivningen sot Salget hat bragt 
Kongen til at taae Parti med Folket. 

Ptemietininistet Deuntzer, der til- 
lige er Udentigsminister, et Fadet til 
Forslaget oa hat sat sin Stilling og 
sit Rygte paa denne »Ooerdtagelse«, 
som han ncevner Salget. 

Fothen var Øerne en Jndtcegtslilde 
sot Danniatt, men nn kostet de Mo- 
detlandet mellem 500,«0s) «og 600,- 
000 Fir. aatlig. Premietministeten 
lom til Rotet i den Hensigt, at han 
siulde beoitle Salaet i Sasmstemning 
med Nationens udtrytlelige Ønste, og 
han hat søtt Sagen promt og metho- 
dist.- Han mener itle, det er nogen 
Sandsynliahed for at Landstinget vil 
vove at tingeaate Folletinaets af- 
ajotte S.tade men vil sorsøae at tcdde 
sin Vardiahed ved at stille Forslaa om 

en sti Stemmeasgivelse sot Øetnes 
Beboete. 

Landstinget dislutetede Salget i 
Daa for luklede Døte i tre Timer 
nden at komme til noget Resultat. 
Stemningen vat høj og manae vatme 

Disputer sotesaldt mellem Medlem- 
merne. Man haabet, at Landstinaet 
oed sit Mode nceste Mandaa vil væte 
i Stand til at komme til et Resultat. 
Oppositions-Ptessen saret stem med 
Voldsomhed msod Regetingen. 

»Nationaltidende« meddelet i Dag, 
at Højtepartiet i Landstinaet et i 
Favøt as Salget as Øetne til de For. 
Stater, paa den Betingelse, at Be- 
boetnes Billigelse ian opnaaes gen- 
nem en Referendum. 

EtUr i Maven.——- En meet-l 
selig Operation. J Folg-« 
Bladet »Bussalo Ermess« hat Dr.i 
Herman Müntet derekotn beiendt vg- 
saa gjotde sig benm et ved sin nd- 
matlede Behandling as usdsde Pecc- 
sident McKinley, sot nylig sotetaget 
en meget sjoelden Operation, der har 

tildtaget sig megen Opmcerisomhed. 
En ung to og tyveaatig Mand, Hr. 

Jaoob Becher, havde as Kaadhed put- 
tet sin Softets Ut i Munden, og in- 
den han vidste as det, var det gledet 
ned gennem Halsen og sporløst sor- 
svundet ned i Maven, lettere end man 

synlet et Stytke Kod. Utet var et 
lille Dameut, som maalte 1ä Tom- 
me i Diametet og z Tomme i TM- 
telsen. 

Den unge Mand, der boede i en 

Provinsby, tejste ind til Bussalo og 
sagte Dr Müntet, om hvis Bergm- 
melse han havde høtt saa meget. Dr. 
Müntets Undetsøgelse med Rsntgens 
Sttaalet viste ham tydelig, hvor i 
Maven Utet havde gemt sig, og lian 
soteslog den unge Mand at lcegge sig 
ind paa et HospitaL saa vilde Dokto- 
ten soretage en Operation og sjetne 

illiey hviltet han ansaa vat en let 

fSag. Dette sidste viste sig ogsaa at 
date Tilsceldet. De. Müntet stat et 
Snit i den unge Mands Mave, tog 
Utet ud og syede den samtnen igen, og 
ille mange Dage derestet vat Saatet 
liegt og Ht· Becher lunde snatt spise 
alt muligt. 

Utet, der havde ligget i Maven i 
tretten Dage, var doettet med et tykt 
Lag Spanstgtsnt, og Guldet saa ud 
som Kobber. 

Fjorten Dage ester Operationen 
besandt He. Becher sig suldstcendig vel 
og reiste til sit Hiern, hvor han selvssl- 
gelig blev modtagen med aabne Arme 
as sin Familie, der næppe havde haa- 
bet at se hatn mete. 

Med en Satdindaase. —- 

H. S. Hagetup, Redaktøt as »Not- 
Idisle Blade«, hat srattaadt denne 
Stilling sot at ovettage Pladsen som 
iAssistant Manager as Chr Rasmus- 

jsen Fe Co. s stote Bog- og Bladsottet- 
Ining i Minneapolis. He. Hagetup var 
ncet itle kommst as Sied, meddeler 
s,,Notdl.«, idet han paa sit Kontor et 

Par Dage sit Aseejsen blsv entfal- 
det as en »vred Nordrnand«, He. 
Thos. Figved, der mente, at Or. Ha- 
getup var Skyld t, at han itle knnde 
opnaia en eller anden Ansættelse«ved 
,,Rordisie Blade«. F» dep. handlet 
med Satdiner, benyttede soin Baaben 
en Sat'dindaase, med hvilten han til- 
ssjede Hagerup nvgle Saat i Hovedei. 
Dagen detpaa blev thved atrestetct, 
og med sorbundet Hoved reiste Hin 
Hagerup vestpaa. 

ElJtornIonbistop Cannte 
Soenson fpaa dansk Knud Svendfen) 
afgit den 14de Mart-Z ved Døden i 

Pleafant Grooe, Utah, 75 Aar gam- 
niel. Afdøde var født i Weihy, Hjør- 
ring Amt, Daninart. Han overgit 
til Mormontirten i 1856 og tom to 
Aar fenere til Pleafant Grote som 
lige siden bar været hans Hje1n. Han 
blev Bistop i 1900. 

lllyttestilfaelde Fra San 
Jose strives til »Bien«, at Peter Emil 
Jensen, der den 531. Marts arbejdede 
paa Pacific Millg Tommeroplag som 
Stedfortrcrder for sin Broder, blev 
draebt ved, at en Tommerstabel styr- 
tede ned over ham. Jenfen var 30 
Aar gammel og født i Danmart. 

Mes. Anna Petersen, en 50 
Aar gammel Kone, hlev i en meget 
fyg Tilstand forleden indhragt Paa 
Receioinghofpitalet i San Francisco. 
Paa hendes Person fandt man en lille 
Whistyflafke og var strats paa det 
rene med, at hun var drutten, hvorfor 
man gav fig til at behandle hende ef- 
ter de Realer, der er foreftrevne for 
saadanne Tilfælde. Dei Viste sig dog 
snart, at den stattels Kone var irtei 
lia sha. For omtrent 7 Uger siden 
fit hun et Anfald as Epilepfi, og dette 
har siden gentaget sig flere Gange· 
Dei var under et saadant Anfald, at 
hun blev bragt paa Hospitalet, og 
man tan itte notsom andres over, 
hvad Slags Læaer oa Sygepassere de 
har verstede at de itte tan kende For- 
skel Paa en drutten og en syg Person. 
Mr· J. C. Florende, hos hvem Mrs. 
Petersen tjente, omtaler hende fom en 

haederlig, stræbfom og alt andet end 
dritfaeldig Koinde. 

S le tn t F a ld. Harald Hausen, 
en Stissertcetter fra San Francisco, 
faldt i Tirsdags ned fra Taget af en 

Bygning paa Post Street, hvor han 
arbejdede. J Faldet forflog han 
Ryggen og Hovedet faa alvorligt, at 
der tun er ringe Haab orn, at han tan 
lede- 

En god Jde. Mr. Carl Jor- 
gensen, en danft Tsntrer fra Ferndale, 
Cal» er vendt tilbage fra en Tut til 
Danmart og har atter taget fat paa 
sit Arbejde. Det var i Fig. »Bien« 
forste Gang Mr. Jsrgensens hasode set 
sit Fadreland i 83 Aar, og i omtrent 
27 Aar haode han intet hørt hjemmez 
«fra. Da han nu tom hjecn, var det« 
derfoe itte saa let en Sag for hat-n 
at sinde sine Sleegtninge, hvis der 
overhovedet var nogen af dem i Live. 
Han sit imidlertid den gode Jde at 
indrytte en Notis i Aviserne, og dette 
havde snart den foronsiede Virtning 
og inden længe fandt han sig genfor- 
enet med 19 Slægtninge. Dette for- 
aarsagede, at Opholdet derhjemme 
bleo over al Forventning behageligt. 
Reisen medtog syo Maaneder. 

P. N. Petersen,en ung Mand, 
der arhejder hos P· J. Peter-sen i 
Centerville, Cal., var forleden saa 
uheldig at faa sin vensire Tommelfin- 
get i Klemme mellem Hjulet og Bun- 
den af en Bagn. Fingeren var noeften 
tlemt flad, men Dr. Ring, fom hat 
Peterer under Behandling, mener, at 
Fingeren tan frelfes. 

Den nye Kirtetlotte er nu 

ophcengt i Taarnet paa den hervceren- 
de danste lutherste Kitte, striver 
,,Bien«. Det er en ganfte stor Klotte, 
med mcegtige, bløde Toner. 

God Fremgang. Den danste 
Koloni ved Enumclato, Wash» gaar 
rast frernad, striver »Tacoma Tiden- 
de«. Der er almindelig Tilfredshed 
blandt S-ettelrne, og det er en Sam- 
ling af driftige Familier, hvis Frem- 
tid er sitret ved deres nojsotnme Lede- 
vis og energiste Arbejde. 

Dr. Chr. Fenger i Chicago hat 
efierladt en Formue paa 8110,000, 
der tilfalder hans Ente og to Bern. 

Død af Blodforgiftning. 
F. J. Nelfon, en daan Former fra 
Wra Winloch, døde i forrige Uge paa 
et Hospital i Tarsoina af Blodforgift- 
ntng. 

»Kaffe Ma’dlen« død. L. 
C. Madsen, ogsaa tendt under Navn 
Of JEAN Madsen«, fra Chiraao, af- 
git ved Døden paa Tabitha Hofpitalet 
Lordag. Han var fodt i Vejle Dan- 
tnart, for 63 Aar siden. Han var 

ugift og efterlader sig tun en ældre 
Proben 

Afdsde var et mangeaarigt Med- 
lem af Danft Brodetsasmfund DgVe 
Danste Baabenbrødre. J mange Aar 

hat han arbejdet i Kasseforretning her 
i Byen. 

De, der hat leest og glcedet sig over 
«Valdemar Seit« og »Prins Otto af 
Danmart«, hat en ltgnende Glcede i 
Vente ved Læsningen af »Kong Crit 
og de Fredltfe« Den vil komme i 
»Dansteren« i en neer Fremtid. 

s— H 

Om alt og alle. 

,,Vetdens Gang« fortaellet folgende 
eftet et Parifetblad: En ung, sjcel- 
Den vatler ag elegant Englandetinde, 
fom vat ledsaget af sin Kammetpige, 
havde paa Hovedpostksontoret i Paris 
løbt en Del Frimcetler, soin skulde 
paatlæbes Konvolutternr. Den unge 
Dame tev et Frimærke last, vendte sig 
til sin Ledsagerinde og sagde: »Ud 
med Tungen«. Kammetpigens tatte 

vitlelig Tungen ud. Damen ftrøg 
Frimcettet over den og klcebede det saa 
paa Btevet. Denne Scene gentoges 
en hel Rcekke Gange til stot Fotnøjelse 
fot en Del af Tilsluere, niedens andre 
itte kunde lægge Baand paa deres» 
Harme. » 

Dei engelste Ktigsinini-! 
fte t i u m sendet i Løbet af den for-i 
ste Maaned yderliaere 10,000 Mands 
Forstcettning til Sydaftita. Af dissej 
et 6000 Mand kejsetligt Rytteri lim- 
petial Yeomanty), hvot hvet Mand 
hat faaet forhøjet sm Lønning fra 1 
Sh. 2. d. til 5 Sh. daglig. Det bli- 
ver saaledes en dyr Historie. Foruden 
TUiodetlandets Kontingent sendet Ny» 
Zeeland 1000 Mand, med hvilke det i! 
alt hat naaet at sende 6000. i 

i 

J det milde oa fotaatsagtige Befr, 
som for Tiden hetslet i London, saa 
man forleden i Hyde Patk flere af de 
spadserende og lotende i Foraars- el- 
let Sommerdraater og med Straahat- 
te. s 

Bed Gainsbotough i England hats 
man udgtavet 9 Mennestefkelettet, sotn 
hat en kæmpemcessig Størrelse. De 
engelste Blade menet, at det er Sie-» 
letter af Vitinger, som hat miftet Li- 
vet ved et ellet and-et Plyndtingstog 
opad Trent Valley. 

Prins M i r k o af Montenegtos 
Btyllup med den sersbiske Adelsdatne 
Fil. Konstantinovics vil finde Sted i 
Maj Maaned i Wien. Dtonning He- 
lensa af Jtalien (Fytsten af Montem- 
gtos Dattet, altfaa Svigetinde til 
Bruden) sog Eks-Dtonning Natalie 
af Setbien, der et Gudmoder til Bru- 
den, vil begge vaete til Stede ved Btyl- 
luppet· 

De italienfke Frimurete 
hat med 72,590 Stemmet mod 11,- 
788 vedtaget, at detes Selstab frem- 
deles sial vedblive at txte et hemme- 
ligt Samfund. 

Eiter Sven Hedin hat en 

tussisl Kaptajn Koslosf føgt at naa 

Dalaj Lamas hellige By Lhassa, en 
meddelet nu eftet sin Tilbagelotnst til 
Rusland, at han ligesom Hedin blev 
opsnappet af Latnaens Troppet flere 
Dagskejset føt Byen, og høfligt, men 

bestemt, anmodet om at vende om. 

En tysl K.ristendom. J 
Bladet »Die christliche Welt« hat der 
siaaet et Siykle med Ovetflriftem 
»Den tyske Kristus«. Heri fotekom- 
met folgende Udtalelfe, til hvillen det 
ikle behsves nogen Kommentar: 

»Hvis altsaa Religionen ikke slal 
ftiste sin Tilvætelfe ved Siden af vott 
Liv, hvis tværtimod Ktiftus slal ind 
i vot Tilværelse i hele dens Omfang, 
saa maa han tage Del i alt det, sont 
et os tætt og dytebatt, saa maa hatt 
fotbinde sig med alt, hvad det et stætlt 
og stott iblandt os, han maa antage 
vor Ejendomtnelighed, for at vi lan 
antage hom: han maa, siger jeg, tale 
tysi, føle infi, tcenle tysi, tro tysk. 
Hans Mennesieblivelfe lan tun hiel- 
pe os, naat den fondtet sig for hver 
Nationalitet, naat den saetlig for os 
blivet til en Tyskblivelse. —- Naar 
Kristus —- derom dreier det sig — 

stal blive Kraft og Liv i vott Folk, 
saa msaa Ktiftendom og Tnsihed for- 
mæle sig. Og de maa blive til eet 
Kød 

Derfot er det heller ille tilsttcekle- 
ligt blot at getmanisete det ydre og 
Formen. Man skal overhovedet bott 
fta den Mening, at der i det aande- 
lige Liv gives blotte Former. —- —- 

Getmanisetingen hat tun da Mulig- 
hed og Mening, naar den ttænget ind 
i Tingens Vcesen. Thi af Tingens 
Vcesen vil vi leve. Og leve kan vi kun; 
as en Spise, som hat assitniletet sig 
med »vor egen Folleindividualitet. 
Derfot: ud fta det tyske Versen vil vi 
skabe os den tysle Krifkus og den tysle 
Gud.« 

C a n a d a hat efter Folletællingen 
1901 en Befolkning paa 5,371,046 
Mennestet, blandt hvilte — som- i de 
andre amerikanste Lande, hvot Ind- 
vandring hat gjott fig gceldende —- 

Mændene er i Flettal med 131,900. 
Alene i det follefattige btittisl Co- 
lumbia et der 49,505 flete Mænd end 
Kvinder. 

Stank-fei- posien no um«-wer 
Ins-selten 

Las-two tomoonlnlne Billet losem- sn ok. 
til-Ue pas-en as. sagen delbteveltr. tagen setal us. 
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J Stockholm hat Konsisto- 
rium indgivet Klage til Politidirektø- 
rcn over de hel- og halvproftituerede 
Flvinders stigende Frækhed paa GadeH 
oq Strædcn Politiet undfkyl der fig 
og tager sig kim lunkent af Sagen 

Man hat foretaget hel Diqe Telefo- 
neringsforsøg mellem Brysfel ogI 
Marseilleg paa en Afstand af 540 
Mil. 

Læs ,,Kong Erik og de Fredløse«, 
som om ganske kort Tid Vil blivse paa- 
begyndt i ,,Danskeren«. 

Hovodpino 
ZW. neu-ds- 

neu-Osmile 
Ligemeget hvad Navnet eller Aar- 

sagen er, hvis De er tilbøjelig til 
Hovedpine i nogen som helft Form, 
er De naturligvis meget interesse- 
ret i at vide, hvorledes De kan fere- 
bygge og kurere den. Nceste Gang 
Deres Hoved vætker skaf Dem en 

Æske af 
1·)1s. XIV-USE 

PAlN PlLLs 
De surrte Hovepine og Sma- 

ter af alle Slags. 
Stricc- st slle Knotelierr. pris 25c. 

»For neer o syg Hovedpinc anse vi 
Tr· Mile.’ Pain Vills for det bedfte 
Mit-del vi nogenfinde har forsøgt. Mrs. 
Damian hat sank-et at de meft haardnaki 
kede Tilfcclde bukke øjcblillelig under for 
deres helbkedende Jndflydelse.« 

Nev. T- H. Harmon, 
Fenniniorc, Wis- 

X ok. We- dMiuI co» cum-m IND. 

J den dansie Koloni paa »Soo« Bauen 
l WARD c0UNTY- 

NORD DAKOTA. 
Omtvent 1000 Danste hat taget 

Land i denne Koloni, udvalgt af Kit- 
tesamfuudets Komite, og af disse hat 
allerede de flefte bosat sig det. Endnu 
lan der saas godt Land til »beme- 
stead« der. 

B i l l i gt Skovland i Wisconsin, 
med udmærket Jokd «og rigeligt Band. ; 
Det bedste naturlige Græsland i Ame- 
rika, særlig stillet til Mejeridrift faci- 
velsom til almindeligt Agetbrug. 

En ny Bane er bygget til det store, 
gamle danste Settlement omkrins 
Luck, Polk County, Wisconsin. Her 
lau endnu faaes meget, gsodt Land bil- 
ligt; beliggende ncerved Kirler, Stola-, 
Mejerier og gode Veje. 

Lave Jetnbanepriser til Lands-gere. 
Striv efter Landkort og illustrerede 
Fortlaringer til 

l). w. (IASSFJ1)AY, 
Land and lndustrial Agssnt «soo" Ry 

Minneai)olis. Minn 

« -— 

) Vusmcddcl for tivmder 
stea vil iende Mi, tilligemed iulitasndiq Brit-San- 

viiniciF, en Disl of Ictte sinmle Damit-del mod Ovid- find, ostrt, Moden-IS Foeflotmn oq Wider-, man 
qelinld ellek smerte uld Maoneba od, Bald-r ellcr 
Mem-Mer- An alda Wams-, Tilbsgeliqhed iil at Gm- 
de, ltbende wmet-te i Raums-tu anværk oq alle 
Staat Kvmde qudonune, M entwer, iotn fes-der miq iin Quale. Idee, hvis Ism- er inge, vu ie give Beste otn et qodt usw«-des- dvls ntan In et at 
ioktftttte hernied, toter det Inn tolv Ernte otn qun at blive iulftænoig hell-redet. Jeq snftee tkke at lalae unget. Fortcl andre Ltdende derom——det er alt, 
ovav se« dessem-. Uhr-: 
sei. s. sum-sey Hex M, RotteDomr. Jud. 

23 skstltlsnsvck, Som ers blovno )1«—.bkododol 
mit-to Mit-nah bovldmz at Zog et den ones-to l. 
merks, com Las helbrede « 

IIMIEU US åflksllsIlIS. 
Im Methode tun bmges I Eismmot 08 Umn- Do 
beskklvsk Deren Tut-Echo sksl sog nodsksdgo stimme 
IS sigo mlu oprlgtlgg Nie-Uns 

. MØRcKs ØREKLlNlK, 
III W- 123 str. NEW Volk-c- 

Louisville 82 Nafhville 
Jernbankn,xx:2«3J-?«L:ILTL 

Winter- 
Turist - Billctter 

et uu ttl Sci- til 

Florida 
og Golf- 

Kosten. 
Striv efter Oplysniuger til 

C. L. Stute- 
Geneksl Das-. Ase-t- 

Lnisville, its-. 
COD 

Seud Dei-es Adresse 
til 

C. L. Stdsh 
set-U Passe-ske- Ase-L 

sinkst-MO- DI» 

og haft vil frit send- Dem cert; 

illustrekede Skrifm og Prisliste 
over Land og sit-sei 

Kentucky, Tnmesset, Alchimi, 
Mississippi sg Florida 

Nervøfe Mændl 
Amt-Oft as et cgse spmsi Rekevl sendet 
skit til allein-u træn er m Hicklv Jn- 
Muo o. D.- in m cui-m out-thus. w- QOO dem-e cou- m Statt 

Forvckfle mig im nich Kvaksalverez der satt-over 
»fri Ren-ist« sum Lokkkmuk for de ewan 1 lwilte de 
canaeftakkeissngc Ior at tunnc frmmrns dem- bete-s 
Penqr. Im hat Fu time spenst Ideen-h owkkevcn 
as en but-sie ivrnst Lege Irg erholdt tun Inkvksk et 
Bei-g i Summ, oq det Man-de mig snldstasnmat fm 
Folgt-nu- nf ungdommclig errffanw iauionu Nerve- ZvaqbeT Vatikan-le haarlig Datums-wish tatst Mand- 
dom, Nedflagknvcd o. f v» hvoras jeg led i sten- Aar. 
eftck at im her i Landes hat-de bonsloiet ist-abkehrt- af 
Tollaro paa Specialiiter. Bade-, Instimner vg andre 
Noli-wühlet til ingen Ikatr. Eim- at mangis andre, der sama-M hat-de ins-ver alt mahnt, oqfaa er blevne 
hiulmse vcd deOtc Lægemidch besinnt-de leg at hi ker 
andre: oa Tnfinder af Landen-End over alt t dem- 
Land er levknde Vidner om orttc Lceaeisctddeld merk-i- 
fulde Eurussath Jea sendet- Afsktift as dcnnc mer- 
selige Neu-m tilliqc mkd llerc Ovlngniumsr aldcleö 
fe« til nun-, der lieb-ne bist o skrivc til mig. Dr lass 
faa den uvfuldt tut-d kinqr Diskoftuing vaa et qodt Apoth- For mithincerforlatwr tm du«-, nsat De 
et bewieer Und-T lag-m Onsftcrmiqlnsdcr fortan er 
irq Inm- isuv denn s lim- cnnh og Dr heran-r dont e, spread De er fnldstasndla tunan ou san nur-vers den 
Tseneftr. km var gut-f Dem. Rom i Ou. at Meter-ten 
oq Oplnsnm erne its-Ich stif, uq De bar inm at be- 
talc, spread c or hell-noch og du tun ZU Tritt-L 

Mut er· den mein wgie Ins-Ist- Nekevh som falbndiss cBlaksnu-. TM Dem iAqt sol·Uv-1kfalve1·r- der falbndtsk «f1«i Recept« ein-r »He Provisntedicitter0 
sont Vom-mais for Witz-sc-s nusn kofilnnc Pedant-lin- 

Fsr ellcsrv for at ku-; sc its-the Medic-in c. 0 D» sont 
« 

e alt-tm Mr lussmt Trost· Vunumrcr n«a11arrcr den 
umc- hang sitkch Dollar. lck ad has-s Lidrlic oa feelger band klomm- til andre liac iaa famvittiqbedeløie. Lin De strrv ti! nagen af disfr oq bva nan·ct, vkkr Iktr has-ge for sit mive til mig. Im er inara bit-abna- 
njamsr oq nat mai-n »Schelm« af noqtst Zlaqss for at 
nan n- nnki Wen-je cui-r vaawingc Drin Medicin, iom Ist-»h- vil not-« Ell-it- ftmks, oq Te ital finde, at tkkts nllc (-1«t-Bedr(1qtsrc. Abteer 
C. E. BENTSON. Box 732, Ghicagcy lll. 

Det Kgi. Danfke 
Konfulat 

lioom 407—408 lkeal lcstalo Bldgc 
Di· as Mathem og Raitdulph St. Chicagv, Jll 

Billi. Beck- 

Erindringer fta mit Liv. 
Godt inbb. 01.00. 

Dsnlsh Luth. Publ. Bomo- 
Blair. Nebr. 


