
Korrespondancer 

Lack, Wie-. 

Nyheder as videre Interesse er det 

fmaat med sor Tiden her iblandt os 

vg for Byen Luck er jeg ligesom frem- 
med endnu; thi ellers var der maaste 
Iidt at strioe om oed entelte Lejlighe- 
der. 

To danste Hoteller er i Sommer op- 

ftrt i Vom Dei ene ved Soen og det 

cndet ved Stationen. De hat nu aab- 

net sine Bekveknmeligbeder for Reisende 
pg andre sorn spler Trang for et godt 
Maaltid Mad. Og for dem, som er 

isrestige, er der til enhoer Tid noget at 

fnde omtring i Byen. Stcerte Sager 
fom har den Egenskab at det tan scette 
Humor iFolt saa deres Gang bliver 

usikter, kan vel næppesaas as fremmede 
Jeden Recept. 

Det gaar ganste livlig med Eim- 
domshandeler iblandt os i denne Tid 
— men as hvor mange der scelger, 
ved jeg dog ingen sotn sorlader Set- 
ilementei. De, som scelger er i Almin- 

delighed erldre Fett, som soretrækter 
at hvile de trcette Lemmer enten ved 
at ksbe en mindre Farm eller ogsaa 
keiser de ind til Smaabyerne, sorn 
Butter op langö med den no Jernbane- 
linie. Her er endnu itte saa saa Far- 
me sor Salg. 

— John Lindvig i Miltown har 
folgt sin Form til Jens Fadendorf 
Etham S. Dakota. Formen hat en 

smuk Beliggenhed samt ny og Tids- 
sparende Bygninger. Prisen er godt 
858 pr. Acke. 

— John Lindvig bar igen tobt Ni- 
kolai Srniths Form, iom er beligzaende 
pp til hvad man tglker Bnen for en 

Pris as 890 pr. Acke. 

—- Nikolai Zmitb her derefier tobt 

A. P. Larsknis Farrn tæt oed Kirten 
til en Pris as 830 pr. 21cre. 

-—— Jens Zund iom drioer Kob- 
mandshandel i Milton har folgt sin 
Farm til en dansk Mond fra Hudson, 
Wis» til en Pris as lidt over 887 pr. 
Acke. 

—- Her er nu solgt en Del flere Far- 
rne og tillige en Del Land i den senerc 
Tid som jeg itte hat videre Kendstab 
til. 

—- Rasmus P. Clausen, Ethan, S. 
Dak» sont ·i Foraaret kobte Andrew 
EriksensFarm i Milltown, ankom til 
Luck Station for nogle Dage stden. 
Under Reisen hertil indtras et U"held, 
Tom kunde have hast sorgelige Folger-, 
Idet den Fragtvogn, hvori han havde 
sue Kreature og andre Ejendele, gik 
Of Sporet og vceltede tilligerned et Par 
andre Vogne ved Banden, Jowa. 
Monden, sont var i Vognen, tog ingen 
Stabe cis oidere Betydning og Kreatu- 
tene heller ikle, men en Del as hans 
Sager blev betydelig odelangt. Jeru- 
kanekompagniet maa selosslgelig betale 
Stadeerstatning Meinde Gestat- 
Atngskrao del-bei sig til 8185. Uhel- 
M stete pas Chicago, Milwaulee Fc 
St. Paul Bauen. 

Hartlaud, Wis. 

Fslgende medbeles: Disse Linier 

sendes »Danfleren«s Lasere for at 

meddele, at det er en Sorg og et Savn 

for os, vat Pastor Brede Johansen, 
der i 8 Aar var en tro Herrens Tjenet 
iblandt os, nu hat forladt os. Han 
Mit-ehe stkkert ng stille iblandt os i 

vor Heu-es Jesu Navn, og han hat sit- 
Iett Vatet Rebska til manges Om- 
vendelse og Frelfe. Jeg sendet derfor 
i disse Linie-: min- hierteliqste Tat til 

Pasipt Johaner og Huftru for al 

betes Kætlighed og Selvopofkelse. Un- 

ter Savnet og Sorgen er det bog en 

ils Trsst for os, at vi sitkekt mødes 
Hen, om ikke het, saa hissei. 

Mis. D. Christensen. 

Er der en heil-. Menighed. 
J kære Landsmænd oppe i- Red 

Räder-Valen, fvar mig en Gang og 
U mig vkde, vm der er en lutherst 

; Wenighed deroppe ved Latimore, N. 
Dak. 

Dei fotekommet mig, at »Dansie- 
w« Var dragt os Nyhedet fta Lati- 
motr. J den fenete Tid et det for- 
salt mig af engem talende Falk, at 

Ober er en danst Roloni og en danst 
liest-erst Menigyed der-we hvis J 
Absicht-g for-stelle os noget om For- 

—- dc candelige og de timelige 
----«ftm «f. Ets. bvad Landet er verd, 

. 

J 

da vil det blive last med Interesse. 
En Adresse udbedes. 

En Jowa-Korrespondent. 

Neenah, Wis. 

Henry Lotsen, der i Sommer hat 
Ophvldt sig her f- Omegnen, rejfte i 
Torsdags til Fremont, Nebr. for at ta- 

lge Ophold hos sin Broder L. P. Lar- 
«sen. 

—- R. P. Rasmussen, som i sidfte 
Ugc lom hettil fra Abekdeen, S. Dai. 
et igen tejst til Niagara, Wis. 

—- Alfred Sprensem som i len- 

gete Tid hat veret syg, agter om tott 
Tid at tejse til Colorado for sit Hel- 
bteds Skyld 

— En ukendt Person gi.k i Man- 
dags lud i Fotftuen til Ptcesteboligen 
og tildendte sig Pastor Jensens Oper- 
fakke samt nogle andre Klædnings- 
ftykket tilhsrende Familien. 

— Paa Grund af Kulfttejlen hat 
Bergftrsm Bros. Fc Co. maattet ind- 
strwnle Arbejdet til 3 Dage om Ugen 
for Formernes Vedlommende. 

Hjem fra Klonditr. 

Perth Amboy er i denne Tid gasiet 
af en Landsmand, striver «"Perth Am- 
boy Foltebl.«, der er paa Gennem- 

resse til Fadrelandet fra det verdens- 

bersmte Klondyte. Niels Nielsen 
drev for ti Aar en Stomagerforret- 
ning i Serup, pr. Silleborg, indtil 
for ca. 4 Aar siden, da han besiuttede, 
at det gamle Ordsprogt »Stomager, 
bliv ved din Last«, ille langere stulde 
staa ved Magi, for hans Vedlommende 
i al Fald. Han folgte Hus og Hjem 
og overdrog Forretningen til en an- 

den, tog Huftru oa deres to smaa Pi- 
aer med sig og rejfte her til Byen Ma- 
lerineiter Anders Anders-en en Fai- 
ter ai Vor Zkomager, bød Familien 
oellommen til bang bjemliae Arne. 

Eiter en Tel Naadflaanina beaav 
de to Jsættere fia vaa Vej til det hsje 
Nord. Ca. 9 Maaneder efter rejite 
Mrs. Nielfen meD sine to Piaer, og 
efter en befockrlia Reise naaede de frem 
til Dawfon City oa til Mond oa Fa- 
der. For et Par Aar siden lom vor 

Maler tilbaae iaen oa hat verret i 
travl Virtfomhed ved sit Faa siden 
Hr. Nielfen bar en Broder, som har 
vceret der ovpe i ca. 7 Aar oa er frem- 
deles bestæftiget med at udvinde det 
cedle Metal. 

Nu begiver Familien Nielsen i 

nceste Uge sig paa Reise til Fadrelan- 
det. De hat et lille Sted til et Par 
Kot i Silkeborgegnen og vil muligvis 
blive derhjemmex nu har de jo set 
Amerika og prpvet Livet i Alaska Dr. 
Nielsen, der er i sine bedste Aar, havde 
næppe tommet tilbage til Civilisas 
tionen endnu, havde det itle varet for, 
fom han siyldte at faa sine Born vaa 
Stolen; den celdste Dotter er nu 10 
Aar. 

Der er Guld not deroppe, siger han; 
men mange Steder er det opsamlet. 
Vinteren varer gerne fra Oktober til 
Maj, og da lan det blive meget toldt, 
60 Gr. og over er almindelig siere Da- 
ge i Rad. Selv om man har, som de 

havde, et varmt ,,Log«-Hus at bo i, 
r man udfat for, at Fingrene frss 

silbe, dersom man sit dem ovenfor 
Pelöveerk og Stindene, som benyttes 
for Datketøjx om Sommeren er Mitg- 
gen (Mosquitas) temmelig umgan- 

!ende. 
Om vor Landsmand har samlek sig 

nagen Formue, ved vi ille; He. Mel- 
»sen roser sig ilte af, hvad han har eller 
hat set eller erfarei. Dei eneste, der 
viser, at han hat varet i Guldlandet, 
er en Urtæde, han bærer paa Bryftet, 
der er lænket samtnen af smaa Styl- 
ter Guld, just fom shan bar fundet dem 

selb. 

Forsielllgt. 
I Valen. Der var en Gang en 

lmeget getrig Mand, som havde en 

Igannnel Beninde. Ved hver Ist-setz- 
Jdag ventede hun en Present fra den 

jaertiga og hun sit den ogsaa, men 

den var fjcldent megel bevendt. 
Fsdselsdagen stod igen for Osten, 

og den gamle, gerrige Rad argede sig 
allerede flete lvDage i ervejen gul og 
sein over se Penge, Presenten vilde 
koste hamp 

« 

Degen fse Mselcdagen git han nd. 
Sau staut-lese hatt plndsellg fotan 
en af sycns Poreellantforreinlnget. 
Han hat-de las-i at sitt tnd l den, og 

find ansta, has-de givetw en Ly- 
M has soc-. hart-e gis-s tm m ty- 

L 

Jde. Jnde i Buiillen laa en stoti 
kostbar Vase, der var siaaet i en Snes 
Styllet. 

Han gil ind og spurgte Manden i» 
Butiiken, hvckd hcm vilde have for 
Styklerne. 

Han gik ind og spurgte Monden i 

Butilen, hvad han vilde have for 
Stylletne. 

»En Dollar.« 
,,Godi, jeg loher dem· Og jeg givet 

en halv Dollar til, hvis De vil paiie 
Staarene ned i en Kasse og iniotgen 
tidlig sent-? dem til Fri. X i. « 

Handelsmanden lovede det, og den 

getrige gil. Han gned sig i Heut-er- 
ne af Foknøjelse. Ha, ha, ha, der stap 
han til en billig Present, der alligevel 

lvilde give ham Anseelse. Naat nu 

Festen X. luiiede Kasfen op i Mot- 

gen og fandt alle Siaatene, vilde hun 
naiurligvis ita, at Vasen var gaaet 
i Stykler under Transporien. Men 
det fothindtebe jo ikie, at hun fan, 
hvor venlig han havde tcenli paa ben- 
de. Dei var en billig Maade at vcere 

optnærksom paa. 
Neste Morgen lom Rassen ganste 

kigtig til Fri. X» der aabnede den i 

spendt Fotvenining. J Küssen laa 

Vasen i mange Styiket, og hvett af 
Staatene —- var omhyggelig indfvsbi 
i Papir. 

Baron Øllegaard. Den 
amerikansle Forsatter, Oberst Rich- 
ard Henry Sadage, har stredet en 

stor Roman, »The King’3 Secret«, der 

drejer stg om det svensle Hos. En as 
Hovedpersonerne i dette Digteværl er 

en Grev —- Larsen! 
Vi tan godt forstaa, at en Ame- 

ritaner, der lader en Historie am 

standdinaviste Personer, soaer at gpre 
sine Fantasi-Figurer saa standinadi- 

sle som muligt og saaledeg let sristes 
til at opdigte et svensl Greve Nadn 

Larsen. Urimeligt er det heller Elte, 
at Oberst Zavaae her i Landet har 
trusset svenske da dansle Adelsmænd 
med saa boraerliae Navne sotn Even- 
sen, Eørensen Da Larsen. De fin- 
des. 

Den Raste danste ,,?ldel5mand«, 
der er dnttet ad der og sont isølae The 
World sorleden bled sat fast i Brock- 
lnn, sordi han ilte tunde betale en 

lille Hotelregnina, er Baron Elle- 
n a a r d sra Hillerød. Baranen, der 
tun er 19 Aar gammel og har Været 

her E Landet tun et Aar, boede paa 
Brootlnns flotteste Hotel »St. George« 
og havde Abgang til de bedste Huse 
vaa Brootlnn Heights: alt syntes vir- 

lelig at gaa nat saa glat for den 

unge Baron, indtil St. Georg rnsbte 
med Regningen — da git Forgyld- 
ningen as Øllegaardl 

Hsslige Falt. Jngen tan 
maale sig med Kineserne i Hsslighed, 
hedder det i et engelsl Blad »Echo«· 
Naar en ung utendt Forsatter sen- 
der et Manusiript ti.l en Forlcegger, 
saar han itle sotn Svar en trylt For- 
mular, ved Hjaklp as hvillet hans Ar- 
bejde Islig assises. Nes, et Asslag In- 
der sor Etsempel saaledes: 

« 

»Bi har med stor Fornsjelse liest 
Deres Manuskript Ved vore For- 
fædres Ben bevidner vi, at vi aldrig 
fsr lkar lcest et saadant Mestervært. 
Hnis oi tryller det, vil Keiseren be- 
sale, at vt slal beholde det som et 

Monster og aldrig trylte noget, der 
er mindre verd. Da dette itke vil vce- 

re as muligt i de ssrste 10,000 Aar 
sendet vi Dem med bavende Harn- 
der deres Manuslript tilbage og be- 

ider i dybeste Ytnyghed ti. Tusende 
Gange orn Forladelse.« 

Saadan et Brev maa da absolut 

lunne sjcerne Bitterheden ved et As- 
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s Svin og Korn er Benge. 
M N. et We M Poe-et vil sorhindre 
S om hol Srineneog agents List- 

I »seiner-, reiste--P det nece. Sange- 
Dei-X Prsve rtsen er 87 50 pr- 
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Room 407—408 Rest Bitt-te Blas. 
pi. es Man s- taut-M st» thun-Alt 

g 

Missions- og Ungdomsmsde 
« 

afholdes i Emaus Menighed, Racine, 
iForbindelse med Skoleindvielseni 
Dagene fra 31. Oktober til 2. Novem- 

ber. Reformationsdagen den :51. Ot- 
tober oni Fokmi.ddagen Kl. 10 nah- 

nes Stolen. Venner sjern og naer 

indbndes hjertelig til at dele Herrens 
Vclsignelse med os i disfe Dage og be- 

des Inelde deres Komme til undertegs 
nede. Herren velsigne Moden 

Pan Emaus-Ungdomsforenings 
Vegne. C. H. J e n se n, 

1130 Mound Ave., Racine, Wis. l 

Mission-Z- og Ungdomsmsdr. 
Fredag d. 14. til SIndag d. 16de 

fRovember afholdes der, vil Gub, 

sMi-ssions- og Ungdomsms- 
lde i Blait danste ev.-luth. Kirlr. 

z Missionsmsdet indledes med Gabs- 

ltjeneste i Kitken Ftedag Aften Kl. 

JE: om Lotdag d. 16de Nov. Oli- 
Imesse Kl. 102, Samtalemsde Kl. P 
og Ungbomömsde Kl. 8. 

Ved Samtaltnsdet vil folgende Em- 
Hne blive indledet og fothandlet: htm- 
ledes bliver det enkelte ttoende Menne- 
se en Velsignelse i Menighedent 
J Hetmed indbydes Vennet til at be- 

spge Modetne i de Dage og dele Guds 

IVelsisnelfe med os. 
Alle tilkejfende bedes anmelde dete- 

Kvmme til Pastok Hatald Jensen. 
Med lætlig Jndbydelse fta Wenig- 

heben. 
Lats Andersem 
M a d s h a n s e n, 

Harald Jensen. 
Komitr. 

» 
Skoleindvielfc. 

i Tiksdagen d. 28. Oktober vil »Uns- 
lgar College« i Hulchinson blive indviet. 
Alle Stolens Venner indbydes til at 
overvcere denne Hsjtidelighed. 

N. P. Lang, 
L. Hi g h b y, Programkomite. 
J. Greisen, 

si- t st- 

J Anledning as Sinlens anvielse 
vil folgende Bauer steige Billetter til en 

og en Trediedel Pries, gældende fra 
den 27. Okt. til den Z. Nov. Bed 
Den-Z Agent ont Nvittering lctsrtitL 
mit-) for Pengene betalte for Tritt-j- 
sen: 
Ikurlic1gi·m. cedur Rapicls öc Nin-Werth 

Burlington as Missouri in Nebraska 

Buriingtun a« Ni)rth-U’csterti. 

Chicaksu se Alt-m- 

chicago Burlington sc Unincy. 
Chiciigu ö: lireat chsierm 

cbiciigo er XorthsWetsterm 

Chicnxxm Milwankce å si. Paul. 

chicitgm Peoria sc st. Louis. 
Chi» st. Paul. blinneapoliz ä: anaha. 

Illinois Central. 
lowa cemrai. 

Mitmeapolis be st l«oni.-.. 
Northeru Pacifsc Clocal line). 
Wisconsin centkal. 

Vi header ogsaa at faa bis-se Priier 
over Greci Northern og Soo Linietne. 

H· W. Foght. 

Missions- og Ungdomsmödr. 
J Forbindelse mev ovennæonte Stole- 

indvielie vil ver blive Missionss og 
Ungdomsmsde i Dutchinson og St. 
Mariens Menighedek de fslgenve Dage 
i qun og Stadt-C. 

Sittng Eftekmiddag d.2. Not-. Ung- 
domsmsde i hutchinlon Kiste. 

Benuerl tom og vier nied oö i digie 
Dage. Bed med os, at vi man faa vets 
signede Weben 

Pan Menighedekneö Begne 
J. Ge r t s e n. 

NB. Tilkessende bedes melde deeeö 
Komme i god Tid til en af unverletz- 
nebe. 

M. C. T ho ins en, ) Sommertage- 
E. Eritis-n 5 komm- 

Ansgar College tilbydet 
lette Viltaar. 

Vi. kan i denne Mauned stasse 15 
Piger og 9 Karte Plads i private 
Familiet, hvor de mod at hjælpe til 
i Hufet eller med »chotes« fsr og efter 
Stoletid faar seit Ophold. Denne 
Lejlighed til at erhverve sig en god 
Uddannnelse for en ubetydelig Sum 
er tun auben for en Dort Tit-, sac at 
alle, som er interessetede, bsr lade here 
uden Tsvern Striv til Bestyreten, 

H— W— Ivght, 
Deswe- lc. huichinsom Minm 

Eik Hom- 
Hojskole 

ist-minder sit Zände Sflolcaakden lite Der 
cncd cn thertetmin af 4 Moancdcr. Den 
et aabnet for Mænd og ttvindcr baadc Bei 

! gnxidete og videkekomnc 

, llndekoisntng give-s par engelfl t alle al 
» nnndeltqe Stoleng og pas daiisl i Religion 
i sinnt danfl Spros. Historie og Littcratnk. 
I Eckklig Hensttntages til saadone som i 
Hoffen Alder ekc anloinne ska Danmarl og 

, pnsler at leere Landets Sprog, samt fanden- 

) ne. livis Undervisning i Opvælften hat- vces 
ret tnangclfuld. 

Stolen undekgaat en omfattendc Rom-kas- 
tion. sont vil bidkage meget til at gøre det 

hvggcligt for dens Elever. 
Fuld Betaling lot Undekvisning, Kost. 

Logi. Las og Banne ek I14.00 for 4 llger. 
Oin Katalog og nætmere Oplnsnin·.3ek 

dem-endet man sig til 
H. Skov Nielseth kack: 

Rev. Th. N. Jersi1c1, 
BLK H()RN. sAbJDBY c0.. IA. 

Luther 
Istgh School 

Wøollege 
indvies og aabnes den 3 l. Ost-bek. 

collesistq Norm-l- Acsckemiq com- 
mercial. Prepskstoky 03 bin-h Usiskolr. 

Skriv, til en af undertegncdr. 
Brot« c. c. Hielt-tu C. H. Jenseit, 

Kinzie Verk, 1130 Mound Ave 
Racine, Wis. 

MZWI Wulst-L 
»t-- HHutcbinsom Mitm. ist«-« 

enne (1ansk—amcrjkimskcskos D IV- for Rutheer Flug-dont be- 

Hyndcksik sen-site nkndemiske 

i 
Am den l. Glitt-bot- 1002 E- 

gkumlig videuskabelig lfds 

damaer clrcvct i en kristcs 

lig Amm, tilhykles unge- 
Mirsnd og Kvindekz i folgende Depart- 
meiner-: 

edllesssffp site Ank- 

Icsscmse, me Am. 

Sommer-Ich « m »i- A» 

now-h et Ul tin- Aus-. 

musicp to til fein Ank. 

III-Inst cis-using (n«-n«1-. kks Ass. 

ski. et tu ne Asc. 

bonI-nie Scotto-w its-wimm- 

nsagh tke Ast-. 

CMI sckvlch et medic 

cOLLEGE HALL er en Uns-Stege- 
stens og Mutstens-B)-gning. 216160 
Focl Stor. med Viktolsek til 214 Ele- 
ver. Alting er tidssvarende — Elek- 
ttislt Belysning. steumheat, god 
Vevtilatioa. Vnndværk. Beides-Erei- 
set, o. s. v. 

GYUNASTIK tilbydeu alle. Wort 
stotc Gymnsstiklokalc Mivcr first-— 

digt tuean den 1. Nov-) 
slmlen er inkorporeket under sta- 

ten Minnesotas Lon- og bar Ret ti 
at give Omduenterne Grade-r E. Zi» 
B. s» B. Mut-. ozz Ei. in Architektur-a 

Fakultetet beim-at of lernten dystlsc 
Ist-en es latet-ladet 

scnoumsmps Cirj l’n(10n-jsning) 
tilbyds va-!(1ige. men abemidlede 
studentet. skkiv ekter Oplysninger. 

sIcOLSNs KATALOG pag mer end 
et halt-« Hisndrede sider er nu fisk- 

clijx og Sendes Crit til alle. 
kMs De mnslek Passe til at iuldloke 

Der-es studier, vil Skolen give Hen- 
Stand til De hat tmzet Mgtmgss 
seltsamen og fasset en lønnende 
Rad-. 

VI hohler en Oel as Den-s Rejkseoms 
kostntngetu 

dencl ou csn Nuviieliste its tyve ellek 
nen- Vtknnch inte-resk-u»sre(1(- i skoleth 
uzz sim AXAUAR (,’(n.lJ-;(;IAN ellen- 
srrctsst — von- 10 Minunstlszkriiter 

srit file-sein« lur ist«-keck Mit-unwirk- 
l·’»k ins-rnit·rc Uplzxstnjngisr heu- 

smnlosr man Fig til lkskstxrensth 
H. W. Foght, A,M» 

Hutchinsom Minu. 

Den mest mulige I 
Bekvennnetighed f erholder alle Son« seiner med 

IIIIIEIIIIIAII IIIIFSI 
D unpcre til cIIer in 

NEv Yomc si« PH«LADELPH«A. s 
Isikker og hurtig I«m-I«i««(IcI-«e In( r: 
I lxxe m« II« ««« 

Amerika Og Sveki e, Nokge. Danmakk 
sinnt inlznd. ; 

Ast-netan l txk ’:-« Inmppni ««r «»-. 
kendt for (I«« ««:«I«««i««(I«-Iig gust Is« 

.knsnnnelichs-den kaum ji«-) iIssg I’.«-— 
»H. ig« resrnt. 

Reis N IV cIIt l« send eItees «-I« r- X «« «« 

"«««er nnd kn «f A)«kk-«« «x I«x« s 

iprztgtigv l)«««««p-ri-. H-;«« (-r I .—«k«t-I 
;«;i««« «1I«I«H t«II«·e-«I.—-. I 

Money Ordeks d« sitls s til Esk Uhu-A- I 
EVIEN prmnptnghilljgt 

! 
I 
I 

I Iancc ««-«« »k, Je- r««I---«««« pri-« r til- 

pskrix s«.-« «II««- ««;-««r««««su »F ,;-«««t Iot 
·-;U«« «e«( m I-«.x"«-. 

International Nav. co., 
comek Durham Ae Wohin-gen su. » 

cnIcAcsa ««.L. 

I IIIIIIIII MEZIEIIII 
Bauen 

1..II.ä M. X. R. R. er den bedste 
til og fra 

Dc mest fkugtvare Agn- 
E btugsdistrikter 
I N c b t a « k a 

STIMon ni- msmsp pas est-ru- 

Im out-. Is. s. szkllsllccl 87 

FOR sFAl E: by Damit-II Luf 

,,Uden M 
Ducr H« 

Saaledeö lyde 
poetiske Riddcr 
Tidsalder tan 
delse. Helten 
hat« findes i Lc 
det bedste ikke I 

cROWlN 
« s- er ZT 

for den amerikanste Arbeit-en idet de 
TIrsten. cROWN MALT ALE 
Druggister og Kemikere som den e 

paa Malt og Humle uden at være be 
Anbefalinger til 

SELLE clT’ 
1507 sTAT 

Als-Ha iE 
vERDIFULDE sALvIL 

ls nrisnlnk sit-It Mit In ou 
ans-- 

nedlsp ne XII pu III-eh 

smlges ho- 
R U O t- S’E N. 

91 XVI-T st. P wonne. di. J 

PKIS 25c. 

Pisa Oliv-a suva sk udmoklker tot 
bund-un byldek. gamlc sink. oczcmh 
skjæssop. satt-c bkystvoktok og alle Os- 
clko hvdsygdommo. 

Til cnbveIJ som indsender 25 cents 
Erim-ersieh vil vj Sei-de Sah-sen krit. 

sTSSL PS s 

MW 
a- Iso stytss Ebers-mea- 

scls by III stimmt-I 
III-« III Sol u m- se» sm- mi· 

tad og Drikke 
elten ikkc.« 
r et gammelt Rim fra den 
tid, men selv i vor prosaiste 
Ordsproget sinde Atmen- 

er Arbeit-wem hvad enten 
nd eller By, og for ham er 
or got-L 

l MALT ALE 
lad og Drikke « « 
n nærer famtidig som den slukker 
er anbefalet af Priester og Lasset-, 
neste Drik i Verden, der er lavet 
rasende. Skriv efter Prisliste og 

s BREWING co- 
c sm» Mem-. wis. 
s- 

»- 

GAMLE FOLK KAN HELBREDES FULDSTÆNDlGT VED 

sc— W. ZMEMLS WEWch Wilh «- 
IF 

Dot halb-ede- tok stedso alle Tut-Ade at Væklt of- smikktok l Lokomot. susom RheumaUst Hist. Kosten-«le Rykvmkk. LI Gkip Neu-als s, hovao ok them-tunli- Locl. Muvekatmh Lovoks og Nyrelldolser, Dyspgpsz FAMng 
sva Ry lmth , Normandi» Krampo of l«’olelsosl0suvu. samt st- tmktikt viodkensendq. ZU vfl stve alle Læsoro en befugt-ed tl at pmvo ils-me vækåituldo Medic-im send 5 Cents tot- Postporto, us on 
Provoflasko vll stkclts blivo til-somit Dem. 

VlDIEIIMDc —I’. E· oull Ists-II Hin-h- Dek » mi» p» t » ·-» e m De o »Um-« »Hm Atem « m l 
Msu stunk-. suo her Mit Isblsvekslakrb 123 lsnse Ast os 

v m o- « e c n m» um«-USE kok 
at Utlke vwkcti stand til at spise Icøcl elle- Intlke Lov t l 

sou- » Artenle Nu et bun tklsk oq Isc- splie hvad sont holst. Js- sah-flug- chgqe Medic-In M gut-» sum Im» » Hssxstslksxls 
disk eumsttsmi. Den Use ils-des ists 

ist-on pas en stor last-(- samt on 2·5 Oes- Æsko Laxativo Pllls DI; 6 Pia-legt- tok sä. ortotklt Mundt. 
Agontok onst-es over-alt pas gods Vulkan Nævn dem- Blad, ask-r Do steh-ek- Ti striv 

DI. FONEMLS RHEUMATIC cUKE cOMPANY cAMBRlDOE, MlNN N . 


