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vendt overalt ——- intet hat meet sporet 
for at gore Stolen san solid, intut og 
hyggelig sont mutig. Jntet favuer, 
ielv ilte ftote svoete Jernbrandstiger, 
som paa begge Siber of Stolen fsrek 
im ovecfte Etuge ned til Jokden. Bog- 
ningen er of Stett — og alt det indoens 
dige of folidt Trak, smutt lyst ferniietet. 
Den bliver om Aftenen oplyst of Gas; 
men der er ogfaa indlagt Elettcicitet. 

Billebet af Stolen vil komme t Dan- 
steren og give Lasetne et Jndttyt of 
Stoleno ydre Form, ioo den stal itte 
neermere bestrives her. Men det et en 

Bygning, sont got baade Artitetten og 
Bygmefteren Æke. 

Denne Stole paa dette Sted har i 

lang Tid veetet bygget i Fantasien og 
Tanten af nogle as vore Landsmænd i 
thine — og 4 af dem. nemlig L. Mo- 
gensem C. D. Stov, J. C. Hausen og 
nu afdnde M. E. Hausen gjotde de for- 
ste betydelige Stsidt til at realisere 
Canten ved at tobe et sto tt Stytte Land 
beende, hvor Stolen nu peger med sit 
Toarn mod Himlen Uden diese 4 
Mænds Klarfyn og trofafte Forarbejde. 
hnvde Stolen fitkert itte ftaoet der ii 
Dag. De ovetdrog iaa Land-.t til eti nyt Kompasni, e"ter at de førft flere 
Gange haode tilbndt Satntnndet det, 
iom blev dannet stoste Vinter under 
Nat-net: «Tt10 Luther High 
schont and Colle-ge Associa- 

ti0n«, sont tobte endnn viere Land og 
tog fat med Kraft paa at scelge Lodder 
og Attier —-—— og realisere Tanten — 

Bygningen af Stolen. As disse Mand, 
tilligemed mange andre, bar der vceret 

qrbejdet trofast for Stolen, iom vi saa 
lang Tid hat treengt saa heakdt .til 
her i Ost, da det er for langt for vore 

unge at reife helt ad tilvore Samfundss 
stoler i Iowa og Nebraska; nien ingen 
hat arbejdet saa trofaft for Stolen sont 
Pastor C. H. Jenseit, Stolens Præsis 
dent, og nden hans ihtekdige Arbeit-e for 
denne Sag havde Stolen sitlert itte 
ftqaet der feetdig til at tage i Brng nn i 
Winter- 

Dette faar viere not denne Gang. 
Om fao Dage stal jeg strive om feer 
Jndvielfen Dette er tun den nodveni 
dige Jndledning. 

J. Soe- 
Ttnfnnt, Michigan. 

Ginseng-Avliug. 
En un Industri, ioin udeu Tvivl hat 

en stor Fremtid sot sin. 

Friet og dederue stelges til enorme 

Priser. 
(Jndsendt til «Dnnikeren« as Postmester 

A. Vekggreen). 
Da jeg ved, at sorholdvis faa Dansle 

tendcr noget til en Mante, som laldes 
,,Ginseng«, og da Produktionen as den 
nu synes at stulle blive en Jndustri as 
Betydning her i- Landet, tror jeg, det 
tan vare as Interesse for Dansterne 
herovre at here lidt om denne sprun- 
derlige Plante, ligesom det vilde Vcere 

meget lInnende at dyrle den for Falt, 
som ejer en Stnmp Jord, og som f. 
Els. holder as at sysle med Havesager. 

Den ti.1esiste Ginseng hat for Kinn 
værct as endnu langt starre Betydnieig 
end Kinin (quini.ne) har værct for de 
mere siviliserede Nationer· J Modsæt- 
ning til Kinim som jo tun sorestrives 
sor entelte Sygdomme, bliver Gin- 
seng i Kan betragtet den Dag i Dag 
som et Universalmiddel inod hverene- 
ste Sygdom, som findes. Dessoruden 
mener Rineserem at dersom man er 

saa lyttelig at sinde en Ginsengrod som 
i Formen hat Lighed msed et Menneste, 
da hat man et aldrig sejlende Liege- 
:niddel, da det. sont paa Roden lkaner 
Ben, er et ufejlbarligt Lagemi.ddel 
for all: Bensngdoknme, det, som ligner 
Arme, vil altid lurere enhver Atmsyg- 
dont paa Menneslet o. s. v» hvorfor en 

Ginsengrod, som shar Lighed med et 

Menneste, i Kan betales med sin Vægt 
si Guld. — Jndtil for nogle saa Aar 

siden mente man, at Ginseng tun fand- 
tes i Kina, hvorsra Fader Jastoux, 
en tatolsl Kina-Mi-ssionær, i Aaaret 
1714 udgav en likle Bog om denne 

forunderlige og kostbare Plante, og 

hvorledes den med stor Omhu dyrtedeö 
i Kinn. Fader Lasitan, en Missioncer 
imellem Jroquois Jndianerne i Que- 
kier, som tilscldigvis sit sat paa den 
omtalte lille Bog, anstillede omfattende 
Undersogelse sor at se, om en lignende 
Plante tlte sandtes i Canada, og han 
sandt ester megen Segen en Plante 
ved Montrseal i Aaret 1716, som i et 

vg alt svarede til Planten, som den 

sindes i Kinn, og det er denne Plante, 
som nu er tendt under Navnet »Am- 
rican Gi.nseng.« 

Stiere vi.«·ie del sig, at Ginseng wis- 
ede vilot i mange af Nord Amerikasjs 
Sinne, oa esterhaantxn sont Foll sandt 
nd, at Planterne harae .Uiarl«,edsocer- 
di, aravede man dem op, hvorsomhelst 
de fandles, og folgte dem til et fransl 
Handelsfirma, som den Gang var det 

Inzsie organiserIde Firma, der løbte 
Ginseng for E«port. Der fortcelles, 
at for ca. 100 Aar siden kunde en 

lllland gaa ud i Slovene i· Wisconsin 
Zog i Lebst as en Dag opgrare et hell 
ZLES Ginsenq, som paa den Tid solgtes 
ssor 10 Cents per Pund Efterhaan- 
lden dann-Ihrs flere Ko-mpa«anier., som 
Jopkobte al den Ginseng, Foil kund- 

slaffe, lil stadig højere Prisci, men da 
der ille brugtes nogen Slønsoml)ed, og 
Planten toaes, enten den var fuldi 
udvillei eller ille, sa. bleo Reslnltatct, 
at man i Dag naestien ikke lan finde en 

Ginsenaplanlse i- nagen as Amerilas 
Sinn-; den idriae og hensynsløse Sis- 
aen esler Planten gjorde, at den i Dag 
ncrslcn er udryddet, hvor den sør vol-Z- 
ede vildl. —- 

Saa var dei, at inan for noale faa 
Aar siden prøoede paa, om Ginseng 
ilke lunde votse oa triveS i tani Til- 

stand; der var stadiat stcerl Eil-krümm- 
sel, og Prisen stea og stea, jo mindre 

Tilførslen var. Der blev gjort mange 
Forsøg nied at dnrle Plani-:n, blandt 
undci har U. S- Governmenl flere Els- 

perimeni Stations, hvot Ginseng av- 

les. Private Foll blev ogsaa interes- 
serei i denne vidnnderlizqe og loslbarez 
Planke-, vg i Daa finres der i de For-» 
encoe Stater flere teinmelig store ogi 
oeldrevne ·Ginsenghaoer, sam aarlig. 
udsprer Produktet til Kan og Japan. 

Marleosprisu paa Ginseng den 
tørrede Nod —- variere i Dag fra s5. 
til W. per Pund, og Frøct kosler sra 
880 til 150 per Pund, -— der lnder 
utroligt, men er dog et Fallum Den 
størsie Part as amerilansk Ginsenq nd- 

fores oder Honglc.ig, oa fra 1889 til 
1896 ndsøries der — i Folg-e United 
States ossicielle Statistil, —- 1,884, 
698 Pund, som solgtes for 86,012, 
273; siden den Tid er Prisen stadig 
opadgaaende, og Efierspøkgslen oder- 

fiiger mang-: Gange, hvad der hiden- 
til shar lundet produceres, — Ginseng 
lan dyries næslen overalt i de For-ene- 
de Stater, hvor man har rig Jord. 
Der er to Maader, hvorpaa man tan 
adle Planken, enten ved Fr- eller ved 

Omplanining as Rødder. Den ssrste 
er den seneste men silrestr. 

Ginseng-Avl er udentvivl en ny Jn- 
duslri. som vil blive as stok Beiydning 
i Lober as de ncesie 25 Aar. — 

J sin naturlige Tilstand volser Gin- 
seng Planten i dybe, stovrige Tale-, og 
den« som vil dyrle Planten, maa sorge 
sor, at de lunstige Omgivelser stem- 
mer saa meget som muligt overens 
kned de naturligr. Der sindes nu, 

som sagt, flere Ginsenghaver, hvor 
Planten volser og lrives udrncerlet i 

tarn Tilstand; jeg har selv begynsdt 
med ei Ginsengbed for 2 Aar siden og 
oed as Ersaring, al Planken lan gro 
og trivessi en Have, naar den saar den 

rette Behandling og siasses den nnd- 
rendige Slygge; med Tiden haaber jeg 
at have saa god en lille Ginsenghaoe 
som nagen. Dei et baade en interes- 
sant og indbringende Industri, og en- 

hver, sont ejer en Stump Have og har 
Lyst og Taalmodiglked iil at prøve fig 
frem, lan begynde paa denne ny og 
lsnnende Forretning. 

En Mand, sont hat Z; Acres fragl- 
bart Land lilplaniet med Ginseng og 
vil passe del godt, vil sinde, at en 

saaOdan lan sorssrge en Famil-e, 
men del tager Tid, Arbejde og Taal- 

modighed. Jeg lunde strive endnu me- 

gel mere om denne underlige Planke, 
hvie Oprindelse oghistorie jeg npje hat 
studerel, men er bange for at optage 
sor wegen Plads i Bladet. —- Jeg vil 

stutte ined at sige at del vil belale sig 
at saette sig ind i og blive sortrolig med 

Dyrlningen af denne ny Plante, liege-- 
som ieg trot, at dei vil lunde saa scr- 
lig Betydning vg blive en god pehmiær 
Hjeelp for neange Smaalaarssolt — 

Slulde nogen snsle udfsrligere Unders 

reining orn Dhrlningen af Gi.nseng, 
da er jeg villig til at besvare alle Fore- 
ses-rasten naar man vedlægger El Fri- 
marke. 

A« Berggreen, 
Posimesler i Ell Horn, Iowa. 
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Fka Narine, Wis. 

Miss Martha Gregerson obern-iste- 
des i Torsdag i. sit Hjem, 1681 Phi- 
lips Ave. af et meget stort Antal Ven- 
ner og Veninder, næsten alle as stan- 

sdinavisk Herkomst. Anledningsen var 

E 
g 

den unge Piges naer forestaaende Bryl- 
lup mcd Mr- Christ Jakobsem og Gre- 
sterne overbragte en Masngde smukte 
og nyttige Genstande til Udstyr sor det 
vordendc Ægtepar. Forsristninger 

serveredes og nogle fornøjelige Timcr 
itilbragtes med Saiiitale, Musik og 
Sang. 

Fka Wisconsin- 
James Anders-Ins Melmølle og elek- 

triste Lysvcerk i Colsax er brændt med 
et Tab as 815,000. Der var ingen 
Assurance. 

Pludscligi Dsdssald. 
Mrs. H.Nelson, 911 Elm St» Ra- 

che, døde pludseligt i Tirsdags Mor- 

ges efter lasngere Tids Hiertesygdom. 
Asdøde, som var i Besøg hos sin Svi- 
germodser Paa Winslow St» havde om 

Morgenen Kl. 4 anmodet om et Glas 
Band og ytrede, at hun befandt fig« 
ualmindelig vel, hvorpaa hun atter 

lagde sig til. at sore ved Siden as 
Svigerinodcrem Da denne et Par 
Timer csiet stod op, laa den unqe Kone 
død i Sengen, og den tiltaldte Lege-« 
hjcelp var fragtest-T Ægtescelle og 
stw Born sorger over Tabet as sen tro- 

fast Hustru og god Moder. 

·. A. Mortensen E (5o’s største Eksknrsion 
i det 20de Aarhcmdredc asgaar fra vaeds 
kontoret, 126 E. Kinzie St» Sande-gen d. 
7. Dec» og dersom De Insker en god Plads 
iet as Smaarummene i..()sczk 11", ind- 
send da 85 i Jndsktivningspenge. 

Held i Uheld. 
Jrvington, Cal. Christian Ras- 

mussen hsavde forleden det Uheld at 

blive tastet ud as sin Vogn. Hestene 
vedblev at lobe, men Rasmussen holdt 
sast i Tømmerne og blev slæbt langs 
Jorden et tangere Stytte Ves. Un- 
der dette sit han ncesten alle Klæderne 
tevne as Kroppen, ligesom han sit en 

De Sitammey som bog heldigvis 
itte vil have vorige Folger. Det list- 
tedes harn ogsaa at faa Hesiene stand-L 
sede. 

Dpdsiald. 
Rio Vifta, Cal. J Fredags Mor- 

ges afgik Mrs. Sophia Jener pludse- 
lig ved Dsdem naesten 60 Aar gammeL 
Summen med sin for nogle Aar siden 
afdpde Mand hat hun levet i Rio Vi- 

sta, shvot hun efterleves af site Born. 
Det ene af disse er Mr. Otto Jensen, 
Redaktør af ,,Tl)e Niver News.« 

Bew· 
Fern-dal, Cal. Mr. og Mrs. Chas 

Petersen, som i nogle Aar hat været 

basat i Sisliyou County, gæfter i den- 

ne Tid Mis. Petersens Fotældre ved 

Fjelde Landing. 

350 Padiaqekkk ventes sont Tcltagcrc 
i denne Kcempeekskursion im Thier-Ha 
Derfor tilraades det at flrive inareft og 

iikre eder Vlads has A. Mortenfcn G Co» 
126, E. Kimäe St» Chicago, Jll- 

Brleut-. 
Mifs Gunda Marie Haufen, Dat- 

ter af Mr. og Mus. John F. Haufen, 
Minneapolis, blev forleden ægteviet 
til Siver Siversen. Eiter Vielsen Re- 

ception i Mr. Oulies hoteb 

DMMU 
Albert Nielsety Minneapoliz, 42 

Aar gammel, er død paa Bylhospitalet 
efter i lang Tid at have li.vt af Tæring. 
han shavde ingen Slægtninge her i 

Byen, men havde baet i No. 1216, Wa- 

shington Ave. [yd. 

Fta Omaha. 
Vor belendtc Landsman-d,Hr. A· 

Schauboe, der i flere Aar hat betlcedt 

Stillingen fom Kasseter for »Natio- 
nal Visquit Co.«, optetter i. disse Dage 
en forfte Klasses Grocety-Fotretning 
.paa Syd 10de Street Or. Schauboe 
er en as de faa Dansie, der, staut han 
er opdtaget i Amerika, dog hat hol-ist 
sig trofast til alt Ehvad der er Dunst, og 

fom Folge heraf et han meget afholdt 
af Omahas Danste, blandt lyville han 
sitlert lau gtre Regning paa en stot 
Kundelnds. 

Stuffct Laub. 
James A- Bei-erson, Minneapolis, 

modtog forleden Underrctning fra 
Phoenix, Arizona, om, at hans 11 
Aar gamle Datter var ded. Mrs. Pe- 
terfon rejste for to Uger siden til Ari- 

-zona web Dattseren i dct Haab, at Kli- 
mattset dernede vilde vise sig gavwligt 
for Barnet. Liget blev bragt tilbage forz 
at begraveg her. 

Morteusgaas. l 
Den dansle Forenings Mortens 

gaasgilde i Omalha var, ifl. »den dan- 

sle Pioner«, meget vellyklet, i det over 

200 Mennesler havde givet Mode. So- 
phus F. Neble,Foreni,ngens Prcesident, 
fungerede som ,,Toastmafter« og gav 
Ordet til en Mængdetorslellige Ta- 
lere. Efter dct vellylkede Bord dan- 

fedes der til Midnat, og alle var enige 
out, at Festen var ualmindelig vel- 

lytlet. 

Derlom man reitet mcv »Mein ll.«, 
som afgaar fra New York Tirsdagen d. 9. 
Dec., iaa naar man Hjcmmct i god Tid 

var at fcjke Juleaftcn med de gamle Ven- 
Hmn Halt ina, at I nltid ksbcr eders Zule- 
)ekskursionsbillet billigt hos A. Mattener 
IF Co» 126 E. Kinzie St Chicago. 

Erstatningsfag. 
Mrs. S. Hanson, St. Paul, som 

paastaar, at hun blev alvorlig for- 
brcendt i. Ansigtet og paa Armene og 
led varigt Men i Øjnsene ved Elsplosi- 
onen af en Gasovn, anlagde forleden 
Sag i Distriltsretten for 83,080 Ska- 
desetftatning mod M. J. O«Neill, der 

ejer Bygningen, 303—305 Dayton 
Ave» og Frank J. Dufrene, -:n Rin- 
lcegg:r. Mrs. Hanf-In beretter, at da 

shun skulbe tcende Gaser i. Odnen, 
fandt en Elsplosion Steh som Folge 
af en Lcellage· Mrs- Hausen var i 

Tjeneste hos Mr. og Mks. Georgc 
Jclhnson, der lejede Huset af Mr 
O’Ncill. 

En Slyngelftrcg. 
»Den danste Pi.oner« strioer i sit 

Gaarsnummer folgender 
»Den oanste Pioner« bragte i for- 

rige Uge fta Hubbard, Neb. en Berei- 
ning om et Bryllup, sder skulde have 
fundet Sieb dersteds mellem to Dan- 

ske, Hr. Frev. Hausen og Miss Gine 
Andersen, Dotter as en bekendt bansi 
Jomilir. Beretningen, der helt igen- 
nsm gav Jndtrtyk af at vcere siteoet of 
Venligihed for de forstellige Petsoner, 
der omtaltes, var strevet of en Mand, 
per for Reduktionen opgav sit Naon at 
oære Soten Olsen, Hubbard, Reh-, 
men undetstrev sig »Niels«. 

Dei got os ondi at maatte meddele, 
at nævnte »Soken Olsen« oed denne 

sin Bereining hat gjort sig styldig i. en 

ussel, lognagtig Optræden, i det han 
hat indsendt næonte Beretning for 
at hævne sig dels paa de agivozrdige Fa- 
miliet og oels paa Bladet. Mt om- 

iafte Btyllup hat nemlig itte fundet 
Steh. 

Vi tan naturligvis over for disse 
Mennester, der i nævnie Bereining ow- 

toltes, tun bede om Undsiyldning. Vi 
optog Beretningen i god Tro og gav 
den Plads i Bladet uden at ane, at en 

Slyngel oilde benytte et sligi Middel 
til at komme agtede Mennester til 
Lin. Fr- Landsmænd i Fjætn og 
Nær sendes der stige Meddelelser til 

Bladet, og det er førfte Gang, at en 

Danske hat været lavsindet nok til at 

optrckde som en flig gediegen Pjalt. 
Hvis der vtrlielig eisisterer -:t sligt 

Jndivid ved Navn Søren Olsen ved 

Hubbard, burde han drages til Ansvar 
ved Loben, og vi er villig til at betale 

Omkostningerne derved. Elsisterer han 
itke under det Navn, hsan hat opgi.vet, 
er vi villige til at udlev-ere hans Brev 
til rette Vedlomsmende, for om man 

muligt gennem Haandfkriften kan len- 
de Slynglen. 

Forbræudt. 
Mts. Chr. Nelson i Sioux City 

blev forleden ynkelig forbrændt ved 
en Gasoline Eksplosion. At hun slap 
derfra med Livet, lan hun takle sin 
Nabo J. Rasmussen for, der rev de 

bkcendende Klæder af hende. 

Smgrteu 
Fra inflammatorist Rhenmatismr. 

Bilde have drabt vor Son- 

Dr. Miles’ AutisPaiu Pills 
red? ede hatt-. 

»Vi besondre aebkuqe Tr. Mit-IS' Neu-» and Live- 
’l· illa for fels Aar siden. Min Dultm bavde Leder-ingl- 
vq en Nat-o aav henhe al Dem Levet Billet sont Vespe, 
hsokeltck di kahle en Ilaste af dem, oq mm Dust-n 
berste den-, tll hun var hell-redet Sldm da hat ieq 
bkaqt dem oq maa sige, at jea bar aldna staat andre 
Billet-, der aavlaa lim- Tlllkedsltiltalie lom mie. Vl 
beugte valaa Dr. Mllekslmi Paln Ville- med Wille 
Juli-eventuelle Vor Ssn davor lar ne Aar sioen in- 
flamasatsrilk Gine. Oan Ied laa met-et. at im erst-· at 

this vi ikke havde qivet bam Dr. Mileo·UIIki-Pa1n 
Wills. der hialp bam messen siehlilkcliq, vlldc ban 
vektct Dsden vis. Ieg er altld acad vcci euljvet Leislas 
heb til at role Dr. Miles’.l.sæqemldlcr.« —— Janies 

. Eva-eit, Alten« Jll. 
»Im var vlaqet med Neukalqla learn-is O landl 

lagen vatlg Urstamm lsk ieq nagte Tr· Mllea’ Anti- 
Paln sitt-. De er ca llklek uuk lot dpvedpine on 
Glutin-senkt Endau i Mache unbefalede ieq dem til 
en Ren mod stcek dpvedvlnr. aq i Ost-et al en balv 
Time kam lata faulende Ilthaqr. hol-ewian var horte- 
Vl Immer dem lFamlllen og findet dem udmcetkedefor 
de lvladellqe Mehlemmer. Stevets hsie Fell-sendet- 
qsr dem meaet new-»e. Bevftemodck fügen at ieq stal 
loktælle Dr. Nile-, at var det ille for Aufl-Palnkllls, 
lata btm taqer as as ill, laa laute mm Ikle bo den« — 

L- V. Mem-is, dehnt-, Montana. 
Alle Iyoteleee stelle oq genas-tem- den ltkste Flafce 

alDe.MsleI’La-qemkdlek. Stkv clter let soc om 
New-met oq jetefyqdommr. Adresse: Dr. Mllec 
Mehle-l ca Wan, Our-. 

«cHAMPl0N’-MEIERISTER. 
Iska ENESTE AF DEM BRUGER DE LAVAL. 

Meloristcsmes Nationngoreninxxs mde Asrskoovsntlov af- 
holdnss i Mjhmukss(-. Wis» 20de Iil 24(1(- Oktober. Dot· var 75 
Indmpldcslsksr til ils-n stun- singt-—Pmsnsirsks»Nun-euch som few-m- 
seoteredo do d)sgtig«ks«(- Mo-!e-rist(sr i praktisk mai-It Irre-r stut- 

Tmphslspt Sum «(.«’I«uupiun" for 6 Mit-modeer linnkurkevcellp 
der afsluttpdes Ved Ke.nw-nflonon, tljfaldt JUIm sollte, New 
swodetk Minn., miscl et Gjenmsmsnltspolnk at nf RUD- 

Guleimtsduillisn fut- (1(-tltoj(-Atp Anml Puints paa lcovvevtkmsll 
blov vundet of F. L. Duxl)nry, Uns-in Mus, WIL» med 9BZH POTMI 

Solvmkseliiillssn for nasstlmithce Ant-:1·Puints pay- Konventionen 
glk til M. Somit-»Faan llutcshinsui1. Minn., dest- ljavdo 98 4 koloss- 

De 5 Hislvhnsxxcsm sur hisissstck Antixl Pujnts I statetz et kund-S 
kommol Bcstmgtuing Teil Konkurr( nee, Mfaldt 

law-. P« U. Kinn-me. Strkswhcnzv Isojat. OTZH kamt-. 
N- Ii.J. YUIUMU Rubin-l ............. VHPJ « 

s. D. M. wem-. Ie»si»w .............. 93 « 

Ill. .R. l-r1kt.1.. anks .......... ’. 95 
Icqs. W. c. W-u««.·»1«r, '1«(-ugun(-xic. ....... 95 

Hmr engste uf diser pmsmlmsiudrsndo og alle andre IRS-IM- 
Ungsnumere med txt-it Poimml var frismstillest med De Las-als 
Flo(le--s(spamt()r, krimskfs ligesom Tilfmldet hin· were-r l eahver Uc- 
1igem NationalXunnimiom 

Et- 1)0 Laml Icamlujz for-klaren hmrlpdtsg en Do Laml sepa- 
«mt-or hist-wer til at product-n- disn hat«-sic- Kvallust af stum, os- 
hvorfor der er runskoljgd at Inn- mail-»in Smør pas sogen enden 
Mai-da Det« kkm Tau-es ved m- forlangn det. 
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13 Mit-r statts- 7s s- » von-( ansta. THIMDSUDHIA 74 connmof smce·r, Tone-wo. 
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ndke Sygdomme tilsanuneir. on n lev indtil de fld 
e las Aar anlet fon- udelbkedeltg. mange. man 
m erklätede Lügerne den for eu total Sygdost ob v 

streute-teile Mc ter. og da de lkle onnaaede He w 
elfe ved lolal Behandlung ekelt-rede de den for ndel 
redelig. Bis-entladen r bemst. at Kanns-d er en lo- 
itutionel Sygdom og riet ktüver tonltttutconel Be 
Indukt« list-I- nst-ten Curs, sadrileret af st. J 
denen co.. Toledo. Ohio. er det enefte lonstk utio 
elle Lägemiddel l Mut-lebet Tet takes indvendl '. 
Taktik-net Its 10 Der-aber m en Thelleiuld Det vie et 
inne vaa Blodet og Sd temets Stimhinder. De til- 
oder et dundkede Dotlat for ethvert Tit tilde del tktt 
m kam-e Stnv efter cittaläret M nesbyrd 
Ideal-: F. Z Ebene ö- o., Toledm O. 

Sülges hoc polhekekr. sc. 
all-s Fugu- Pms et de dedfte. 

En Julegave 
fra Amerika. 

As Past. N. P. Gravengaar d. 2 for- 
sgede Oplag. 175 Sider· Meget fmukt 
Pragtbind. — Af Pressens Udtalelfer skal 
vi ansprc folgende-: 

Bi bettenler Mille pan at medgive bang Von en 

god Andefaling. Pastet- Gravengaords Bett-agr- 
ninnet ck vriselta lorte klare i lldvilliug, tævnei Form 
og Hut-niemanden ssdte of en ndpmqet Hrlflentto og 
grebne ud as List-M Past. Th. Lungby i »Am-has 
Stiftettdendec 

»T» er Smaaslildringcr on Smaabettaqtninack tidt 
hell uendotnmellq kiqe von Poefi va Ovsattelie, alle 
bannte of indetlig nristentko.« Past. Th. Elmqulft i 
Mittel-Indem 

»Deine eneftaaendeisit Elngäk Manne vil 
den steck Gang-M Paftot V. Ajslhede i »Champ- 
Posten«. 

»Der findes i denne Jnlegavc flere nalmiadelig 
imulle Uqu I. Chr. Bay i ,,!Ilokdlnset«. 

Den er cn færdeles imul og passendc 
Gavc at fende til Forteldre eller Søskende 
iTanmark. Den burde itke savnes paa 
dit Julebord· Agentek ønfles i alle 
Menigheder fra nu til Jul. Sendes portu- 
frit for 8100 fra DAleH LUTlL 
PUBL. HOleE, Blair, Nebr. 

Skal De rejsc -- 
—. til Steder øst 

eller fyd for Chieago, faa bed Der-es lolale 
Agent give Dem Billet fra Omaha til 
Chicago med 

chicsgo, Milwaukee se 
st. Paul Banen, 
den kortest mellem disse to Byer. Tog paa 
denne populcere Baue forlader Union 
Depot, Omaha, hver Dag og bar Jor- 
lzindelse med Teg, sum komme ind paa 
Union Parifkc Banen, Burlington, F. E 
s- M. V. o.s.v. 

Prægtigt udstyret Tag med Paladsi 
Sovevogne, »Buffet« og Biblioteksvogne, 
vg Prier er ikke højere end andre Bauers. 

Angaaende nærmere Oplysninger med 
Deniyn til Bauer, Priser, o.s.v. fkriv til 

l-·. A. NAsIsI. 
General Westen- Asenh 

1604 Fuss-Im sit-, Omshsp Nob- 

Dee er met-e Kalt-ad l denne EW as Landet end all- 

J 

Grancl View College, 
dnnsk-ainerikanfk Ungdomsskole, 

Des Moincs, Ja., 
begynder sinVintertermin l. Drmuskt 

s for Maend og Kvinden 
Denne Skole er beftemt for dunst- 

amerikanst Ungdom, baade den, der er 

født her i Landen og den, som er ind- 
dank-ret- 

; Fnldftændig Undervisning i dunste- 
og engelste Fag efter frit Balg. 

Folgende Kursus tilbydes: 
I Prcparatory C()ursc, com· 
; mcrcjal Course, Shorthaml and 
J T3«1)ewriti11g C()urse, First Gra- 
Yde Certiticate C()urse. 
! Fremdeles Uddannelse til Lasten sg 
FLceterinder for danste Bsmefkilek.. 
!Religionsmtdekvisning med pas-ist- 
! gende Konfikniation, vm Instes. 
I Stolen er ogsaa for saadanne, so- 
I sager en almindelig Uddannelfe ellet 
lUdvidelse af Kundskaberne ita Felse- 
! stolen. — — 

i Foruden Engelst og Dunst tillige as- 
dre moderne Spros, Historie, Naiv-feg, 
matentatiske Fug, Sang og Musik« Sy- 
ning og Haandarbejde for Piger. 

Foredraq over historiske og litten-te 
Æmner. Gennemgang of sode Digters 
varker. 

En fortrinlig GymnafiiksaL advan- 
kek Kosten og gode Værelfet. 

For Undervisning, Bolig og Kost 
815 pr. Maaned. Stolen hjælper til 
at betale Elevers Reisendgiften 

Skriv efter Katalog. 
R. R. Bester-Jauch- 

» Pianoet 
F US Orgleros 

!.- Lan giv mig Nitsch-»- 
ningtil atgiveOpiysi 
ningekangaaenheskbs 
fek og Betal u- soll- 
kaak, og man nat fin- 

: der-ringen hoc bedie- 
Betingetfetattil 
Oplvs naak De ’-- 

ver hvad De stinkt-. 
Pia-no ellek Orgel. 
Carl sinnst-Od- 

.« Minnesp01is Music 
— L Compsny, 
-««- M NicosletAvqu 

Minnespotl-.Uins. 

Alter-Malerin- 
og andre Kunst-statuten iaafonc Ppriraettm Wucher 
samt Laut-statis- vq Mariae-Steuer o. s. I-. IW 
imukt og billigt. I Bedste oq fineste imponeade W 
(1’ul)e coloru) oq prevent-d cis-ums beut-dies 
Bestillinget modtages paa quninget nimm-rasten 
.oi.v. H.JENSEN, 

18 North Main st.. Councjl Klass, Is- 

o 
—- 

»,1Ptle-.og Fsstel Kot-E - 
St I conc- Postlcokt yll »8kstko. « 

Piave-schauenan ojk Zog-, smn tut-Unta- 
Bebamlllnk o- lcuk for hvct eine-te Vukktkt 
ssPiles(kl-kmorkholcler), Fisches-, sue-r o ists- 
dre sygdomme i Reetum sende- ttit t. est 
tju cahvek Adresse. 

p 

KSA Mos. O co. 
popun A« — sammt-aus m 

Mødre. 
Bank eller Pkngl hell-redet Me- dvii des sind-, 

tldc fan Born vcse Senqew Der gives en tot-Ist- 
kionel Maria« her-tor, oq feg Ikal Ienbe ever en Ins-II- 

ninq vaa ea enkel Djemntebehaitdling, sont hehr-dete- 
ntit Barn og mange andres· 

MAS. O. solt-Osts- 
Box D, Not-se Dame. Inei. 

. 

Gw Agt s 
0 

Da jeg stadi modtager Breve fra lideni 
de Landsmfen iom später Opf· inq am, 
hvorledes Ieg efter 20 ars Lt elsek blev 
uldstænbig hell-redet af en kkoniik, new-i 
Sygdom og Pungbrok (V·e1rieocele), Im- 

jea anmodc om. at 2c Frunekrke lediaqec 
alle Forespsrgslen 

Oslth FAU, M III, West lll- 


