
Sönderjylland. 
Jldebrand. 30 Sitt. Kvakg 

mochte-note Aaret 1903 begyndte for 
Rødding an Vedlommende med en 

Jldeorano. Nyaarsmotaen i.melletn 
Kl. 4 og 5 opstod der Jldløs i Niels 
Aallina den nngtes Gaum som totalt 
nedbræ.1ot:- Alle Længetne, der var 

straatcktte og satninenbyggede, var i et 
Nu omspasndte af Luerne, saa Beboerne 
maatte nd acnnem et Vindue i det 
blottc Lin-ten As Kreaturernc bleo 
knn Destcite samt noglc Ungtvasa on 
Svin rede-ede, hoorimod Der inde- 
lsmsndxe omlring veo Izu Stoffe-: 
Kvaskx Jlden er naturligviszs paasal, 
derom et der itle kkclte Meninger. 
Der er for qjort Forføg Daa at 

sætte Jln paa dennc Gaard, vismol tre 
Gange tioliaere, saaledeö ext Gang i et 
Hass, som stoo tæt ved Gaarden, og 
en anoen Gang fandt man noaet Trek- 
vcerl E et as Udhusene ovethælot med 
Vetrozeunn Nu var man kommen libt 
til Ro, men nu hat scetlig de Veboeke, 
som bot i sttaatcette Hufe, igen faaet 
Slrwl i BIJdet 

Jlden er opstaaet i Kornlaoens syn- 
vestlige Hjøtne og opdagedes omkrina 
ved Kl. 4. Inden et Kvarters Fort-b 
stod alle den straatcelte Gaaeds Lern- 

gek i Lucr. 

En Metgelbanr. Paa et i 

hjortlckr Kro as samtlige Interessen- 
ter afholdt Mode vedtoges sorledens at 

anlcegge en Metgelbane sta Nis over 

Statsbanen, hvottil der er givet Til- 
ladelse, til Byerne Lunderup, Miets, 
spioniert-, Kasø o. s. v. Man menee 

at kunne komme i Gang allereve forst 
paa Sommeten· 

Pan Stinnetnr. Da for 
nogle Dage siden et Tog lom nordsra 
til Boo, saa Lolomotivspteren et Styl- 
le sokan vaa Bauen en Piae, sont ille 
gjoede Mine til at gaa as Besen. Han 
maatte-da holde og saa en Manb as 
Jernbanepersonalet hen for at faa 
hende bott. Det viste scq ca at være en 

ung Ptge sra Boo, der itle var rigtig 
i Hovedet. Hun er nu bleven fort til 

Sindssnaeanstalten i Sieg-nig- 

«
- 

1lvcjret i Ilordborck Ler 
som alle lieu-te hat Storm ca tltean og 
Totdenftmxd Vzi Haglliyaer tasznpct km 

Herredommet, met-S Julen fiod Paa. 

Regnslyllene er meget leert-anme, da 

Vandmcnaelen mange Steckt Var ret 

foleliqx men Zamfærdfelen i Julen 
bindketcis ilte faa lidt red den lmlende 

Storm cq de opblødte Vejix Doq be- 

reite-H der Este om nogle ftøkre llbcld 
end noclc tnilfke Ruder oq spliiitrede 
Tagiten. 

s-— 

Vl i i e r U o c i k. Forleden Nat 

trat et heftiot llvejr op fra Sydvejt med 

Lvn og Torden. Ved Totiden verkle- 

des Beboeme i Toftlund af deres qode 
Søvxi ved et toidnende Brug. 

Ei Lnnnedslag hat fundet Sted hos 
Sven Polilsen i Agerslov; det odelagke 
en Del of Farver Christianseng Jud- 
tetninger, som er anbragt i selve Ef- 
endommen. Jlden blev slultet af Fol- 
iene i Hufei, for den tom til lldbrud 

huiet er teglhckngt 
— 

Neddrændt. Becls Enleg Kko 

i Bylderup er fokleden nedbmndt til 

Grunden. Beboekne blev vckttede af 
Raboetnr. da Jldens kafede over Ho- 
vedet paa dem. Sau godt fin intet 

af Jndboet teddedes, og to Plage inde- 

btcendte. Enten og hendes Ssn var 

sfaa resolute i det blotte Linned at red- 

.de alt Horntvctg, tre Svin og tke He- 
ile, faa tun de to Plage, fom stod i en 

enden Bygning, indebmndte. Hsier 
C. h. Sonnitsem som ogsaa boede i 

Strom keddede sig i sidfte Øjeblit gen- 
nem Vinduet; as hans Butit blev in- 

tel ieddet- Bogek og Penge bkændte. 

Man mener, at Jlden et opstaaet ved 

Lynnedslag. 
Sprsjtekne fra Bylderup og Buktal 

var msdte og havde not at gste med at 

begeænfe Jlden til den angrebne Pyg- 
ning. De brandlidte havde fotsikret. 

Gkainby Gestgi.vergaard 
solgtes i Gaat ved Tvangsauttion. 
Rentiet Gaarde fra SIndek-Otting 
ved Hadeislev sit Tilsiaget for 29,000 
Matt. 

»W- 

«Det Innersten et Mitytel Inn-doe! 
Mond Bitte-s hell-erhebe mig for et irr-gre- 
Itst Udllet over liele Leaeinet Jeg «er 
me et keinem-neing Miiö Julta Fil- 
bri e,Weft cokmvell,Eonn. 

Sinulet 
opsamlct paa min Finsterij 
lAfG-B. Christiansen.) 

(Foi-tint). 

10.Paa Vejen til Fern- 
da le. Med qlade Stemninger on 
Folelscr og tatnemnieliqe Hierter stil: 
tei-, nllerede Dagsrn sprend Krcdgmotet 
stuttede, nogle Venner fra oSPaftorerY 
ne P. L. (5. Hausen, Stir. Haufen, 
Il. H Jenseit og andre. Turen kom- 
saa endelig til us andre, da di bød 
Zelnmfollet og tskrstonvenxierne dort 

isorelntsiqe Fnrvel 
» 

Lindnu førend vi toq med Jldheste1. 
im Frekno via Inn Francisro titt 
fekknmke et Inn Lvhow k« link-1 
Vedertocrnelsegstund hoc- en af Vermei- 

ine i tfaftcn Det Mode var blinde et 

Annneincsde og et Fnrvelinode, et Glas-. 
-de—:- og litenfnnsmøde et Mode, der 
"mi.1dede miq stcrrtt sog ftønt om hint 
underline Mode, der forefaldt ved en 

VES- Lejligl)ed, hoor en tille Samlinn 
cf frygtagtige Venner vnr samtede 
med hvcrandre. Pludselig, sont de 
san sadde bedrooede og forventningss 
fulde, stod deres dyrebareite Ven, Je- 
sus, midt iblandt dem og fande: Se 
mine Hænder, at det er mig. Og det 

hedder: »du bleve Disciplene Alcid-e, da 
de san Herren«. 

Ja, det var det forfte lille, hellige 
Samfund paa nnteftamentlig Grund 
med dets store Stifter efter Opftandel- 
sen ftaaende i dets Krebs. O, Gud fte 
Lob! vi kan endnu lige saa virtelig 
erfare Herrens forunderlige Rammel- 
fe sont dcn Gang. Jtte underligt! 
Gudg Folt er Kristi Legeme, han er 

Hoved Guds Menighed er ,,Lammet-J 
Huftru« --— Jesus felv er Butngm- 
men og Bruden glceder sig i sin Brud- 
gom- Det var noget cif denne liflige 
Vrudgomsglcede, denne, de helliges 
Iamfundsspletse, som vi videre nsd 

stimmen ined hverandre den fidste Af- 
ten, jeg var i Eafton eller rettete i 
Olecnder. 

Hvor sandt er ikte den longelige 
Zangerg Ord: ,,Dct er godt og lifligt, 
at Brødre ogsaa bo fammen.« 

Jini.dlertid nlt, som man siger, 
link en Ende, onsna litnds Folthedee 
tvægelsegftnnden Opbrndet maatte 
til. Et fidste Farvel J en Furt as 
Zted med et ruft Køreteii Linn nogle 
Tieblilte atter i Frugtftaden, Fres- 
no. Ene et Par Timer. Ved Tolo- 
tiden es Stets i ilnoende Furt efter 
Inn Franc-ists ren, viitnot itte liel 
Zige, men doq itore Stad. 

Eiter Aftale ftulle jeg her mode Pa- 
ftor A. H. Jenseit Jngen Hindri.:iger. 
Zaniiraf med Paitor Jenien efter Be- 

itemmelie. En lille Runde i Bi;en. 
Billetterne i Orden. Middaki Kl. 
to Afgnng med Domperch Don et 

endnu, som jeq ncer havde gleint. Hele 
Formiddagen san jeg nu og da i al 

Hemnielighed til mi·i behagelige Ref- 
sefcelle med ftevtifte Blitte cg tcrntte, 
mon han virlelig bliver sofng Mon 
du? Ja, vist spøqede det san voldsomt 
i mit Hoved, at ieg ncrr var bleven 

fssng paa Landjorden Med frift 
Mcd paa Studen. Afganggsignai. 
Stolt pløiede Damperen ud gennem 
Snn Francigco’s vældige og stattha- 
ede Havn O, henrivende Syn! Mit 

Ihjerte frydede sig ved Herrens mitfe- 
’stcetiste Natur, men, Gud fle Lovt end- 
inu mere ved Sie-beten selv. Snart 
va: vi uve pas det vckivige Pacifit 
Ocean. Og, tcenlte jeg, her tnn du 

rigtig filosofere over inangt og meget 
og dritte brændende Spsrgsmaal nied 

din gode Ven. Men —- —— — al, 
hvor er han? og hvor bliver den heteFi- 
lofofren af? Vennen er hvor? Natur- 

ligvis paa Ryggen i Sengen. Al! Be- 
flutningen snart taget. En, to tre den 

samtne Vei. En rolig Stdn. En god 
Hvilr. En støn Morgen Herren be- 
varede os. J Land. Et hiertelig 
»Gud sie Lov«, det var vort Morgen-1 
osser. i 

11. Ferndale. Hen ad Kl. 2« 
rullede vi pr. Diligence ind i. den lille 

trivtige By Ferndalr. Stsnt ventet 

baade af Vennerne der og as Prasse- 
fruen havde vi ncer overrumplet dem 

alle. Men Binden drejeve sig i en 

Fakt. Fruen var snart herre over 

Situationen J en Haandevending 
sad vi. og nsd med stort Behag og Glie- 
de, hvad de havde bered til os- 

O, hvor losteligt er dog et Hieni, det 
vil sige: der hvor man elsier og bliver 

elstet. Priier vg lover beeren hpjt 
derfor, alle J. ivm er saa lytleligr. 

Lordag Akten. Til Studium, til 
Ben, til hvilr. Ja, men, bvad ellersi 
En Modtagelfestomite melder sig. Et 

hierteligt Bellt-mitten En Jndbydel- 
se til hilsem til højtidsfest, til at 

mode en hel Stute af Samfundsmcend 

En stor Sol i Orden, et langt Spi- 
seboco cg en støn og for mig ufor- 
qlemmelig Alten, en Aften, et Mod- 
tanelsesmode enestaoende i sit Slasgiix 

Stiernelmnneret og Florssanen dejes 
de derinde i Salen. Blandt andet 

greb jeg Anledningen til at udtalez 

As alle mindre Notioner er der ingen, 
som jeg hellere vil lilhore, end den 

tollste Italien med denz forllndzr 
lige Historie, do blondt alle store Na- 
tioner i Beiden er der innen, som jezi 
helle-re dil tillmre nanr Talen er dm 

e: nndet Fordeenelnnd is— end de fore 
Its-De Stater.« 

Ic, nandelig Henseexide pcqer Stier- 
neimnneret Nu dort stere, eoine Hiern, 
Himmelen og storgfanen Peger pao 
Beim til dette Hieni. 

Jn, Venner tal for den glimrende 
A.llodl.1gelse, J bod mig bin Lordag 
Aste-in 

Zondngen, ja del dar som altid den 

store Feftdan. Trodg osende Nenn 
llhi rst dar just i Regntiden), var der 

dog qonsle mange Foll samlede, og vi 
incerlede Herreng lendelige Ncervcrrelse, 
som den der strøede Ordets dyrebare 
Sasd i vore Hjetter og lod baade Nan- 

deregn on Solslin falde over Sekten 
Vi sotvente nt Sei-den flal volse til 

Herreng Ætr. Kun et er mit Ønsle 
for eder,lære Ferndaledenner,o«a det er, 

at de Prcedilener og Foredrag om 

den sorenede dnnsle Kitle og dens Op- 
gaver og Samtaler, som di delte 

stimmen, maa ssre med sig srugtbare 
og velsignelsesrige Folget-. 

Om Ferndale lon der siges, fom en 

as Vennerne sagde derude: ,,denne Dal 
et, om ille den bedtte, saa dog en god 
Plet pack Jorden«. 

Daten er lun omlring 12 Mile lang 
og 6 Mile bted, men neesten grø.i og 
stugtbcr hele Aal-et rundl. Der seel- 
ges Smør for ca- 860,000 om Maa- 
neden. Bote Landsinænd tillommer 
Akten for en god Del deraf. Mange 
of vore Landsmænd lom fatlige destil, 
men sidder nu i det som Blommen i et 

Æg Ja, vi glcedek os ved voreLafidS: 
mænds gode Fremsltidt ogsaa paa del 

timelige Oinraade. 
J lirlelig Henseende hat vore Ven- 

ner i Ferndale i de senere Aar gjort 
betndelige FremslrioL Der er en ille 
lille Menighed, soin hat bngget sig en 

stor, smill Kirle paa ceqte luthersl Bis 

og en poen on rummelig Prceflebolig 
Ja, Gud velsigne dig ftorlig, Menig 
l;ed, samtnen med din Præst til Hei- 
kens Ære og Sjoeles Ftelse. 

Til de usorglemmelige Minder fra 
Ferndnle dil ogsaa de Koreture hole, 
sont Modtagelseslomileen sorgede for, 
at jeo fil, seeklig ud til Oceanets Bkeds 
der og Parodig ldek er nemlig en lille 

Plet dernde, som man lolder Paradig). 
Men Paradigtnren, den dar lragisL 
Knn nær ved Patadig ved Floden, 
men itle coer den. Den Lcrrdom fil 
man i alt Falk-. Dei er vansteligt at 
loinme til Parodie-. Endelig den sidfle 
Atten. Eri slon cg mindevcerdig As- 
ten. Tal for Model, Tal for Assledk- 
seiten, Tal sot de 890, du log«de, Me- 

nighed, til min Reise. Tal, leere 

Pkæslefoll, for al den Hyage og Bel- 

signelse, sont jeg nød i eders Hieni. 

1:2. FraFekndale En dejlig 
Morge:i. Afsted tidligt om Morgenen 
med Diligencen til Stationen. Pa- 
stor Jensen folget mig til Eurech 
sluslen srygler vislnol hvetlen Gud el- 

ler Menesker: thi han sarer afsted med 

os, som det var ham den ligegyldigste 
Ting as Beiden, enten di bleo paa 

Haldvejen, eller vi. blev tilsolede, saa 
vi lignede en Morianer. Men det verr- 

ste var endda tilbage, slønt jeg trostede 
mig selv med, at vi var lomrnen et 

godt Stylle over del verste. Pludfelig 
holdt vi. Vejen dorte. Floden havde 
slyllct den dort paa Grund af den void- 

somme Regn og de tivende Stamme 
Hvillen Eventyelig Tur, vi nu sil. Ned 
as Diligencen i en Fakt. Med stor 
Besvær ud en hel Flol i en lille Baad. 

Hveet Øjeblil udfat for at gaa neden 
om cg hjem —- om ille Herren tager os 

paa sme mægtige Øknevinger. Nu hell 
fast. Jngen Landgang. Kun een Ud- 
nei: Paa Meneslekyg. Det var tredie 
Alt. Pan Færges Paa Bogen Toget 
flojter. Afsled soa stattl, sont Rem- 
mer og Toj lunde holde, lig Slrædde- 
ken,somTyoelncegtene havde rullet sam- 

;men i Tæppetne og lastet i detes Inve- 
vogn. Da den lille Slrwdder bliver 

Dem over Situationen, lommer ud as 
den forste Fotfippelse, faa afsted med 

lalle Tyvelnægtene. Bel, Kondultoren 
Yoar dog en lille Smule eiviliseret. Rolig 
venter han, til vi sil os taget en lille 
Bitte samsmen igen. Aand havde vi« 
men vi lunsde lnap aande. Dog, vi er 

inart alle over hele Forslrcellelsen. Ro 
i Sindet. Naar Eurela igen. Dej- 

ligt Bein sFite Timer føtend Dame-:- 
rcn afgaar. God Tid til Samtale. 
Enine: »Den forenede dansie ev. lutl:. 
Kitte« og »dens Opg.aver«. Resulta- 
tet af vor Samtale: F ce l l e s G l ce- 

d e over Herrens store Naade mod os, 
at di fik Etsiftence som en forenet 
Kiste her i Landet Fallees Glæde 
over de mange Organen Herren hat 
taat he.i til os at lose. baade mer« 

Hesisnn til de forftelliae LUZiSfioner, 
Litteraturudbredelfe, Stolevirlfomlycds 
cg Frwrliahedsanstalter m. m- l 

Fælleg Gltede ca Tat for Gnde 
lineth Fremtomst ca Udoitling rundtl 
omkring btandt neu Men veo Siretx 
af Glcederne i Herren ca hanS 
Gernina maertede di vi- ogfaa 

V i l t a a r e n e, Paa lwilte vi 
lnabe enteltviszs oa som Kirkesamfund 
at tnnne sitt-de frem ad Herren-J gute 
da velbehageliae Stier. Dette kan tun 

ste derved, at Helliaaanden, 
stristi Stedfortræder, rigtig helt oa 
ufcrbelwldent faar Lov at raade over 

os, baade i vore --— Hjcerter, Hieni, 
Menigheder, Sanifund oa Samfunds- 
virlfomheder. Vil di bøje oH for 
ham, saadan fom han møder oå i. Or- 
det, de profetisie og apostolisie Stets- 
ter, saa lunne vi forvente stor Naade 

oa Velsignxlfe fra Herren til — »de 
helliges fuldlomne Beredelse« og 
Stater af vantro Menneslers Vættelse 
og Hedningers Omvendelse til chen 
paa Jesus Krifttts. Maa Helligaan- 
den mcegtig komme til at taade, dan- 

ne, lede og styre rundt blandt os alle 

Vegne Det er Hovedlagen 
netop paa nærvcerende Tidspunlt — 

i denne med Storsnløb fremad farende 
Time-perion Maa dsisfe Tanter 
gemmes til nøje Eftertante. Men 
Tiden er ommc. Et endeligt Farvel til 
Pastor Jensen. Tat for Timerne, vi 

tilbtagte Paa Eurelas Gaben Tid 
at gaa paa Studen igen. Farvel paa 
Gensyn til Aarsmødet Dejligt Vejr. 
Kun lidt Blæst. Yndige Solftraaler 
varme og vedekkdægende. Mægtige, 
inen dog rolige, rullende Bølger med 
Vintcn i Ryggen forte os hurtigt af- 
ltcd mod Maalet —— ti·lbage til San» 
Francisca Mange underlige Tanler’ 
faker aennein en ved at fejle langs 
Kosten paa Pacifil Ocea.«.et med Ver- 
ran størfte Fremftridts og Friheds 
Nation Paa den ene Side og saa det 

ftore saataldte himmelfte Riae, Kan 
ca Japan paa den anden Side misdt 
i et arueligt Meile af Hedenftab. Her- 
re hjcelpl Hjcertet fyldes med Tal oa 
Lon, fordi man bot og bysager under 
vort tcere Stiernebanner. Og dsog, 
lcvet være Herre.1! det gener ad Dag 
i Solopaangens Land saavel sont i 
Kinn. Vor lære Pastor Winther i 

Kamme Japan, torn oasaa, sammen 
med Huftru og Medhsjeelperen Jenemu- 
ra vg hans Hultru cg hele Wirksamke- 
den deri.1de til at ftaa for min Tante 
med Tat og Ben: Gud, feel-J mange 

Japancfeke ved vore Venner. 
Attet en yndig Morgen. Hemi- 

vende Jndsejling. Lan-dgana. 
(Fortfa-tte5.) 

,,.ll’-alanus«. 
tin af den daixste TIgLiings Muster-i 

dccrler er Fr. Paludan Müllers »Fu- 
lanus«. -— Kalanus er en indi.fk Sand-» 
hedgspgser; l)an grubler Dag da Natl 
over, hdorledeg denne Verden slal blive 

rcnset for Uretfærdiglyed Saa hører 
hln om Alelgander den Storc, son· 
jqu da foretog sit store Tog til Jn- 
dien. Kalanug tomnier og ser ham 
og stralg føler han: »Ham er det, soir 
flal føre Retfakrdighedcn til Sejr i 

Verden.« Han følaer saa med Alelgsl 
ander hiern; men der lonnner den slores 
Stusselse: Han ser Alessander be-» 

rnset i lese Kvinderg Selslab. Saa; 
ftor og dyb er hans Skusselse, at hab 
derefter opgiver all og brænder sig selr 
paa Baalet efter Jndiernes Sti.t. 

Jnde i elhvert Mennesie lidder en 

lille «Kalanus« og langes efter Lug 

og Lytlr. Men denne Lyslængsel i 

Mennesiels Sind griber saa ofle sejl 
En af deng hyppigste og meft strean- 
fvangre Fejltagelser er den: at vent- 

Befrielse, Lylle og Gliede fra del sand- 
seberusende, enten det faa er de stærls 
Dritte eller anden Kødslyll, sonr las 

slukle Sorgen nsogle Øjeblikke oa got- 
Menneslet lil ,,Konge for een Time«, 
mcn fom al Tid fører til dyb Stusselfs 
vg Nedvcerdigelfe. 
En- af de sprgeligsteTanker er just der. 

at saa mange griber fejl og soger Glaei 
den der, 'h-vor nelop Sorgen bor, rg el 

af vore inderligste Ønster for os feli« 
og andre bør vcere dette, at vi mere oa 
mere maa vokse i Erfaring af, at Lyfel 
og Livel —-— som aldrig findes i 
det sandstberusende —- tun finde-J i 

Jesu Krifti starrte Kærlighed 

viattesxiiisisätävim s s 

s s havae wretygclom 
Tasimler at Minder bar Ilvketvgaom og aner net awa. 

STIMME Wäkuek Stock IMVMM äI seit fokfkillllge Ischlllcaicilh swamp-RGO 
Fivlndisrlider ubeskrivclige Plager, forbi 

desrsss Syst-Ums Natur iite er rigtig for- 
stuuel;i munge Tilfkkldc under Lægclschaud 
Uns forledis dctjlattro,at dct er Lamm- 
usrfygdom cllcr kuindklig Svaqhed af en 
cllcr nndssn Art, der er Aarfag til dercs 
llpakscligljedJmnr det faktifk er Uorben i 
«)L:1rrr11s.s,som er Hovcdaarsagi del-es Lidcb 

Tut milde og ovemrdcntligc Virkning «af 
den vers-umheme Nyer Oel Blcprclncdlcnt, 
LET. Sumer Ewmnpidlioot forlmczeg hur 
1j;3t. Trn staat haust z;x1111dct, Pan ums old- 
UI drrlsge Hclbndrlscr m de· men haaxduals 
Zxdc T !fælde. Eu Prgoe vsl ovkstbemfe en- 

z«s.r-or—og Des kcm faa ’cu Provevlaste feudt 
im mcd Vom-n. 

Ulandt de most hemmte Helbkcdelsesosmaaet vrd 
T«-««-,k1pnl 3:n-1nui--:lnmtct den« n( offcnlltgklmt i den-te 
this-. tu Ruer im« note Lcescrm ug dct lalckklic »in( 
m ksc lmieilc Tuner sum chs for de vldnndcklme 
s--slnscdl-ndc Esexxdonnuclmlnder i dctme stotartedc Ny- 

rlsii txt- 

"Läqeknc sagt-c. at teq hat-de lasen Nur-- 
fyqdom." 

Bauern Inn-C Jnlx lö, 1902· 
sk. IMMU F Sp. Binghamwm N. Y. 

Mino Hektor-— --ch-1 Sygdom hegt-note med Smekle 1 
nun Mai-e oq nun Nyxh fau alvorlcgt at kct fytltes mig 
jun mn del var Anme. der flar nirg. Des blcu be- 
lmndlct af to nf de bedite Læqkr 1 Colmlyel, og lunmls 
weh-en steh-c. III-en at sein tot-Most It set m- 
ndetvsght«, sol- Csk III-II m nun Syst-»mu- De 
imlalle nng ulleiammen at zog huvde Arrest I Matten 
og mcmlle do melels sna fvng, al jeg Mc kunde Ema liebt-e end et Innancdsaammelt Bam. ogje veiede un 

wwwan MinBrodkrfaa en Tag en viå Deus 
Aveltsgscmcnt om Smam »Notat, den fortrinthe Note- 
metncuk Pan tjolm tu « lasse til mig i Apothelen 

s 

og jcg tog det. Mut Familie knnde je en Focandting 
Daa tmg lu del beim-. san dc auflasscdc mere og xeg 
dedvlcv at litt-ge Zin«.mn)-Rool regrlmrchtgh ch vuk 
illa sung ok; umkzuult ut del lnzx en likl Tel sur at bygge 
lntg on Hut-n- Jcsx il liu Huld lulch Date Oliv-ww- 
tllouL oq vekcr l—l-- Bund. nkk linmclvonss sur nnnMand 
oq Brpder. Sluanwskjwnt nelhrcdedc aus-L est-rat Lee- 
gckuc ttlc havoc opsmact at more klug cu ouutlc Gab-h 

MU. M 
Pdöveflaske af Stumm-Rock Iendt fris. 

Rednttioiisheinarlning. De kan faa en Prsvcklafke af dette Middel. Svamv Root, 
sendt fnldstckndtg frit med Posten, samt en Bog. der fortlarer alt angaaenve SwampckRoot 
oq indeholdende mange Brevc meo Bidnesbyrd, modtqgne fra Mænd og Kvtndeh sont 
sfylder ums gode Helvred til den flokc. helbredende Ejendommelighed ved SwampsRoot. 
Naar Te striver til Dr Kilmer ö- Co., Vinghamtom N.Y., glem da itle at nenne, at De 
læste dette qavmilde Tilbud i ,,Daust.ken«, Plain-, Nebr- 

Te lan lobe den regulcere zu Cent og SMU Flaske i Apothekerne paa ethvert Steh. 
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sur(·hnr(«he«s nnd Sumin Sc11(«)18. XVith Uns-sinds nnd 

lspistless for thi- Chnnsh year-, ()r(1(-rs sur Ministerial 

Art-. Drin-vors ist«-. By anthurity of this Ev. Luther-in 

August-»in stnmi unil rusnniinontlotl at the nnnunl 
(·«nfe«r(-n(«(- »f« The Danish Evangelirnl Luther-un Church 
in Ännsricn in Nin-inu. XViesh NOTI- 

S"1k Noth .................................................... .. .50 

l«(-iiths-i«. wart-r gratiih gilt title ................................... .80 

Turkpy i«-«·«(-c». gilt crshs sind tit1(-. wund is»rners. lksiit ming 1 75 

l-«inc(·.11s.giltst-»danntitle. ruuml vornen-. gilt enge-» ........ XII 
Fins- (’111t·. tru» griiiik gilt prispznnci title. koiindcm«:1m·s. gilt mich I. ZU 
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church Service-: Zluming Sen-ich Il·-1)-(’»uiii«iiiimi with tiicsls«i1l1d1-)r- 
ninkx Sc:rvit"e. ils-h- («·nnmnninn withnnt this Full Murning Sirt-Visi- 

lOVpninks Sisrvii-i-. l«it.«in·V, Hiirixtl tsf th« Dur-L Order Uf the den-iu- of 
thi- Snntlny seh-mi- 

Hymns- l Th( chnii h Yo ««.u Il The (·hiisti1n l if( IIl l)0xr)lu;., »sic: 

Oespels and Epistles km th( Sunci Us- nml lcstivnls uf the ( hin« h Y ent. 

tugether v ith Urssls rs for .«V««·s« -«««l Jl( h iuitl l r-« ( rs iui Public 
nnd lIrixntc (1cx«tiun 
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sTEELPEIs 
me sum-um pens Nenn-same Iso stylos km« komm 

sosd by All stsilonsw 
woka cum-spa. ku. EZTIIIICOI sTIIL III co- 26 Iqim si» im- vors-. 

Ein-Wink 
l««r siile hy Ihm-Ists l«i"Tii. Drin-. I-l(,)r81—:.lkl;1ir. Nebr. 

dehed helbrededes 
ikke ved noget Midclel, för «Ac-— 

tina" opdagedesk 
95 Provent us all-'l"tlsu-I(10usl)ovhm1. ckok or kom. 

l 

met til vssr Kunst-ilsan ·-r bwnlmltsr at Itmmsk Kn- 
Ist-sit 1 llislpiosn ug (l·-n mliltro Greisan Inst tmer- 
Ons Inn llkkn mutet-, Insorkur Holbretlszlstsr vo-« Ort-I-· 

ng umer las-»H- Imllkr sum 
Uhu-L At cis-r tsr on Mon- 
simlwlls Icllk for Form-if 
quijtgjdms du« life-r lmq 
was Brit-un at Attctknk Ars- 

Utm lu-!br0(1(-r ums-m Amts- 
mm linmchltlsk small l Hul- 
svm »zum Lunmdtx Furij 
lolso ssq li()v(«dptcm. sit-tunc 
ein-Hm- eller lndtrotte Ists-l- 
üos Kisten-It Vl kamst-got- 
llnmlrwlor us Bravo now 

ihlmuidm k. W. llnmnml, 
ISA Wnlnut St» Springst-Mk 
blast-» seither-. ’·A(-U-n- hol- 
hrotlodos um« lus- t; Aisr mun- 
mul deheth Oft-Nat um- 
sndm Mliller tun-des »Jme 
Usle Pia-tm- W. H. Mai-. 
Inst-no. TU» sinnst-: »Ar- 
tluulsølbkndede tmn Unsinn 
im- 40 Aut- »amme Ductus-! 

o« »Mme infbvdrniv Ins-I- 

clois syn." s. Ic. Thon-w. Allmlzustass Avo St. 

Anthan Pan-k. st. Paul. Hund« sknvmc "At-Unu Isol- 

brmlmits mtn Futter knr Katakkh o» tut-u lmvtætj 

piia dut on- Oro » J. Z. Slmkh kalt-davon. Wash» 
IIrlvcsrs "Acslnu bus- forbøtlkoc mm Hort-lag vgl 
Ml Ort-il quvnot mlne Glas-« N. J. llykno. Armes 
Gran-. 's tst aktiven »denn-I tut-« qjurt Männcher 

km- Iulqz Jan helhkmiede miß tus- Kudurkh og Ton-(- 
Mrnzlussk Ikko spok at sumrrh ollok ’l’usghdttgs 
hml nn." 

Actina sendes paa Pröve. poktolrit. 
Bonn-( us tolle-t- sluslv m tm um Den-ou 1’llfss.ldis. VI 

stier Matt trtt oq absolut Bevlg tnr Komm-folgen 

In norman bog —- Pk»t. Wllmns 100 Skloks "ch- 

dumm-F tm Muts-wes« krit. Adressm New York nnd 

bund-m Ulsctrtp Asaoelutlom Dem. M, OR Wslnut 

sitt-ist« lcnnsnal’1ty. MO. 

Don-T Be Poet-Tot 
,-. Tisc- the genuan etlian 

Iockv MOUNTAM fcs 
Msüe only by Muts-on Mosi- 
clne co« Most-am Wis. If 
keepi- yoa welt. out Etsc- 
tmskk ku: on esch psclcssq 
prich1 ;,;, ccc«0..s. Novek olu 
in .- l-5. Accch no sub-V 

Montana-eins III-)- AU« M Ckllsclsh 

Bedst for ...- 

—lnrlvolclene. 
Hoics TO Mr Mr en rcqqmasesiq fund Awan hve 

Tag. er Te jtm rller uil blmc det. Ovlo Mai-en i 
Orden oq vtkr mik. «Lsi·f1ik1»i1kcndc »Y- iblck elle( gifthe 
Billet er farlms.-. Ton lcttisfth lcdflc Maadc at holde 
Snshsmct mit nun c: at jage 

cANDY 
OATHARTIO 

»Mit-z- O I 

IV wonk ww YOU 

spis dem ligesom candy. 
Behagen-km virtsommcy smaqu qodt oq ask gebt. 

Eva-like site-, oq soraarmger ikke Smertct eller Kvalme. 
m, As og 50 Ets. m. Box. Striv esker fri May-for- 
snninq og en lille Vog out Stntdhed. Adresse 

sTBIeUNU REMEDY co» 
chicksgn ellek New York. 

Hoch Blodet rent. 
50 YSAI8· 

EXPSKIENCE 

PATENTs 
f Tau-c III-Ins 

sum-u 
com-meins sc- 

Anyons sending a Ilion-h start nosokirelon any 
mitnle sum-klun- mir apum-n skoo w iotlmr II- 

t 
Invention ts pruni-bis nistenmth kommunka 

« 

Unn- atktckl tmnllclentluL llumibnnl on Patent- 
sunt tret-. ( most s sgssisy for sotyttklnkkatomh 

Pult-mit taten ! muss-l- Munn s- tu. kooslfs 
wes-U wirke-, without charge-. tu t is 

Sciemiiie Hmeiicam « 

A hanswmoly lllosnsassscj Impuls Izanmst elf- 
milatltm nk any sie-somon zum-nah Form-· 83 I 

man 
tout month-. Vl. so it by all newstleslsks. 

um« z co.ssss-ssii«si«new vgkk skuuch Umsc. 625 l·’ ist-. Wushmslutk D. 


