
man i. man-ge Tilfcelde til saadanne 
Foreninget i Stedet for til de i Reglen 
dyte Livsassuranceselslaben 

Jeg hat hprt Udtalelser som denne: 

J Tilfælde af, at en Forsilringsfore- 
ning kommet i Stand inden for den 

forenede Kitte, vil jeg lade mtn nume- 

rende Police i N. Y« Life fate og gaa 
ind i den anden. En anden fogde: 
Jeg vil endnn vente en Tid og fe, om 

ille det stulde blive til noget med For- 
silringsforeningen inden for den form 
Ritte, for jeg gaat ind i Dunst Bro- 
dersamfund Og saadanne Tilfælde 
tan man vist finde mange af. Men 
som jeg for sagde, hvad nyttet det, at 

vote Prælter prcediler imod disse For- 
eninger, naar man ikte hat noget an- 

det at byde i Siedet. 
Det bedfte Bolvært imod de hemme- 

lige Foreningets Jndflydelse blandt 
vott Foll vilde siktett vcere Oprettel- 
sen af en Forsikkingsforening inden 
for den fnrenede Kitte, og jeg trot, 
at Tit-en er kommen til at handle, hvis 
man vil forebnage, at mange af vore 

Landzznasnd stutter sig til de hemme- 
lizc Foreninaers Leit. 

Jeg vil sna til Sluånina gerne op- 
soxdie mange til at give deres Messin- 
ger til Lende igennem »Danskeren«, 
on heilt san szmtt fom muliat sa« Sa- 
aen tan blive dwftet grundiat og alt 
lan: til Rette wundes-, at man kan 

Lage est endklig Besintning ved Ams- 
inøret i Ell Horn i kommende Som- 
mer. 

L. P. Nielsen, 
W Superior, Wis. 

Præsidcnt Roofcvelts Tur. 

Prasident Roofcdeit Ined Folge for- 
lcd »·8’asl)ington Liisdag den l· April 
on( Morgeiie.i for at degynde sin be- 

stemte Tut igennem Landet. Om den 

futdføre5, blider det den lcengfte Tur, 
nogen Picesident hat gjort. Præskdent 
McKinlcst Tut for to Aar siden var 

deftemt til at vare i 7 Uner, men 

blev ved Mrsk YJthtinleyS Sygdom af- 
tortet til 4 llger. Prwsident Nonse- 
veits Tut er bestemt til at vare i 
10 Uger. 

Der er jo dem, der har ymtet om, 
at denne Tut er beregnet paa at sitre 
Prassidentens Genvalg. Det tan jo 
itte andre nogen, der ded, hvor til-( bsjelige Mennester er til cit maale 
andre med deres egen Alen. Roosevelt 
synes imidlertid itte din, at man vil 
tillægge ham saadanne Motiver for smj 
Reise. Han suster at tomme i per-i 
fonlig Berøring med Foltet og gste 
Rede for, hvorledes han rogter det 

Embede, der er ham betroet, saavelI 
fom for de Princippet, hvvrefter han! 
mener, Landet bot styres. i 

Prasidenten er nu alletede naaetl 
et godt Stytte frem. J Lstdags be- 
fpge han Minneapolis og St. Paul, 
Minn. Sondag og Mandag var han 
South Dakota-?- Gcest. Vi havde ven-; 
tet at nnde den Glcede at se og horeJ 
Præsidenten i Yanttdn. Men Mil- 
vautee-Toget, som vi ftolede paa som» 
Befordringsmiddel fra Gayville til 

Yanttom snod o—:«. Det tom b-.19,efter. 
og vi betattede os og reiste faa fra 
Ganville hjem —— cergerlige paa Baue-« 
toinpaqnict, at det itte havde forget 
for Befordrksrigsmiddei. Men des-Lebte 

Ast Dagdladene det faci. De for- 
tæller os det hete. Vi tommek saa 
bagefter med en lille Mundfina·q. 

J Minneapolis belmndtede Prcesss 
denten Toldspørasmaalet 
Han talte vm det i Forhold til C u b a, 

til P hi l i p i n e r n e, sont Grundlag 
for almindelig V e l s t n n d, om fa- 
ste Grundsætninger, i For- 
hrld til T r u f t s, saavel som din, at 

»Reajustment« nu og da tunde 
bcide nødvendigt. Vi stal auf-re et 

Par U’dtalelser af denne hans Tale. 
J Forhold til almindeligs Velstand 

sagde han bl. a.: 

»Den almindelige »tatiss policy«, 
hvottil — uden Hensyn til Jota-wein- 
get i Enteltheder —- jeg trot, at dette 
Land er uigentaldelig hengiven, er 

fundamentalt baseret paa omfattende 
Ertendelse af Foksiellen pcia Produk- 
tions-Omtostninger —- det .vil fige 
Arbejdslsnnen — her og udenland8, 
og devendigheden af at vaage over, 
at vore Love itte paa noget Punkt 
giver fremmede Jndusteier Forttin for 
vore egne paa voet eget Matted, frem- 
mede Arbeidere for vore egne Arbei- 
dere. Dette Land har, vg- det be- 

bst-eh bedte betalte, bedre uddannede, 
bedee ermerede og bedee kleine-Uebede- 
solt, en hsjere Type, end der sindes t 

noget andet Land. Det har, og det 

lieh-ver en htjete, traftigere og mere 

velstaaende Type af Ag-erbrugere, end 

noget andet Land ejer.« 
Orn Tariffens Betydni.ng oderfor 

Trustö sag-de han bl. a.: 

»Jngen Forandring i Toldafgift 
vil have nogen væsentlig Jndflydelse 
med Henfyn til at lose Ttustproblemet. 
Bisse ftore Trusts eller store Korpora- 
tioner vil flet ikle tunne dersres af 
Tari en. Alle andre, sont er af no- 

gen Betydning, hat tildelö selvfølgelig 
flere mindre amerikansie Konkurrenten 
Og naturligvis — en Forandring i 

Toidloven, fom sial lnnne siade de 

store Korporationer, vil ikke alene 
finde, men odelcegge deres mindre Kon- 
turrenter, og en faadan Forandring 
vilde selofølgelig i lige Maade mene 

lllytle for alle Arbejdere i. Forening 
med baade de starre og mindre Korpo- 
rationer.« 

Men hvad der interesferer os ncesten 
were etid hans Taler, det er hans Tale 
til Vornene i Sionx Falls. Den gen- 
gide di derfor i sin Held-ed. 

Flere end Tusinde Vorn med deres 
Last-etc dar forsamlede i Lluditorium 
Halt tilligemed andre Till)ørere. Prak- 
iidentsn talte faaledes til dem: 

»Me. Ordstyrer, Drenae og Piger 
Da Mir-nd og Kninderi Jeg tcenler 
site, der vil blioe noan Forsainli.na 
paa min Tur, sont det vil være mig en 

starre Fornizjelfe at tale til end diese 

iDrenae da Piaer. Jea bar felv seli; 
Drenge og Pia-eh saa J ser, at jeq er 

interesseret for dem. Jea alader mia 
rscd Anledni.xgen til at siae et Ord til 
Ziolebornene i Sion Fals. Jea 
ikseundrer Sud Dakota, for hoad den 
nrodnceren Tet alæder inig at se, at 
baade dens Farniere i Øst og dens- 

Mineakbejdere i Bett aør det saa addi, 
insen bedre end hvad Farmere og Mi: 

Hieakbejdetne frembriiger af Jorden, 
Jcr Hjemmets Produkt· Hvad der vil 
faa Betydning i Fremtiden, det er, 

»hvorledes Bornene arter sig, hdilten 
deragelfe de faar, og hvad Stof der 
er i dem. 

Jeg holder af Piger og Trennt Na- 

turligois glaeder jeg niig over Piaerne, 
men jeg synes bedre om Drengeie 

Jeg tror paa Arbejde, og jea tror 
paa Leg; det di.lde bedrøve mig at fe, 
om J itte lunde more jet; men lad ilte 

Legforftyrre eders Arbefdr. Pigerne 
holder af at laefe Boger og at blive lig 
deres Heltinder, men naar Moder fi- 
gerz ,,Szu,sie,»gaa·spog.hent mig det«, 
og Susie siger·:»»O, Pfhaw«. faa er 

Susie en lille »nuifance«. Got, hvad 
J har at geke, hurtigt og markiert 
Dei vil gøre eder stiltet for Livets 
virkelige Arbejdr. 

Drenge, husl paa, at jo mandigere 
J Infler at blide, des stonnere hat J 
Raad til at vcere hjemme. Jeg vilde 
stumme mig ved en Dreng, fom var 

raa imod de svage. Naar J leger, 
saa vcer Erlige, men leg lraftigt og 
studer siden flittigt paa eders Leltier. 
Om J tommer til Stade, faa fortscet 
Legen. Arbejd af al Kraft paa alting. 

Til de aeldere og til Laterne vil jeg 
sige: Hvad vi behovet er Karatter. 
Karalter tceller, og detteLand vil blive, 
hvad det bør blive, i For-hold til som 
dets almicidelige Borgere iagttage Lo- 
dene for god Opførfel, Ærlighed, 
Nod og god Forftand.« 

Eiter denne Tale i Auditorium Hall 
lørtes han til Cataract Hier-ne og talte 
til Tusender over Emnet: ,,JLT:e Wage- 
thorker and lee Tiller of The Soil«. 

Sandag tilbragte ban i Stilhed i 
Zionx Fall-» var i Kirle baade For- 
middag og Akten da tog en Tut rundt 
E- Bnen. 

Eiter at have talt de to Gange i 
Z. F. Mandag Morgen, lørte han der- 

fra til Yanlton og talte der, saa af- 
Jlted til Mitchell oa Abcrdeen Han 

tlajorde flere smaa Stands ved Wellent- 
stationer oa talte i det hele 12 Gange 
den Dag, den sidste i Aberdeen om Af- 
tenen. 

-—--.—« — —ss---—L-—- 

Portland, Ore. 

J «Diansteren« Nr. 15 d. A. sindes 
en Artikel fra H. This Pen, i hvillen 
han gioer Oplysninger om Forholdene 
paa Kyften —- alt af Karlighed til 

og Interesse for Landsmann 
Det er nnægteligt et smntt Troet 

at ville tjene sine Landsmænd, men 

da de givne Oplysninger i nievnte Art 
er langt fra at ltetnme med Virteligs 
beden, set vi ille, hvorledes de lan 

gavne som Vejledning. 
Trods den lange Erfaring og det 

grundige Reidsiab (?) taner H. Chr. 
feil i Bedsmmelsen af Fiorholdenr. 

Nu, »det fete afheenger af de Øjne, 
man see med«, og der tan være for- 
slellige Meninger om samme Sag, men 

idesuagtet niaa di gøre Jndsigelse mod 

H. CI Fremstilling. 
Det, at Landet skulde vcere scerlig 

egnet for Humle og Fragt i Wash. 
og Ore. og ncesten ikke for andet, har 
vist sine Betænleligheder, men da di 
ilte er scerlig lompetente til at tale 
med om den Sag, lader vi det staa 
hen, men vi hat som sagt vore Tviv1. 

Det, som saerlig »faldt os for B.ry- 
stet«, var den Scetning: ,,O-m Vinteren 
er der saa gsodt sorn intet at gøre paa 
Grund af den megen Regn«. Senere 
saar di ul dide, at denne arbejdsløse 
Vinter varer ca. 5 Maaneder. UdH 
talelsen maa gælde Byerne, thi paa« 
Landet er der jo ingen Steder meget 
Arbejde om Vinteren. Og blandt 

Byerne maa det vel scerlig gælde Port- 
land; thi i andre store Bher er jo 
Ziorrespondenten itte tendt. Saa, 
stulde da Portlands Arbejdgfolt sidte 
i stattelovnstroaen, slaa paa Gabe- 
hjørnerne eller paa atrden Bis dar-ne 
5 Maaneder as Aaret dort! Nei, det 

aaar di itte med paa. Zelvfølgelig 
er der dem, sam tan klare sig med- 

saare lidet Ardejoe. Ja, var det itle 
for det Faktum at der maa lidt Brod- 
til for at beholde Livet, kundc De, bdad 
lFVne da Villie anaaar, aodt dodne 12 
Magnet-er af Llaret dort. Denne Type 
findes alle Beque, kafaa i Portland. 
Wen saada.1ne bører til lindtagelserne. 
De fleste ønfler at arbejde, da i Port- 
land tan enlwer, som vil, faa Ardejdc. 
Vi tender ittc iaa, sum er kdmne t;ertil 
i de sidste Var Aar, da som har haft 
stadigt Arbeide hele Tiden. 

Vi lan ncevne Saomøllerne, as 
hvilke Der findes op til et haldt Dusin, 
som er i fuld Gang ncesten daade Nat 

da Tag hele Vinteren. Det tager 
mange Hundrede Mænd til at holte 
disse aaaende. Saa har di ogsaa 
vceret Vidne til, at slere store Bygnin- 
aer til sra 81(")t"),()00 til 83200,000 er 

blevne opsørte i Vinter. Tet lader sig 
del nceppe gøre uden Arbeitssfolt Der- 

næst ta.i vi ncevne ,,Portland Jron 
Worts«, »Nillamette Jron Worts«, 
den store Red-Fabrit, den største, som 
findes paa Kysten, »O. R. N. Car- 
shops«. Alle disse giver Arbejde til 
flere Hundrede Mand og er i fuld 
Gang baade Vinter og Sommer. Gaa 
saa med ned til Hahnen. Der vil du 
finde sra 10 til 15 store Stibe hele 
Vinteren igennern. Her findeg Ar- 
beide til mange gennem Vinter.maa-ne- 
deme. Vel er det strengt Arbejde. men 
der betales godt for det. 

Vi lunde dlive ved, men lad det 
vcere not. Det var itle hensigten at 
nævne alle de sorstelligeSlags Arbei- 
der, sorn gives om Vinteren, men vi- 
ønsiede blot at sige, der g i des Ar- 

beideforde,n,derønslerAr- 
b ej d e. 

For Fagfolt, som Tømrere og Ma- 
lere, lan det til Tider være noget lnapt 
med Arbejde orn Vinteren, men deri 
deler vor By Slcebne med saa mange 
andre store Byer. Der sindes vel 
næppe nagen By, der giver Arbejde til 
alle sine Mænd as nævnte Fag 12 
Maaneder om Aaret med en Lan as 
XII-H for en Dag paa 8 Timer. 

Vi vil godt indrømme, at de ameri- 
lansle Aviser har en lidt for stcert 
Fantasi, naar de sremstiller KostsorhoL 

ene og asmalerFremtidsmulighederne. 
Alt tan jo overdrive55. Men at der 
sorestaar en stor Udvilling for Anst- 
stateme, daade hvad Handel, Jndustri 

sdq Agerbrua anaaar, det er ilte hauste- 
ligt at se for den, der har Zer at 
se med. 

De·1ne Artikel er itle et Forspa paa 
at drage Fall til vor By —- dette falder 
slet itte ind under vor Gerning —- 

men vi synteg ille, Ardejdssorholdene 
her var tjrnt med den Bestrivelse, de 

fil sra H. Chr.s Pen. 
Naar vort Falk som andre reiser til 

Kasten, ser di ingen Grund, hvorsor 
der gennem ,,Dansteren« stal stges: 
»kom ilte her, thi her er intet Ar- 

bejde«. Jo, her er Arbejde. Vi er 

af den Mening, at Portland godt i 
denne Henseende tan maale scg med 
de andre Kystbyer. 

C· Hausen. M. Crusoe. 
M. P e te r s e n. 

Ulmindsltqt Tilitklde i »Hu-set skmsminer 
ingen, uaar der er en Flotte as Dr. Thomas 
Eclectrlr Oil i Medicinstabet. Lceger Brand- 
saar, Kniosaar, Kocestelser. Fordridningm 
Oiebltklelig Bindi-ing. 

Y or Konstrmatioueu Saltere- 

lpøger «i start Udvalg, sint ind- 
lmndne. Nat-ne paatrykt iGuld. 
For Prisen behag at se ivort 

Katalog. 

Udlandet. 
— 

chfcr Wilhelm og Babylon. 

Berti-sc, Z. April. Kejseten har gi- 
’s)et Løfte om at overvasre endnu exI 

iForelcesning af Professor Delitzsh 
over Emnet »Babylon og Bibelen«. 
Forelæsningen holdes 17. April. Til- 

hasngerne af »Bogstavinspirationen« 
vrotesterer højlydt herimod og bestylder 
Keiferen for religiøse Tilbøjeligheder, 
der er alt andet end orthodotse. 

Studenternrvligheder. 
Saragosa, Spanien, 8. April. Ny 

Uroligheder brød i Aftes los blandt 
de hervcerende Studenten Tumulten 
fortsattes Ratten igennem og vedvarer 
endnu i ,Formiddag. Politiet har ta- 

net Affe-kre, men hat haft yderft dunste- 
ligt veo at tilvejebringe Orden. 

Dronning Alckøandrm 

J sin berømte Vogt ,,Kend dig selb« 
Our Tronning Alekgandra skrevet ne- 

oenstanende det forste Aar, hun var 

-1ift: 
Miit Yndlingsistonne og -Dron- 

ninix — Dronning Dagmar og Ni- 
tard Leoehjerte. 

Min Y.idlings:—7forfatter: Charleszsi 
Dicken-I 

.Uiin 2)ndlingss.f)ett, -Digter og 
tumsmerz --— Vjellingtom Byron on 

Ettejnoldsz 
Mit thndlingsnavm —- Mart). 
Min Yndlings-Gertiing: —- Barm- 

l-jertighed. 
Min Y.ndlings:75aroe: — Blaai. 
Min YndlingS-Atet: — Franst 

Taktik 
Min Y!idlings-Befkceftigelse: — Ai 

lozfe boji. 
Min Yndlings-Fornojelse: —- Kore. 
Mit YndliJIgS--Opholdssted: — Mit 

Hiern. 
Mit Motto: —- Gud er med mig! 

Ostskkigse Fort-nd 

J de Isterrigste Byer oplræves frem- 
reles en Accise, som undertiden kan 
vceke temmelig høj. Blandt andet nd- 
moerter Byen Bozen sig ved høj Skat 
paa Kød og andre Nceringsmidler. 
Dette havde foranlediget en Specke- 
fugl til forleden at opslaa paa Rand- 
husmuren en ftor Platat, paa hvilten 
man faa afbildet en Otse, en Hund og 
et Æsel i fortrolig Samtale, som 
nedenunder var gengivet saaledes: 

Otsen til Hunden: »Hvad betaler 
du i Stat?'« 

Hunden: ,,20 Kr. om Aaret.« 
Otsem »Du lytteliget Jeg maa be- 

tale 20 Øte for Pundet!« 
Begge til Æslet: »Og du?« 
Æslet: »Jeg behøvet itke at 

betale Stat, forjegsfidderi 
Kommunaltaadet!« 

X 

Norske Studenter. 

J det norsie Samfunds Bestyrelse 
er i de sidste Dage drøftet en Studen- 
tertur til Sommer mev eget Dampskib 
til Steigen, dernæst til Kobenhavn, og 
hvis Tiden tillader det, til Stockholm. 

»Ja-cl- the Rippen-« hemmt 

London, 8. April. Georg Ehep- 
man, Værtshugholderen fra South- 
watl, der nylig blev overbevist om at 
have drwbt sin Huftru ved Gifh og sont 
menes at være den mysteriøse «Jc1ct 
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,K01";).«c1111c1t«cr og Tut-, gamlc oq1111ge,ck 

WatkinS’ 
O 

bcrøm te letdlcr 
d. bebst-L 

Vor anfrknrlws Aquu liest-act Tom du« l c fra dort 
sit-»Im inemcmffrLuwrutumtm litt-k- 52 sikfikt bewu- 
binon Mtdlk1·. Don gamma-rn- alt un gt it Kredit um 

Mitw- 
WatfiW Amt-kahle Anodnne Livius-end 
Waifitw Auodyuk Congh Cum-. 
Wnttius Var-Tone 
Worts-IS' Bonn-Carlin Salve. 
Wattinw Vetcrissaru Ohnman 
Wnik-1w'Pabularstokkzoou 

Te w ins-— for Inftnrregmugpst Sfrio I Tin nzx Defims 
qsancs » Ebwtr nf Wall niJ s-« Eidrr«.Lm-iæ-1r«« m mai- Vare:Ma-r i-. 

1’"’1-TUI’«MD VUsIkiSsp-k«"kk«" inmk ksh t-, -.I.»ur1·df-.-:., 1·.«().-. JJJJFUC WH- UUJMUH »Vi! Im! Der-IS Aue-u sum mizx N ,’le1s«tcikacttti16’ «1..-2!x1sn u. nun omkcr len. CNMU Clmsp zum lm m.««««.»»m·sp im m Um 
The J R Watkins Mcdfcsl Co. , hetunkscst mig unku Am Waitincs Mauer 

»T» i ;s,,.k»- » »wj»««« «H»»· tr swksp Etmn C-.«13k((-rmn. 

the Ripper«, der i 1888 terroriserede 
Whitechapel-Distriktet, blev i Gaul 
hængt. Morderen mistede ethvert Her-- 
redømme over sit Nervesnsiem on maul- 
te bæreg til Elselutionsstedet, hvor 
hans Ansigt, før det dækkedekz nied. 
Dødsmaslen, srenibød et hderft Wing- 
gecht Etat-. 

Fra Undcrvcrdcncn. 

» 
J Ncerheden af Schwyz findeg en 

s Grotte, som nrgle inddiae Mtend sor 
s nylin beslntlcde at nndertnste nasrmere 

s lindersøgelse. Foretaaendet var sat- 
sligh bi. a. da der paa Banden as 
s Grotten fand-les en Flodstrøin. Man 

; forsnnede siq med Stiaer, Acet1)le:ilani: 
; per, ZOW Meter Tod, otte Dasses Pro- 
z Viant in. in. og drog affted. Da Els- 
; peditionen havde været borte i to Døgn, 
s begyndle man at ncere Frygt for dens l 
? Skæbne, men den vendte lyklelig til- 

boge, ca Deltagerne har qivet en le 
vende Stil ldring af alle Herligl)eder, 
der opdagedes, nenilig store Holler med 
Vidunderligt skønne Stalakitdannelser 
og et incegtigt Vandsald. 
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Jorden rundt. Jules Verm 
den berømte Leerede og Forfatter, har 
bl. a. skrevet en interessant Roman 
,,Jorden rundt i 80 Dage.« Om end 
ilke saa hurtig som dette, da der var 

altfor mange Stoppesteder, hat dog 
Dr. Peter’s ,,Kurito«, den belendte 
Familie Medicin, ogsaa løst denne Op- 
gave. Den har fundet et Hjem i Mid- 
natssolens Land, ved gamle Fader 
Rhins af Vinranler beklcedte Bredder, 
paa Ostkysten as Afrika, i det sjerne 
Kina, som ogsaa i hvert Hus paa det 
amerikanste Kontinent sra Maine til 
Stillehavslhsten. Et Brei-, som Fabri- 
kanten as ovenncevnte Lægemididel for 
nylig hat faaet fra en. as de latinske 
Republiller i Shdainerika, bestyrker 
vor Paastand, og da dette gaar met- 
mere ind paa Sagen, vil vi med Gliede 
jin-bekomme Dr. Fahrney’s Ønsle om 

Hat offentliggøte samme. Hr Knecht, ! 
l der teprcesenterer De. Fahrneh i hi s 
Verdensdel, striver som folger: »Ba- s 
lradero, pr. Buenvs Ayres, Argentina, l 
« den 27de Olt 1902. Dr. Peter Fahr- 

neh, Chicago, Jll. Deres ærede as den 
9de Sept. etshsoldt i Dag, den 12. Ok- 
tober og ser detaf, at den store Medi- 
cinsorsendelse er underveis og kan ven- 
tes indcn lort Tib. Der er mange, som 
venter paa denne Medicin, da min For- 
syning blev udsolgt i en Fari. Saa ! 
snart den lommer, sendet jeg en stor, s 
ny Bestillina. Feg hat endoa erholdts 
Orders fra Provinsen Cordoch hvor I 
Deres Medicin har vætet benhttet med 

bedste Resul tat. Jeg har ogsaa haft i den Glcede at høre om gsode Resulta ( ! ter paa andre Steder i Argentina og 
F ( 

ZALABASTINEZ 

i 
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link tro del-. But-not vll Maske komme 
Its men riet Imn lltko tklvt s 
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DEN ENESTE HOLDBARE VÆGBEKLÆDNING 
Kulsomincr holder lcun cn Ti(l. 

fordert-ves, gnidcs ang skallc. 

sMÄÄKOPPER 

Og Andre s) gdomsspij u« udkl i k- 
kcs og s) gdommc sprcdcs ved 

Tupct1)ap1r. 
ALABASTINE 

but-de bruges vul chsning og 
Disinfection afallc Virggc 

ALABASTINE cOMDANY Stand Rapich Mich. 
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«stem—Win(I" Uhr odg Ist-de. 
11 ive Dem et Smukt «stem- 

WIMI" Its-. gutantcket,ans11t chrei « 

tlc op- «Clmrm" sm- nt ask-l c 19 
Pulckcr Blut-to til lucentspti ken. 
skriv stunk-, »F vl sendet- Dem 
lsluiMcn og vor Store Pkwmlellste. Ingen 
Pknixc fordre-. 
Ists-e Ins-. co» Io- c. est-com stumm-. Ima. 
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Don-T BI-: Foor.coJ Tslt the gewisse-vitel« l ROCKV MOUkalh kks 
Mode only by Maul-on Muls- l 
ein-: co» Magssom Wis. l· 
ksscps »Im-i wel:. 0uss trus- 
mtkk ca: on esch spielt-It 
Pens- ««., c:;.0.s. Nsvcr ol 
In J Ic» Arm-IX no saht-O 

Yssssos41aasstt UUV IJ TLIM Jklscslsh 

sial snareft mulig sende Dem nogle 
Takkeskrivelser. J Dag stal jeg tun 
xnedbele, at der her i Baradero sindes 
to Bestre, begge gifte, der havde sam- 
me Sygbom, nemlig Dyspepsia. De 
ked ofte store Sjnertcr og knnbe not-sten- 
intet anket spise end Mælk on Howe- 
brød. Da den ene af Søftrene havde 
børt om Dereg Medi««:in, kom lmn en 

Ton Iil min cfter en stor Flusse Ruck-km 
Tot v«.1rede ikte lcenge, førend ngfaa 
den undexk Eøster kom efter en Tijlaste 
nur«-m da den første Søster Ollerede 
Dur lslenen bedcm Sau kom den førfte 
Zøsker igen for at faa nok en Flaskq 
sog en Etnnd efter ogfaa den enden i 
samme Unsinn Tilfidst lom Desr far- 
steLs Mand efter en Prøvekagfe En 
Tan, ra jeg var ude i B1)en, kom jeg 
forbi den førsfe Søfters Hug. Jeg 
san Paa Verandaen en Dame, sum jeg 
nceppe kund-: kende iqen, da Monden 
fortalte, at det var hans Kot-e som 
bavde været saa fyg o·a li.dende. Fsr 
Var hann blen, nn havde hnn røde 
Kinder og var fuld af Livslyst. Dei 
maa tilføjes, at begge Søstre hat-de 
vceret syge i lang Tid og lagt mange 
Penge nd for Doktor og Mediciner.« 
Pan dette Vis drager Dr. Peteks Ku- 
riko ud iVerden fordringsløst og brum- 
frit, for at helbrede de fyge og styrke dev 
svage. 
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aum · Metell Mountams 
Hinw- 

Det stote sydvest System.. 
Den mest direkte Line in 

OMAHA 
Vis- 

lcansas city og St. Loui- 

til Pladser mod 

ØST, sYD og sYDVEST. 
Rot springs. Akk» san Anton-so 

Tex» og alle steder mod Øst og Vesi- 

Henvend Dem om Undekretning til- 

T. F. GODFREJIR 
Passagep og Billetagevt, 

0maha, Nebr. 

TOWNSBND, 
P. ö- T. A» st. Louis, Mo- 

H. C. 
G. 

-8 De re tp e r d 10 
Full l Man-um reife-r tthotlonCo., N. DU. 

vor der er ·nlgtbak fortsokdbund paa Ullder If 
»m-, der alman Paste- 91vllugck, lndlscfallcl III s- 

koksk Tortmsfic mt Band pna 1l)(ic3:-luFod. Zeit 
Kul. Zrcalnrck fodtcH lun omtn fis-; llgkr om Aar-k- 
Bort Melken-nor scrlgcs til Ums-Busen Bieiek 
175,000 Akt-es Land og ckl er FakmlantsiokT 
12 Toll» Gut-glaub soc 4 li 7 oll. pr. Acke. 
Homkseend Landi lkkrhcdcm 9,0l)0 Mcnncsslsrbpk 
klug-O 

« met. Sundcste Allma. Slcw eftek mutet 
tm- 17 music 

X 's .- 

msglam u. o-k.· ens- ist Li- ssne st» txt-W 
Obst læslc Te dem AvectisfcmeluU 

letcrtavler, 
Prcrdikcstoie og Dobkfonte 

udlmes billigt as undertegnecla 
Sc mit Aibtste l anl oq West Demnach 

Jus-, ianlt Owalolnla Minn- 

JenS p. Rasmussen, 
Llch Wis. 

Alter-Malerin 
oq andre Kunstmaletielz iaaspnt Portrastmz Monst- 
lamt Landstabs- og Manne-steuer o- i. v. ists-n 
small oq billigt I Bedste oq fineste lmpotterede W 
(«1’nl)e colots) oq prepnted csnvus hemmt 
Bestilltmqek modtages paa Teqnlnqek tll Alten-entsu- 
«.l-v- H.JENsEN. 

sl North Mal-I st» counctl Blnsis. l-. 

Lutllcrs sksnlcngmug 
med en tot-l Fortlakluzk 

En Lirrclmg 
for den ukonfimiercde Ungdonh 

Mo 

Biskop C. F. Muskel-. 
72 Sitzen Jndbundcn 20 II- 

I)anish Luth. Publ. House,. 
Blair, Nebr. 


