
spetalt em, ievede endnu, eller otn det 
maaste var en Mand, der var død for 

tangere Tid siden." —- 

S p e t o i«iH-Hngl".« 
—-—.———-00 ---.. 

«- Tit Abonnentcrne paa vote 
» 

Blade. 

Vor Fortetningssprer har i Dag 
meddelt mig folgende Oplhsninger 
med Hensyn til udestaaende Bei-ob 
paa vote site Satnfunds-Blade.·Dette 
Ovserblit set faul-an ud: 

Paa »Dansleren« er udestaaende 
85856,87. 

Pack .,Kirkeblavet« 81958,28. 
Paa »Bsrnebladet« s778,11. 
Paa ,,De unges Blad« 8326,40. 
Disse Bei-b udgpr en samlet Sum 

If 38919,11. Hektil kommet une- 

staaende fsor Bogek mtindst s4000, 
fotuden en hel Del Bogen som et 

ude paa Kommission Vort For-lags- 
hus hat saaledes et Tilgodehavende 
«ka Øjeblitlei af 812919,11, alt i en 

Hcrsiate af smaa Beleb. 
At sende Krævebreve ud til hver 

entelt Styldner af disse mange Be- 
lsb, som nu vil blive gjort i disse 
Dage, vil koste Hufet mindst 8200. 

Samfundet hat valgt en Direltion 
af 7 Mcend til at varetage vor betyd- 
ningtsfulde Literaturmisfwn og Hu- 
fets Jnteresser i det hele taget Ia 
sum sidste Jnstance »Boatd of Tru- 
stres« ellet Kirleraadei. Det er os en 

alvotlig Samvittighedssag at udsps 
te dette som alle andre Hverv med 

Trostab og Retfcerdighed baade for 
Guts og Mennesier. 

Som enhvek iblandt os ved, er 

Hufet i en betydelig Geld; men den 
ian Hufet bære og teducete Aar ef- 
ter Aar paa det Viltaar, at enhver 
(dei et tun stmpel Menneslepligt) be- 
talet sin Styld til Forlagshufet. 

At dette elastisle Kreditsystem ikie, 
hvetten for Hufets eller Samen- 
dets Stle lan fortfættes, maa være 

indlysende for alle. Jngen Form- 
ning i Verden tan bestaa ved blot at 

fewde Vater nd og intet Jndtomme 
faa derfor. Dei er verfor vor 

alvorlige og bestemte heu- 
vendelse til alle, som staa i Stle 
eller Geld til »Danifh Luth. Publ. 
Wie's enten for Blade ellet BIger, 
at J ufortsvet nu i indevcerende 
April Mauned indsende, hvad J ere 

Iyldige til husetx ihi Hufeis Regu- 
Iabet stal opgstes omkring 1. Maj. 

For Bespatelfes Styld ved Pen- 
geforfendelse shenlede vi Benners Op- 
meekismnhed paa, at Ptæstetne rundt 
om i Menighcderne vg paa Missions- 
spladsey faa tot vi vente, med Be- 
revvillighed ville tagse mod færre ellet 
siete Bei-b og hurtigst muligt sende 
dem til Forlagshufet. 

Vi haabc, at denne Henvendelse, 
svm Ansvarei i vor beitoede Stilling 
tvinger os til at uvsende, maa i 

Kæklighed og Handling strais blive 
taget til Islgr. 

J btsodetlig Æthødighed 
G. B. Christiansen. 
——-———-Oo 

Kutten fandt hjem ich. 

Som Bevis pna et Dyrg Instink, 
og hvor det kan holde af sit Hiern,kan 
folgende tagt-T 

John M. West-, Rat i Salt Lake 
City ftjal for en Tid siden en Fisi 
im sm Hure-« Zustimme West 
blev vred pna Ratten, puttede den i 
m Seel oq nnbmgte den under Scr- 
det i en Jernbanevogn paa Sau 

Bedro, Los Aug-les Fc Salt sze 
Baum Man opdagede iste, at Kat- 

RAnsgar colleths 
Hutchlnson. Man-. 

sluttede til Jal, den 23. December-, M 
258 Eleven Arbejdet gcaoptages den 
(. Januar, til bvinken TM aye III-vor 
akute-. 

Gode Vikrclser og andre Reh-entwe- 

1iikbck1er fort-ihres alle, sont ovsbet It 

komme til Nymar. 
skkiv efter Katalog os Andre Oplys- 

vix-gek- 
I«l. W. Posit, A. M» 
Hutchiasom Mitw- 

IWW 

»Dansteren« udgaak to Gange om 

Ugm 81.50 autlig. Pr-ve-Nr. ftit. 
WWWI 

ten var used for ved Caliens, Nebr. 
Der blev den sluppen ud. Nu for- 
nylig tom den arm og forsulten til- 

bage efter at have tkaslet 337 Mil 
over Bierge og Sletter og stod og 
llagede sig udenfor Dosten til Wests 
Has. Stallelen blev benaadet ogl 
fil baade Mad og Dritte. l 

Bibelen og Krisen. 

» 
For det engelfle Bibelselstab betydet 

Jenhver Ktigserklaering en pludielig og 
Ioveroedentlig fior Forsgelie as Virt- 
somhedem 

, Allerede for den russistjopanste 
,K"rig begyndte, havde Selstabets Agenl 
i Yokohama vie-et fremfynet not til at 
bede den japanste Krigsminiver om 

Tilladelle til at uddele den heilige 
Skrift blandt Soldater, der ssuldei 

;aktiv Tjenefte 50,(«)() fertige japanste 
jElsemplaker of Evangeliel og 5000 

jqponste Testamenter holdtes strals 
Jparate, og sanledes kunde Mikadoeno 

Treppen da de drog til Franken, forny 
ines med de af EIiglcendeene ndgione 
Violer. ; 

Selstabet got ingen Foeskel paa« 
HVenner og Fiel-der oq uddelek uden atH 
lage politifte Hettiyn sme hellige Bogeo 
iiil begge de to kætnpende Nationersl 
Soldaten 

! llnder Krimkrigen bleo der bragt 
«2«4,56l) Ekfeniplarer of Bibleni Om 

Hob hoö delo de allierede, dels deees 

iModstandere J Kkigen imellem Trist- 
land og Frankrig Iteg Tallet paa de 

Elskmplarer, der uddelles til de to 

ihrem op over en Million, hvilket 
Miede Selfkabet ca.4»(),0()0 Kr. Og 
under den fidste sydafrikonfke Krig for- 
delteö i Aarene two og 1901 1:34.0»0 
Bibler, Testamenter og lign. Andagts- 
hager til begge Pariere Tropper ogtil 
Fomiliekne i Konkeniralionslejnne,J 
deri ille medregnet de Leveringer, der; 
git til Kolonierues Troppeafdelingee.’ 

l 

Luther Collcge, Racine, WisÅ 
For en Tid siden bleo der stteveti 

en hel Del i Aviserne, baade ame-i 
rikanste og danste, om obennævntel 
Stole, saa naat der nu her fremtom-( 
met et Stytte med denne Overftrift, 
saa vil det sittert blive last med Jn- 
teressse, da vore Lesere maaste alle- 
tede er fortrolige med den Tante, at 

»Luthek College« hat gennemgaaet 
en alt for haard Stasbne til, at der 

nogen Sinsde tan blive en Stole ur- 

af den; og de have maaste allekede i 
Tanterne bivaanet denne Stoles 
Dod og Bearavelse. Deus Fjendek 
hat naturligvis gjort dette med Gla- 
de, medens dens Venner have vceret 

inderlig bedrøvede ved Tanten om, 
at det aode og for Guds Rige saa lo- 
vende Arbejde, sont der var begyndt, 
faa hurtigt stulde odelckgges. Men 
vi tunne forsitre baade dens Vennek 
og dens Fjender, at det var for tid- 

ligt, de begyndte at synge Paa Grav- 
sangen. Stolen er lanat fra d-d, 
nej toættimod lever og vikter den 
med faa stor Kraft som nogen Sinde 
for. Dens Stilling er bedre nn, 

end den nogen Sinde hat betet; .1lt 

tegner til et meget godt Stoleaar mcd 
Hensnn til at faa mange Elevet. 

Den lærde og dygtige Stolenmnd, 
Pastor C. H. «Jensen, Racine, her 
ladet sig formaa til at overtage Le- 
delsen af Stolen og ofte hele sin Tid 
og sine Kreftet paa den vigstige Sag 
at holde luthekft Stole ifor vor lu- 

therfte Ungdom Han tiltrcedet sin 
Plads t. Juni dette Aar; men alle- 
tede nu hat han som Prcesident Le- 
detsen i sine Hemden og det er velgs- 
rende at marte, at alt nu gaar sin 
roltge, jcevne Gang, og der arbejdeå 
med Lyst og Jhætdighed Der vtl 
blive hotdt Stole hele Aatet rundt. 
J Maanederne fra 6.Maj til 6.Sep- 
tembet vil der btive drevet ,,special 
business course« ledet af den fort- 
deles dygtige Prof. Robertson. En 
Del af de gamle Elever bltver hele 
Sommerstoletiden for at fortfætte 
og asslutte detes ,,bugtnesö course«. 
Nye Elever optages tyver Dags t den- 
ne Afdeltng efter 6. Maj. Alle Hen- 
vendetset Stolen vedrorende sende§ 

» til Paftoe C. H. Jenfen, Luther Col- 
lege, Ractne, Wis. 

Vi maa da heller ttte glemme at 

meddele«, at Stolen havde den store 
Gliede midt i al sin Sorg og Be: 
svær, at en af Gent Studenter, Ja- 
cobsen, ftt Ætessmedatllen for Veltai 
lenhed ved en Prsve t Illinois, hvm 
6 af Untonens Statet var kehrte-sen- 
tende. 

s Bote Vennet vil sikkett vgsaa gla- 
.de sig over at horc, at vi hat temrne- 

lig lhse Udsigtet iil at faa de sidste 
810,000 af vor Gæld aftastet i Aar- 
Kanne oi ved Herrens Hjælp opnaii 
at faa dette Stridt gjott ud af vor 

Guld, saa hat vi en Stoleejendom 
til en Vcerdi af ra. 840900 tvit og 
fri og desuden Bnggegtunsde for 
Salg til en Vierdi af ca. 87,000. 

Saa ihave vi Stolen i Gang san- 
ledes, at det Ord: »Den ftandser 
aldrig«, der blev sagt af en Præst 
ved Stolens Jndvieltie, forhaabent- 
lig gaar i Ospfykdelse. 

N.P. Simonfen 
—. sp. -.»-«·. 

ottespondancet. 
Cedar Falls, Ja. 

Da vi itle hat meddelt noget i de 

sidfte 2 Uger faa maa vi nu meddele, 
at Sondag Morgen den 26. Marks- 

aigit gamle Peter Roy’5 Huftru ved 
Tor-en efter tun at have været sng 
en 4—5 Dage af Lungebetcendelse. 
Begravelssen fandt Sted folgende 
Tirgdag fta Nazareth Kitte. Hun 
efterlader fig sin Mand og en Sem, 
der oasaa bor her i Byen. 

—— Palme Sondag havde Vi en 

ston oa hojtidelig Stundsi Guds 

Hug. 2 Piget og 8 Drenge aflagje 
den gode Betendelfe i Menighedensks 
Forsanilina. En stot Forfamlina 
lnttede opmcettfomt til Overhotin 
·aen, og Handlingen var for baade 

unat og ældte opbhggelig og højs 
tidelig. 

— Jsohanne Latsen er attet kom- 
men tilbaqe fra Racine, Wis» hvor 
hun i Vinter hat opholdt fig. 

—- Andreas Nielsen hat lobt oa 
tasgei i Besiddelse Mr. Henry’s Ejens 
dom pasa Hiernet af Main og 14 
Gabe. Kobesusm 32,100. 

— Den dansie Undetftøttelse5- 
fotening afholdt Mandag den 4. 

April sit Aatsmode. Til Bestyrelse 
for det kommende Aar valgtes J. 
Clausen, J. P. Lotsen, W. N. Ho- 
ftrup, J. Nielsen, Anders Sorensen. 
Til Revisorer oalgtes Christen Jen- 
sen, og Chr. Juhl. Da der itte i 
det sidfte Aar havde vctret megen 
Svgdom iblandt Medleminetne, viite 
Kassen god Fremsttidt. 

— Marie Fredetitfen blev attet i 

sidste Uge fyg, og maatte sendes ti! 
Jndependence for at indscettes paa 

zDaareanstalten Hun hat forst haft 
iOphold det; men i de sidste 3 Aar 
har hun opsholdt sig her hos sin 
Moder og hat atbejdet forskellige 
Siedet het i Bnen. Vi haabet at hun 
satter maa komme fig. 

— Sine Olfen kam i fidste Uge 
tilbage fraOtegon, hoot hun hat op- 
holdt sig de sidste 222 Aar· 

—- Lats Hausen, en Svoger af 
Hendrit Nielfen torn i sidste Uge 
hertil med sin Familie fta DansmarL 

Niels Nielsen iden celdre) tejste i 

Onsdags til Hudson, hoot han i 

nagen Tid vil tage Ost-hold hos sin 
Dotter og Svoget Gotfted Jensrw 

—- Peter Sorensen og Hattie Dut- 
chet blev i Titsdags ægteviet af 
Manor Martin, Waterloo. Vielsen 
sfotegit i Courthuset. De vil bo her 
i Bhen, hvot Sprener hat Arbeide 
hos Hatris Fc Cole Bros. 

— Julius Fabian, en Svoger afz 
Chr. Juhl, kom i fertige Uge her; 
til med fm Familie fra Siesoigt 

—- Doitot Andetsen kom i stdfte 
Uge her til sra Daoenpott, og hat 
Kontot i Odd-Fellsows Bygning. 

Von-bells, N. Dak. 

Ja nu hat endelig Vinteten Ende 

her Nord. Satt ialdct vi det i hvett 
Fald, om det end fryset mere ellet 
mindre baade Nat og Dag. Krea- 
tukene kan dog gaa ude og famle FI- 
den, ng vi hat den Fotnsjelse at væte 

fti for at tage os tisl Øtene hveti 
Øjeblik, og vi stipper fot at blæse i 
Handerne. Selv Kakielvvnen er hel- 
ler itke saa hed at komme i Nærheden 
af, og den krævet ille saa meget til 

Undek;,sn.-Jd, men Atbejdei paa Ageten 
hat indtil i Dag den 12. April file 
voldt ttætte Ben, ssaa der over vil der 

ingen Klage hstes. Men den, fom 
tun lidt sit pløjet i Efteraatet, for- 
staat not, at han faat traivlt om lidti 

En Music Sne og Band hat ind- 
til nu liggei one-kalt, hvad man lan 

skønne af, at Folt op til den 8de April 
pcm de allerfleste Siedet hat kunnet 
tote i Sirt-det. Sne hat vi jo haft i 

Mengde samt jcevn og siadig Kulde, 
og sillett er dei, at her og der var 

Snedriver saare hsje. Det mente 
vist »The Sod Line« ogsaa da den 
kod være at trille herop i næst sidfte 
Storm, som varede med en tort Af- 
drydelse fra den 19de til den 27ke 
Marts. 

J de Dage var der mere end een 

»«Sstald, der blev daarligt bespgt af sin 
Eier, sog mer end en Ko vg Heft, der 

saa Bundcn af Krtybben Og hont- 
dan det git med at vande ,,Stt«ollen« 
uden for, hvor Vandet dar, naar man 

under Stormens Bras ncelppe kunde se 
Ladebygningen, det fatter Leeseren 
mer end let! En, ded jeg, havde den 

Fsomøjelse at dane sigs Vej ned gen- 
nem Taget til sine Kreaturer. Men 
hdad, det gik jo dgsaa, og han fmälte 
»saa -vel«, da han fortalte om dette 
sit lille Eventyr. Men, men det var 

jo tun faa Dage, hvor det her vg der 
blev faadan, at Kreaturene maatte li- 
de for Sneens og Staunens Skyld. 

Snestormen fra den 19de til den 

127de Marts var nu drøj not; thi den 
bled ded næsten ua«sladelig. Bl-otTirs- 
daa oa Onsdag, den 22. og 23., lin- 

»dede lidt ded Vejret og sittert er det, 
’at man da det faa at ftge idelig holdt 
paa, begyndte at lcenges ester Enden 

-psaa en saadan N. Datotas Herlighed 
an den lon1! thi, Mandagen bled 
lfløn da dejlia. Siden er det, med Und- 

»taaelse af en Dag, saaledes, at det 

daglia tøer ndgeL Naar dettelceses 
vil Landmanden have det travlt her; 
thi det er Scedetid 

» 
—- Allerede den 16. Marts var 

Paftor H· Hansen tommet hertil 
Ward Co» N. D» men formedelst den 

Hneaen Sne og Storm blev han hin- 
jdret nogle Gange i at holde Moder. 
UHan ek uu afkejst til utah.) Og som 
det er gaaest ham i saa Henseende, 
saadan er det gaaet mange af Pra- 
fterne her Nord; de maatte pcent bli- 
de hjemme, eller hvsor de dar. 

—- Mr. Peter Jenseits lille Son, 
Niels hed han not, døde den 18. 
Martg efter nsvgle faa Dages Sy- 
aeleje. Hans Fader var syg saluti- 
dig. Sonnen kblev begravet Man- 
dag den 21. paa Trinitatis Mgh.5 
Kirtegaard Sstedets Prckft, H. C. 
Schmidt, talte i Hjemmet, og Pastor 
Rohe og H. Hausen talte i Hirten. 
Saa lille, fom han var, havde han 
dog forspgt at synge vm Jesus-. ·- 

Trods Snestormen var ikte faa kom- 
men til Begravelsen, ifckr i Hirten. 
Pastior P.M. Peter-sen dar ogsaa ind- 

dudt; men Snestormen forhindrede 
ham i at komme. 

—- J et nyt Settlement forssger 
man sig ssnart med et snart med et 

andet, for at faa det til at gaa; dg 
det er jo alt vellx men det er ilde at 
erncere sig ved at stjcele af andres 
Sced her vg der. Tre Meend er nylig 
bleven grebne i saadant Tysveri. en 

maanelys Aften. -Statler! de er nu 

indemer Fængslets Mure i Minot 
og denter deres Dom. Dei er førft 
i denne Vinter, man hat hørt om saa- 
dank. x— 

spfÅtfnericaw Domtmon 
og White star Lines’ 

Damm-te vedllixelmlrlek ke- elmketssike For 
lilnrlklsek mel em 

New Vork. Null-dehle Zotten-. 
Portlsmt Islllsx 

Samt 

southsmptoaiuvekpoolQuem-tunl- 
De flehte ist dem et Dolsbtsltsltkuedqm- 

Wie.n-tkenlrlt-meskrle ntøknte Dsmo 
shlbei ’er(1en. 

Den Stme PUPPLARITETX sinm nvktk 
micvnte Llnicsk nyctek lolantlt elet reisende- 
PuLlllrutm » en all-last Borsten lot st alle 
Paasusccstekneek Gent-stand lot venllsk las-- 
clelmmmesnlsedf gocl ()pvsttnlns. sank tit- 
stkskltlkelig ns veltlllnvet solt-O. lmkflc 
Ovid-reini- esamt Lassetllsyn oc Medicin« 
nqsk det l) lieu-es- 

Dtssuklen Ausles- l» Cis-Se- Ltnieks sitt-e en 

Mitten-de Fumlltelejllslteelek pas M VO- 
ke set. 

Des- kokes lkun kinge Oplmlclitht Ist-CI 
tlit Passsceketne, Rom sen-er meet Its-b 
cAN, DUHINIUN os FVkllTs sTAI LleS" 
Its-m Mkle ankam-net til Engl-satt l rette 
Tlel ll at last-Fette Reis-en mecl Nord-s- 
elnmperne tll sles Shandlnsvlshe Amme- 

t)e. snm keiner im klet- Lqmle Land. 
hell-ver heller iltlte at vente law-e l VIII- 
lsnel as Zekpsklklnstll Ame-ihm del-sont 

Pillliet Ame et udstedte pas over-astean 
« n ek· 
Prls- n Atgnncslinter Sendes ans-read 

om De s rika tll 

III-III F. c. ZROWN, 
Money ok. West Possen-ket- Ase-It. 

üteldksnsleades copy Uns-hka st» 
Im »Hm charng III· 

Graus for svage Mændl 
klelttklilk Bilde trit. 

Dei kksltlstte stltc l Verse-. 
For at sverteke vnkejkks ey Electklc Belt- 

oi l cllme dem alle stelle--v livok cle et 
u e te« sendet vi ersinnen smn Ins-nis- clektil. et still-se limltet Absolut mlen d 
sitt for Motltuseketr. 

Dette et et vol-et Tillmcl af et solitlt Fik- 
ma. sen-l lasen konse; det føs ste hielte es 

nemllc en Unve. 
Manch-r De letsslnulh et tkwt os sed- 

slaaot. ltksktløg cis nensøty hat mistet Unk- 
dommens Gliede og bllvu lot ticlllk Ism· 
mel. lldck De sf Ryikstnettek.ds-tl g For- 
d-«els(-0 blodlmnskestloaek og et tritt at 
at )etsle LD eine uden Nytte cl- kqa De 
blva hell-re et vekl It Inn-e Les-sey Flec- 
tkjc l)el» 

Vl vccl. at De vll blive bell)ke(let og In- 
des-le vokt bwltestll malte 05 sagledes vll 
vl blive erstattet tot vokt Yklv lll e Ucllat 

Vl met-e- nttop hvael vl gl ek. end os e· 

res Nov-s o Adresse meet mitmwrlkr. o- 
lnkltet vll b ve seailt Dem statts- ii c « 

lERSBY sPEclAL TY. c0., 
320 A Veldon stig» Jersey city. N- Y. 

Z 

Tit Lersernc af 

,,Danfkeren«! 
Vi sender absolut fkit 20 Galloner, 160 Pints, af en dejlig, 

stummende Drik til enhver Læser as »Danskeren«. Denne Sand- 
hedsdrik er til Stadiqhed blevet drukket af mere end en Million 
Menuesker i de sidste 16 Aar. Derfor kan vi gøre dette forbav- 
fende Tilbud. Klip denne Notits ud og striv Deres Navn og 
Adresse paa Linierne nedenfor, saa skal vi absolut frit forsyne 
Dem med 4 Flascer Lundins Kondenserede Enebærsirup, af hvil- 
ke laves 20 Galloner, 160 Pints, Enebærdrikke, en cegte alkohol- 
fri Champagne. Vi fender dem frit paa 30 Dages Prøve. Hviö 
De ikke blivertilfredg, saa kostet de Dem intet, da De jo intet 
hat bemlt. 

Navn.......·.... 

Adresse 
Send strakss denne Notits med Deres Navn og Adresse til 

Lundimäz Co., Z443s2445-2447 W. Kinzie St·, Chicago, Jll. Agens 
ter Instes overalt. Behageligt Arbejde i ledige Stunden-. Bettv- 
gelser sendes frit paa Begæring. Skriv »Ja« her: .. .·hvis De 
ønsker, at vi skal sende Dem vor frie Agents-Proposition. 

EHARMONIEIWSE 
DANMARKSTUR 

furegimrsm New York d- s« Ju.i 
med den 11ye. hurtigsejlende Damper 

"UNITED STATES" 
tll betydclig nedsatte Pflege-. skrjv ektcr cirkuliisre meet 2(«. Erim-erke. 
N· c. NlELsEN, ZEIT-LIMI: 843 W. North Ave-. chicago, Ill. 

Billige Billetpriser 
for Tur-Kolonister og 

Tur-Returs»Home- 
seekers« via 

lllinois Central R. R. 
Prlser for Tar-Kolonistek. 

Til Stadt-r i Montana, l(ialio. Washington. Oregon, Britisii comm- 

biii »g- Alinsrtis«l’enit01«ium. lziiiettor skizlges dagiig til ZU. April. ist-mäs- 

ninzz jndmmmsss links-mit 
Tit steuer i Miuncs(itu. North og South Dakota. Manit()ba, West-ern 

Unten-im siiskiitcshpwan og Assiiiiboia. Billetter sælges iiver Tirsdagj 
Mart-z ozz Aper 

Tii Steuer i 'l’enmsssee. Mississippi og Louisiana. Billettersælges 
l. og Js. Tirsiiiikx i Marts og April. 

Prisek for Tak-Retor-»Homescckeks«. 
Til Steder i Alabama. Georgia. Kentucky, Mississippi. Louisiana, 

North og south (’amlj11a. Tennessee og Virginia. Billettek til enkelt 

Pris plus 8200 sælges hvor l. og Z. Titsdag i Marts og April. Stands- 

ning intlmmmcs tilde-kam 
Narr-men- l’n(1(-kretning gives mod Fomojelse its city Tickot Oftice, 

Nu. 1402, Ein-nun- dt., ()matia, aller mhn behage- at skkive til 

W. H. Brill- 
Dist. Pass. Akkom, 
0maba, Nebr- 

Yianoer 
og Orgler. 
Kun giu mig Anled 

ning til at give Lip- 
lysnmger augaaende’ 
Frist-r og Vismlin s- 
utlknmx og man fal 
sum-, u( »Hm hat 
net-re Gennxxrkjer at 
nlbudc. splns nmk 

Te sinnt-r, lsvab Te 
missen 

.--.-.1:-.o eller Orgel. 
Carl Romuald 

wiss-schi- k lckkxkcscntativ 
limi Nie-»Hei Ave-mu? 
Flints(-:sp«1is.Minn. 

swsktecko Hat-s og Iitlsotamoks 

SXKURZIONSK 
51s MS OVER ATLANTEKEN 

IS new-o muss-as 
neu sen mass-S kaut-Suec 

cllMRlJ LlNlE 
stillt-III lscih 

Til sliamäinavien s page-, S final-. 
do Instit-Mo Cohdsltpkopsllccie III-n klds 

lUcAIlA,cAWAIlAsäPpZZJJILku 
"«"""«««’;."-J.T-Z.ZT"ETLI«.IMEPkaW- 
UIZIIW Hlklllkl «Z«,L"äq"«·k?k;.im. 

tm MS upddsltpkospoklstts Impuls 

cAlkPAIlsllA, « »Es-TM- m. 
Welt-summte tot Its-n oI stif- Ilsuu klingen-. 

Do Iss dodhollpkopollscls its-m Unmuths 

sAXUIlA lVEIIIll , 

« «««-«««.Hss.-. 
wissenwutsbsmpslilds aus-saluti- Inlstmä Isla- 

AUIAkuAp Um Its-III . III-c. 
ff- IEI YOU-. Its scsfcs. 

LchIIA. Its 
UI ll, « 

c«llPA"ils. « 

csIPAIIl. I« 
STIUIIA. « 

IUSIIIA. III II 

sAXcIlh « 24 
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A. « II IVSIIIA. luul 1 

Speck-se Bekvemmeligheder for Zdie Klasse. 
Gewalt Kammer med 2—4—6 Sovevladfe i hvet 

paa Ovekdækleh Poet Senq uvsmket med vatent 
Sprin Bund ou for must mcd udcnækkede Sen llaeder. 
Ia eint-mu- SveiL Band-arme og les-sey 

Sche, Kro e for Meyer oq Darm-, etc., l bvet Aal-oh 
ver LIMIan her fin e en Spiieial ftvt vg kam- 

me iq, Sp iekqmmer med ampbptd, Ehe og Kasse 
Ukuek etc» etc. 

To Iromeuadevladie, en paa vet ital-ne Mel 
ka Bkuq l lmakt Bett-, oq en stor Plavs paa Ova- 
dcklet heftmeet mod Reqa og Bind. 

Ist est-relic- start oq deinem-reist It Inn-tret e set Dame-, e e am udfnsret 
pg med et hatt-u mu- for Treue lasse Passa- 
qeketsudclullende Ibennftelir. 

neuern-must hetvemmellqheder For all( 
Klasse-h men c Sætdeleshed Ttedie ulas1e. 
Iris sum of Stagklkkder for Irr-die Masse Vas- 

Iagcrek, llgefaa Ne Spur vq Drum-m hvilkc holdes 
rene at Kommt-new Vom-km 

For alle andre Ovlysaiuqek henvend Dem til vors 
Lokal-Wertm- eller til 
f.c. Milmlthssh Isskdosss s- states-messin- 

W 

l(VlNl)EK- 
s 0 M l- l D E K 

« Si Xvindesygdninme. 
lex-n liebendle Stc Selv 
nn-(1()mnge1«i1 Man 

-· now-Inder (1et itekte 
.» ......— XIV- ji«-a tlcs un welme Dele. 

os dest nclket.tek."-ln-ml in en ængde sf 
istsicitk smwsmll imlvem us. lmn geke- 
Fm Proer »z: Vitlnesloynl heuvendct 

man Fig til 
Ma- K. D. Fremd Dem-M Mel-. 

.- 

« 

svm og Korn et Pengc . . . 

300 N. of Moos-CI stach kood oil forhindte 
Sygdom hos Svineue ng spare 75 Bu.« 
Max-T Hoxs iste, kostet det inne-. Sælgess 
paa ZU Tages Prove. Prjsm er s7.50 pr. 
100 Ph. Forhindret lltøj has Hausene» og 
de lasgge ftere MA. elleks ingcn Bemlmg 

MOOKES sTOCK POOD co» 
Äkentek might-s- .. Faun-til BUT-« lu. 

therixklalerter 
og andre Kunstnmlerjek, sont Portmtter, 
Blomslek samt Londfkabsi og Mariae- 
Scener osv., udsprt sinnst og billigt. Bed- 
fle og fineste importerebe Fama. (Tube 
lsolots) og prepated chvus benytles. 

Beitillinger modtages pao Tegningek til Al- 
tekkammerolv. H. JENSEN, 

522. Brondwtyz Council Illusts. laws- 

Ballimorellrandan 
has- odfsla vort Konten- mecl bete det- 
lnclhoch de mit-site km- Uger Itan jeg klet- 
fok iltlte tut-sende- lcukt ok: Beskklvelsct over 
Harz-land, ein de most-· Utes pssm buch- 
leklid vil N med Glsk ebesvake keve el- 
lek modtsse Les-Lende i voke nye Konto-et 

MERMAN BADENHOOP. seh-ekeln 
state Baker-u of lmmlcrstiom 
Us. Pult Ave» Zimmer-. M. 

23 skslltnllsvcks Dom et- blevne hellve- 
detle i sidste bis-nah beweint-. at je et 
den emsste i Ätnekllks. vom sum hell-te e 

Døvhed os Økesusning. 
Hin Methode lmn Druqu i the-inneha- 
nssk Di- l)esltr1vet Den-s Tilfsklde, Slttil ·ec 
anderm-ge stimme oc Sige min optici ce- 
Wsmss Møncns ønEKuNm 
Izz W. nz str. NEW VOLK. 

DMMissivushjem 
130 Prospekt Om» Brutus-, R. I 

unbefales. Reisende afhentes paa Jst-las- 
gende. Opgw til hoad Tib og til sollten 

Station De kommen 


