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unge Mænd gaa til Meiji Galuins 
aladenriile Afdeling om Dagen, og 
faa ser have dem under Opsigt, fer 
undervife dem i enkelte Fag (f. Eis-. 
Dilettant-floh Bibelhiitorie g. l.) selts 
tage dem med ud paa Miöswnsarbej- 
de o. s. -v., det lunde vist lade sig gstr. 
Som det ek, gaa de der alligevel 
gaa der eller til andre Stolek og kom- 
mer itle tilbage til os. Her fta Ku- 
tume ek der jo endnu ingen gaaei 
bott; vi hat ingen hast, sont vilde 
gaa til et Seminarium (dek er dog en 

nu for Tiden, som gi! til Metodisters 
ne for at blive døbt af dem, da han 
Inslede at blive sendt til en Missionsi 
stole for at studeke der; Vi tabie dog 
vift not ilje ret meget i ham; derimod 
er der et Par unge Mænd, som alle- 
tede have faaet det Løfie of Bnpti- 
sterne, at om de ville modtage Dach 
hos dem, ville de uddanne dem; del 
vil muligvis ilke vasre uden Jndfly- 
helfe paa deres Afgørelse, stønt de er 

lomne her tet meget): i den ameri- 
lansle Mission er der vist for Tiden 
k-. ellet 4 unge Mir-nd, som studete for 
equ Regning i andre Ritters Skoler 
hellen end at itudere fkit hos en 

Missioncer i hans private Hiern. 
(Sluttes paa Tirsdag.) 
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Et Fortctninggmøde. 
thversat fra Engelft og indsendt af 

Llnna JcieljenJ 

Formandenii Ansiat lyste af Vel 

villighed. Han fad iFormandgsaI- 
tet lige under Prædilestolen Rundt 
i Rieten sad henced et Dusin Mceno 

og halvt saa mange Roindeu der 

settes dcempede Zamtaler her og der, 
nu og da afbrudt as en undertrntt 
Lotter, elletg var der Tavghed. 

Eftekmiddaggsolen tastede rede oa 
nlaa Lygftkaaler frn de iarvede Glas- 
ruder ind over Rittens Stil) vg frem- 
ftällede i et grelt Loc- Jndstriften Js- 

ver Alteret: Elfter hverandre! 
Tet var Kredsens reaclmcksfink 

Efteraargnwde og havde oæret i Gana 
"k,ele Dagen. Llltina dar gaaet jcevnt, 
ingen Ztrid eller endoa Migsteniiiing; 
de fokeliagende Forslan var nceften 
alle bleven enstsemniiat vedtagne og 
hele Fcksamlinaen Var i et mildt, vel 

billigt Humor nied Undtagelse dog 
as en Mand, sont syntes at dære i iwr 
Sjælenpd Han lignede tun lidt te 
andre on iynteg slet itle at passe i 
den Fotsatiiling. Han var en celdrc 

Mand, en Jedes Det ftride, graa 
Stasq var tottllippet om den store, 
fremstaaende Hage, hviltei gad hatt-J 
Ansigt et ncesten stædiat Udtkyt. Te 

statpe, sorte ijne haode et akngsteligt 
ildttyt, og de lange, tlolignende Heku- 
der flcklvede, niedens llan neroøst trat 
i det lange Overftcen. Han var tlcedt 
i den sædvanliae forte Fratte on nied 
lwid Kram, men Fratlen var gainmel 
ka, Flippen fnavset. 

Hele den lange Tag havde Jeden 
siddet mellem disse Mcknd og Kvindek 
sont en fremmed o·q udenforftaaende. 
Han havde svaret, naat han blev til- 
talt, men ellekg fokboldt sig tavs. Nu 

oa da fortes Haanden ov til Ismene-, 
oq naat bon trcede sin» nbeinckktet, 
hin Lommetørtlcedet i Brug. shan 
var et Billet-e paa en, der haabløg 
venter paa Ulytte on thin. Jinellem 
bevcegeteg Lceberne sont i Bon, on en 

Gang bøiede l)an Honedet mvd Sei-tust 
foran Da bad lt)deligt. »Vi lonnner 
nu til uafajorte Forretninaer,« fang 
Formanden. 

Dieblittelkq begyndte Samtalen nt 

sumnie iaen, on nogle as de yngke 
Prasser flvttede tin ncrrinere fammen 
for at ftaa hverandke bi i, hvad der 

ferestaar. 
Efter en længete, betydningsfuld 

Pavse fagde Seiretceken tøvende: 
»Der er Sagen angaaende Jedem-J- 
sionen, som hat ftaaet uafgjort siden 
sidste Aprilsmsøde.« 

Awn Licznnsii reiste sig langsomt 
op og begyndte at gaa opad mod den 
aabne Plads ved Pradikestolen, men 

betæntte sig og satte sig træt ned igen. 
Dette festede Opmærksomheden paa 
hom. Nogle af de ældre Mond be- 
tragtede hatn medltdende, men de 
yngre Preesters Ansigter samlede sig 
i alvorltge, bestemte Felder, som hav- 
de de en ubehagelig Pligt at bespr- 
ge, men ttte for alt i Ver-den vilde 
vtge tilbage for den. 

«Jeg for-staat det titte ganste,«· For- 
manden talte med lav, langfvm 
Stemme, »Formanden i Missionskos 
miteen er tmldlekttd ttke ti! Stehe, 
hat heller intet Bud sent-L Jeg ind- 
fee tkte, hvvtledes vt lan behandle 
Sagen t hans Fravætelfe.« 

Linietne om Jeden- Mund trat 

»- 

Jsig dhbere, og Øjnene fynteg at synte 
Flængere ind i Hovedet «Jeg fynes, 
iSagen but-de tomme ftem nn, « fang 
han og reiste sig langfomt. ) »Der et ingen Grund, Ht. For- 

smano hvotfor den itte itulde, « oplh- 
fte en af de hngte Prcestet. ,,De er 

Medlem af Missionstomiteen og tan 

fottælle os, hvad der er bteven gjort 
ved denne Sag« 

»Der et Entet bleven gjort,« sagde 
Fortnanden langsomt. »Der var in- 

acnting at agre. Jeg vil tcese Be- 
slutningen, fotn blev vedtagen ved 

Apritsmødet.« Han rotnmede sig og 
læste: 

,,Beflnttet: 
Iat med mindre en absolut Forandting 

til det bedte findet Sted for nceste 
Mode, stal Arbejdet i denne Missi- 
on nedlctgaes. J modfat Tilfælde 
stal en Zum af 350 udbetales tit 
Broder Leczznnfti til Udatfter ved 
Missionen oa Løn for Arhejdet.« 

Der paafnlate en tryttende Tade- 
heb. 

»Hm nogen et Forslagt« sputgte 
Fotmanden 

»Im oiloe gerne vide, om der et 

noget haandatibeligt Resultat. Hvot 
mange Omvendelset tan Broder Lec- 

·2,hnsli tapportete for de forlobne otte 
Maunederk Tette fotetommer mig et 

det vigtiaite Punkt.« 
,,«Zaa reiste Joden sig og git op 

foran ved Siden af Formandens 
Stol. Hans Stemme var lav og 
ditrede af Bevæaelse. 

,,Brodte,« fagde han langsomt, ,,jeg 
er glad ved, at Sagen et kommen ftem 
til Behandling. Jeg har dojet otte 
Maanedet af Ængftelie og Sspænding 
og jeg haaher, J tan tamme til en 

Afgorelse i Dag. Jeg hat bedt ow, 
at dette maatte ite. J sporget, om 

der er Refultater af mit Arbefde. 
Hootdan tan jeg oide det? Jeg den« 

jea hat arbejdet ttoligt, at jeg hat 
saaet Soeben Stal jeg leve og fe 

Hatten? Hvor mange af os opnaat 
det? Det er nu to Aar, siden jeg totn 
til Jet og bad om Hjcelp til min 

Mission blandt Joderne. Jeg hat 
arbejdet iot Jer i to Aar, og fotdi 
der ingen Omvendelfet er, siget J: 
»Hvad hat du gjort med, hvad du 

fik. Mctnd hat atbefdet i Osten i 
40 Aar og ingen Hoft set, dog hat de 
itte tabt Modet. Hvotfor vil J viae 
tilbage nu? Sstal vi lade Athejdet 
falde, fordi J er ttætte? Er jeg træt?« 

Nogle af de yngre Mænd flyttede 
sig utoligt i Scederne, og en gammel 
Tiaton rejite fig og tog Plads paa 
en af de oberste Bænte for bedte at 
tunne hote. Jeden vedblev: 

»Lad mia fottcetle lin om mit At. 

beide. Jeg hat meget at tatte for. 
J det fotste Aar tilstod J mig 8400 

« 

»Fit De itte mere?-« 
»Saa meget sit jeg fraSamfundet,« 

sagde Jeden. »Af den Sum betalte 

jeg Husleje for Missisonen, tobte Bib- 
ler, og i de to Aar hat jea faaet 
trntt 2000 Etsemplatet af det nye 
IJIeftamente i Hebraift for mit Fett. 
Jeg er bleven meget velsignei. J det 

førfie Aar sit jea 880 i frivillige Ga- 
vet. Sidste Aar sit feg 8150 Disfe 
Penge satte mig i Stand til at nd- 
rette meget. 

,,.Hvorledes arbejdet De?« For- 
mandens Stemme lød optnuntrende. 

For føtfte Gang blev Joden heftig. 
,De maa oel sporae, hvortedes jeq 
atbejdet,« ndhrod han. »Man talet 
om at ftandfe mit Akbejde, og itte en 

at Jet hat en Jde om, hvad jeg taaet 
mig for. J de otte Maanedets Frist, 
J gav mig, hat itte en enesie haft 
Jntetesse not til at tomtne og fe, hvad 
mit Atheide i Virteliaheden er!« Han 
blev igen fagtmodig. 

»Ieg gaar omtring blandt mit Fott 
og Prover at vtse dem, hvem Kristus 
er. Dei et ttte let. Jsderne er i saa 
Henseende det vansteltgste Folt paa 
Jorden. O, mine Brodrei Om jeg 
dog tunde faa dem til at se Sand- 
hedeni Otn jeg tunde faa dem ttt 
at tende Kristust 

Hans Stemme bævede af Smette 
og LængstL Saa vedblev han noli-s 
gere: »Vt holder Mode i Missionen 
og paa Gadetnr. Bt er tun bteven 
jaget bort af Mangden to Gange t 
Aar. Tant, mtne Brodre, —- tun 
It- Gange t et hett Aar! Moderne 
that var-et godt bis-at of Jst-erne, og 
mange af dem hom- opmeettsomt oaa 
mtg. For en Maonedsttd siden for- 
tatte en Mond mtg, at han hat-de fun- 
det minnt han, en Jede, stod pp 
soran hele Fotsamltngen og hetendte, 
at Kristus var Gad. Det var-den Int- 

tteligste Stand i mit Liv. Hatt pro- 

I- 

tvede at overbevise de andre, men de 
wilde itke here, og de stormede ow- 

tring hom, og han blev hidsig og løb 
fin Vej. Jeg tender itte hans Navn 

eg her aldrig set heim stderk Men 
han var kommen til Sandheden gen- 
nem en Missionær i New-York Der 
ser J et Tilfcrlde. Han Plantede 
Sæden; men jeg saa Hosten Hvor 
tan jeg vide, hvad jeg har udrettet. 
En anden Gang var en ung Mand 
lige paa Niippet til at gaa over, men 

hans Moder truedse med aldrig at 

rille se ham mete, og han kom itte 

igxn Det gjorde mig ondt, men det 
er san haardt for en ung Mund at 

gaa lige mod sin Moder og sit Folk.« 
»Saa har der altsaa ingen Om- 

oendelser været siden April?« Tonen 
var haard og bestemt 

,,Jeg ved det ikte, hvorledes tan 
det bestemt paaviseg. Jeg ved sen 
meget: De er villige til at høre pna 
mig, og jeg Ved i mit Hierte, nt At- 

lsejdet gaar fremad og vil i sin Tid 
frembcere Frugt. Brødre, lad itte 
dette Arbejde stander Jeg er villig 
til nt gøre alt, udholdc alt, hvis J 
blot vil opretholde Arbejdet. Hei i 

Bnen er der 20,000 Kinesere og 40,- 
000 Jeder. J har mange Mission-er 
for Kineferne. and hnr J for mit 

FoltP Een Mission. Jeg als-« 

ne, een Man-d, gør hele Arbejdet, og 
J er allerede —— efter tun to Aarg 

Forløb — trcette.« 

Han tnv et Øjeblit, saa løftede han 
sine Heender mod Himlen og raabte: 

»O, Gud, alle Tings Staber, vi 
beder dig, at du vil gyde Kærlighed 
i vore Hierter til alle Mennester, og 
giv os Visdom til at handle i denne 

Sag, soin det er bedst for os alle! 
Amen.« 

Rundt omtring iKirten gentog 
dette Amen sig. Saa fotsatte Jeden 
i den sæsdvanlige Fortetningstonu 

»Ht. Formand jeg foreslaar, at den 
nuværende Beslutning angaaende 
JedemisRonen bliver ektlceret for u- 

gtkldig og at Arbejdet fortfcettes som 
hidtil.« 

»Der var et Øjeblits Tavshed og 
det saa ud, som Forflaget stulde dø 
med det samme, endelig tom der lanqt 
nede fra Kirten et: »Understøttet«. 
medens en gammel Præst rejfte fig og 
langsotnt banede sig Vej op gennem 
Rittern 

»Or. Formand,« fagde en af de 

yngre, »jeg foreslaar, vi hieher Me- 
det i 15 Minuttek.« 

Nu var den gainle Prcest ncer ved 

Formandens Stol. For førfte Gang 
i mange Aar tog han attiv Del i de 

hnlvaarlige Moder. Langsomt vendte 
lmn sig mod den unge Prcest, den 

lange, magre Haand udftratt Ig 
Stemmen itte leengere rystende og 
brndt, men dybttonende og tlar fom 
Klotten, der talder til Gudstjenefte: 

,,Dreng!« tordnede han; thi den 
unge Mand havde været hans Elen; 
,,Dreng! vover du at bringe Politik 
ind i Guds Hug! Vi vil stemme over 

denne Sag nn, medens vor Broders 
indtrængende Ord endnu ringer i vo- 

re Linn-« 
Men den gatnle Man-d var itte 

lendl med den nye Man-de at lebe 

Forretningstnøde paa, og for han vib- 
fte af det, var Sagen under Diskus- 
sionen og Jndtryttet af Jedens Ord 
som bottoislei. 

»Boetfet fra den mere retende Si- 
de af Sagen,« — en as de yngre 
Priester talte — »er der den temme- 

lig nødvendige Pengefrde at tage i 

Betragtning J alle Tilfælde fon- 
tommer den mig det npdvendigfte If 
det hele. Hat vi Pengene dertil, ja, 
faa lad os fortsætte Arbejdet; men 

uheldigvis« —— Talerens Okd faldt 
tøvende —- »er der —- saaledes er ieg 
bleven underrettet —- slet tngen Penge 

Ii Rassen for den Mission. Dette 
burde helt afgøre Sagen, fynes jeg.« 

Den gamle Ptoeft stirrede paa den 
unge Mand i tavs Forundring Et 
andet Medlem reiste sig og bad om 

Ordet. han var msoderne fra Tvp 
til Taa; han formelig spinnede af 
»den nyere Tid.« Han talte i koste, 
siarpe Sætntnger og lignede mere en 

Fotretningsmand end en Priest. Don 
havde vundet sig Anseelse ved det Fikt- 
retningötalent, med hvillet han havde 
faaet sin Kiste vttlet ud as en bund- 
lts Geld. For den Sags Skyld hav- 
de han rtgtignot ladet Vensigten hel- 
ltge Midlet, men Maulet havde han 
naaet. (Sluttes paa Stde 6.) 

»Dansteten« ndgaar Oder Titl- 
dag pg Fredag og kostet tun 81.50 
om Aaeet Peevenumre sendet fttt 
ptia Forlangendr. 

Korrespondancer 
Chieagp. 

Den lristelige Sangfest i Golgatha 
Kirle Sondag Aften den 19. Febr. 
var godt besøgt, i det mindfte 300 

Mennester var til Siede. Foruden 
Sangkoret fra St. Maria Menighed 
i Kenofha var til Stede Sangkoret 
fta Bethels sp. lutherste Kitte, Sang- 
skoret fm Siloams Kirle og Sang- 
koret fra Gethsemane Kirlr. Det 
velslede med Sang og Musik, og Pro- 
gramm-It var ikle blot del ment men 

ogsaa vel lyklet. ForudenOplcesninq 
af Guds Ord, Bøn og Velsignelsen, 
lod det oaiaa not saa højtideligt, da 
alle sang 

,,Ncermere Gud til dig!« 
Kirten var finykket og alle syntes 

at vcere fcerdeles vel tilfredfe med Af- 
tenen, der ligesom var en Forfmag 
pao den himmelfle Lovfang bis-set 

En Deltager. 

Billige Vater 
er ofte dyre til hvillensomhelfi Pris- 
Dser er mange Mennesler, der køber 
,,billige Ting« tun for sidenefter at 

sopdage, at de i Virieligheden havde 
betalt i dyre Domine for dem. Hvad 
nu f. Eig. Medicinen angaar, burdc 
Verrdien deregnes efter, hvad de vir- 

lelig lan udrette. Hr. W-. T. Clau- 

sen, Anderfon, Jud. belyser, shvad der 
menes med vvensiaaende i følgende 
Brev, der nylig blev modtaget nf 
Fabrikanten af Dr. Peter’s Kuriko. 

,,Anderfon, Jnd., Dr. P. Fahr- 
ney, Chicago, Jll. Vi hnr forspgt at 

bruge andre og billigere l?) Medici- 
ner end Deres Kuriko, men findet, at 
de ilie er tilfredsftillende, og ej heller 
lan de udreiie, hvad Kurilo kan. 
Jeg jender derfor en ny Beftilling 
paa Deres Kurito. Med megen 
Agtelse, W. T. Clnufen.« 

Dr. Peter’s Kuriko indiager en 

egen Plads blandt alle Mediciner i 

Handelen. Der lan findes Efterliq« 
nelser, men ille dens Lige. Dr. Pe- 
ieris Kursiko er ilke en Apotheler 
Medicin, men sælges gennem speci- 
elle Agenter. For nærmere link-errei- 
ninger striv til Fabrikanten, Tr. 

Peter Fahrney, 112-114 So· Hoyne 
Ave-, Chirago, 6ell. 

L 

Cedar Falls, Ja. 

Mr. Gear McGuire hat anlagt 
Sag imod Cedar Falls öl- Waterloo, 
Mill. Co., for 1(),()00 Stades Erstat 
ning. Han faldt sidste Soiner ned 

under sit Arbejde.i Møllen og besta- 
digede sin ene Hofte oq Ryggen flem2, 
hvorfok han mener, l)un er bereitskget 
til Erstatriing. 

Brødrene Peter og Jacob Ol 
sen, Sioux City, Ja» hat i den sidste 
Tid besøgt deres Forældke og Brimb- 
te her i Bt)en; de reiste hjem i Man- 

dag5. 
Jøkgen Nielfen er atter kommen 

tilbage fra »Coulter«, hvor han har 
ophioldt sig siden det der afholdie Ung- 
domsmøde. 

-—- Efter 4—--5 Dages Sygcleje af 
oik Fredag Morgen den 17. Febr. 
Johcm Petersens Huftru ved Døden i 

sit Hjem 1 Mil fyd for Normal- 
Slolen. Det vatte Sorg og Mede- 
lelfe saa vidt, som Sorgebudstalset 
lom frem. Manne vidsie knapt, at 

hun haode været fya, oq nu var hnn 
ded. Begravelfen fandt Sted i Man- 

dags fra ,,Nazareth Rittern hoor 
Paftor Jenseit talte varmt og beflei- 
dende til den ftore Forsamling. Saa 
mange, lom Kirlen lunde nimer 
var til Stede. KErlig Hiertelag med 

velvillige Heender havde bedcekket Ki-» 
ften ined en Mcengde flønne BlomsI 
ster. Stovet blev lagi til Hvile paa 
»,Greenwood« Kirkegaard Afdøde 
blev 57 Aar gammel og efterlader 
sig 2 Born, næsten volsne, og sin 
Mand. Maa Herren troste og stor- 
le de forgende. 

— Bertel Grams Hustm oft for 
Flodem ligger for Tiden meget syg. 

—- J. Clausens Huftru har i de fid- 
fte Par Uget vætet og er endnu al- 

votlig syg. 
— The Block Hawl Meat Market 

har opgivet sin Fortetning her i By- 
en. 

--—.-. Mts. N. Jensens Dotter paa 
ijrnet af Fremont ä- 14. Sir. kun- 
de nær sidste Tirsdag været kommst 
ilde af Dage. Hun var i Færd med 
at vaste sine Sslindchandsler i Gassoli- 
ne, da hun kam for-user Jlden, san 
der gtk Jld i Handllerne og hende. 
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W. H. BRILL, District Passenger Ag’t, 
1402 Fort-am street, 0MAHA. 
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« the mcrits and advantages osscrcd by the various 

H milway lincs before purchasjng tjckets. The · 

chinago, Milwaukee F- st. Paul By. « 

! has electric-1jghted trains, solid, vestjbuled, H« 
stcam but-each equipped with every modern t safcty devjce. heavy steel first-dass read-bed, 

. and many other advantages. Write to 

« 
I 

's. II. Its-IV 
6en’l Western IIgent 1524 sama-n St. I. 

owed-. neb. 

« »- Fatm ttl ealgs. 
Rn god Farin, ftor 80 Arres, 60 Acres op- 

dncfet. Reiten Stov; god Veliggenhed for 
.nirk«e, Stole og Jernbanestation. For Inkr- 

mece Lplygninger ftriv til 

Johan Jorgenfen, Lnkt. Wis. 

Frøhandcl. 
For at vcere sittet paa at faa de allerbedste 

Sortek Siedetotm Gtceefro, Blontsteriri, 
Damit-, Bart-afte, Trwer o. l., ikriv til 

Einst- S. Arnesen. Bei-Hoch Minn. 
Dunst Ivristjstk icndes frit pas Fortungendr. 

LUTHER cOLLEGE, 
Racine, Wis. 

Dunst Højskole. Ac. demje—«N01-mal— ('« 

lege-— Brigitte-os- (.’0m«se. — Den 1. Noocz 
bet« nnbnes specicl Kur-ins for faadanne, ink- 
arbejde paa Landen 

Striv efter Katalog. 
C. H. IBNSEN, 

Hunde itte hendes Moder og Søster, 
som var i et andet Værelfe, ftraks 
været ved Haanden, vilde maafke hun 
on Hufet oceret gaaet osP i Lucr. Hun 
blev imidlertid siemt forbrændt paa 
Armene og i Ansigtet. 

-—-— Til Korrespondenten fra Den- 
ver, Colorado,! vilde vi gerne sige 
Ja, Gaaden blev maafte løst for jer 
bin Aften ved Ungdomsmsødet, men 

for os, fom er udenfor, er den itke 
blevet løst, og vi, som fra fordnms 
Tiber endnu bevorer en interesferende 
Kasrlighed til Eber, cerede Formand 
J. Motten oi ønsier niok at vide, 
bvordcm Gnaden blev løft, at ogsaa 
vi runde glckde os med Æresmedlem 
Johnfen oq de andre, sont var til 
Stede 

-— Endelig har vi faaet Tødejr og 
den megen Sne, fom vi ikke i mange 
Aar hat set Magre til, sont-g at svin: 
de for Solens varme Straaler, og oi 

hat fornnet Haab om Forum-. 

Guldgrubcn. 
Syvende Bind af Guldgruben af 

Asschenfeldt Hausen er nu fcerdig og 
tan faas i Dan. Luth. Pub. House 
indbunden til 82.40. 

Syvende Bind indeholder 670 Si- 
der. De, som istle har modtaget ty- 
vende Bind og har bestilt det, oil faa 
det i Lobet af nogle Dage. 

Det ncermer sig mod Enden af 
Var-set og det vil fnatt blive fuld- 
steendigt i c. 8 Bind. 

De, som ikke ejek dette Vcert og 
tunde onste det fuldstændigt, bedes 
indsende Bestilling. Det er sittert en 

af de bedste Fortlaringer, der sindes 
paa Dunst over hele Biblem Pri- 
serne blivek i Forhold til de i Kata- 
loget angivne over de Bind, ssom er 

ndkomne. Striv til 

DAMSH PUBL. HOUSE. 
Ist-Aue Nie-kn- 

«Har du skasset »1)anskeren« 

en ny AbonnentP 

Hvis ikke, da got det nu. 

« TO- Ttl «:algs! 
I Veqmndet paa Xsllder ng Sva«1sligbed In- 
1 ster Im m sælge min want-inne Perchekon 
Hing-st, «J« Aar gmnmcL ocxer ca. IHW Po» 
t011 Jena« lsrcd os; ««1)1:-.(«l(»v". bog let som en 

Traversmeqrt «st)-1ish". let at haandtete, 
den ziemte "soiu getter’«, 1cgkeudcr. Te 
iifssns 2 qu har- lwc hast 85 pUL «mnn-s" 
meb MI: ou· n 12 as hanc- que vaa Piav- 
juk, i.1a.k.u-cmk Un je hatt-z Ruhm-heb 

«:’ is: »Es-»O fonmnt, eUek 81,000 I sBetm 
Hugo-in 

Viqcledes ønikek jeg at Icelge mnj Fakul, 
;.« Eures Bis-tu mtrn fmnlet cller 1 2 Tele, 
lsjU non-s i Inn-. De 160 act-es, oi bot paa, 
:,.u- et gudk Lxæhus med 9 Bau-elfr, hy.;ge- 
Liqt induuu g malt-r ones-alt, — en bene- 
n tld LMthR ,k«nb, 12 Fodg "stu(1(1ings’-’, 
L muc- Iui M Year og Oelctmnntcc Wut ou 

ZW-; LH pn Wwa —- csn »arm« for 
Itowngkaltlmg,"zcka11dtank,.wtije1)zth,käm-ts- 
ned oq Vogir, Buggn-, og MaikmplapT 
":('»x1«u uns-v 12 Fodxi Zwist-NOT slkum W 

n- anä ba, —- etnor1-·sltc(1"Yorllnqkoasq 
» u ZD111;1)1151t31-)-I:2, cn Usan gol- 
."«- Ax« M thnollkn Alt Landes er stack-L 
Vom-m 4tIU sfknhg med »Man-en wire tcncp" 
ZU Ionunn Ums. W zum-s gddt sit-Tatsa, 
vcm i Tc Win- 2 Aar Mr givct U TUTT- Pø pr. 
Here-. ZU vers-es Arbeit-Stand Reiten i Praj 

1«.o-l)i1.suu-e. 
Te cnspus W) nur-Es ci« nsstcct med «b:u-h 

wirp". III non-s :Ittni-Ids»slnisd, 110 acjres 
:-r:sir:c-1-.1s»uirc me- h.xtio og god Vuid 
:n.·s’!is« 

Puij mk det hole UKZU act-es) er SLZ pr· 
Jst-u Zelt ito blivcr Busen «·:716(»)0x) og 
8"3,000. Lyfthavende heut-endet Ilg til 

Haus Niclfen.· 
3 Mit syd for Upland, Ist-antun Co» Nein-. 

PHEMHW ZWES Uk Illk WURUI 
kos- Us, Korn. krumm-, kul o. s. v. 

Etul Ironie og Rom-il Scalc Rect »sc- THI- 
-« Esse. 
s- DO- 
H« g-. DE W -- g 
-: k. Es Zes HI- 

District meanserqu Ist-d Wunde au- Chicanu 1893 
ligc an ved Trank-Mississippi Udftt schen i Omalm 
Nit- W. sinde oa hiniane vaoliveltqe U:S. Staate-ro 
Va- t, der cr tout-t. Menge Itvttipescttikler for-Forme- 
rk ( I totsolciale Pris. nett-loss, Prisek m. v. trit- 

clIchOO scALE cOMPANY. 
292. 294. 296 Juli-on Ists-, chchsm M. 

GODT FARMLAND 
: m tAvE passen : : 

Tekfom De mater vaa at til-e et nyt Inn 
elm anbtin e Pen e, faa er set Tlden oq e- 
ree Lejlighe til at sbe qodt Land til ca lat- 
Pus del notoltge Wisconsin- 

Ny Fort-eiteln sc ssoanln limä". 

Im Rire Lake now-it me hat omMn 50 
IN Qual-Fin- qabuet let sharing til ote 
Lands-Etwaqu Den nottut-stetige Mc ft of 
alle Sla s Guts, Don-floh as mit Band, gsr 
Zaum sitt-tin mou- cvl oq Ueiekidtlft —- 

Der edles geht of VII, bede, sing etc. der. 

»Hei-maulen Excukiioa TM« 

Inn tot-es ver 1. · s. Tit-Im i drei Mu- 
sied for een cis vlu F for em- sitt-I- 
akreiien til Madlsion e er sit mod- atmet 
Eo» Bist-, vaa den an Formen-its 

M 

Anqaacnde Pamfmter II. v. adtslietx 

T.»us. TEASDALE 
Cetkl Pius-Is- Ag't. sk. FAM- MIN- 


