
gna op til Stedet, hvor Gudstjcnei 
iten holdtes. Det var rørcndc at se, 
hvorledes de oplivedes Ved at je 
Missionæreir Et vcnligt Ord og Del- 
Iagclse gjorde dem godt. 

Pastor Schultzc tænkcr ogsaa paa 
m oprcttc et Vornehjem vcd Philo- 
dolphia for de Børn, hViLL Fort-störe- 
cr ipedalske, mm der træuch til ils-« 
re Byguingcr og flere Petige til dis- 
sis mcnneskckærlige Foretugctcdcr· 
Ou- cr lidt uf Eftcrfølgelje uf ham, 
un lmom der staat: »Don drog um- 

frinq oki qjordcs vcl og heim-erste al- 
lk-« Da vi fom tilde-ge fru: de spe- 
duliko, spisic In ti! kl!kiddkig. Kl. 2 
pur icg nied Echultze ums pua Ho- 
jpitulct. Her ci- LJU s1)x1-.-, her hliver 
reimndlet uf limn cntcn for et cllcr 
miqu Lndkx To fnur kliissdicim bli- 
uksr Irostct lidt oq qkmr sixm derfm. 
To lnsmlcr liDI eitel-sont do fmi oq 
Pil. Eiter dem- Vur der Osudiistjenc- 
sic- i Zfolchnset Sil. »I, l-x-or Missi- 
fiunasrun taki-» Lin Ilftcncu kmn der 
mmlc nngc for lliidct«11i—:—11itig i Vi- 
pclcii Eiter un jun-Inn Tags Ger- 
iiinq suqu Ovileu qodt. nq ji«-g 
tcenker ingen vil beskylde klikistsfionw 
m: for Tllkagcliglicd EII stor Ger- 
ninq kwrcs oqscm her mcd nt under- 
Isisc Vorn. Ovcr -100 Vorn under- 
1-ise-5 paa 6 forskellige Steder iVn- 
cis-. Eer Muhamedanerc sonder 
dcrcg Born til Skolcn, Da Vu- 
cnsJ øvcsrftc Embcdsmand bar i Z 
Aar qath ber til Ilndervisiiina. Der 
lyoldcski oasna Aftcnskolc for de Vorn, 
der ifkcs ka komme om Dimen. Bør: 
tunc- er fm 4 til 18 Am- qnnich 

Forkjlclfe knrcrct paa en Dag 
Tag Laxative Bromo 

Ouinine Tablets. Apothekerne refun- 
derer Pengene, hvis det ikke kurerer. 
E. W. G ro v e’s Underfkrift et paa 
bvcr Æfke. 25 Cent. 

Altertavlcx 
: Fims smukkest og billigst fra det : 

: danske Atelier i Racine. Kunst- 
-: maler A. H· Andersem fom bar : 

: iorfynct mange danske Kirker i 
: Amerika med Alterbillcder, bar ; 

·. de bedste Anbefalinger fra Præ- : 

: fter iden Forenede Kirke. Skriv : 

til : 

Raciue School of Fine Art-s, : 

Racine, Wis. : 
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Korrespondancei I 
) Ccdar Falls-, Ja. 

I Mi: N O Nielseii fraBuwbellgs, 
», soIII tidligere har boet her, 

cI puu Bean III-r i chinv Tid i An- 

Ilcdninq us sepr Refsihuugcs Død; 
lmn Um qist nicd ou Søstcr til Wirs. 
Nielsen 

Llc Graus lmr købt og taget i 
ILIIIfiddclsc et Onk- pcm 12. Gade. 
«-I:«sI«I"-.I.!m IRIIII Dolli11«8. 

’l -’l. 

Elimi- Jørkicnscn or ins-d at fur- 
ludss nis: likiIi slnttoIH til sit Land i 
TIIkiDsnIIIi i dcime llqo. 

J Frcdakizs asqtvviodosjs Jobs. 
Hisqu ou Gediqu NiulscII oa sidste 
ITIIII lmldt Jobmm Potersun oq Ida 
Wulff Brutkim Vi bringe bch de 
IiIsqifIIs Im- vor lijisrtclixie Lnkønsk- 
1Ii1m. 

J. kIIasmngsscn ou Sustru fm 
Eli Dom Jn. Ists me Vesøq ber i 

Dankt disse 

J Eøndaqiii var der Konfirmm 
IIIin i Bistislcbumsks Kirkcz den afliold- 
III-I snu tidlia eriindcst paa, nt Past. 
(8·)I·avcsnaaurd reiser til sit m) Kald 
iNcln.i11a-stellqe. 

Allicrt Kroq bar nich-trinkt Var-— 
VI"—!«sIIic1I pua Normal Gadcx 

Jnlm Peterscn bar købt en Efeu- 
dksni mcd S Arres- Land Øst for By- 
Isn for 4500 Tollars. Gan flnttcsr 
bin-un i dcnne Ugo. 

H o b o. 

Mave-Forlegenhed. 
LIllt Mavebcsvkkt sra slct Fordøjelsc 

forsvindcr i kort Tid. 

Euljvcr Familie her burdc have- 
Tiupcpsin i Linse-L da euhver kan faa 
et Ausald af slci Fordøjelse eller an- 

dcst M avebestr naar sum helft, 
Tag cller Nat. 

Tctre uskadelige Præparat vil for- 
iøse, lwad De spiser og san Bugt 
mcd en sur Mave i kort Tid. 

Dersom ElIkaaltidesrne ikke frister 
Dem, eller bvad lidt, De spiser, sy- 
nes at fylde Dem, eller det ligger 
snm en Klump Bly i Moden, eller 

De har Hiertebrynde, det er Tegn 
paa slet Fordøjelse 
I Bed Deres Pharmacist om en 50 
ICents Æske af Pape’s Diapepsin 

l 
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Vore Bogsamlinger 
H· et nyt Forliandlingsststem af danslie Bogen en salgs- 
plan, vj hat« lagst lor at gøre det muligt fo- en l1 ve r at 
danne sig et Biblintek ug faa en Grundvold til et samlzmt 
tagt s t r a k s eller til at faa sit nuværenile Bibliotek wer- 

(lifnl(1t f()røget. 
De mener maaske iklie i Øjeblikket at have Raad til 

at anskaffe de Roger-. sum De Lodt kunde lide at have i 
Deres Hjem. og net-for sælger vi Dem Bøgerne paa Albe- 

taling u(l Jra det synspnnkt, at De nok vil købe en Bog 
til 1 Dollar en Gang itnellen1, men De vil ikke afse et 
starre Beløb pua ekn Gang. Folgen er imidlertid da i de 
9 af10 Tilfælde, nt De upsætter eller glemtner at købe 

Bogen. lnsilket ikke alene er kedeligt for l)em. men ogsaa 
for Os, der gerne vil sælge 

Det er enlIvers Pljgt at berige og udvilile sjn Äand 
gennem Læsning af gode Roger —- derfnr er det Deres 
«l)usiness" at købe Begerne. vor at sælge dem. Og i 

Fremtjden liar De ingen Undskyldning er ikke at kobe- 
vi for ikke at sælge, Siden vi har etablereret vor Bogsam- 
lingssalg. 

Ved Icøh af Bogsamlingen kan De efter eget Ønske 
vælge fra vort Katalog Bøger til almindelig Katalngpris 
for et Beløb at f. Eks. 810 (den mindste sum vi sælger for 
elter dette System). D e u d v æl ge r s e l v. hvillce Be- 
gek De ønsker, faar dem alle udleverede s t r a l( s, betaler 
os ved Modtagelsen 82.00 og hver felgende Maanedsdag 
sl.00. De har fra førSte Betaling Brug af Bis-gerne i Deres 

Hjem,0g naar sidste Akdrag er indsendt, er Bogsamlingen 
Deres Ejendom. 

Ved Køb kot- 815.00 betales 83.00 ned og sl.50 pr. Maa- 
ned· » » » 2000 » 4.00 » » 2.00 » 

og saa fremdeles efter Beregningen 20 pCt· ned og 10 pct. 
af denne sum pr. Maaned, indtil man ved Køb for 8100.00 
betalek 820-00 Ued Og 310.00 pr. Mä. (-15100.00 er vort 

Maksimumssalg paa Akbetaljng). 
Skriv til os og lad os korrespondere om clenne sag. 

Damile Lutheran Publishing House, 
lesen-z wis. 

sog tAg en Triangcl efter Aftensmas 
den i Aften. sagen sur Opftigning- 
mai-n Raslicn fra ufordøjet Mad vil 
1ncvi««t"i"s, iugcn Glis iMaUen, ingen 
zwaan Hovcdpinc euer Evimmels 
lied. Alt dem- vil forsvindtb og des- 
uden uil der iimon sure Eubstmlcek 
Wie tillmqe i Marien til at forpæste 
Llundcdrasttct misd knalmc Tunster. 

Pupr Diiwepiiu er on sitt-Or Kur 
for alt !!)kaoelscstw1«, fordi den tagt-r 
fat pau Tores Fødc oq fnrdøjer den, 
ji«-m om Mavcn var fund. 

Aktual piumt Lindiing for al 
Tores Mmmlnssuasr venter prm Dem 
liosk Ton-»Es Triixmist 

Dis-sc- ftore 50 Cis-. JZTTskcr inde- 
lmlchr tilftrwkkeliat til at knrerc et 
Tilfaslde nf Dnsnoissin cllcsr solt For- 

Hkoitsliix 

De maa af Sted sna rt, um Te 
i-il sc dct hemmte »Cnld jin-T« 
Etwa i Slnsrmmv Co» Texas-. Vi 

»Vi firlqcr Landcst til megct laDc 
»Ist-Um og del-sum Te ønstur en god 
Farin, Mr De kloat i at grau simfsx 

Dol- lierømte .,Pm1l)andle«, Shers 
tnsm Co, Texas-, er et herligt Land. 

ils-Ja med en af Vore duglige Ekss 
:lursioner Da l-cse de store Fordele, 
idct frcmbyder. Skriv til os. 
l The World Jnvcstment Co» 

6()1—4 NOYLBldkL Onial)a, Nile 

Fm Chicago. 

Cz sidste Uge havde vi utter koldt 
Befr, dog af fort Varighed Denne 
llge liegyndte med nsædvanlig mildt 
Vejr, 

B1)gning·:sarl)ejdet har saa smaat 
jlngyndt i videre Omfang end gen- 
Hieni Vinteren, og ikke saa faa Huse 
Her under Opførelse, ligesom der paa 

jilere Steder graues til Faundation. 
Flere store Byggeforetagender gaar 

lfor sig nede i Fort-etningsbyen, hvor 
tdcn ene Skyskralver hcever sig ved 
Siden af den andeu. 

Enndhedstilstanden i Chicago har 
det sidste Aar været bedre end det 
forrige og langt bedre end i andre 
Byer nced et lignende Jndbygger- 
antaL En Modsætning hertil er An- 
tallet af Selvmord, der har vceret 
større sidste Aar end i det fertige 
Grunden hertil maa antagelig sp- 
ges i den store Arbejdsløshed, hvgrs 
ved ogsaa de mindre Forretningse 
drivende har lidt meget, hvilket vist 
nok har drevet flere til den fortviv- 
lede Handling at tage deres eget 
Liv. 

Ebenezer Zygeforening fejredei 
Fredags sin 10-narige Fødselsdag. 
Foreningen bar i den Tid, den har 
lsestuuet, været til stor J ytte, og dist- 
1:ot« arliejdet til almindelig Tilfreds- 
ved. Kontingentem der indbetales, er 

lille i Fot«l)dld til andre lignende 
Foreninger, og den 31)gis.l:jielp, der 
»des, er iffe faa nieget mindre. 

Foreningen er stiftet af Ebenezer 
:’-)i’enigl)ed, da Vesmrelsen nælges as 
mer-site Menighed Ved Ilarsismsødet 
x1entnilx1te: føliJende: Past. Weder- 
sen, yornmnd: Ganz cøten en Kas- 
serer Bincint Jenseit, Sein-tret Til 
Engekonnte Dalgtesis Mr. C. Jenseit, 
Nits. A. Petersen, Mrza L. Larsen, 
Mel-. A. Andersen 

Foreningen tasller op til 100 Med- 
lennner, dgsna saadnnne, som ika 
till)ø1«er Elienezer Menighed, kan bli- 
os- Medlemmer 

Elvenez er Unqdoxns forening ved- 
Iog ved sidste Ungdonthnøde at ha- 
ve Fiellesspisning efter llngdoms- 
11.øde1·ne, i Sierdeleshed for sondern- 
ne, stnn komnier langvejs fra og km- 
sker nt blive til Aftennmderne, men 

lmr for lnnqt Hjexm san de ikke kan 
non tilbuge igeu i rette Tid, oc( der- 
sor ofte er nødt til at ty til Omeg- 
net-« Restunrationen 

Forslnqet otn ncevnte Tilstelning 
nandt Vifald bos Ungdomtnen, og 
en K«omitee, liestaaende af Miss Jn- 
geborg Jensen, Miss Sørine Peter- 
sc-n, Miss Anna Jensen valgtes til 
at staa for Bespisningen, der vil 
blive holdt i Kryptens rummelige 
Lokaler, hvor ogsaa findes Køkken 
csq Kogeapparater. 

Mr. M. Hess er Lederen af et 
lille Strengorkester, der med sin 
Sang og Musik ofte bar glædet Ebe- 
nezer Menighed ved at spille og syn- 
ncs mn Aftenerne oq ved Handeln-Z- 
møder. 

Sang og Musik bar en vældin 

lJndflydelse pkm Falk i 9llmi11delig- 
lied, det bringet Sindet til No on 
.stile, anslaar Sjcelens øtnme Stren- 
ge og bringet den til Andagt og 
burde sikkert anvendes mere i vor 

Kirkes Arbejde, end Tilfasldet er. 

Hviszs nagen skuldc faa Lust til at ar- 

bejde for Guds Riges Freimne paa 
denne sumka Munde ved Sang og 
Musik, fan de melde fiq til Mir 

Akt-fix HWD T.1lnimi Am-. 

klikizsioncn udc i Clsicugosjs syds 
lqu Tol, cPuIt Eide, qimr sin secu- 
nc Wang. Dir str Vol ifke storc 
Fi·ciiiikridt, til-In dct Haar heller ikke 
tillmch og man nasrer dct Haab, at 
der stal blioe more Tilslutning nied 
Tidm Past. L. Pcdcrscn, der er 

Prasst ved Eliciicser Kirkih har vg- 
faa turvnte Virfsnnrlsad og taler 
domdc nfmskszlcude med Silkisjionæv 
N. G. JensetL 

Mi. Mel hat« dunnct ist Sangkor 
dc1«1cdo, der sinke-Z at trivcs godt: jlsmi er der link-r Zondaq cit øve sit 

Nor, lmn er nkiian Organist dmide 
csii lmr anri et sinkt Arlwide for 

;(8·)nd—:- siiixicits Iris-innre disnidc Vcd 
sMusik oq Zum. 
! Cliimqn ist« just iifisi Nu for 
sure renc Moder im Inn-der: dct er 

dogi fom liiskctidt forbndt at spukte 

Pan Ztadenszi Fortva og Politict,i 
der for en Tid lmr kamst der ncudl 
No uiiqaacndv tiwisnte Lim, lmr at- 
ter beimndt at forfølge Spottet-net 
ljvnmf flisrc do sidstc Taqu er blevcn 
arrcstcrct oq lim- Inaatct betale 810 
Multt for at lslmncie do ellch san 
ritic(!) Fortoie 

De store N Nkrlklevemndøxer 1 Blien 
truer med at forbøjc Mælkp1i·seine i 
Foraaret. 

Cbicago har fiiaet mange unc og 
smrre Spornogne, der doq lanqt fra 
fynes at tilfredsstille Publikum. 

Chicago Byraad Vil ordre al For- 
retning til at standse 5 Minutter 
her i Byen til Ære for den ny Priv- 
sjdent Taft næfte Torsdag, og Ma- 
joren planlcegger store Festligheder 
for nævnte Dag. 

Chicago og megns Malcrkunst- 
nere udstiller i denne Tid deres Ar- 
bejde i Musæet paa Lake Front. 
For dem, som interesserer fig forMa- 
lerkunsten er det værd at aflæggc 
Musæet et Besøg i disse Dage. 

Arbejdet med at asfaltere Vesi- 
fidens Gader qaar stadig frem 

Een af Chicagos dygtiqste Læger 
Tr. Brower er nylig død. 

Han var Professor ved Rush Me- 

dical College i Nervesygdomme. 

Let at blande. 

Simpcl Recept for Nyrc-, Blæres og 
Gigtondcr. 

Hvad der vil interessere mange 
Liesere er en Artikel, der er taget 
sra et Dagblad i New York. Der gi- 
ves et positin Middel iinod Rog-» 
stiierte,Nyre- eller Vlcere11m·d11e1·, om 

»det tages, sør Ondet gaar over til 
« 

,,V1-igbt-s Discascsæ 
» 

Flnid Ertract Jandeliom en lialv 
Dunke: Coniponnd Kamme 1 Lun- 
ee, Eoniponnd Ein-Im Einfach- 
iilla, tre Luni-ex Blond det i en 

Flaste og tun en Teskefnld efter lwert 
Maaltid og ned Zeiigetid. 

En Velkendt Drugqift sagde, da 
lsan bleo spnrgt angcmende denne 

Recept, at Vestanddelene er uskadeli- 
ae og kan fanesfi busi- enbver virkelia 
Drnagist for en lille Vetali11q, oq 

Mithnren wilde bline leveret paa 

Forlangende Videre sagij ban, at 
skønt denne Necept ofte benuttedes 
for Gigttilfeelde og Ined beldige Re- 

sultaten saa knnde ban ikke se noqen 
Grund, bvnrfor den ikke sknlde Være 

et qndtMiddel 1deNnre- on nrinwre 
Inder oq Nlmsmerteix da det chr- 
liq virker pax1 Nin-erne, reirser de 

"Viatigste Lraaner oq bfwlper dein 
til at filtrere fra Blodcst de skade- 
liqe Sinon sum foraaaner Sny- 
dom og Lidelse Te af vore Lcesere, 
iom lider, aør innen Forseelse Ved nt 
prøve det. 

Nyt Oplag. 
Det amerikanske Bibelselfkabs 

Udgaver. 
Dansk Ny Testament i Shirtings 

bind med tødt Snit og Titel i 
Guld.............15 

Samme Udgave med Davids Sal- 
mer ........... 20. 

Engelsk Ny Testament i presset 
Shirtingsbind med rødt Snit .10. 

DanskssEngelsk Ny Testa- 
ment..........60. 

Engelsk Bibel, Shirtinasbind med 
kødt Snix ............ 30· 

To. American Standard 
revised, meget klar Tryk .50. 

Danifh Luth. Publ. Haufe. 

Texas Panhanclle Land. 
Tag- en Tur til Slierman C()utity. Texas, ug se (let 

herunite «C()lcl Ufater Tra(-t" i Nærlieden af stratforcL 
Daglig lslisliursionen dleget lave Billetprisen 

se emlelig dette uclmxisrkede Land og skaf Dem en 

Form til den ineget billige Pris af im 17 til 22132 Dullars 

pr. Acke. 
l)ette er clet l)e(lste «l)illigt Land« Till)u(l i clen hele 

VerdetL sliriv til US. 

che World Investment co. 
Ä-42(353 (301—-4 N. Y. I-. Blclg.. Omfihaf Nebst l)—192(,) 

l l- 

En ny lpoldliar og klegant Zivki. 
wes-W« i 

Vihar netop modtagct en ny, fin o·q stærkt indbunden i 
Bibel, panndia Papir 1 Lommeformat med Guldsnit, Loerfalds- i 
bind runde UHjorner Dct er en speciel Jndbinding fom vi har l 
faaet lavet efter Bestillinq, den er meget solidt indbunden og l 
vilsikkerttilfredftille eithver, scm ønsker en smuk og holdbar I 
Bibel. Prier er sat til i3.20. 

l).-l.-YJS« l·l«!’«. PUBL· Hofsli 
Bl«1«r, «V(-l)r«sk«. 

WNMRRWIII 

.....·.W. Væggekert. 
vi hat- nyllg taeet et nyt Oplag et Voggeltem Folgende have-: 

Nr. 200. l Korstorm, et Ant, nyt vsggelcort, med Billede at Jesus med 
Tomelctonenz elegant tremstlllet. sterrelse 7z5x1le. Med cel— 
gende paatkylcn Dei-te her jes gjett tot digl Eved get du for mis? 
Vl have tat-et Lazgedom ved hea- ssek. Pkls 20 Oeuts stylclcet. 

229. Rakaels Engla, l llnt Fakvetrylc. sterkelse 61 4zi. Med slcraa selvs 
kaut og runde Ejemer. Fækdlgt til 0phmngning. Pkis 10 Seen-. 
De have-s med folgende totelcellige Bibelsprox l Sehkrle ,,.1 eg og mit 
Aus, vi ville tjene kletten", »Hei-ten er mjn Ende, mlg ekal latet 
kattes", ,,.1 eg et med edek slle Vase indtll ver-deu- Bnde". -v-lt di- 
Vej paa Herren og totlad dlg pas dem-T 

230. Do. do. swrrelee szzc Ptls ls Gent-s. «·«7-«5,.’.-J : 
De haves med samme slkrittsptog. sem oveutok von-te 

231. ije skkjttsprog. med emaltlte Blemstet l naturlige Perser pas lys 
Baggkund Bot sptog l selvtrylt pee hvekt Kost. sterkelse lox7zj. 
Korrene et med selvlkant. dar runde lljeknet es lieu Muse eller staa, 
som man maatte eneke. Prie 25 cre. 

skriktsprogene et folgende: »Je, jeg kommet stinkt· Amenk »se, jeg 
er med edek elle Vase-, »Um com tkek pas mig, her et evlkt Liv", 
»Kommet til mig» Jex fll cise edel- llflle". 

232. Fike Bibelsptok l selvtqk pe- nsky lsvldt Ketten, med et Kor- 
emvundet Ik smulcke Zlomitek l tut Fersen-L Bet- spres pas hvekt 
Korr. storkelse 1414zck. use mut- lljskmk o- sank-st- Fest-am 
til 0phæugnink. Pkls sö cis-. 

skriftsptogene et folgende: »Bei-km Iksl denke dlu Udgang og din 
Indgang" erdeas Gad vste used edet ellek Jei es mlt Has, vi vllle 
tjene IIerrenT »Um Neede s dls not-. 

skrlv eftet nesle It even-Wes de et ev ktydl meint-let 
Fkimmksk meet-ges tpk est-d Mut emp. « 

Danish Luth. Publ. Konse. Blase Nebr- 
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E. 
NY TBSTAMBNTIOL 

Mellemstilet Lommekokmnt, Ant- Lædekbind, Guldsuit, runde kljøts 
net og Foderalz ijs 81.00. Mellemstjlet Lommekormat, silke-shittjng, 
Guldsnjt, runde Hjjimek og F0(1eral; Ptjs 60c. Mellemstilet Lamme-kot- 
mat, shiktjng, Gnlrksniit; Pris 50c:. Klellemstilet Lommeiormat, stät-Ung- 
Rødsnjtz Pris Böc. Mellemstilet I«0mmekokmat, hæitet pas Bis-and, lu- 
tinske Typek j stærkt Omslagz Pkis Loc. Alle de andre er med gotjske 
Typek, storstilet i presset shirtingsbindz Prjs Soc. 

DANISH LUTFL PUBL. HOUSE, 
Blajr, Nebr. 
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,,·Danskcren-- 
iCo Gange om Ugcn .- 

ocz koster kun 

8150 
om Aaret. 

Prove-Nummre sendes frit paa Forlangende. 
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