
at dække Baalet nied. Og sikken Røg 
sitten Rog, de der Bregner dog kun- 
de laue Jeg bar aldrig jiden set 
Wiss-et, der knnde dog saadan kunan 
oa toaltne Tr)kin1twt, Nod og tnth 
ist trasg oasltede denne araaanlliai 
Strom sia frem. zwei-ne t«o1n met 
strrix fornndrede Brikker insn for at 

s". lnIad det doa var for noan —— 

fon: onI de da aldria ljaode set sao 
galt for. Saa stat« de Tllknlen lien oa 
stioftede til fliegen: oa faa sittert 
sont to oa to er fire, fik det dein til at 
1inje. Da selofolaelia sfnlde det pro- 
fit-»J, lmor lasnae Inan knnde fraa indc 
i Nonen nden at trasffc Beil-. Oe! 
lldcn at trastte Befr, ji« krat· Inan 

Vejr et Par Osanae der inde, haode 
inan oist aldria haft nodia at traskke 
des Inere ndenfor.« 

»Ja, oa iea plefede aerne at lieg- 
ais nna paa Noaaen«, saade jea nn, 

»Hasnderne foldede nnder HonedeL 
Straalmtten dcekket over Ansiatet. 
Jea sontess altid, det var saa t«nnstiat: 
naar man da lukkede Øjnene lang- 
scsmt op og i, knnde man se Øjenvip- 
perne i alle de manae Huller mel- 
lenc Straafletninaen Jeg knnde al- 
dria forstaa, bvordan det knnde vie- 
re. Saa tcenkte jea af og til paa, 
bunt-drin Inon jea vilde se nd om et 
Aar, og bvordan Bnkser jea da fknl—- 
de bane —- og oisi jea da var bleven 
stor nok til at knnne »sma-kk’« Hans 
Joraens Peter. For ligefoin der her 
got-es et start Nummer af Mem-sma- 
ter-El")anipions, bavde jo ogfaa Vi 
vor-e bøje Tanker otn den stærke 
Trena i Vyen Og i Karlens Sang 
var det for den Sag den sanmie 
Historie Hver Stand bar fine Ster- 
interesser, sine »Dulliker« og sine 
Spidser. Oa at blioe een af Sind-Z- 
erne, det er vel noget, fom de fle- 
ste bar natnrlia Drift efter«. 

J denne Forbindelse Iad mig blot 
minde om et Skriftens Ord, der si- 
ger: »Tragter ikke eftxer de bøje 
Ting.« — Der er mange af os, bvern 
det grnmme daarligt lykkes at skjule 
Hanget efter de høje, eller de bøjeste 
Ting ’i vor segen lille Kreds. J Poli- 
tikken drives der manae Kunfter og 
Kneb for at faa opnaa Einbede, Stil- 
ling, Jndflydelse. Og Gud alene ded, 
hvor meget der føres med af detKram 
i de forfkellige Kirkefamfund Gud 
alene ved det; thi her« søges Sporene 
jo omhyggeligt dækkede. Men bar 
man drevet tvivlfomme Kunfter for 
enten selv at opnaa, lad os sige et 
vift Kald, eller været en god Ven be- 
IIjælpelig detmed, trøfter man sia 
vel til, at i denne Verden er nu 

sogaan alting nfnldkomment. — —- 

»-85ør dul Husker du Jørgen An- 
dcrsens Dreng?« 

»Garn, Mikkel, mener du?« spør- 
ger jeg. 

»Mittel, ja! Gad vide, hvad der 
lilev af hom. Jea bar aldrig børt 
saa meget som en stcek om ham, 
fiden jea reiste. Men en Begavelfe 
rat ban sikkert. Jeg —« 

«En Begavelse?« afbrød jeg Inin 
Ven. 

»Ja, netop! Det var det, jea vilde 
sige: jeg har aldrig kendt hans Lige 
til at bringe alt, ban fik Fingre i: 
Værktøj, Redfkaber a. lign. — i 
Fer-Nutid. Fik ban en no Pist, 
semten Minutter senere var dens 
Tidsform Perfektum, bar været.« 

»Ha, ha! Ja, det skal nok slaa 
til. — Caa du bar ikke hørt noget 
kirr. Mikkels fenere Skæbne Jo, han 
bar den Tag i Tag nede i Havnesta- 
den New Orleans5. Og ban er en 

holden Mand i Købet. Han havde 
sandt nok Haandelav til at slaai 
Stnkker, men, fom det nu viser fig, 
casaa til at holde ved vor runde 
Tollar· Den aaar ikte let i Stykker 
—- for bam. san er Smaakører der 
nede og tjener Penge som Havsprøjt 
Han bar en god, solid Voan og en 

swr, staer Heft, Tina, der ikke let 

gaari Stoffen Jeg traf ham gan- 

ske nventet i Sommer, da jeg var 

der nede. Hans Haar er dog om mu- 

Iigt endnu rødere end før, skønt man 

jo vilde antage, den hede Sydsol 
burde formaa at blege det. Men 

nei, ikke det, der ligner.« 
»Nei, nu har jeg dogl Er ban 

bit-den faadan en Ksarl?« 

,,Yes, sit! Nu kan ban sige Spar- 
to til os to Professorer.« 

Let at blande. 
Simpel Recept for Mitte-, Blætcs og 

Gigtouder. 

Hvad der vil interessere mange 
Lcesere er en Artikel, der er taget 

»- 

Isra et Dagblad i New York. Der gi» 
Ivcs ct positin Middel imod Ryg. 

s111erte,Ny1-e- eller Vlæreuordner, om 

Tdct tuges, før Ondet gaar over til 

»Vrigbt’s Tisease«: 
Fluid Extract Dandelion, en halb 

Junke; Componnd Kargon, 1 Dun- 
·cc, Compuund Syrup Sarfapa- 

1i11«1, tre Ounccsix Vland det i en 

Fiasko og tkm en Teskesuld efter hvert 
Munltid og Ved Zengetid 

En velkendt Druggist sagde, da 
lscn blev fpurqt angaaende dennc 
Recept, at Vestanddelene er uskadeli- 
sie oq kun faaes bos enbver virkelig 
Trnqgift for en lille Vetaling, og 
Mirturen Vilde blive leveret paa 
Forlmmende Videre sagde han, at 
skønt denne Recept ofte benvttedes 
for Gigttilfccslde og med heldige Re- 
sultaten san kunde ban ika se nagen 
Grund, kworfor den ikke skulde vcere 
et godtMiddel modere- og urinære 
Onder og Rygsmerter, da det ster- 
lig virker paa Nyrerne, renser de 
viqtigfte Organer og hjcelper dem 
til at filtrere fra Blodet de skades 
lige Syrer, som foraafager Syg- 
dom og Lidelse De af vore Læfere, 
fom lider, gør ingen Forseelse ved at 
prøve det. 

—— ——--«--.0-————-——— 

Fra det hellige Land. 
AfJens Dixen. 

(Fortsat.) 
Lige over for den gyldne Port 

pau den anden Side af Talen har 
vi Getsemane lHava soIn vi senere 
stal liess-nie Lg atter bnig ved den 
lnrver sig det bekendte Oliebjerg, be- 
vokset med Oliventrceer helt op til 
Tropen Lied Foden af Bjeiget,1nen 
dog lidt højere oppe end Getsemane 
ligger den prægtige rnsssiske Kirke 
Ined sine forgyldte Kupler, og paa 
Lliebjergets Top knejser den græsk 
katolske Kirke Den kan fes i mange 
Miles Afstand, Kedrons Bcrk er nd- 
torret nn, Inen dets Løb fes- tydeligt 
dnbt nede. Og fra Getsemane og Syd 
paa er den ftore jødiske Kirkegaard 
lseliggende paa Østsiden af Bækken; 
Fvilken Uendelighed af Grave! Og 
niidt igennem den gaar Vejen til: 
Bethania. Her er Frelferen ofte kom- 
met. Det var formodentlig her, han 
kom, da han græd over Studen. Det 
vor her, han hjn Nat, da han blev 
forraadt, gik med sine Disciple overl 
Kedrons Bcek til Getsemane Have 
Dct var sandsynligvis her, David- 
aik grcedende ud af Stadens Port op 
ad Oliebjerget. O, bvor niange bel- 
lige Minder paa dette Stedl Jeg 
nik derud hver Dag, jeg var i Jeru- 
salem og til Getfemane Have: men« 

Inn Morgen gik jeg videre. Dernde 
i Talen fer vi et stort Mindestncerke, 
lwad er det? Jo, det er Absalons’ 

IZtøtte, og jeg flog op 2 Sam. 18- 
Is, ak, faa uvcerdig en Søn af Js- 
mels dejliqe Sangeri Hvormange 
Fiedre maa ikke som David grcede 
cstrer deres Vørn —- ogsaa i vor Tid. 
Jnnen Jøde gaar forbi Støtten nden 
at spytte og at kafte Sten paa den- 
sont maa fjernes Tid efter andeu. 
Enkmer Jøde fortceller sine Børn om 

ten nvcerdiqe Søn og om bans En- 
iseliat 

Vi gaar videre, og her har vi Jo- 
s»1fat5, St Jakov3’o og Zakarias’s 
Oktav; Mindet over Zakaiias er lig 
(«11Pyramide, oq her fkal Jøderne 
fm dette«- Sted have bedet med nnder- ( 
trukt Stemme under Babylon-Z Jan- 
genfkav — Videre gaar det mellem 
Grave, Jerusalem selv er jo en uhyre 
Grav. 

Vi er nu ved det sydøstlige Him- 
Ise af Mnren, her har man gravet 
H« Fod ned førend man tom til den 
oprindelige Grund; vi gaar lang-S 
nted den sydlige Mur, her er ikke 
fca mange Grave, men frugtbare 
Haven Jorden er rigt xiødet, her 
inmmer vi førft til en enkelt Part, 
nie-n den er tilmuret, lidt Icengere 
l.enne er der en tredobbelt Pakt lige- 
lede: tilmuret. Vi gaar over den 
snasvre Dal Tyropöon, der løber 
nd i Kongedalen eller Jostats Dal 
-. "en adskiller M oria Vierg fra Sions 
Vierg, i tidligere Tage bat der været 
en Bro over, man ser endnu, bvor 
den har gaaet nd fra Tempelmuren 
Efter at viere kommen over Dalen 
lsar vi Mygporten, den er aaben, der 
fan ikke køres igennem den, men man 

maa ride og gaa. Her holder altid 
nkrkifke Soldater Vagt paa den indre 
Side af Mnren. Vi aaar over den 
Hof, fom benævnes »det onde Raads 
Hof.« Her skal Kaifas have tand- 

» 

stunet Ined Jederne oni at onlbriUgs-’ 
Itsan « Tau den unden Zide nf Kon- 
nednlisn lim« Vi Jerusalem-J eneskc 
Lundszslin Eiluunt, en lille grim on 
iilenliq Bis» Pan den fudliqe Zide 
as Zion-I Biem ei« Bilds-Ian Tum- 
l·en ei et iirtnntet dnlit Onl nied en 
! Jud Band i. Oer liiiitede zwin- 
Esel-ne den-s- Toi, m Tnnfen Uendte 
siu lien til den liliiidiisdt.s, sum Pan 

xskeiu Vefnlinq toede fin i Dniinnen 
Inn linni seen-de lillnnie (Jol). O, TI. 

Js. Ilcnsrlieden iif denne Linn nma 

Nonnen-I Haue lmne Vieret delikt- 
kiende (:l-’ell. II, lfil 

l »Eilonlii: sagte rindende Vande,« 
lsrsorimi Esniasd tuler i let R. Kap. 
ts Vei«—:·«, minder de nedenfor liggende 
»Zum-II L, lnmr du tnler sandt, du 

,xi.iinle BibelliokL du liliver mig deb- 
vlsclt fiel-. Lidt lmjere oppe ei« Jem- 

frnenss Milde, der ei- en 20 Fod dle 
un liqqer tin ved Jøderneiks Kirke- 
iman 

Vi følger nu lang-J nied Biergets 
Side, til lJøjre hat vi neinlig Sions 
Biei·q, ljnornf en Del ligger uden for 
dllkureth her er ogsna Sions Port. 
Inn kommer vi til Hinnoms Dal, 
dct sncevre dybe Svælg, som paa 
chbmisk er Geh-ennu, Navnet 
pnn Helvede Her var det, den grue- 
lige Molochsdyrkelse fandt Sted, elf 
sum senere hen blev Stadens And-» 
sclLimøddinkL Jest for Hinnoms Dal 
sineszi Blodageren at vcere, sum blev 
købt til at jorde fremmeie ·, og her» 
cr nmnge freminede bleven jordedeJ 
lier bar mange af Korsfnrerne lagt 
dereszi Ben. Te i Klipperne udhug- 
ne Grade er ineget talrigex Aabnin- 

Hirn er i Alniindelighed firkantet. 
Bis-even er beqroet nied nogle faa 
Oliventrceer, Der, hvor Hinnoms 

zDul munder nd i Josafats Dal, har 
jvi Benianiins Landeniwrke (Jos. 15,- 
7 og Sam. 17, 17). 

Vi drejede nu imod Nord og kom 
til Dalen Gihon, der løber langs- 
Vcstsiden af Studen, her har vi vg- 
saa flere historiske Minder fra, her 

war den øvre og den nedre Vanddam 
her var det, at Rabfake talte sine 
ljnanende Ord, og hvor Forjættelsen 

»ein Jmmanuel blev givet (Ef.- 7, 
Z. 14). Langs med den veftre Side 

laf Gihons Tal har vi et ftort Jede- 
Ikvartey og her er et meget steti· 
Faktighus for Jødek opført cis-Säg- 
Moses Montefiore. Af Jerusalems 

l7(),000 Jndbyggere skal der være 
sover 50,000 Jeder, her er een stor 
Mission at gøre og meget bliver vg- 
snci gjort. Vi er nu kommen til 
isort Udgangspunkt Jaffa Porten og 
uzq Davids Tacirn og det er Tid til 
at spise Frokoft. Det var en dejlig 
Spadseretur i den noget kølige Vin- 
termorgen 
» (Fortfættes.) 

F Maoe-Forlegenhed. 
Alt Mavebcsvær fra slet Fordøjelsc 

forsvindcr i kort Tid. 

Enhver Familie her burde have 
Diapepsin i Hufet, da enhver kan faa 
et Anfald af slet Fordøjelse eller an- 

"det Mavebesvær naar som helft- 
Dag eller Nat. 

Dette uskadelige Pkæparat vil for- 
k«øje, hvad De spiser og faa Bugt 
med en sur Mave i kort Tib. 

Deriom Maaltiderne ikke frifter 
Dem, eller hvad lidt, De spiser, sy- 
nes at fylde Dem, eller det ligger 
sum en Klump Bly i Moden, eller 
De har Hiertebrynde, det er Tegn 
paa slet Fordøjelse 

Bed Deres Pharmacist om en 50 
Ceuts LEske af Pape’s Diapepsin 
og tag en Triongel efter Aftensmai 
den i Aften. Jngen sur Opstigning, 
ingen Rceben fra ufordøjet Mad vil 
moerkes, ingen Gas iMaVen, ingen 
Kvalme, Hovedpine eller Svimmel- 

;l)cd. Alt dette vil sorsvinde, og des- 
suden vil der ingen sure Substancer 
ltsære tilbage i Maven til at forpceste 
Aandedkættet med kvalme Dunster. 

Pape’s Diapepsin er en sikker Kur 
for alt Mavebesvær, fordi den tager Ifat paa Deres Føde og fordøjer den, 
som om Maven var fund. 

AktueL promt Lindring for al 
Deres Mavebesvær venter paa Dem 
bos Deres Druggift 

Disse store 50 Ets. Æsker inde- 
bolder tilstrækkeligt til at kurere et 
Tilfcelde af Dyspepsia eller selt For- 
døjelse 

—- 

f Den tyrkiskc Morgenrøde 
I gældcr ikke Kvindernc. 
! 

Te tnrfiske kininden der i lange 
.Tidk«r link fnlt fis-I brostholdne one-: 

den tilimnermfne Etillitch de nnd- 
;Innngent lmr muntrer indtnne, lJnr 
J«nied Lienniel nenter nan, at den nne 

»U(Frn i antnnengi Rine dnsnn sfnlde 
Jst-inne Furnndrinner i dercss Lin-J- 

T ,1«-ilt·nnr. »s. nur nennst, at umn- 

)lltmtnrferne, diese F-1«e111sf1«idt-:-- 
Iniasnd i lwert Fnld i :lIc’1:nden, fom 
’til klicngtem du nilde det Viere for- 
sbi Ined nmnne nf de Fordonnne, Her 
bar iitdsf1«a"1tfet den tnrkifke Knindess 
Fril)ed, jun ogina hnn kunde blive 
delazqtin i noer Etmaler fra den 
Isne Knltnrensi Sol, der er qnaet op 
over Landet 

Te tyrkisfe Kninder Vil dog i sna 
Smnseende bline sørgelint sknffede 
Qui-:- Forboldene i det ørsrige tut-J 
kiffe Riqe er sont i Emnrna -—— ogI 
det er der al mutig Grund til at troi 
——, vil det sikkert vnre en nnd Stnud4 
endnn, før de tyrkifke Mwnd finder’ 
sig i, at deres lHustruer og Døtre 
kaster det traditionelle Slør og gi- 
ver deres Skønhed til Pris for alle 
1:yfigne Blikke 

J Smnrna havde en Miengde tor- 
kiske Kvinder, idet de mente, at 
dette vilde vcere i Overensftemmelse 
med de nngtyrkiske Teorier, besluttet 
for Fremtiden nt vise sig utilfløre- 
de paa Gade1«ne, og Bequndelsen 
skulde gøres Ved en Teaterfnrestil- 
ling, hvor de vilde opkøbe hele førfte 
Parket og alle møde uden Slø1«. 

« 

Den lokale ungtyrkiske Komike, 
der tilfceldikwis besjod af lntter ugif- 
te Mcend, var fuld af Begeiftring for 
Tanken. Terimod syntes de fkøn- 
nes Mcend flet ikke om Planen; de 
var alle som en imod den, ligegyl- 
digt om de hnvde nnntyrkiske Sym- 
patier eller ikke, og de sørgede da 
ogsaa isal Stilhed for, at den stunk- 
ke Plan røg i Lyset. 

Da de utilslørede Damer den paa- 
gceldende Aften ankom til Teatret, 
Var dette omringet af knivbevæbne- 
de Muselmænd, der truede enhver 
Plilsløret Kvinde, som vovede at gaa 
i d i T-eatret, paa Livet. Saa munt- 
.-.z de skønne opgive Demonftrationen 

« zwiseom med uforrettet Sag, og 
nu bærer de som før deres Slør og 
deres Kors uden at kny. 

J Aidin, en større By i Rieche- 
dkn af Smyrna, har Politiet be- 

kendtgjort, at enbver Muselmand, 
der træffes paa Gaden i Samtale 
med en tyrkisk Kvinde, ifalder en 

Pengebøde paa 100 Pjastre, mens 
Kvinden for sin Letfcerdigbed vil 
lslive straffet med Vastonnade 

-— ——.-0-.—-—. — 

Det lnsncdc. Mr. Jver Madsen« 
skriver fra Doebuy, Wasb.: »Min 
lmetru led af flere Sthdomme packi 
en og samtne Tid, førend hun be- 

gfsndte at tage Kuriko. Lmn led af 
Maveplager, Nervesvækkelse, Sismu- 
løshed o.s·v. Det tng lang Tid før 
lmn fik Tillid nok til Kuriko til at 

prøve den. Hun havde bcnyttet faa 
mnnge Slags Medicin uden Not- 
te og var derfor meget modfalden. 
Vi troede hver Dag, at hnn vilde 

dø inden nieste Morgen. Men syg 
c-; elendig som bun var, ønskede hun 
ulligevel at leve. Jeg rejstc 15 Mil 

cfter Doktor, men han kunde ikke 

lzjælpe hende· Hans Medicin syntes 
kun at gøre hende vcerre. Til fidst 
bcsluttede hun at prøve Kuriko. Jeg 
todte en Flaske og gav bende et 

lialvt Vinglas fuldt hver Aften og 

Morgen. Forunderligt nok syntes 
Eiknne Medicin at gøre hende godt· 
Juden et Par Tage var hun saa 
jiieget bedro, at bun kuude vcerc oppe. 

Hun tager nu den fjerdc Flaske, 
Li· en underfuld Formndring er ind- 

iraadt i hendes Tilstand. Hun pleje- 
de før at føle sig som en Byrde i 

Entset, men nu er hun glad og lyftig Z 
ksg føler sig bedre samt for bedre 

ud, end hun bar gjort i tuve Aar-« 
« 

Dr. Pete1«s-Knriko bringer Sol- 

sfin og Gliede ind i -ijemmet ved at 

lindre Emerte og belbrede Sygdom 
Lisette Lcegemiddel faaeis ika pua 

Eslpoteket, Inen kun ved at bewende 

fix-! til Ene-Eje1·ne, Dr.·Peter Fabr- 
uey s: Sons Co., 1125118 Sol 
Hoyne Ave» Chicago, Jll. 

sKO FOR HERRER 
Bisse uclmærkede sko repræsenterer clet 

bedste som findes af skolæder. Bthvert stykke Ma- 
terials er at· udsøgt Garvning. Arbejdet er perfekt og 

Moden ak Dags Dato. Mecl Hensyn til slid kindes der 
inter, som naar op til dem i Varighed. 

«I-IONORBILT" sKO 
er, alt hvad Navnet angiver, Nie m- åwxjec »Ja-« .--’»fs««.«" 

ngegyldigt hvor De søger og hvor meget, De betaksix Z«-»s DE- 
aldrig finde nogen beäre end Clem i IIensetnde til 
Holdbarhed, Mode og Kett-fort 

Hvis Der-es Handlende ikkehar dem, da skxjv 1122 
os. Se eftek May-sy- Pirma lllærlce paa saalen. 

Fttt — send os Navnet paa en Rande-nie sum III-»Ic- sazlget Meyer Honorbilt sko og vi sendet- Dem krit. pcrs dobetaltq et smulct Zillede ak George Vsasthgs ton, stotkelse 15x20. 
Vi fabrjkeker oesaa «l«eading Lady Sko’. ·Ma1·- tha Washington comkoktsko’. Termacushion .- sko' og special Merit skolesko«. 

F. Mayer Boot G- shoe co. 
MILWAUKBEL WIscoNslN. 

H 
—- 

BASMUS JOHA NSEN 
Jeg har udviäet min Forretnjngi dette Poraar mecl Bygning Saavel 

som Maskineri. Mit Lager bestaar ak: the Deering Binden Mowetx Hake. Twine, Goocl Enough sulky and Gang Plow. Little Joker Culti- 
vat0r, alt i Moline Lilie-, New Century Riding-Cultivacor, Litehtield 
Wagen Box Manure Spteaclen J. l. Gase Disc and Tongue Cultispeaton 
Bmpire Cream Separator. smith and Burkens Evas-Zon, Monitok DrilL 
Capjtal Oity and Henny Buggies, carriages, sprjng Wagons and Carts. Best buggy txt-use in the alt-y. I also handle Kanten Lilie-: Planters, sal- 
kies, Gang and Walking Plows. and Kanten Spreadjng Harrows. stort 
Lager ak alle slags ««repajrs". Fuldt Oplag af Deeking «repaits", stock 
Tanlcs, Wheelbarrows, scrapers, and Grindstones. Rom og se for djg selv, at kontant- Kab og salg bringet lave, men bestemte Fristen Jeg garanterer hvad jeg Neigen 

Bleib-, Naht-. 
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st holde Dete- 

sKO 
i goes Statuts 

VI gar at statt 
Kenntnis-arbeits- 

sltlk, Nebraska. VIII S a o . 
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Nu færdig! 
We Paaskekort 

l0, l5, 20 Zents. 

Brevkort mecl paaslcehilsen 
g g 5 Zent. g o 

Danish Luth. Publ. Hause- 
SLAIR, NESR. 
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Burts Ot-dbøg·e1s. 
M- 

Engclfk-Dnnfk-Norsk og Danfk-Noisk-Engclfk. 
-.?y revideret og forbedret Udgave. 758 Sider, Størrelse Blfz X 

715 Tommer Let lccfelig Tka paa godt Papir og solidt indbunden 

iShirtings bind med Titel i Guld. 

Pris 81.25; frit tilscndt. 

Latin-Engklsk og EngelsksLntin. 
410 Sider. Størrelse 43X4X « 61-2 Tommer Rødt, bøjeligt 

Shirtingsbind med Titel 1 Guld. 

Pris 75c; frit tilscndt. 

Tyfk-Engelsk og EngelsksTnfk 

588 Eider. Størrclfe og lldstyr som ovcnstaaende. 
Pris 75c; frit tilfcnbt. 

Danifh Luth. Publ Hause, 
Blair, Nebr. 
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