Folkebladet, (Bredi j len 28de September (892.
undres paa. Hun siger, det er bor Pligt at uddanne os,
og det kan hun saa bisi også have Ret i — men dt er nu
(Fr. 4- Burnett.)
ikte flig, ser De. Og Esrneraldy hat fin Sorg, og jeg
kan ikte lade være at sones Synd paa hende, for Ungdom
er Ungdom. Engang i Tiden — ja dengang var jeg ikke
(Fortsat fra fore. No.)
lidet glad i Mor. Soa nu skjønner De not hvordan det
De havde eiet en liben fattig Farm oppe i Nord'
har sig.
Carolina, og hendes Beskrivelse af det Liv be der havde
"Det et meget langeligt", sagde jeg alvorligt. Saa
ført klang i Sandhed mærkelig i en Pariserindes Øren.
underligt fom det kon sonés, “fartdl jeg dog intet latter
Hun bar bleven opdragen i ben største Tarvelighed, havde
ligt i hvad han sagde — han var felv faa langt fro. en
lært at regne og stribe, men havde ikte den fjcmesie Ide
hver Anelse om at være latterlig. Desuden — Clelies
om Selskabslivet. For et Aar siden var der blevet op
Interesse for disse Mennesker helligede dem i mine Dine.
daget Jern paa Eiendommen, og Resultatet var blevet
"Ja" svarede han, "og undertiden et dct værre end
deres Rigdom og Fadets og Datters Elendighed. ' Mo
De kan tænke Dem — og fao et Mot rent fra sig. Det er
deren, fom havde nogle svævende Ideer om den store
derfor jeg er saa glad forbi Mrs. Dimar og Esrneraldy er
Verden udenom, var ærgjerrig og rastløs; Faderen, fom
sådanne Venner."
var cn blid og følelig Person, kunde lun give efter for
Men imidlertid havde jeg arbeidet mig frem til den
hendes starte Vilje.
Ide, at han selv havde noget at bede mig om. Han
"Hun har altid randet nled os fom hun vilde", sagde
havde grebet endnu fastere fat. i Fralleopsiaget, fom for
Mademoiselle Esmeralda, idet hun nervøst kradsede paa
at sinde bedre Støtte, og bøiede sig nu forover og sagde
Papiret med sin Blyant. "Vi vilde sket ikke reise hjem
forsigtig prøvende: "Dersom De ilte troede Mrs. Dimar
mefra, hverken Far eller jeg, og jeg har aldrig hørt
vilde havc noget imod, at jcg lom indenfor Døren engang
Far sige faa meget paa engang som han gjordede./Mer",
imellem — for Naboskabets Skyld. Esrneraldy siger,
sagde l-an, "lad Esrneraldy og ntig blive, og reis du og
Derc er stige faille Folk og jcg — jeg har ilte været ind
siaa paa saa ftort fom du vil. Du har ftørre Lærdom
ent Døren hos nogen paa — ikke paa længe nu. Det er
end vi, du lunde sinde dig bedre tilrette. Du ct byvant
juftfom om jeg ille rigtig kon skikke mig i det. De tan
også bu, fom hat boet i "Lizabethvillc." Men hun blev
nol itle rigtig tænke Dem, hvor ødt det et for den, som
bare fint. Folk vor begyndt at fnatte til hende om at vi
havdc gode Naboer at gaa til, og så ingen have. Mor,
skulde reise og jeg skulde lære noget, og nu havde hun be
hun sitger, jeg skel gaa i Champs Eltzy og promenere, men
stemt sig til det."
det er ikke ligesom det bliver det samme. Jeg bliver ikke
Hun var meget troskuldig og ligefrem, og hun hang
kjenbt meb nogen som jeg taler til. Kanske det er fordi
meb rørende Troskab bed Mindeene fra det gamle tarve
vi snakke forskjellige Sprog, og ikke kan forsiaa hinanden.
lige Liv. Dem kom hun stadig tilbage til. Alt det nyc
Jeg hat forføgt ot fnakke helt og jeg hat forsagt at hviske
og pragtfulde i hendes Cmgioclfcr havde ingen Tiltræk
ganske blidt og lavt, men det bliver det famme. Saa hvis
ning for hende; en Ting forekom Clelie aldeles ubegribe
Mrs. Dimar ikke havde noget imod, at jeg fatte mig ind
ligt. medens hun indbildte sig at hun forsiod alt det
for Døren, så var det en 5Ere og Barmhjertighed. Bare
Dvrige — det lod siet ilte til at Paris meb sine Glæder
cn Gang om Ugen eller hver fjortende Dag."
gjorde noget Indtryk paa hende.
Monsieur", svarede jcg meb Barme, "jeg beder at
1 "Dette er en virkelig Hjcmvc," sagde hun, "men der
De vil huske, ot vor Salon bestandig ftaar Dem aaben,
stiller også noget mere under."
Og der siat noget mere, under. En Dag lom hele ikke blot en Gang om Ugen, men naorfonchelsi. Madame
Desmarees vilde filterlig forene sin Bøn med min, om hun
Sandheden frem under en Strøm af Taercr.
t
"Jcg — jcg skulde havc giftet mig", sagde det stakkels var tilstede."
Han flap min Frakkekrave og trykkede min Haand
Barn bulkende. "Jcg skulde havc giftet mig netop den
Uge Aaren blev funden. Jcg — jcg — alt var færdigt, med stor Varme.
"Gud signe Dem, fae fnil De er," sagde han.
og Mor lagde sig imellem."
Eftersom dct lod som om han ikke havde mere at sige,
Clelie faa spørgende paa mig.
gik vi ncd sammen.
"Hun mener at Forlovelsen blev hævet."
"Jcg skal bort til Champs Eliz for at promenere,"
"Ciel!" udbrød Clelie mellem fine fmoo sammenpressagde han. "Hvor skat De ben?"
fede Trender. "Hiv Kvinde er cn Djævel!"
Jcg skal til Boulevard Housmann for at give cn
Hun var helt optagen af sit Stubinm af denne pri
mitive og upoovirfcdc Natur. Hcndcs Gjenvordighcder. Time."
"God Morgen", sagde han. "Bong" — han faldt i
hcndcS Kjærlighedshistoric og hendes Smerte rørte hende.
Endog Barnets mærkelige Sprog interesserede hende. Hun dyb Eftertanke — "Bong jore!" sagde han faa pludselig.
gjorde sig alvorlig Umage for at forstå det og studerede "Jeg forføger at lære det for at blive mere omgjængelig.
det fom om det havdc været et virkeligt Sprog, og hun Bong jore." Således skiltes vi.
Efter dette saa vi ham hyppigt, thi han lom efterforsitrcdc mig at hun i det ofte opdagede originale Jdccr
boanden i Vane med at følge Esmcralda paa alle hendes
og træffende Udtryk, font slog kende.
Det var let at vinde Mademoiselle ESmcraldas For Besøg op til os. Nogle faa Minutter efter at hun var
trolighed. Hun sil Godhed for os begge, især for Clelie. kommen ind til os, plciede bi i Regelen at høre cn frygt
Naor hendes Moder bar borte eller beskjæftiget, tom hun som Banken paa Døren, og det viste sig altid da at være
altid op til os. Hun syntes godt om vort Værelse fordi Papa, fom meldte sig med et befværligt fremstammet
det var lidet, sagde hun, og om 08 fordi vi var ‘elever’, "Bong jore" og derpå fatte sig paa Kanten af den
ct Udtryk, fom vi senere opdagede i hende» Mund betød mindst lonfortable Stol, som han skyndsomt skjulte sin Hat
elskværdig. Hun plejede at sidde foran Kaminen stille og under.
Også for ham fattede Clelie Sympathi, og jeg for
åndsfraværende.
"I mna ikte blive vrede fordi jeg sidder her og tier", min Part kunde aldrig blive træt af at beunbre den fine
Talt,
hun udviklede ligeoverfor ham. Til sine Tider op
kunde hun da sige. "Jeg Ion ikke tale. Det er ligesom
det hjælper lidt at sidde og tænke. Nede hos Mor faar horle han endog at være sky, skjønt han altid bibeholdt cn
vis Tilbageholdenhed ligcovcrfor hende.
jeg ikke Lov til det."
"Han siger ilfe meget, Far," sagde MademoiselleCå.
Vi blev også tjenbt med Faderen. En Dag mødte
jcg ham paa Trappen, og til min Forbauselse standsede meralda med Taarcr i sine smukke Oine. "Han cr ligesom
ban, fom om han ønskede at tale til mig. Jeg luftede paa jcg, men Tc ved ikke hvor dct gjør ham godt at sidde og
Hatten og sagde Godmorgen. Han paa fin Side traf børe paa, medens ljon rører rundt og rundt i fin Choko
frem ct stort Lommetørklæde og begyndte at tørre sine Hæn lade uden at drikke den, forbi Han ikte cr vant til den, men
der med pinlig Kejtethed, idet han fremstammede nogle han er glad i den alligevel. Han siger dct cr, fom om han
var til Gjestebud. Han forsager at lære sig til at drille
Ord, fom bragte mig i stor Forlegen hed.
Jeg. fom var Lærer i Engelsk, og smigrede mig meb den, han øver sig lidt hver Dag. I Førstningen var han
at forslaa der engelske Sprog til Fuldkommenhed, jcg saa bange, at ) skulde blive fornærmet fordi han ikke kunde
forstod l)oni ikke. Endelig git dct op for mig, at det var men jeg sagde, at dct behovede han ikke at være bange for.
ct Slags Hilsen. Jcg buklede og taklede, idet jeg paa I var ikke sådan."
"Jeg finder ham ubeskrivelig tragisk", sagde Clelie til
Maofna bemærkede, at min Helbred var udmærket, hvor
på jcg dristede mig til at spørge efter Madames Befin= mig, "uagtet han stadig frister cn til at smile. Er dct
dcndc. Han tørrede fremdeles forlegent sine Hænder og ilte ganske tragisk, at selv hans Lidelser skol være latter
svarede paa ben samme langsomme grundige Måde, som lige Mon Dicu! Se f. Cx. hans Klæder. Han bærer
dem omkring poo sig!"
jcg havde bemærket i Louvfe:
Det var omtrent paa denne Tid at Mademoiselle Es"Tof, him har dct godt — font sædvanlig. Hun mo
meraibaå Ulykke øgedes. Ligesiden de kom til Paris havde
rer sig godt. Gid vi alle —"
Mama været ivrig optagen af at komme ind i Selskabslivet.
Men her brød han af og fao sig forsigtig om.
"Esrneraldy" -r- begyndte han igjen — "Csmeraldy Hun havde fjrcmpct både kraftigt og utrætteligt. Hun
cr ion svært glad i Gbcr; det cr fom om hun toget cn havde brugt ethvert Middel, der siod til hendes Rådighed,
Smule Trost naar MrS. Tes— jeg tan ikke udtale det, og fremfor alt havde hun brugt sine Penge. Naturligvis
havde hun da paa Overgangen til det gode Selskab altid
men jcg mener Deret Kone."
"Madame Tesmarres glæder sig meget over at have fundet nogen, der var rede til at modtage hende med famt
hendes
Penge.
vundet Deres Datters Venskab", sagde jeg. ,
Følgelig havde hun opneoct enkelte tvivlsomme For
"Ja", fortfatte han, "hun tager ligesom cn Smule
Trøst oppe hoZ (Sdcr. Hun behøver det, stakkels Esrne- bindelser og var fral nol til ot ville benytte dem som ct
Slags Trappetrin. Under alle Omstændigheder begyndte
ralbt)."
Derpå fulgte cn Pause, som blev mig noget tryk hun nu at modtage Indbydelser, at opdage Anledninger
kende. thi han bleo staaende og betragtede mig med et bøn til at aflægge Bisitter og til at tage sin Datter med. Føl
gelig blev Mademoiselle Esmeralda fat paa Udstillingligt Blit.
"Him er sorgmodig i Hu", sagde han saa og tilsoiede Hun blev Ilædt af erfarne "Kunstnere", revet ud af sin
derpå hurtig som om han vilde skynde sig for ot tomme Ensomhed og nødt til at fjøre, aflægge Visitter og spad
sere.
over det — "og dct cr jeg og".
Hendes Stilling var ynkværdig'. Medens alt dette
Efter denne Beljendclfe lod det fom om han havde
Følelsen asi at han havde overskredet en Stronle. Han bar hendes fly og tilbagetrukne Natur imod, vovede hun
greb mig i Frakkekraven og holdt mig fasi og udgjød sig dog af Frygt for Moderen ingen Modstand nt gjøte. Hver
for mig med en Tillid til min Sympatisk, fom paa cnGang Dag bragte hende nye Prøvelser. Hun blev beundret af
mange Grunde. Enkelte beundrede hende paa. Grund af
forbausede og rørte mig. '
> "Jeg skal sige Dem, det hat sig sådan," sagde han. hendes Rigdom, som alle Havde hørt Tale om, andre paa
"Si cr Hjemmefødninger, Esrneraldy og jeg, og vi er Grunde af hendes Friskhed og Skjønhed. Hendes Skyhed
komne langt bort, og ihvordan det nu er eller et, saa bli og Taushed gik for Naivetet og Beskedenhed, og mange,
ver vi aldrig vant til det. Vi er ikke fom Mor, hun er fom sondr Moderen rædsom, sandt Datteren fortryllende,
fro Buen, hun. Mor, hun er født og opdragen i Lizabeth faa ot Mama også i hende fandt god Støtte i sine Bestræ
ville, hun. Hun hat altid oeeret saa glad i Byen, hun; belser fot ot komme ind i Selskabslivet
men Esrneraldy og jeg, vi er voxel op oppe i Fjeldene, vi,
Fast besluttet pod at overvinde enhver Hindring ned
lige under store Sold, og vi kan ikke med Siven, vi.
lod Moderat fig endog ti! al ty ti! min Duften, hvis Ind
kan ikke andet end ot tifimoa tænke uaa Nord Carolina be flydelse paa Datteren hun vat kløgtig nok tik at vurdere
‘ .......
standig, vi fo. Mor blit lei of 06; det er jo ilte noget at rettelig.

Esmeralya.

_

Til Hvile.
To af Amerikas mest heljenbte og
ædleste Miend et i Løbet af for
Uge afgået ved Døden, nemtigsGél
William Curtis og John Greenleaf
Whittier.
George W Curtis, det døde den 31te
August, var født i Providenee. Rhode
Island, i Aaret 1824. I fin tidligste
Ungdom arbeidede han fom Handelsbe
tjent og fenere fom Farmer, idet han
samtidig hellerikke forsomte fine boglige
Studier. Fra fit 21de til sit 25de Aat
opholdt han jig fordetmefie i Europa,
hvor han studerede oed Universitetet i
Berlin. Han foretog også en Reise
til TEgypten og Syrien, og udgav ved
sin Tilbagekomst til Amerika med kort
Mellemrum to Søger, “Nile Notes of
a Howadje“*ng “Howadje in Syria",
hvilke Bøger sil stor Afsætning. Han
har været Medredaktør i flere anfeede
Blade og Tidsskrifter, såsom "Nero
?)ork Tribune"? "Harpers Weekly" og
'Harpers Monthly". Hans Artitler i
be nævnte to Tidsskrifter tiltrak sig al
tid overordentlig Opmærksomhed, og
den store Indflydelse fom disse Tids
skrifter har udøvet, skyldes foagodtfom
udelukkende Curtis' Virksomhed. Som
Politiker i det Hele taget har Curtis ud
foldet en utrættelig Virksomhed, og spe
cielt er hans Navn uopløselig knyttet til
Indførelsen af Reform i Emdedsvæsenet. Fra først af Republikaner, git
han fenere over tik Demokraterne, hvis
Sag han meb Iver og Dygtighed hat
forfægtet. Curtis har aldrig indehavt
noget offentlig Embede, uagtet så
danne Gang paa Gang har været ham
tilbudt. Han var en Mand, der ofrede
sig helt og holdent for sit Folks Bel, en
Ridder uden Frygt og Dadel.
John Greenleaf Whittier blev født
den 17de December 1807 i Haverhill,
Mass., hvor hans Far var Farmer.
John lagde sig også først efter Far
ming, idet han begyndte at arbeide paa
sin Fars Farm. Imidlertid sit han
bed Læsning af nogle af Burns Digte
Lyst til literære Sysler og allerede i cn
Alder af 17 Aar udgav han sit førfte
Poem “The Deity”.. Ved Tyveaarsalderen havde han ved legemligt Ar
beide famlet faa mange Penge femmen,
at han kunde opholde sig i 6 Måneder
ved Haverhill Akademi. Derefter blev
han Skolelærer og efter sin Fades Død
indehavde han i 5 Aar Bestyrelsen af
dennes Farm, samtidig fom han skrev
Digte og redigerede forskjellige ugentlige
Aviser. Han blev en ivrig Modstander
af Slaveriet og var i to Aar Sekretær
1 Anti-Slavery Society. Siden 1840
har han været bosat i AincSbttrg, og i
denne Tid har han udfoldet en rtg poetisk
Virksomhed. ‘ Hans Vers cr læst over
alt, hvor engelsk Poesi er tjendt. I
1857 udgav han sine poetiske Arbeider j
2 Bind, ligesom hans famlede Værker
udkom i 7 Sind i 1883. Whittier var
agtet og elsket overalt og af alle, og
Amerika sorger ved hans Baarc.
"Normanna".
Kun cn liden Stund.
"Hllr, Molly.sslegde Dommeren, idet
han gik hen til ben gamle ASblehandlcrske, "bliver du ikke træt af at sidde lier i
disse toide og ntprfc Dage?"
"Dct cr lun cn liden Stund, Herre."
"Finder du ilte Barmen og Støvet
besværligt om Sommeren?"
"Det er lun en liden Stund."
"C hvorledes gaor dct tig i bc regn
fulde. langede Doge?"
"Dct cr tun cn liden Stund."
"Men naor du cr syg og gigtsvag?"
"Dct erfun cn liden Stund."
"Og derefter, Molly?"
"Derefter skok jcg gaa ind til den
Hvile, fomler beredt for Guds Folk,"
svarede ASblehandlcrskcn andægtig, "og
Veiens Besværligheder er mig hverken
til Sorg eller til Plage. Dct er kun cn
liden Stund."
"Near Enden cr god, er Alting
godt," pleier vi ot sige," sagde Domme
ren, "men hvorledes ton du være saa
filter derpaa, Molly?"
"Hvorledes kon jcg andet end være
silker," sagde hun, "silden Kristus er
Bcicn, og jeg cr i ham. Han cr min
og jcg cr hon». Jcg ved, at jcg er paa
Vcien til Himlen, og at jcg skal fe ham,
fom han cr om en liden Stund."
Molly, du ved mere, end Loven har
lært mig."
"Dct er, fordi jeg git tik Evangeliets
Herre."
"Bel, jcg vil underlage disse Ting
nølere," sagde Dommeren, idet han
fjpbte ct TEble og .vendte fig for ot
bort.
"Vi har tun en liden Stund dertil,
Herre, og cr endog ikke ganske silker paa,
at bi hat ett tiden Stund," sagde
Molly.
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En liden Gets Tro.

Dr. «.Owen.
Chicago,Juli«. 1800.
Papa er i Himlen; hvorfor- skulde
I be forikjellige Aviser fer jeg Deres
vi do sørge over ham?" sagde en liden
Better omtalte meb faa mange og så
Gut paa 5 Aar til' sin Moder, der ny.
store Lovord, at jeg tror det uu kan være
pootibe for mig også at droge mit title
j vor bleven Enke.
Stroa til Staven. 2aa hævde jeg har
Den lille Guts Fader var døb langt
langt større Aarsag tfl at være taknem.
fra sit Hiem. Han havde ilfe elsket
melig mb mange andre. I mangesimanGud og ikke troet paa sin Frelser, før
ge Sta bande jeg lidt af gchemnatiøme
han forlob dem, og nu vor hans Hustru
og Neuralgia. Jeg tog ind alle de Me
diciner fem blev mig foreskrevet og be
i stor Bekymring for hans Sjæls evige
talte Soitorregmnger til jeg blev halv
Vel.
vanvittig. Siftaok tænkte jcg paa Star#
£ym gav Sønnen dct Svar: "Bi
Better, men Tyve Dollars paa en Sang
håber det."
fontes mig saameget efter alle mine store
Hvorfor haaber bu? jcg er vis paa,
Udgifter. Dog kjjfbte jeg et Bette No.
4 og har nu brugt famme i tre Aar og
at han cr der", sagde Barnet.
følt mig frisk og task uden baabe Medi
'Hvad gjør dig vis derpaa, mit
cin og Doktorregninger. Min RhemnaBarn?"
tiSme har fortabt mig ligeledes min Neu
Fordi jeg mange Gnnge har bedet
ralgia og flette Fordøjelse, S00 jeg nu
faldt ud infer hvilket Mi-tag Jeg begik
Gud om, at Papa maatte komme i Him
ved «le straw at tjøbt Deres Belte.
len, og jeg er sikker paa, at han vilde
Hvormimge Penge vilde jeg ikke have
gjøre det," bor Svaret,
fparet I DereS Belte cr baabe Doktor
Dct mærkeligste ved dette Tilfælde øg Medicin, tusinde Gange Bedre og altid ned Haanden.
Hved frB her har skrivet kan jeg noarfonchelfi beedige og er villig til at befoare enhver
var, at da de nølere Omstændigheder ved
Faderens Død blev betjendte, erfarede nmndtttg Henvendelse, fom maatte stilles til mig ongooende Virkningen af Deres Bette.'
John Johnson, 417 Webster Ave.
Hustruen, at hendes Mand havde vendt ~A-‘ 1
Subscribed end ewom to beforetoe thi« Slit day of July, 1882.
I
SBaerui M.Mnjra, Notary Public.
til Gud i de sidste Dage, han levede
her paa Jorden, og var gaaet bort i
Beltet heldredede mig fuldstændig.
Fred.
Xr.«. Dtoea.
Spring Grove, Mim.. Juli 28. Møl

)

firedetnøde.

For et halvt «ar sides kjøbte jeg et af Deres elektriske Belter. Ord kan ikke udtrykke
mio Taksigelse for samme;! mange «ar har jeg lidt af Rhemuattrme men efter Brogen
«f «ete* Belter er Jeg fuldstændig helbredet; jeg ønsker at anbefale det HI alle og enhver.
Deres med Agtelse.___________
LQRoseudahk.

Om Gud vil, afholder Eau Claire
Bil ei undvære Beltet for nogen Pris.
Kreds fit Høftmøde i Syd Rush River ®r.H.D»en.
Hunter, 31L Kort 4.1898.
Menighed, Pastot Haugans Kald fra
Jeg kjøbte et Belte af De« forige««, og jeg har stmdet at »ellet t all- Dele der
Torsdag den 13de til Søndagsasten virket hvad det er udlovet for—jeg bar meget plaget af achenmotiSme, mes Beitet har
Stort mig meget godt og jeg vil Me bære det foruden for nogen Pris.
den 16de Oktober.
ærbødigste______________
K. 8. Br u nf elL
Tkjenta: "Omvendelsen, belyst af
EU de, fern maatte sknge nærmere underretning t Anledning Helbredelse af «kast*, ttsnlfk« ofl RnM>
Fortællingen om den forlorne Søn." •Mdratau.
hede» ttrtoe efter bor «he, «uUwl*Mi«t tren« «dfttzr.de Rolfs Mels« øs«
Mødet åbnes meb Gudstjeneste Kl. M
Is« netsp nr Mtmmmtu s« Ut Holes af «h*er serv om u* Ut den v,mU.
10 Form. Da der under Mødet tillige
stal holdes Kirkeindvielse, anmodedes
Prefieme om at medbringe Ornat.
201 to 211 STATE ST., CHICAGO. ILL
Lutherske Kristne er hjertelig tel*
komne.
Gud give os et velsignet Møde!
Hudson i August 1892.
Jens Ler. Sel.

The Owen Electric Belt & Appliance Co.,

Mexican

JodemiSfionSmøde.
3ien8foreningen for Jsraelsmissionen holder fit AarSmøde, om Gud vil,
i Rochester, Minn. (Pastor R. Ander
sens Kald) den 26de og 27de Oktober
b. A. Begynder Kl. 10 førstnævnte
Dog i den n. luth. Menigheds Kirke.
Sager foreligger til BehandI, hvorfor alle JSraelSmisstonsven«
ner hjerteligt anmodes om at fremDe mødende vil behage at melde sig
til Menighedens Prest, R. Andersen,
senest inden 20de Oktober.
Sentralkomiteen for Israel holder
Møde sammesteds den 26de Oktober.
Gud give et velbesøgt og velsignet
Møde.
Stoughton, Wis. den 13de Sept.
1892.
T. H- Dahl
Zionssoreningens Formand.

Mustang

Liniment.
A Cure

fot the Ailments of Mao and Beast

A long-tested pain reliever
It* use b almost universal by the Housewife, the Farmer, tbe
Slock Halter, and by every one requiring an
liniment
No pthvi apM’canca compares with it id efficacy
Thu wfci. kPt'wn remedy has stood tbe tea of years, 1
generation?.
,
Mr medinnc- ones a complete without * konersesi or liverA*
Occasions arm tor «to one almost ever Jay

All dmgpkktu »T e* Mo.rf.art hnv* f_

J. I. CASE THRESHING MACHINE COMPANk,
HAOnra, WISCONSIN',

Willmat Scminary

FABRIKANTER AF

Center and Side Crank Dampmaskiner,

begynder sit 10de Skoleår den 4de Ok
tober. Skolen begyndte om Høsten
flytbare sø (aflfiaaende, Traction sø «kld. fra 6 «I 80 »æfleTteftrt, faml
1883 meb 2 Særere og 20 Elever; sidste
Aar havde den ialt 10 Lærere og 371 Jronstbes Agitator Separators, Swinging straw etato
Elever. En ny og rummelig Skolebyg
fers. Self grebets, Træde-Kraft og Begrammer,
ning cr under Arbeide. Skolen har
(æingec) Woodbury Sweep Powers,
flere Kursets: College Preparatory,
Enløllø og bobbeUc flytbare gagmoUer, Deret«.
Teachers Academic, Commercial
^•»eleg-eltU.
Katalog frisag]
Penmanship, Shorthand and Type
writing. Man kan saa Undervisning i
Telegraphy, Musik og Kunstmaling.
De Clever, fom ifle tager noget bestemt
Kursus tan, vælge hvad Fag tie vil af
dct fom læses ved Skolen hver Termin.
For Katalog eller nærmere Underretning
henvende mon sigt til
H. S. Hilleboe,
Willrnar, Minnesota.
MINNEAPOLIS, - - - MINNESOTA

DONALDSONS

Klip dette nb sot fremtidig Oversigt.

HarvestExcursioner vil gaa via “The
Northwestern Line", C., St P., M. &

O. Ry., 30te August og 27de Septem
ber 1892, fro Si. Pauli Minneapolis
og Stationer Dst og Nord for St. Paul
til alle Punkter Vest for og indbefattende
St. Jantes og Sleepy Eye, Minn., i
Minnesota, Syd Dakota, nordvestlige
Iowa, Nebraska, Wyoming, og The
black Hills paa Chicago, St. Paul,
Minneapolis & Omaha, Chicago &
Northwestern og Fremont, Elkhorn &
Mssoury Valley Jernbaner.
Harvest Excursions Tickets bliver ogfaa solgt til Omaha, St. Joseph, At
chison, Leavenworlh og Kansas City og
til alle Punkter i Kansas, Colerado,
Utah, Oklahoma, Arkansas og Texas
og til visse Punkter i Tennessee, Missiv
fippi, Alabama og Louisiana.
Tidels bliver solgt til meget lave
Priser og vil være god fra dm Dag de
er Ijøbt og god 20 Dage for Returning.
For at faa vide Prisen tit bestemte
Punkter og for andre Opsåninge gaa
til Agenten for The Northwdstem
— "Kon De skrive?" spurgte Dom Line eller adresser Bred til
T. W. Tesædele,
meren en Bonde, som skulde bitete for
taKhMHvimt, ot Pari, m
Modtagelsen af et Dokument
"Aa ja, hvis jeg ikke behøver at være
Nu et det Tid at abonnere på
bedre end det der", svarede Bonden og
pegte på det Sted i Dokumentet,

GLASS
BLOCK
Et gigantisk Salg.

Jnangnreret til Fordel for bore nbrnbhvs Beskner,
ere iØe Hore Departementer fyldte meb Godtkjob i Ugens
Lob. Glem ikke ot standse og fe inborn og spor Penge
poo hdereUeste HnUhel gjort. ' \

KjolM-Dchartementtt.
Dm siorsie og mest udstrakte Samling af fijoletøicr nogensinde feet i denne
Afdeling, altsammen nyt, altsammen moderne, altsammen tjenligt, Bragt af 08
direkte fra Vævestolen i Europa oq Amerika, og sikre ikke kun Mønstre fom kon
sindes nogetsteds, men Pilsen ct under altsammen nogen tilbudt. Det vit betale sig at underlage dette store Loger af Kjolesoier førend du ljøber dine Vinter
Barer. Specielle Tiltrækninger for denne Uge.
Jamestown Suitings—J alle nye rige Høst og Vinterkulører, Plaids,
Striber og Plain Effekter, 36 og 38 Tom bred, 39c og 50c Borer for. 25c Yd.
Diagonals—To Tweed Diagonal Suitings, 36 Tom bred, meget rig og
moderne Varer, værd 50c for 39c pr $d.
Til 60c—Den største Samling af fin Henriettas, Serges og Cloth Suitings, bestandig frønvifi, alle ægte Heluld af alle Kukører, indbefattet fort, ingen
værd mindre end 75c. Kun 50c.
Sorte-Varer—At Sckjendtgjøre: Vort eget specielle Fahritata of sine
Heluld forte Henrietta Csoth, rige Sillefryndfer, ikke efterlignet for Seng eller i
Skjønhed. Speciel Aohning demre Uge i fire Rummer, 59c, 69c, 75c, og 89c
Db. Hver vatrii 20c pr Bard mere.
.
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