Folkebladet, Onsdag hen

Indsendelser.

TU halv Pris
har

Lså

Coffee
1 mere Styrke og Belsmag
I end mange fan kaldte
"fancy brands."
Løs Kaffe til samme PriB
looker ikke at sammenlignes
med Lion i Kvalitet.
I 1'PundB lufttætte
forseglede Pakker.

Professionelle Moends
Adressekalender ------- LÆGER.

Or. A. Soderllnd,
JScefl* 06 »ituto.
etmonfon Blotk.Hi.af Wafh. (.Bopæl: 912-15 8tee.S
OB Cedar Ave. itl. T.C. 860 |
Tel. 1863
Kontortid: 9 til 11 Fm. 2 til 4 oø 7 til 8 Estm.
6<nbag 2 tit 4 Cftm.

DR. A. LIND.
* outer: 812-814 AndruS Bldg. f Bopæl: 1503 Wafh.
Indgang 512 Nicollet Ave. )
Lvenne'S,^
Minneapolis, Minn.

DR. F. LAWS,
KONTOB: |8ol RIVERSIDE AVENUE. -

Bolig: 94114 Ave. So.
entortlb: 2 til 5 Eftermiddag eg 7 til 8 Aften
Søndag 3 til 4 Cfte middag.
Telefon South 398 I.

Dr. O. E. Linjer.
Ret* Leeg».
Kontor: 54 3dic Street Syd.
Over A. D. Thompsons Drug Company.
Telefon:

R. «. Slain 8189 J. 1
Twin «ity 604.

mimuaoolW,

Pt unefota

DR. C. J. LIND,
Verge og Kirurg.
*ontor oder South Sitie Stote I Bopcel: 2200 27 00.S
©ank. Tel.N.«.Main3430rL-4 | Tel. N.W. M. 2952-2
Jhmtortid: 10.30 til 12 Form. 3-4 og 7-8 Cftm.
Sludag fra 2-3 (Eftm.

OPTIKERE.

KITTREDGE & MARTIN,
Fabrikerende Optikere,
•laffet Beiner, font paffer,

»esøs dem.

4# Ptfth Street So. Mmncapolts.Mmn.'

TANDLÆGER.

Dr. Edw. Gorgon,
(eroefk æandloefle.)

Ron1 or oder Svnth Nide State Bank.
4 Str. A Cedar Ave. Tel.: N. W Main 3430-1,-3
kontortid: 9 Form. til 12Cftm : 1:30 til 5 Gfltn.

Dr. C. G. Olson,
randt«««.
Kontor" Simonsen Block, .
nu,uvl ‘
Hier. Cedar A Washington Avenue.

t

Minneapolis Office å
School Furniture Co
ffobrlkerer alle Slag»

Skole- og Kirkemøbler £

efter Bestilling. Katalog ftnbrl gro
tie. Strid efter Oplysninger. S æde
„{folkeblade1-

Cor.SSL S 8 Av.S.E.,rUnns«ptJi

M per Dag

■ ■ g derover i stadig Fortjeneste
U m garanterer vi enhver, som tager
Agentur for vore patriotiske og
religiøfrBilledet ogRammet In
gen Resiko. 8ot nærmere Betingelser sktiv til
O. A S. S. Art. Instø Dept. F. 6,

A

»s

tzcnd efter illustreret Katalog af

jnLss

Alterbilleder

stemstillende Scener fra Kristi Lio. Speci
elle Betingelser gives til Foreninger, som
ønsker at anskaffe et Btllede for stn Kirke
Kode Anbefalinger haves. Skriv til

4ug. Kldg stad,

mÅrinette81 wts.

•‘Slem-WimT Uhr og Kjæde.
@
Vi VU rive I>cm ct smukt “StemWind” Uhr, garanteret, samt Kj.v<le of» “Charm” for at srulgc 19
Pakker Bluine til 10 Cents PakVcn.
Skriv straks, og vi sender l>cm
Hlttm'en or vor store Fncmlclistc.
l’vnge fordres.
Biulne

mtg.

Co., Hex C, Concord Inertien,

Ingen

maui.

STANDARD FUELCo.
>935 Riverside Ave.

StW Rul og Bed til Dagen» Priser.
A. SEOOLSON, Bestyrer,

South

Side

State

Bank

giir almindelig Bankforretning.
Modtager Zndfkud ef Penge.
Xoanet Penge, øtløf
Select Veksler til Norge og alle endte
Steder i Udlandet øfl Mmetifer.
DampRibSbiliettet med de bedste Simler.
Standasfutance strives.

Skandinavist telts.

Aflæg os et Befog.

C rr. Cider t. Riverside Avenuen,
■ la- eopo’li, Mlnn.

4be

fkebygiring", hvvr de fik fik forholdsvis
tarvelige Ophvlb famt Tilhold ganske
for fig felv.
Høiftole bch Kysten.
Presten tatle aldrig bed nogen LigEn ©fole for ben opooksenbe Ung boa« etter tog Del i nogen Begravelse,
dom der paa Kysten, hvor be unge faabidt jeg erinbret; men brite EksemGutter og Piger kunde faa et grundigt pel og Udsondring fra Pinslernes fanJfjejrbskab iii de bibelske Santskseber, vetfom ben em rigt Embedsstands ©fbc
har fra umindelige Tibee af hewt fin
deb Siden af Sprog og Videnskab, er
Nirfjrinq igien blondt Almuen her
rfter dot Mining af alletstørfke Nødhjemme; og noot man bot kommen til
oendighed, om Guds Ord og Aand
SjæiÉ Aar og Afber vilbe man foe be
skal btdareå purt og rent for be kom
flestes Vedkommende have erhverve!
mende Slægter.
fig tilstrækkelig af .Erfaring og Døm
Del er altfor kostbart.og i de fleste
mekraft tit al kunne finke sig tilrette
Tilfældet umuligt at sende vore Børn
i hvilken Grad. Rang og- Stand, man
kik Øfkens gode Skoler.
egentlig tilhørte. .Men denne Opda
Med Blikket paa ben stadig voksende
gelse Har igjen, font o flesk, ikke fød til
Trang til en god Stose edar det, at
skor Begeistring ' Host den faaleildte
nogle af os tom tilsammen for noget
simple Klasse . i Norge. Toertimvd!
ooer et Aar siden for al drøfte denne
Mange, ja Tufener Har følt fig file.
Sag.
oders, og Tanten Har Helst faldt pair
Resultatet bleu, al di destuttede al
Amerika; og naax undtages en tjær
oprette en Højskole her paa Kysten, og
Fat, Mot og Søskende faml de Kamefor det Oierned or medes en Korpora
rater. di for Rangens Skyld lunde
tion under Navn af “The Bettjanin
Have bæret fortrolige med, faldt StilsHigh School of State of Washing
missen ofte ganske set. De Høie. skotte
ton". Følgende stutlede sig til Kor
og romantiske Fjelde følte ikke skor
porationen: I. B. Prestlien fro Sil
Medlidenhed, med oå og i ffe Slørfseoerne:, K. 0. Sindal fra Seattle, Ole
deten af de rige og fornemme heller.
Toilefsen fra Tacoma', J. B, ffloe og
Dg saa berr det afsked.
Undertegnede fra Poulsho, Siden
, At dét samme Magt.. Rang og
star Pastor B, A. Botrcvif, foin nu er
Standsoæfen ogfna fandt Veien til
Formand, og Nils N. Weildahl fra
delle Land faml Har Dundel en del Fod
Seattle stullet fig til den. I. B. Prefh
hvile. er noksom befjendt, og vi tager
lien har liden paa Grund af Bortreise neppe seil. nanr bi siger, nt det er stc-,
iraobt ud af Korporationen.
bedfagelig deri. at Kirfeftriden heroder
Nu er vi. tomne saa langt, at di har
Har Harsk fin dybste Rod. Del er for
sikret os to meget heldig beliggende
underligt! Naor bi Har tilbragt no
Loiter i Seattle til en meget rimelig
gen Tid Her og ntjdf usigelig meget
Pris, hoorpaa di agter al opføre en godi. fjdad Tusener for ikke al fig?
Skolebygning.
Millioner nf dette Lands F°rsardre
Disfe Oplysninger pil oi heroi'0)'
Iskert fjæmpet og ladet fit Lid. det dyreledsage med dot hjertelige Bøn ill alte
ile -dareske et Menneske eier i denne Ver
Benner om at hjælpe os i dette Fore den. paa Slagmarken for ai bedåre fin
tagende oed at hede for bat og yde borgerlige og sociale.Frihed, — fao berigelig af Midler til det. saa di- snart somber det samtidig at hores tydeligere
lunde faa betale for Lofterne og be og tydeligere: "Aa. dit amerikanske
hynde ot bygge.
er nu saa som faa; for vor Sirfe1 sol
Korporationen har »eilgl Pastor B, fald er det mildest Ialt farligt. Nei.
A, Borrenil for en Tid af 3 Monne da klinger del noget ganske anderledes
der for del første til al reise rundt her det gamle norske; der fan bi fjende oå
paa Kysten for at tale Stolens Sag igjen!" Og før Størsteparten af os
og famle Bidrag til den. Slulde der rigtig har Rede paa eller deb af det.
oære nogen, han life fan noa perfon et di fanske allerede el gvdl Stykke paa
lig, og som ønster at støtte denne Sag, Ve! til — Norge igjen.
saa fan man fende fine Bidrag til
"Folkebladet" og dels Talsmænd
Nils N, Waldahl, Freemonl, Wash., har- som fagt, skarret urokkelig for Fri
fom er Korporationens Kasserer,
hed og Lighed efter den Orden, fom
Sleil dette Foretagende blide en Skaberen som har gidet ethvert ret
Snfces. saa moa attelsnieresferede yde skaffent Menneske, hvad enten han et
ligelig til dette Foretagende, da bel Læg eller Lærd. Del er ogfaa blevet
ikke et raadekigl at gaa i Gjeld,
en kjærkommen Gje sk ! mange Huse og
Bel bidende, al Herren ha’e denne kristelig friheds- og lighedselskende
Gjerning bestod, og at det er oor Pligt Hiem.
som hans Arbeidere i Bingaatden nt
Maa de i ogfaa faa en skor Udbre
bringe be Unge i Befjendtskab med delse!
®. P.
barn og i Tillid til hans Hjelp, som
kan bøje Hjerterne fom Sandbække, er
Hdorbnri mon tor Sand.
bel, oi gant iver med dette Arbejde.
“Kast dik Brød ovenpå Bandet, og
Goddag Ralli! Goddag, goddag,
du stSI finde det igjen længe derefter".
Mr. Ssetlen! Kom ind! Værsfaa"Alle hjelpe, ingen snige. Enighed
god og filmed! Det bar rigtig gjilbt.
giør sterk."
du fom ned og saa til mig — det be
"Herren har del bestod."
gyndte nu næsken al bli lidt langsom!
Eders i Herren fothnndne
at sidde her alene.
L. S. Langeland,
Sletten: Ja, æ tængl bæ da bæsk
Sefortær.
aa gaa ne aa fordrive denne Wiser,
middagen mæ dog, fia bi ha no dari
Del foler Folkeis Sag.
faa goe Kammerata og dænnæ i gam
Hr, Redaktør! * Min Subskription le Daga — aa faa æ æg uten Arbei
'
paa "Folkebladet" tommer noget sent. anfsaa no.
sit.: Bel. Mr. Sletten, hvordan
Undskyld!
"Folkebladet" har endnu ikke. trods gonr del?
S.: Aajou laf nolfaa bra — di
Tidens Storme, (Digtet fin ædle Op
gave. nemlig nt dærne og dirke for æ fresk aide aa tsar,Hælfa — aa dæ æ
isand skriftelig Almenoplysning færlig jo store Ting i dænna Hære Tia. Mæn
paa Kitfens Cmtaade. At denne Op væit du fa æg Ha tænkt paa no i dæ
gave ingenlunde horer tit det Stags fiske Haloare?
R.: Nei, det et i fte godt for mig at
Juveler, fom glitrer i Sandet fra
Doerftaden. lan den bedst fordisse fig lige. hvad du Har tæntt paa i et Halvt
om, der har tilbragt en 20—30 Aar Alts Tid — du bar det hadi mange
heri Landet, og for en større Del af de Tanter, du.
S.: Sæt! AS ska fæi dæg ein Ting
ægte Norske bilde det nok den
Dag idag blide et Slædens Budstab, — aa dæ ær — di æ refti nentrer Domom Budstikken lød. ot "Folkebladet" er riannr, fom fiffe gaar aa tat aas
ophørt.
Lann — ja dæ æ regti domt — Di
For Tiden er det nu del at bære og gaar her aa ærdei aa skit Idar Dag, aa
blive mere norst Hovedsagen, og hvad dæ bli ikkje mart æn bi æt op ætte
skat saa dette betyde? Maa jeg faa koart. AS fnatla mæ Præsten daares
Lod ai anføre ægte norsk?
— Paskor 58. du dait -— derom Dåsen
Paa del Sled. tjdor jeg var født og — skan ha tat fæg Lann, an Han titvpvvtseu, havde Presten, nnar undser- raadde mæ.aa jær de farne.
R.: Hvad Slags Land har Pastor
ges Lensmanden. Dvfioren vg nogle
ydersk faa af de fornemme vg rigeske B. tal?
Mænd i Bygden, fom Regel ingen
S.: Aa — Homestead nafurtidiå!
Omgang med Fvlt i Almindelighed
R.: Ja, jeg for min Del har fomeller i fit Kald. Prestens Børn fik- nteiider ogfaa tænkt paa, om det ikte
ikte Lod til at hade nogen Omgang dat -t|t at benytte fin Landeet — om
med Bandens Børn, fordi det bat far det varSand, man kunde tjene noget
simpelt. F»r fine Tjenere havde han paa. narre man har prodet op; thi jeg
et simpelt “Bryggerhus" ned Siden af har ilte Lyst tit Farming oz er helter
den skote og prægtigt udstyrede "Pre- ikke skikket for det. Men nu har jeg
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gidet op ben Tanke, og-bet et jeg gletb
over,elters kunde bet bel htit en "Sna
re" ogfaa for nrig.
©.: Ai “Snerta" — læ martre bu
mæ dæ?

R.: Ja, bu hat naturligvis mere
Kjenbfkerh tit Homeskeabtoven, ettb jeg
har — da bu nu et halvt Aar har
tænkt haa at tage Lanb; men bu.maa
ikke misfvrftan mig, jeg mener ikke, ot
bet er noget galt etter nogen "Snare"
i selve Loven; men bet et ben Dtaabe.
hvorpå man bruger Loven. Thi bet
fan1 ifanbljeb siges om benneLvv, hvad
bet siges om Herrens Lob: Af "Loven1 et gob, dersom nogen bruger ben
rettelig."
©.: Ja, tæt mæ no faa halte, fa
bu mæine mæ ben "Snara", du fnaffa
om.
R.: Bel, da maa jeg først faa gjøre
dig et Spørgsmål. For Els.: Dm
du tog dig et Styffe Land, og du hav
de probet op, hvad bilbo du da gjøtc
med det?
S.: Dærfom æ titte Larme aa
Familien dildt fløtte ut paa dæ, saa
trur æ nok æ tom tit aa seve der; men
kunne æ faa Larme fælt før ein go
Pris, faa bail du æ folie dæ faa stunt
æ hade prove op.
R.: Ja, set du. her er "Snaren";
ser bu den?
S.: 9taa æ ser iflje nanlfe Snarn
i de dær!
R.: Mærkelig!! Jeg skal forsøge
om jeg fan pege paa den lidt Ilarete.
Homeskeadsomcn figer: Neme du gaar
og "filer" paa Land. da maa du med
fuld Bedidsihed hade gjort op din Meiseng med dig fell) og med din Familie,
om du har nogen, at det var eders op
rigtige Mening at tage Landet for ai
gjøre det til eders jremtidige Hjem.
'S.: Ja naturligvis! Mæn du ser
æ ha jo hat bæ tit mit Heim i fem Aar.
mæ æ prova op — da maa jo Familien
leve der, aa æ ogfaa sommetider, vait
du, aa da æ jo Larme mit, saa æ lan
(æra mæ dæ fo æ bit.
!R.: Ja, jeg bestrider ikke det, Lan
det er dit, dog tun medrette, naat du
har prodet det op efter Loven. Har
du Homcfteadtobenf Eiler har du tæsk
den?
S.: Næ æ star den iffje — ikkje
star æ læst den hailler fjøll, men æ ha
hørt mange ha snaska om ben. aa
faarflart den mange Gange; men æ ha
æindaa itfje hørifnaan, fom ha set faa
nsaffje galt i den faa du. Jan. dæ æ
to Karm i Meniheta daares, dæ faint,
faa offaa ha fnatla om nakke scant.
R.: Jeg har nok en Homesteadtov;
du fan faa se den og felv faa læfeedvad
det ftaar.
S.: Aa æ tænfje du læs den, du
saa æ fjaint mæ den.
R.: Dei fan jeg gjerne gjøre —
fad os fe — vi skal begynde her ved
Par. 1674; "Bed ai gaa frem. som
her nu foreskredet, faar vedkommende
Ansøger, hvad vi falder paa engelsk en
"inceptive" (begyndende) Nel tit Lan
det, mere hiir det ikke, tveelimod. han
taber fuldstændig fin Ret dertil, hvis
han iffe opfylder de af Regjeringen
faftfatse Betingelser, fom er: Par.
1675, "At han etter, hvis han er bød,
Isans Enke, eller hvis hun ogfaa et død,
hans Arvinger, rfierat fem Aar er
gaaet hen, siden Applikationen gjordes,
og senest inden 7 Aar efter Applikertronsdato Ded to pålidelige Bidner
beviset fot Landkontoret, at han. hun
etter de har boet paa og bytlet Landet
for en Termin af fem Aat umiddele
hart efter den Dag, da Applikationen
indleveredes. Endvidere maa han
gjøre Ed paa, at han ikke star fotgi
Landet eller nogenDet deraf.undtagen
det skulde bære tit en Kirke etter Kirfegaatd osv,"
S.: Mæn ta mæ faa fpør: Af du
fisker paa, am dæn det Laavboli æ
refti?
R,: Det er uden at Tdivt. Som
du horet, er denne oversat og forklaret
paa norsk, hver Paragraf for fig, af
Jno. W, Arciandee i Minneapolis.
Men nu skal vi gaa videre; jeg gik for
bi en Paragraf længere fremme, fvm
handler om Ansøgning paa Land; vi
skat se. hvad den figer: Par, 1668.
Applikation. “For at faa godt af den
ne Boo maa faa Vedkommende ti!
Landkontoret indgive Applikation for
det Stykke Land, fom han ønsker. led
saget af en for Regisker etter Receiver
besvaret Ebsfvrktaring om. at han en
ten er 21 Aae gammel etter Familie
fader, endvidere enten er Borger af te
Forenede Stater, etter har ifølge Loven

erkkærei sinHenfigi at blive bet, endvi
Kan blive farlig.
dere, at hot Land, fom han ayføget om,
skal udelukkende Benyttes til hens'eget Soar »U vore Læsere lætcysigttihcden af
dette?
JBtug og Fordel, famt at han virkelig;
bil skan fisk ræb paa Bandet og bytte Aygfmertct er tun en Ubetydelighed føt%
Men naar du erfarer, at det er fra Ny
bet.*
rerne;
S: Mæn da æ daa befynnerleft At alvorlige Nyresygdomme følger;
be her — æ karm baa ikkje førftoa, Af Sukkersoge, Brights Disease, ton bliv.
for bæ bær han mæ skeft —. Naar det sljæbnefbangrc Refultat,
æ hair« paa de beer, bit har tæft op, Saa vil du med Glæde droge. Nytte af føl
gende Erfaring:
saa synes æ olsom nt dæ gaar itfje an Mr. C. A. Moe, National Express Mes
na ta Lemn paa den Manien, near senger, boende i Abbotsford, WtS-, og fom
han iffje tar dæ mæ den Tanfje agtsom gjør daglige Ture mellem her og Ashland,
figer: „(inbftjont jeg ilfe led faa meget
Dit ha dat til fit Heim,
at jeg lunde sige, jeg var rigtig syg, faa var
R: Vel, nu skat Di fe lidt længere jeg dog fvm fao mange andre Jernbaneudi Loden, paa det Punft, fom om funktionærer besværet en hel Del med
handler dem, fvm vil prove op paa 14 Smerter i Lænden og ubtrlfommc Nyftr.
Maancder og betale fot Resten — faa Afsondringen fra dette Organ frembød en
skæt du se, hvisket Bedrageri dec fan unaturlig Farve. Jeg følte mig i det hele
svagelig, og do jeg havde feet „Doan’S Kid:
gjøres det — vg hdormangc, fom har ney Pills" averteret, fjøbtc jeg en Wfie hob
svaret satsk. § 1692. Kjøb af Herme- Warner Bros., Apotekere, og brugte af dem
[leebtand. "Hvis en Homefkead-Set- Jeg havde tun anvendt nogle fao Dosis, de
ler ikke ønsker at. forblive paa fit Land Rygsmerterne forlob mig og Nyrernes Birke
somhed blev i Løbet af kort Tid fund og
5 Aar, tan han under Loven faa Lov normal. Jeg føle» mig nu faa rafl fom
at betale fvr Landet efter Minimum- nogensinde, og jeg tan med rolig Soptdit
Pris eller $1.25 pr. Acre, naar han lighed anbefale .Doan's Kidney Pills' til
fan bevise, ai.han hat boet paa bet og enhver, der behøver ct sådant Lægemiddel.'
dyrfcl det sar en Tid af mindsk 14 GTn f r i P r ø b c af denne udmetlebe Ny
remedicin, fom helbredede Mr. Moe, vil på
Maancder mellem ben Tid, han gjorde Anmodning blive fendt portofrit til en hvilApplikation for Landet, og ben Dag, teniomhelft Del af de Forenede Stater.
han betaler for famme." Og videre Adresse: Fofler-Mitburn Co., Buffalo,
skaat her i § 1693: Dette maa be N; BTilfalgS ho- alle Apotekere; Pris 51
vises ved Ebsforkiaring af Bedfom- Cent§ pr. Kr fte.
iltende, besvoret for en af Landtontcrets Embebsmænb. og maa beskyttes Holtzermanns Chicago Store,
med to med to Vidners Ed." Dette «7-419-421-423-425 Gtbar «ve .Mlnneapoli». Mlnn
3my»tt#ra,
er. all, bi behøver at læse af Loven for
Tuske Legetøløvarer.
at blive overbevibsk.
...Importerede Novelties...
passende for alle Stlllgheber."*
. Nu ded du faavelfom jeg, at flere
yntdangertoi
for Broderier etc
Perfoner, som hat taget Land paa
sidstnævnte ffiaade, og fom har været
Pianoer
horte lange Tider fra fil Land i de
14 Maancder, og endda har fal lo
og Orglet.
Mand med fig at foærge paa, at Ved
Run gib mlq HnTebnlse
til at gide Odlyenlnarr
kommende har doet der dele Tiden.
anoaaenbe Priser og Bfe
tatinaSDllkaar, og mart
S: Ja, de-bæt synes æ og æ faa
Bal finde, at lngen h«
bedre Betingelser at til
liart saa Fot i Hosse. Men dæ bli
byde. I
saa ubegripeli før mæ, naar æ tænfje
Oplys, naar De skriver,
hvad Le ønsker. Slant
eller Orgel.
paa Præften vaares — t'otlcån han
Carl Raugtattd,
fann ta Lann paa benna Maatenr —
Minneapolis
aa faa myflje faet æ ha fnafa mæ
Music Company,
han om denne Lann-Bisnesn, aa
606 Nicollet Avenue.
M Inneap oils, - -Min,
han sta iffje næmt naaft'o facrgit. Aa
dæ æ iffje bærre han, faa æ pæit om,
faa ha tat Lann paa faann Maaie;
mæn æ oæit a mange, baabbe Præsia
aa Lægfolk, baabbe Kar og Koinfolf, faa star jort dæ. Ja mæn fa
synes du om faant? Sku lle Præ
flane føtregaa os mæ aif gaa i L(Sf§fæmpet? Mæn — oi faar oæt la ailt
■i dæin bæske Mæining, bæ æ net
iffje fæa gaat før Præskane hviler,
somme a dom i Aittefall, di ha oæt
itfje skot Lønno, faa bi somes
det. at di maa faa fat i ifaafta oc
ficr-er.
Darius.

The Key to
Eminence is
the choice of
Implements

D r. P e t e r S Kutifo bringer
Solskin i Hjemmet ved ai lindre Li
delse og helbrede Sygdomme. Det er
en storartet Familiemedicin: en Vel
***LIKE, THE,øNiai
signelse for bande Mødre og Børn.
Hr. Christ. Stenstand, Redmond,
SMITH
Wash., skriver i el Stev, dalere! den
14de Mai 1902: "For over lo Aar;
Tid siden oar jeg nedbrudt af Rljéumaiisme og daartig Fordøjelse. Jeg
fogse Doktor, men lit ingen Nytte.
Da bestemte jeg mig til at prøoe KuComplete Keyboard
riko og sendte efter en Kasse. Min
Machine, with every
Fordøjelse blev lidt efter \ lidt bedre
Improvement tha* the
men Øttseumatiårncn var omtrent ned
ablest mechanical experts
det famme, tun at Smerterne ilte var
can suggest. The Smith
faa .store. Sidste Høst — Høsten er
Premier is
ben værste Tid af Aarci for Rheuma
Abreast
of the Times
tilme der i Washington — Bbgynble
jeg imidlertid at blive bedre, og nu i
It has helped thousands
fire og en halv Manned har jeg ingen
of young: people to get
Rtjeumatisme lsarvt og er helbredet.
and hold good positions«
Moder er 74 Aar gammel; naar hnn
ILLUSTRATED CATALOGUE AND “TOUCH ”
ikke et rigtig vet, tar hnn Kutifo, fom
Typewriting insthuction Book Free
fætter Maven i Orden vg giver hende
Appetiten igjen. Flere Søen hat hapt
udslet, Blemmer,daailig Mave o. f.
Tht> Smith Premier
de er alse Meder friske af Kutifo."
Typewriter Co.
Dr. Peters Kurifo er ikte at erholde 325 Hennepin AveJVlinneapolisMiaik'
paa Apottsefer. men kun af specielle
Agenter. Hois De ingen seradan Isen
BO YEARS'
der, skrin tit Dr. Peter Fahrney, 112
EXPERIENCE
—114 <po. Hvyne Ave., Gsticago, All.

PREMIER

Typewriter

Om en skyg utyske ved den finske
Kysk meddeles under Dato af 22de
tfebruar. Jfen tangs Ktjsken brask
pludselig Dagen forud, og over 250
Fiskere, fom var paa Jfen Ded Someto, blev ført tilhavs paa Isflager,
Skibe blev udsendt for at bringe, de
ulykkelige Redning, men fvm tilbage
efter mange Timers frugtestøfs Sø:
gen. Det befrygtes, at Fiskerne er
omkomne.

Patents
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Designs
Copyrights &c.

Anyone nendtng a sketch and description rosy
quickly ascertain onr opinion free whether nn
Invention is probably pntentnble., Commnnlc»ttonii Ftrlctly confldentlnL HANDBOOK on Patenta
sent free. Oleieist agency for seen rlngpatenta.
Patents taken through Monn A Co. receive
tpecial notice, without cbnnre, In the

Scientific American.

A handsomely Illustrated weekly. Largest dr '
culntton of any eelcntlflc Journal. Terme, S3 :
year; four months, CL Bold by all newsdealer*
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