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ben 18bc April 1906.

fnareft muligt, faa vilde bet hjælpe
»
En Hilfen.
Nations Trivsel og Fremgang i be
oB et Stykke paa Bei. Gjør hvad. I
(B. 38. Olson.)
Farenedo Stater, tale manende til
LÆGER.
Fra Suderne, Minn., striber Mor- kan. Brødre 1 Skolen trænger Hjælp
vare Børn, fem ifølge Naturens Lav
just nu.
Jog hot en Hilfen her til dig
maa blive Amerikanere, naar be betin O. Wolh:
Dr. Geo. A. Stevenson,
Si-udin-vilkL-ki,
Don har ogfaa Bette Aar havt gab Isen en Bøn faa gab,
—
oa Jklrurg.
føge deres slforælbreS gamle Hjem.
Jeg kom til at tcrrike pan, at jeg
Knnkortid: 10-12 storm., r-s og 7—8 Eftermiddag,
Hjnrnet 27de Ave.
25de étt.
Dette Minbesmerke har vi tænkt «"»er «nfolb af sfertefuaybed.
bilde strive Iibt i „Folkebladet" om Fremgang. Otier 50 unge SDtænb og Som over os forbarmet sis.
Minneapolis, Minn.
as skulde tage Farm af en Statue af
vor Menighed og vort MenigHedsar- Kvinder har studeret der. Og bet Da bi hen Ven forlød.
t. C. Tel., 4435.
Kong Christian ben Niende, fam stal sande Udseende af at bætø bød.
beibe. Dot lem igrunben ikke bære glæder as at hade en faaban Skole ®ør hvilken Hilsen fra cn Mand,
DR. C. F. DISEN,
«anløt og Bopæl: 260022nd El. G.
apftilles i bet nybyggede Christians
stort at fortælle om endnu, ha vor her paa Kysten, hvor de unge kan faa Hvis Blobedu træder paa!
ftnntoitid: SI. 10 til 12 Form. og 1 til 6 Estm.
Heart Cnee hfalø »,
borg Slot. Statuen skal modelleres Dr- Mite*’ yelbeedebe.
Miuneopolis, Mimr.
Menighed Hor or bare en ung Planto, en kristelig uddannelse. Maa bet Betænk den bel mens du det kan;
af en jkmff-amerifanff Kunstner, ftøbare ot Par Aar gammel; men bet er lykkes, at den fan udfolde en aanbelig Den lyder just fem faa:
Tele on: Trom Gity, Kontor 4051; Se«. 7317.'
Krast i bart Menighebsarbeibe.
beS i Amerika, ligesom ogfaa Fad- »Jeg nettet ingen Betænkelighed ved at far, at Dr.
Dr. M. J. Jensen, -"L'.'«— alligevel cn Begyndelse og on ganske Hcwbø den (Slæbe paa Rcifen, at |e Mit tjære Barn, fom borte er
Heart Cure ct alt hvnd man kan sknske bet at
Komar: 27<Ht Cstafl 25»li «ir.et
stykket .skat være af amerjkanff jWlle#*
trivelig
Vokst.
For
ct
Aar3
Tid
(iden
I fjerne mørke Land,
være. Jeg led af Hjertesygdom i 15 «lar og havde
»ontortrd 1 (M2 Rom., A-SEstm.. 7-8 Aft. SonbagS-5
ikke
faa
faa
unge
sandel
fem
.
ældre
Granit.
Bopæl: 2700 East L! St., Minneapolis, Mmn
bestuttebe bi at bygge gor[amtnigsprpvt mange forskjellige Midler, mm Indtil jeg prø
I Sarg eg Suk-og'blok Bojtiærc
vede Dr. Mile'» Heart Cure, fandt jeg ingen Liudrtug.
Kong Etjirftian forenede i sin Per- Jeg
lokalo, for at vi (fulde stave ct Stod bøte sig for Gud. Og bet er «grem- Og bidt af Slangens Tand,
bande Hovedpine, og efter at have prøbet, hvor
DR. A. G. WETHALL,
fon netop do Egenskaber i bar No- øobe Deres „Paln Pille- var. tænkte jeg. at mulig
at bolde bore Gudstjenester, og jaa tibenå §aab for bor Kirke, other blir Hvor vil bu hen, chvi, bil du dø,
SIV Sedar Ave ,
Deres
Curt" lunde hjælpe mig. Jeg havde faa
Vækkelse
blandt
be
unge;
thi
be
er
Zel’ttT.C.itolL,
tionatfarafter, af hviske vi er ftolteft. Heftige„Heart
drog »i ! Vei nogle tao og fattige.
anfald, at leg til Tider blev hell blind, tindet
Naar jeg hig elsker ond?.
N. W. 4I19-E.
Minneapolis.
Som Mand og Fabør stad han fom et diste Anfald laa jrg ub fom b»b. Jeg tog Medlclnc»
Dot første var rit bede bore Bønner, bet, fom maa fartfætlc Arbeidet, naar Jeg frelser hig fra ©vovelfø;
ester Brugsanvisning, og jeg kan beblbne, at
tit faldet Bort. Det cr glcebelige
lysende Eksempel foeVpele' Verden, ahjolut
ieg blev aldele« helbredet. Jeg roabet alle. der er hes
DR. C. J. UND, Læge og Kirurg. font vor bedre stillede med Midler,
Om du bit hig vmvend.
Bratot D6cT South Side State 1 Bopæl: 2200 27 to.6. om Hjælp, og vor Søn hied hørt, thi Tegn. at der (pores Vækkelse paa for.
fem Fyrste bar han trofast og .pligt, fdceret med Hjcrtcfygbom, til af, tage Dr. Mile«' New
van! Tcl.R.W.Main S4SS-L-4 f Tel. N.W. M. 2962*2
Cure straks. Jeg skriver dette og giver mit
«OBtortlb: 10.80 til 18gorm. 2—1 og 7-0 Estm.
opfyldende, fom Menneske har han Heart
alle bi bod, gav os en tiden ©fjært), skjellige Støber baabe i f2ft og Vest. O, fo paa mig, bor jeg nu gant
Naon til mine Sibclfctfeller." S. tt. Pnrby, «tkinfen
Søndag fra »-S Ocftm.
kjærlig, gob og milbtbømmenbe. 9iebr.
og snart var Arbeidet i fuld Gang og Og jog lagbo Mørko til, at bør, hdor Paa Bei til Golgotha!
Dr. «. Soberllnd, 8»a« »« airatø
bc frifirtclige Principer ør praktife- Jeg pibffeå haardt i aobne ©aar,
Kong Christian belte fil Falks Sorger »3efl mærkede fyrst Følgerne af Hjertesvaghed i
(Jfteraarct 1896. I et Hvertleement i et Sioux Cite
6taonIonBlock.HnafWall,. kBop«l:912—15Ave. takket brerc ctlltj Givere, som hjalp
ret, ikke alene i Baststad, mon i Aanb, Sam ag Profeten fa’.
wUcbar Ave.Tel. T.C. 860 f
Tel. 1B63.
og Glæder, men i Ulykkens Doge Bar Blad bellied en Stand sine istsmptomer„*ber nat of
o5
i
at
faa
et
Hus
istaud,
ttji
som
fimtortlh: 9 til 11 Form. 2 ilt 4 og 7 til 8 ttftm.
tamme Art fom mine. Jeg følte til Lider Ømhed i
der
er
ogtsan
mest
Sid
og
Vækkelse.
esknbag 2 tit 4 $ftm.
Jog
er
forladt
af
alle
nu,
Jan
mere
end
fin
Det
af
Byrden.
sagt vi bar husvilde.
Brtsstet og mine Skulder, famt cn tung mælende ForCg lad der blive mere alvorlig . Bøn Do haanfomt ab mig ler
J
Under hans Regjering star Danmark nemmelfe l Halfen, «athed og periobiff Hunger. Je,
DR. O E. LINJER,
Men dermed bor ikke alt færdigt.
og Arbeide for Vækkelse, faa vil Gud Og fpotter høtt, tænk hvisken Gru, tilkjevmpet sig en ærefuld Stilling i bleo dlrtclig bange for min Tilstand og kjobte fekh
ftorjt Læge.
Flatter of Dr. Mile»' Heart CSlc. Efter Brugen af
V! mantle stave nogen til at betjene
floatøt: 24 Fourth Street Sonthj
give vS den. Mon det gjelder oitt, Naar jeg elendig er!
Nationernes Samfund, og naar tii den første Maske har jdg aldrig båret hej deret meb
os; thi. hol var grifirfemcnigkjéber
Telefon : $. 6 26tDanffe er Modne fao gedt modtagne bc-gamlc ubehagelige Symptomer og nu er jeg talk
Whrneopotie,
- Minnesota. rundt os paa alle Sauter, men Lu- al vl Prester biir vakte førft, [oo Dori
og anker min Hclbrcbelfc for varig." Lewi« «ndtsson,
Dag jeg et klage vil derfor,/
Arhcibe og Prædiken kan blive i
i bet fremmede, skyldes dette i hør Kuhu. S. D.
perue-stod igjen, og bi tæufte ot utaaAt jog nu lide man;
;. C. 9637. .
N. W.M.Wbl.
„Aanbs og Krafts Bevisning". Vi
A-Ie Apothetkre (alger og garanterer den
Grad Sang Christian; han gik i Bor.
jfc nogen af Brødremenighederne
Kun et det et jeg ønb attraar,
førstt Flaske af. Dr; Miles' Serotne. Striv
maa føle noget, af Ijbab Paulris følte,
gen for eå med fit uplettede Liv, og efter
fri Bo, om Nervøsitet og Hjertesyg
Dr. Ivar sivertsen,
kunde toget 08 med, ialfstlh for cn
Kun et jeg denter paa:
ba skan skrev: „Jog ønskede fold at
domme. Adresse: De. mitci-fflledftal go.,
herfor skylde bi ham Tak.
Norsk Læge og Kitnrg.
Tid; men de havde alt bo kunde daro.
Det er at frelse dig, min Ben,
Elldort, Ind.
være cn fra Kristus forbanbet Ting
Kontorer: *
tage. Dog naar Nøden cr størst kamSom er ulykkelig;
1034 »edtnS »Id., 511) Tir. A Nlc. Ave.
Rom. 9, 3.
Med obeitfleutenhe Formand for
Kontortid:3 :'B Gftm. bondage: 12.30-1.30 Estm. mor Hjælpen først. Vi fit Bud fra for mine Brødre" ofb.
Dersom jeg gant tit Korset herr^
Scdclcrfi Apotet, 2200 tRib«HdeH«»otue.
Port Folks Frelse maa blide as cn
fZrv et undertegnede traadt fammen
Kontortid: 6-11 gm..7—»Aften. jseudage: 3-4 Cm. Sibley, Jawa, at dc var ! [amme
Cg bør faa jammerlig.
Hjertesag, faa Di bitt villige at opofre
fom m'Hotebfomite, modens Opraa.
Stilling, og nor Beslutning »ar at
for
TANDLÆGER.
alt for ot betle fan fte. Saa stal Jeg bed, bu har det ikke goble
for .
bet blir sandt til flere Hundrede dan
ffrive til Augsburg; thi Bi vib[te, at
Horren gjøre ftørre Ting iblandt oB Hvor (vier mangt et Saar 1
ffc Mrvnd og Kvinder spredte oder I7bc Mai
RonlortiHer:0—12Storm.
Telefon, T.C.4710 mange gode Brester fom derifra, og
1-6 Gftcrm.
end vi er villige til at era.
Dit cier Synd nsl Ufred .blot,
hole Unionen meb Anmodning om at
Dr. C. A. Swenson, '“f"!1" Gud var med as i dette Foretagende Vi Prester har faa let for at fjæle Til Søb og Dam bu ganr.
tiltræde Komiteen for at faa dannet
,2 ilfrcdtfl tøende Arbeide og, moderate Priier.
jaa »cl font før; do feubto as cn byg.
tvind »tdø. : 2628 C*. 25 et.
Minneapolis.
med dot verdslige Element i og om- Men kam ihu, naar Freb bu ei
faa mange Lokalkomiteer fom muligt
tig ung Maud, og vi har gjort store
Eving Menigheden. Bore Prædikener I Synden har, bel cr
til Indsamling af Bidrag.
DR. EDW. GORGEN,
Norsk
Fremskridt det {some Aar. Men enten
■ ■■ — Tandlæge.
biir da nogen afstumpede Tnlemaa- Dog en, som tænker og paa big
Bidrag modtages ckf enhver af as
Kontor ovec South 81de State Rank.
det saa var bestikket fto Gud citer
411) Tir & vedar «ve. Tel. N. W, Main 3130=2-2.
dør, hvori der not kan bære meget Og venlig til big fet.
Undertegnede samt af Sabebftråjere\ Kontortid: 0 Form. til 12; Gftm. 1.30,111 5.
Folket paa Augsburg Ejcnhte tit hvor.
fandt og godt, mon bet rækker ikke
ren, Hr. Frode C. 38. Rantbrrfrh, 160
ledes Stillingen vor i Suderne, det
\ Altonbillevon
Naar du biir enfant ag forlabt,
Bratibben er
Fifth Avenue, Now Aork.
tau jeg ikke jigc, men lovet være Gud Synderens Hjorte.
Foruden Hjem og Brød,
Spccolift i al ntale Alterbilleder: 20 Aar# Crfars
borte, og det jaavcr ikke. Paulris
Now gorkj Mars 1906.
lun; atademiit Arrctdc og lave Priier. Netop færdigt
E!
reret
mer,
men
kun
forhadt
-In H16 Service-, indeholdende Aftrtst of mine Bille al di fif som god en Maud til at vare.
siger 1 Kar. 2, 3 flg.: ,,Og jeg bar
Sanff-Ammkanfk Statur Fond.
der og Scener af Join Liv. • 32 Sider. Storrclic 6x9
Dct-ef mange
Cg ønsker bu bor døb,
Tommer. Smult Ontflag. Pris 25>e. Sende® fut kage Arbeidet bor.
hos-oder i Skrøbelighed og i Frygt
Hovedkomite: Karl Mathlafon,
tit Prefter og lromitcrr for Alterbilleder.
jam
gjennom
dette
Aar
har
fundet
Ta
kam
ihu,
der
ønb
er
cn,
Slngusk «kagstad, Kunsiner,
og i megen Breven, og mit Ord og
President; Jacob A. Riis, Vice-Presi
Marinette, WiS.
Instis font filt bedste Pen at ty tit i
Hvis Hjerte slant for big;
milt Prædiken var ikke i menneskelig
dent; Frode C. W. Rambufrh, KasFristelsens Stund, thi [an længe do
Bet er bon Ben, faa (kjøtt og ren,
foret; C. Rasmussen, Sekretær; Kon
Minneapolis Office & iffo star fundet Joins er bel ingen Bisdomå overtalende Ord, mon i Paa Korjet ofreb sig.
sul C. E. Currle; Pastor Adam Dan;
School Furniture Co. Længsel efter Menighed. Vi har „AanbS og Krafts Bevisning". Dør
Fabrikerer alle Slags
var Zrreugstcr ubad og indad. Og Jeg har beredt ct Hjem far big
A. Dablslrøm; M. Holst; Pastor G.
Skole- og Kirkemøbler
stovt mange velsignede Møder betle
am vi gjeimemtrængeå af (stubs HaL Gud i Himlens Slot,
B. Christiansen i Dr. F. C.,Kjrerbye.
ester Bestilling. Katalog fcnbcS gral
tto. Skriv efter Oplysninger. Nævn sidste Aar, font star »året i mango
Sjærligljeb og Ansvarsfølelsen nf at Til gabertjiifet aabnet Bei,
»Folkebladet."
Tago. Vil blot nævne ta af bisfe, ct
Got. 8 Av. & 8 $t. ®. es.
starr i Kristi Sted eg tale til udøde. Hvor du fan faa bet gabt.
AiinneapoliS.
Hvorfor hun ikke likte Presten.
Samtalemøde i Januar, fom barede lige Menneskesjæle, faa vil det nak
Der rinder ingen Xaare iner,
cn line ag var gadt bcføgt, og et
Holtzermanns Chicago Store Mødeir
norske Sitleskfla, tmgtrtstt "Nbige, 17 Mai .
MarS Deb Emissær-'Johnsen i aste blive under Frygt og. Bæven Bi Det furer intet Snar,
..Jog kan støt ikke tike Preston ogEmaa
Ide Juni", fann Portraktter af Kong Haakon.
07-119421=423^23 Cedar Ave., Minneapolis. Minu
gjør tor Gjerning. Men betle maa Og intet Hjerte brister bet,
Michelien og StorltiingSviesident Ber
Importører.
børes," kagbe en liben Pige eln Dag StatSmimtier
■fra Sftécotifitt; dette ogjon var tit
ner. Klaget er fæflet tli en tynd MeSsingSstang, med
faa bære, forat GudZ Krast kan blide Trvnk hvisket Hjem bu faar.
Norge« Krone paa Toppen og Nool paa Bogfiden.
Tyske Legetoisvaror
til fin iBeninbc, bor tilhørte cn nnben Antaget
(tor Scifignelicjor mattgc, idet dø sit
as Chicago- norske Foreninger til Brug pan
•mindedagene. Send Bestilling itice, før Beholdnin
Importerede Novelties fe lstjor bonrligt bet (tab til mob bores mægtig i oS. Thi uben ben cr alt Mm bu bet Hiem forforet har,
Menighob.
„Hvorfor ikke det?" gen
cr udlolat. Vris 20 Gente, S*.OH dr. Dufln,
pa6|cnbe for alle Helligheder.
vart Arbeibc forgjæbeS.
fpurgte Veninden ganjie forbauset. portofrit. IRabat til Fforeninger og Agenter.
Forspilt bin Barnetet,
udødelige Sjæle, Maottc Herren faa
Don lutherske Frikirke stor fanet en
Til Pinen gaar hvert Skridt bu tor ..Ja," vedblod Pigen, „han taber fin
bedare os allo i denne lille Flok, saa
ftor Opgave, og den Oti løsa den kun i
760 N. Rosttvtll.el., Chicago,.JR.
Kime hugge Bød."
Betænk bog dette ret!
ingen af as fluide blive tilbage paa
samme Maal fom ben er tro imob
Side South State Bank
O, vil du ei dig vende om
ben (tore Dag, men ot vi alle kunde
„•QSubå
Ord
og
benS
Principer".
I
giør almindelig Bankforretning.
Havde hadt seks. „Og ved Dø ikke,
Og til mig komme hon?.
faa medtage Kronen, (om er henlagt
B. A. Bortetisk.
6bad bor er i Beten meb Dem?"
Dit salig blev, om bu nu kom,
for as her oppe.
Modtager Indfind af Penge,
SJaaitcr Penge.
fpurgte forleden Dag cn Kvinde en
Mit Barn bu blev igjen.
. Tilslut nogle Ord om bort Me
Til Sondføgcrc.
anden, fom faa meget daarlig. ub.
Hans Liv o Dire,
> Sælger Brisler M Norge og alle andre nigbcbåarBeibc. Bor stoinbeforening
Da Srebe meb Forespørgsel om Forladelse jeg ffjevnkeedil
„Hvorfor goar De ikke til en Læge?" ---------- behandlet i Prædikener of----------arbeider gaiijte godt baabc Sinter og
,
Steder i Udlandet og Amerika.
Far at ben Synd, bu gjart,
Homestead
og
Kjøbolanb
rundt
Han
§ Dampaibsbilleter med de bedste filttiet.
„Men det er jo netop, tjdab jeg bar
Sommer, jao jeg bil færlig rose Svin.
Ny Klæbning, Sko og Ring dertil
pastor Laur. A. Larsen.
1
®renba8furance skrives.
gjort. Jog star hadt foks Læger, og
bmic font tro Arbeidere, og ligesom ley indløber hurtigere end jeg er
Indhold:
einntutodtsk takes. Aflæg o4 et Beløg vor Ungdomsforening, font bi har istand at somre vil jeg meb Redak Mod Jubelfest, hdor stort l
allo fisler bc noget forfkjelfigt," bor
1. Profeten 3eremsoB.
tionens Tilladelse igjennom „Folko- Møn fnort bet fan farfilbe bit.
hendes Sdar. Og det dat boode cn 2. Jeremias faldes til Profeti
fnat.island; den møder regelmæssig
Hiornet Eedar & Riverflde Ave..
Snart sktuabens Dør er Iuk’le
Minneapolis, Mimi.
livagtig og fand Beskrivelse, hun i 3. Herren våger over stt.Drd.
hvor to Uger, og Ungdommen er flink bladot"s Spalter somre paa Brevene.
Do, som tænker sig hid enten for Saa kam, før Tiben er forbi
bisse Ord gad, af mangt og meget, 4. Jeremias i Jerusalem.
til at deltage, ikke med Leg og Marc
At
høste
Livets.
Fengt.
fom nutildags passerer for medicinsk 6/ Jostas og hans Reformation.
(om ofte biir brugt i UngbomSma- at tage Homestead eller for at fjøbe
Tilegnet
et
forforet
Menneske.
6. Efter Paktsfornyelfen.
Vibenflab. Mrs. Anna Efpra, 60
berne, men til kristelig Opbyggelse billigt og gadt Sand, bør tievre snare.
Ringning med Bodsklokken.
Far HomcstcabtagereS Vebfomog
Wheatland Sti, Cleveland, Ostia, 8. Et Blik sind t Profetens Bønneliv.
og fømmelig Underholdning. Vor
mcttbe vil jeg rande til ot komme og Minbesrncrkc for Song Christian bro havde en noget lignende Erfaring, 9. Mørke Uvejrsskyer.
Bibellæsning,
[otn
bi
har
slapt
gjem
Kun giv oS Anledning
til at give Oplysninger nem Sinteren regelmæssig/lever to være her baabc.for at fe Satstitel ag
men hmt fandt en Bei ub af Ban [fe- 10. I Anfegtelfens Mørke.
Rienbe.
angaaenbe Prifci og Be*
talingsvillaar, og man Uger, Bil tnaajkc Blive nteyc uregel. Oære færdig at „file", naar en Kvart
ligheiM Scvå hendes egne Orb: 1 l- Den enfomme og forfulgte Proset.
lkal finde ud, at ingen bar
12. Tempeltalen.
bedre tictlngclfcr at til- mæssig om Sommeren paa @runb af er vakant. Jog kon have Rebe paa cn
„golkehlabet" har fra, nedenfor „Jeg hadbc været ustber Bohanbling 13. Etter Tcmpektalen.
Homeftenbfvnrt fdag, men ben kon nævnte Komite modtaget føtgenbe af forfljelfige Læger; cn sagde, jeg 14. Det store Vendepunkt.
Oplts«. naar Dc flxiver, mange biir barte i Arbeibc ofb.
hvad De snflet. Piano
være toget længe før jeg Slit istand Henvenbelfe til Danske Mrvnd og bobbe Hjertefygbom, en anden, at bet 15. En Nat i Fængslet.
eller Orgel.
Dette er mit førfie Brev tit
The North Western og hvis bel ikke gaa'r i Papirkurven at faa dem hib fra Staterne, fom øn- Kvinder i be -Formøde States;
bar Følgerne af Barselseng, ben tre. 16. Stol paa Herten.
Hasle House,
flor Land.
bie, at jeg dildo bære nøde til ot tabe 17. Jeremias' Spaodymshog.
iftebet
far
i
Bladel,
faa
skal
jeg
for.
Budskabet
om
Kong
Christian
ben
Gael titaugland.
18. Som Sæden fao Høsten.
Indvandringen er nu i fulb Gang.
mig aperere ofv. Omtrent paa denne
Manager.
føge at gjøre bet bedre næste Gang.
Riendes
Døb
er
uf
Danske
overalt
i
19. Under Guds vældige (Haand.
318-320 Nicollet Av.
Benlig Hilsen til alle „Folkebla- Hvor Dag kommer Train ester Train Amerika Meden mvbtaget med dyb,og Tib blev jeg faa modløs, at jeg Bc- 20. Se-ideskesvelsen ttl de landflygtige.
Minneapolis, Minn.
aderfosfet meb Emigranter og Bobct"å Læsere.
oprigtig Sorg. Bi følte alle, at et ftemte mig far at slutte med Lcvgeenc 21. Under Jerusalems Beleiring.
22. Forsål! "Forsent!
stave.
Afsnit af bort Fædrelands Historie og Begyndte at bruge Dr. Peter’s Ku 28. 3 Forfølgelsens Storm.
Kjøbolanb er endnu billigt men
rifo,
fam
jeg
stabbe
hørt
faa
meget
Hilsen.
bar stuttet, et godt ag ærligt Lid5ar.
24. Et Brød til yver Dag.
ftiger efterfjOert.
borde ført til’ Ende, cn ribberlig og om. Den gjorbe mig gabt meb bet 25., Profetens Redning fra Dødsfare.
Pianoer og Orgler
Lab mig agfaa faa gjøre opmerlfamme,
og
tbag
er
jeg
sterk
og
friff.
26. Bantrocn — den største Ulykke.
Da jog nu chvfomntm bel hjem fra
højsindet Mand kaldet bart.
cl Landets mest populære Fabrikata.
fam paa en anden Ting, dønne nem
Alle, fom (oa mig under min Syg. 87. Roar Davidssønnen kommer.
Reifcn
i
Men,
føler
jeg
Trang
til
at
Og
famtidig
gik
Tankerne
uvile
Pelser er:
Den nye Bakes Herlighed.
lig: Du, fom tænker paa Kanaba, fe
bom, undres over, hdor godt jeg (er
sende en Hilsen til døm, jeg beføgte,
kaarlig tilbage tit bart gamle tfoebretil at faa Land i et narfk Settlement,
ub nu. Siben ben Tib har Kuriko 29. Ierufalems Ødelæggelse.
Baabc Preller øg Menigheder. Del
Ianb, Tanker bemobig blibe bed Er80. Jeremias i sit Livs Aften.
hvor bu kan faa bære meb baobe i
hjulpet mange i Bar Familie. Ingen
var paa mange Maaber cn interes
inbringen om bprt Baenbomshjem,
Kirke- vg , SIvlearbeibet.
Mange
Doktor har bæret i vort Hus, siden bt Bogsn er »78 .Elder, indbunde« i
Bore Instrumenter er af de bedste i Mar sant Tur. Jeg havde Anledning til
fmntt Orioinalbind og testet
hvad enten bøtte nu formebe sig ftort
ledet, Perserne er de billivste og Betalings' at hilse paa mange, fom jeg faar tre tænker Bare paa Land førft uben eller fmaat. istitiher fra bor Barm fik Medicinen."
$2.00.
vilkår af de bedste nogensinde ttlbudt.
Tanke paa hvorledes bet biir meb
Saabanne
Helbredelser
er
bet,
Dr.
bom ag Ungbom strømmede inh paa
Høvedaeenter for flere Slog« Pibeorgler. cr paa Beten til Himlen. Og bet ct
Kirke'
og
Skole,
men
om
en
liben
Peter’s
Kuriko
kan
epbife.
Den
er
jo altid gabt al Brødre Ba jammen,
as, og bor Kjærligtjeb til hen hanske
Adresser:
Phonogxafs og Rekords
Stund efter be har settled føles Sav
ikke en Apateker-Mebirin, nten fælges
om bet et fun cn listen Stund, fom
Jarh, hvoraf bi cr runbne og bed
af aHe etage.
net; mm ba fan bet være vanskeligere.
birolle til Forbrugerne eller gjennem Free Church 890k Concern.
bel altid blir paa en faaban Reise.
hvilken bi, tiltrods fvr he.maitge Aar
Besøg eller tilskno os.
3« Ceder
Avé.,
ir Avø
Her er Plads for mange Falk endSokaleAgenter ansatte af .Fahrikan.
Jeg bit takke alle far ben Imøde
vg ben lange Abslitlelfc, hænger meb
Minneapolis,
Mlnn
nu og jeg skulde life at mange ifger
leene,
Dr.
Peter
gahrney
&
Sons
kommenhed, I vifte mig personlig og
ønb dybere Trofa[theb, bælhebe frem
Co., 112—118 So. Hostne • Ave.,
113 So. Sixth Str., Minneapolis. tillige for hvab I gjorbe for „Betha. $rikirkefalk bribe komme.
meb fornyet Styrke. Døn Tanke ap- Esticogo, Ills.
Venligst
nia Høislolø". Det bar kun Skabe,
flab ba
os, at bet bilise boere
fsk a a r a •
Jngv. Hustbcdt.
»ettidelifl Formol
„
^ ..
Slett Bestil,
at jeg ikke stabbe Tib til at fortsætte,
rigtigt eg fmukt, vm allej banjfe
Fem Procent ex enfeet for at barre gode Indtægter
Hanley,
Safl.,
Stanaha.
linger
et
mobtaget
for
bet,
etb bi ben.
Den ubehageligste ved a(thmati|t
af konservative Pengeanbringelser nu om Dagen, stor til jeg fik famlet ben fornødne Sum.
Mrxnb og Kvinder forenebestg om at
teoe. Det er ogfaa dølkert og har gode
at blive bekicndr-meb et Foretagende, som forsikrer,
at tic Indlottc Penge vil bringe im>®t»cetil, og lieot Der mangler ca. $4000, ost af bisfe
Menge hårdnakkede Tilfælder af reife et Minbesmersomredort Fcebre- Libeller er bel Befvcerlige Aanbebræt. kart. Send 60 Cents og så et oj
er der $1500 af minhre Laan og Hoftcfmcrter, fom i Aorevis hav væ lanb, fom {ar gftérslegten (Tal staa De barmenbe og lægende Egenskaber tern, Oplaget et ikke stort. Adresse:
Regninger, fom moa Betales nu. ret kroniske, kurere« ved Bragen of fom et fyntigt Bevis for udvandrede bob Dr. August Bsentsl’g Hamburger
"Folkebladet",
,
Om I herfor, (om har [ubfkriheret ®t. Jolvbs Olje. Den Beroliger ben Lonbsmevnbs Trofnftheb overfor Bryfttste lindrer ag Infer op for Tryk
J. S. SHERRILL.
322 Cektr Au. WtnncapolU, SUan..
833 Guaranty Bldg.,Månseapo1is, Minn. og ikke enbba betalt, Bribe gjøte bet angrebne Nerve, styrker og helbreder.
Danmark, Bære Btimeshyrh om bor ket.

Indsendelser.

silke=badqeJ
7de Juni

Hardangertoi for Broderier etc,

Cstr. Solberg,

i

sirafeten Jeremias

!

Pianoer
Orgler.

NORSK MISIKFIRMA

Pianoer $148 og opover.
Orgler $40 og opover.

Brecke,Olstad & Co.

has

