
ostcr Martha. 
Af 

Charleö Eis-senkt 

-z im Zum-It nf III .y. 

(zortfat·) 

Du ei- koldt,« sagde hun, og tryi- 

«"c M pp kil herni, »dann mig en lille 

:nule.« 
Nu lagde blidt sit Hoved paa den nn- 

kMands Myst- 
M jeg ille gjort vel i at komme?« 

nähte lmn. »Du tænlte pna at reife 

M at sige mig Farvel, du utakncmme- 

« Mknnesle. Saa snart sont du anb- 

m Vindnet, iaa jeg dig. Den anden, 
leimen, soo teygt. Sau siodjeg ganske 
ttlle op, nlt var roligt. J Skyndingen 

« jcg denne Kjolc ogKappe paa. Heime 
»J, » » Tot-ene- ikke aflaafede, san jeg 
unde let komme nd. Om Natten gnar 

» iugtsn udeiLandcibyen, on yoem sittl- 

kdecsnden baue knnnet kjende mng J 
klitsertTilfielde hat« man hveilen set eller 

.01«ttnig· Nu er ieg hoc- dig, og jeg er 

senkt lnki«elig! 
»Deinen Uforfigtighed, hoilken Ufer- 

kgkjghcd,« gjentog Lorenssk 

Angelatz Hoved hvilede pnn haus- 
msk, og bernset nf chrrlighed lmjede 

tm sig uoilknarlig og trykiede et beten- 

ende Jenes pan hendch Pande og Hannd 
an smilede og gjorde slet ingen Mod- 

«taitd. 
»Du stod vcd Vinduet og kaldtc paa 

Hist-. jeg var ikke kommen, hol-S du ikke 

Iaude knldt. Men du sagde: »Kom!« 
iegl1m«tcdig, og jeg forstod dig, og her 

ck jeg. 
,,;lccj,« sngde Lorens, »jeg kaldtc ikke 

raa dig.« Han vilde stode hendc fra fig; 
men hun greb atter haust Hmnder og 

llnngede sig til hasti. 
»Ja-g beder dig saa bonlig, Lot«ens, 

ver ikke strwng iinod mig. Al, jeg er ikke 

imnk og indtagende sum de Kvinder, du 

hat elilet; men jeg oil elskc dig san in- 

detliq. Hule at dn er alt for mig, min 

Heere-, min Kotige, min Gud ! « 

Wiens erkjendte tilfnlde den Maq1, 
lnm lltxvde over Angeln. Hatt oidste, at» 
linn i l;ende«:- Sjcel kund-: fremlnlde blidej 

eg stimme eller irngtelige Forestillingcr,«» 
ivælle hende ellet yenseette hcndc i en 

dodlignende Tilsiand. Og, hvent ded, 
mansle iunde han faa hendc til at gleite- 
mealt og forvandle hendes Kjærlighed 
til Had. Hun var en Skygge, fnm need 

ctVink kunde manes ncd i Underverdenen. 
Mcn han neenncde ikke at bringe dettc 

iknertelige Offer. 
Tcn kolde Efteraarsnattelnit treengte 

ind i Ente-U han gyste og luktede Bin- 

dun, for han folte sitzt san kold fom Jes. 
Otm tændte et Lyk» hois flatkende STer- 
ialrst over Angeln-I blege Ansigt. 

Med Ryggen mod Kommen lyltede 
btm til Jlngelacz Ord uden at spare, ja 
txdcn at tecnke. Hatt falle Moder folgte 
Tig« Ja, het- er den fande, den fnldkmn- 
ne zijarlighed, den ee:cste, sont fortjener 
dette Raun. Aldrig mere vil han blive 
elsket med en saadan felvforglemmende 
cherliszhed, med en saadan grænselezs 
Lmhed. Hvem ved, vom dettc ikke cr 

Jioglen til det store Mystik-rian Jsis’ 
Prafter og Thibets Derviiher og Euro- 
pvs larde have intet kunnet opklare, 
fordi de ikke have ejet det, der ene kan 

Glere linder: Viljens Forneegtelse i chers 
F 

nghed. 
Og han var ung, og hatt elflede. 

Fettne yndige og ufkyldige Pige heiterm-« 
"S til og omilyngede ham med sine sine 
Arme i Nattens Stilhcd. Hvilken seng- 
telig Fristelse. Han vovede hverken at 

lade sig rive hen eller at gjare Modstand. 
QS dvg gjorde han Modstand, ntedens 
hatt tankte, at denne Modstand maaske 
var den starsie Dust-sind 

l» 
HUU smilede og lod til at vare lykke- 

Ig. 
»Se en Gang, Lorens, hvok let det 

Wtk sig ordne. Jeg begiver mig til 
des til Möulins. Jeg vil gaa hele 
Nstlety og jeg stal nok parte paa Bam- 
Ssarden for du. Du kjarer med Vog- 
UM, og vi mades i Monlins. Naarjeg 
hat min Knabe paa og et Slør otn Ho- 
vedet, saa vil ingen kunde gjetikjendeS-- 
sskk Mast-tha. Saa reife vi samtnen til 

Paris-. Sammenl tank, hvad det vil 

USE Og saa ville vi aldrig tnere stilles 
IV- Hoor dejligt kan det ikke verre. At 
kkjsemeb dig, aldrig mere forlade dig, 
lkaunne elste dig nden Angst og uden 

kagt — — —- Aa, jeg seknok, hvad du 
lautet-. Du er bange for, at man stal 
hfke Stemmer i din Stuez men i Paris 
El vi ikke mere vake bange. J nogle 
Use vil man her tale otn Stifter Mar- 
WL Man vil prtve paa at faa atvide, 
hplld der er blevet af hende5 men man 

VII ikke kunne finde hende. Og saa vil 
msn ikke tenke mere paa hende. Saa 
« Ssstet Martha forsvunden, og hvem 
hkhder sig saa om hende? Jeg hebt-er ikke 
Slstcr Marthe, jeg er Angeln Meraudr. 

M 
Grev Meeande var min Fader, og jeg ek 

its-IS Arving, for han hat testainenteret 
hele sin Fortune til mig. Jeg ded, at 
der er et Teftmnente, skiant man endnu 
itte hat knnnct finde det. An, hvis jeg 
pnfkedc det, kundc jeg blive rig. feeg 
kM Maasse en Gang fortselle dig, hvoek 
Mm itader hat gjemt Testamentet ..... 
Men hnad bryder jeg mig om Nigdom 
Vg kommt Bin-d. Jeg brydee niig tun 
om din Kicei«ligt)ed, Intens; ja, jeg man 

have din Kikerlighed, din fnlde sein-kug- 
hkds Jkg Mike-L at du fuldt ud hengis 
ver dig til mig, ligefom jeg nied Liv og 
Sjæl er dig hengivcn Jeg vil vare din 
Angeln, ligesom du er min Loeens. Alt, 
alt oil jeg viere for dig. Du ved itke, 
hvor sior min Mngt er. An, min Ben, 
du skal faa at fe, hond jeg vil gjsre for 
dig og ved dig! Jeg vil afilsre Meinte- 
stenes, de soage Mennesters Hetnmeligs 
heder for dig. Jeg oil vise dig, hvokle- 
des Storet for Fremtiden stundom ladet 
sig drnge til Side. Jeg vil vise dig, 
hoorledes Tid og Nutn knn ophnre at ek- 
sistere for os ved de Lysglimt, der slanr 
ned i Sinken. Ja, jeg stal satte dig 
ind i Vidensknben, det lover jeg dig min 
Ven. Man vil fætte sig ved dine Fad- 
der; de nndrende Mennesker oil tilbede 

dig næften sont en Gud. Og jeg vil 

gjate dette for at glcede dig, jeg vil lyde 
dine Bnd for at gsprc dig mægtig, for 
Vidcnskaben bunter jeg mig knn lidt 

om, jeg bryder mig tun om din chertig- 
heb· 

Uden at svare stndte Lorens blidt An- 

geln frn fig. Han vidste næppe, hvad 
hnn stillde gjøre, og hnn var han besei- 
ret, da han plndselig i Stilheden hsrte 
et gamnielt Ur staa. 

»Tys,« sagde Angeln ng lngde Finge- 
ren paa Lieberne, og hnn talte: ,,en, to, 
tre. Tre, Kl. er allerede tre, nu man 

oi nistet-. 
Hun anbnede hurtig Vinduet. 

,,.t)ookl)en?« uddrod Laie-is· 

»Til Monlins, hvor du snnrt moder 
snig.« 

Men Lorenss sparede med Opbudelse nf 
al sin Kraft: 

»Ne1, nej, du man ikte gan. Dette 
man have en Ende, det man være forbi 
for bestandig. 

Han strakte hurtig Haanden hen imod 

Angelas Pande. 
Hun vaklede, udstødte et snagt Steig 

og inldt bag over. 

Lorens greb heude i sine Arme- 

En pludfeligFornndring varindtraadt, 
Angeln lnn pna Gulnet, nasstcn Unless-, 
bleg og nbevergelig sont et Sig· 

Lorens lagde Hannden pan Angeln-Z 
BrysL Hier-m flog endnn, mein langsomt 
og niegct sonnt. 

»Hu-I er skiiidad, « nutmledelantn Hnn 
vidste, at Angeln til Trodss for denne U- 

bevcegeliglicd og denne dybe Samt endnn 

Bunde hat-e og fast-staa. 
than lngde sig pan Knee paa Gulvet, 

og idet han tog Angelas kolde Hannd 
iinellem begge sine, bnjede han sig fna dybt 
over l)ende, nt hnns Lacher neesten wtte 
ved den unge Piges blege Kind og sagde 
fagtc: 

»Angeln, hne nu gadt efter, hvnd jeg 
siger. Det ee min faste Bill-e, at du 

gier, sont jeg siger. Stifter Marthn stnl 
t)cll!redes, jeg vil have, at hnn tkal koni- 

ine fig. Om et hnlvt Aar man der ikke 

verre Spor tilbage nf hendes Sygdom. 
Og du Angeln, smn hnr stjænketmig din 

rigechcrlighed, du skal oide, atjeg elfler 
-og tilbeder dig. Hvad jeg end oplever 
senere, san oil det fnreknnnne mig same- 
løst og toniti Sammenligning med denne 

usokglemmeligeTime, hvorvihar tilsinaet 
hinanden vorKjætlighed. Ja,n1inAn- 
geln, jeg grader, fordi minllngdmn, hele 
mit Lio flygtek dort med mig. Lyttet 
mine Ord, for du kan høre dem, jeg ped, 
at din rene og elstendeSjeel forstaar mig. 
Skjsnt dine Lieber er blege og kolde, 
stiint dit nfmnalte Aandelig vg dithjee-·- 
teg langfomme Slng ikke wber nagen 

Vevaegelfe, san ved jeg dog, at du hjree 
inig Angeln. Jeg vil ikke have, nt du 

man tomme igjen. Mindet ein dig stnl 
leoe i mit Vierte; men aldrig niere, for- 
staar du ret, nldrig mere man du komme 

igien Angeln. Du man nldkig tieee lyde 
min eller nogen nndens Kalben. Jntet 
mna foemnn dig til ät knmmeigjen. Det 
er min Bilje, og jeg ved, nt denne h-j- 
tidelige Befaling vil blioe adlydt. Og 
nu Fakvel, min elsiede Angeln, Farvel 
for besinndig.« 

Hun laa endnu ubevagelig pnaJoeden. 
Han bsjede sig ned og kysfede hende paa 

Banden. 
Derefter pknvede hnn pan at fan hende 

veekket, itke uden Ængstelfe for det Ofe- 
blik, da hun igien kotn til fig fett-. Hvad 
vll Sestee Marthe sige, naar hun »da- 
ger, hvor hun er? Hvorledeö kan man 

fna hende til at begttbe, at hun, deeven 

af en hemmelishedsfuld Magt midt om 

Ratten er gaaet her hen til Loreng’ 
Kammer? Hvor hun vil blioe forvieeet 
og stnmfulb 

(Fartfeettes.) 

Srna-to og Small-. 

De Witts Koliks og KoleragKur er 

qltid sich-L — De Pius Littlo Both-« 
Risiken-s er den enesie Wille, der kurerer 

Hovedpine og.otdner Mavcn. Ligeledes 
den bedsie Pille mod llfordojelighed, sur 
Mave og ildelugtende Rande- Sælges 
af Apotheker Sjoholm, Dannebwg. 

Et Krlgsstii af Papir. Man 
har nu ogfaa forfsgt paq at bygge en 

Torpedobqad as Papik og anstillet For- 
spg med ben. Man hat asslubt en Tor- 
pedo mod den, uden at der bleo tilfsiet 
den nagen fynderlig Stude, medmc et- 

hvert andet Furt-i vilde vcere bleven 

knusL 
Mr. Chas. F. Fulda, 1825 Orleatts 

St., Valtimsetz Md.,19. Decbr.1888, 
Wer »Jeg hat-de stftevark og fandt 
ingen Lindring indtil jeg prsoede St. 
Jacobs Oljr, sont fuldsicendigt lurerede 

mig.« 
Stor Fa milje. J Norge vor der 

etPar gnmle Athefolk, der til ncrste Aar 
lau fejke deteo Dimnantbkyllup. Hatt 
er 91 og hnn 90 Aar gammcl. Begge 
er i Besiddelse af dekes Aaudseoner, ra- 

ste og rsrige, han kcm endnu gaa med 
til Skovs og beste sine Byrber sont en 

ung Maul-, og huu er flittig vedNokken. 
De hat havt 11 Born, 70 Bsrnebskn 

og 20 Bornebørusbpktk 

»Im-Z hvem frelfes faul« var Nape- 
leons fortvivlede Raub til Heeren ved 
Waterloo. Frels Helbrcd og Stytke mens 
Du kan ved Brugen qf Ayers Samtpe- 
rilla, er et Rand, der giaslber baade ung 
og gammeL Vent ikke til Sygbommeu 
bider sig fast, men begynd sikoks. 

Hemdme Atturnetic, Kontine, 
Bindici ljnuigi og tschngrtigt sei-brenne 
vcd Lit. J. H. Musen-w Liver og Kiy- 

ney Pillets (Sinaapillek.) 
En inær tetig Pro c es EIN-Neu 

Porro hor til Reiten i Milano in dgivet 
en Klage imod Kong Uinberto, fordi 
denne hat tilladt Kronprinsen under 
denncs Reer i Orienten at kalde sig Gre- 
vc af Pollenin Greven inenck, at hans 
Familie er cneberettiget til at bcere den- 
ne Titel. 
«Jyaskph Geigel, St. Raziaiii, Wiss 
siger: ,,Jeg lcd lange af besvckrlig Asso- 
king nien blev varigt helbredet vcd Dr. 

August Kanias Damhian Draabcr. 
Jngeii Stitken, inan Kvalinte ingeii 

Sinerte naar De Wiits Littlo Burly 
Eisen-Billet bruges. Den bei-sie Liver- 
Pille, der fabrikeres. Kuterer Fasthed 
iMaven i hveri Tilfalde. De har in- 

gen Lige. Smaa Piller, bedste Viller, 
sikre Piller. Brng dein straks Vi fal- 
get dein, — M. Siolmlin, Dannebroa 

kss tu Sta n ley uil iidgioc en Bogi 
nasste Maaned. Den indeholdei Skitser 
og Jllustrationer ira Gabelivet i Lon- 

don, Tckst og Illustration af Futen 
felv. 

Hvis Frnen faai et ligc saa ftort For- 
fatterhonorak sont ssin Mond — atten 

Kroner Ordet — behover dct nygifte 
Par itie at anftrcenge sig ineget, for at 

lenk« Inener et enaelsi Bind. 
Naar intan er man er ver et 

Middel ved Haanden; det er Ayers 
Sarsaparillm 

Den fvageste Natur taaler Dr. J. 
H. Mchans Tor Wine Lang Baum 

Sikker Middel for Fortjolelse, Hakshed 
og Stube-as Lungesyge. — Jkke ind- 

Iendigt at svælge en af de store III-rena- 

ningspiller, naar en af Dr J. H. Mc 

Lea-is Livek og leey Piuets klarer 

del 

Avi s ernes Anta l i hele Verden 
auslaas til 41,,000 og deraf udkommer 

24 000 i Europa. 
J Tyskland udkommer det starste An- 

tal Blade, nenilig 5,.500, i Frankrig, 
der folget næst efter, 4,100, i England 
4000, i Østtigsungakn -3,500, i Jtalien 
1,400, i Spanien 830, i Holland ag 
Belgien hver 300 og faa videre. 

J de Forenebe Stater ndgaar 12,500 
Attila-, iCanada 700 ogi Australien 
700. Af de i Asien udkommende Aviser 
udgaa 200 iJapan. J Afrika udgaar 
der 200 og paa Sandwichsøetne JA- 

viser. 
As alle disse Blade ndgaa 1700 paa 

Engelsl, 7500 paa Tysk, 6800 paa 
Franst, 1800 paa Spaan og saa frem- 
deles. 

En serv-laws Anhang-Ue 
erben, der sikret dig tilfredsstilleude 
Refultater, elleki hvert Feld Pengene 
igjen. Pan denne sikke Plan kan du 

kjsbe af vor avekterebe Druggist en Fla- 
ske Dr. Kings New Discovery for Ta- 
ring. Det indestaas for at hjælpe i et- 

hvett Tilfælbe af Strude-, Lunge- og 
Brysisygdomme samt Tini-IV Beten-! 
helfe, Bronkitis, Asthma, Kighosie oft-. ! 
Det hat behagelig Sau-g, og can sikkert ! 
stoles paa. I 

Ptmsissker Erst psn Sjsholms App- I 
thei. I. 

oemmellshevdtulvdseivlnven 
Mes. John A. Claek led afOovedpine 

og Mord-seligen Onn foklod sit Die-n 
i LIrdags sm- at kjobe en Flusse as De 
Witts Littlo stieh- lkkqetsm af huilke 
hun tog en ·Dbsiel, og hendesz Hovedpine 
fotsnundt san hennnelighedgfnlbt sont 
den koni. — Vi anbefuler De Willst 
Kolils og Knien-Kur for-di vi trot«, at 

det er et sikkect og vit·ksontt Midch 
Dels gode Vikkning niser sig strakes i 
Tilfaslbe af Cholem Moebus og ligneni 
de Quem-. —M. Sie-hohn, Demnwa 
MT»Den iusiiike Kejferinde 
lom Meilerinde JetengelskBlod 
Quem-, (Dwnningen) et Ugeblab for 
Kvinder, fltives fslgende: Det er sin 
Kejseeinde, hvetn Ausland iVirIelighe- 
den stylder den Udvikling iKunslen sotn 
er stct siden Kejser Aletaiiders Traube- 
stigelse. Hun er en fnldendt Kunstau- 
inde, og hun hat« nialet abstillige ypper- 
lige Ssstykker. Oendes Yndlingcinaler 
er Meissotiier, ogi fiokten Mlianeder 

har hnn daglig tilbmgt nogle Tintek ineb 
at efteesnale hans to Billet-en »Ja-Ie- 
bækeren« og »Ryget-en«, Kopiekne »al- 
de vcere lykledes lot-ti«inlig. 

Kejfkrinden hat« forstaaet at faa Kesse- 
ren til at dele hcndeö Sinag. Fin- sit 
Giftei·nmal interesserede han sig kun lidt 

for Kunst; nu spger han at befordre alle 

Forholdsregler, sont kan bit-enge til 

hans Falls kunstneriste Opdeagelsr. 
Der er een Medicin, sont kuteree 

straktk Vi hentyde til De LJitts Kalil- 
og Kalten-Kur imod alle Sonnnersyg- 
dumme. Jngen Forsinkelie, Sknsselse 
eller fejlflagne Forven·tninger. —- Apo- 
theker Siebeln Donnewa 

Cn god Lindtnlvr. 
Dei er os en Fornnjelse at nnbefale 

Beggs tropiske Salve. Den hat« givet 
fornnderlig Tilfredsstillelfe i at ftilne 
Betændelse, baade hos Menncsier og 
Drin J Tilfcelde of Foi«vridelfe, Las- 

sioner, ganile Saat eller Pine i Siden, 
Lunger og Ryg gives det- ingcn nnden 

Salve, der kan bringe faa hurtig og va- 

tig Lindriizg. Hori- Flnsse gnraiiteres. 
Ptid 2 - og .')0 Ernte-L Fothnndleg of 

Apotheker M. Sjøholin, Dannclnog 

EnHat til Ullykkegtilfælde 
En opfindsoin betlinsk Hattefabiiknnt 
bringet under Nannet»dcr Lebensalter« 
en Hat i Handelen, inden i hvilkcn han 
hat fanden Plads til en Sainling For- 
bindsstosser. Han har henvendt fig til 
den betjcndtc Lage Estnatch, og denne 

har opgivet hanc, hvilke Stoffer hnn 
stulde dcnyttc. Den Stint-, der finde-z 
i Hattcfot«et, er nf Gumsni og knn be- 

nyttes iTilfcclde of Blodforgiftninger 
ellcr Konstelscr at asbindc den sich Le- 

genisdci. J ct Nnin indvendig i Hatten 
sindes en Konvolut ined blodstillcnde 
Vat, iet andct sinch ct unndtæt For- 
bindftof. Hatten var udstillct paa Lak- 

gckongresfen i Berlin og siges der at 

have gjoit megen Lytta 
Tku Rieiksfi w sswldcs under-»Hei- 

af en tuu fu«-H cys.«i..t tun-er 
tent Bind, for at nnstc Guisoyedens og 
Styikrng Elementer. Bedste Bindi-en- 

ier er Dr· J· H. McLeanö qufaparilla. 
For og etter Brit-seen 

Jeg havdeslemcne Saat og Udslet pan 
mit Ansigt og efter at have beugt to 

Flaslek af S. S. S. var jcg helbredct, 
og har nn en sinnt ten Anfigtsfarve. 

Jnincs L. Boyle, Atlnntn, Ga. 

Edisonst lemionihed. For- 
leden Dag Ineddelte et engclsk Blad, at 

i Fior, da den hemmte amerikanske Op- 
sinder Edifon havde Foketmde for den 

tysie Kejser, lijvede han denne en Fano- 
graf, der skulde ankoinnie til Berlin en 

bestemt Dag. Til den nasvnteDng hav- 
de Kejseken indbudt ct starre Selfkab for 
at here den talc; men Fonds-rufen kom 

ikke, og Kejseren har ikke siden hørt fra 
Ediion. 

Denne Uhsflighed stal vare bleer 

meget ilde optagen ved Hoffet i Berlin, 
og nanr Edison atter bessger den tyste 
Hovedstad, vil der nceppe blive gjokt no- 

gen Stqu af han« 
Nogce Dage efter ineddclte famme 

Blad, at man havde förefputgt hos Edi- 
fon, hvorledes det hangsannnen nied den 

Fonogkaf, han hnvde lovet den tysie 
Kejser, og hansvarede da, at det viele- 
lig var sandt, at hqu havde lovet ham 
en af den alletnyeste Konstruktion, men 

han havde forgleknt det. Nu havde han 
givet Ordre til at laoe en saa hurtigt 
fom Innligt og straks sende den af Sied. 
Opsinderen nagter deriniod, at han hat 
telegraferet til Kejfeken, at Fonogkafen 
var qfiendt. 

EU paalipcliq Hoff-strap- 
Vi hat væket saa beldige at sikre es 

Agenturet for Beggs Cherry Hostesikup. 
Dei er en trovardig Medicin og vi ga- 
ranteter enhver Flusse til at give Til- 
fredsstillelse. Det stulde glckde os om 

vore Kunder vilde give den en Papa 
Forhandles af M. Sjsholm, Apothe- 

ker, Dannebrog. 

Num« Du nasnger tit Lakiatioiy for: 
lang tm en Ame of Ante Billet pcm 
Apotheket, og Du oil finde at de give 

Halt-kommen Tilfredösiillelfc. For Mor- 
b-jeligheb, uoirksotn Lenkt og Hovedpine 
er der inm, der ones-kmsser dem. Le- 
bende Wger anbefnler dene. 

Blonde Chicngos nmnge og sinke Jn- 
ftitmioner indtngcr Dr. Lucnc Dispcni 
san; en sncget sannst-grade Ptab6. Det 
er inkorpotetet under Sinken Illinois 
Love og behandlcr flcte Patienter oval 
Ast-et end eingestanden lignenbe Anstalt 
Skkio efter Dr. anns brennte Vog 
»An-ers Vemtneligheder«, sont sent-es frit 
til alle. Se Avertisiementet i en unden 

Spalte. 
Skkvflek er sneget alnsindelige. Den 

liebste Medicin snod denne Sygdom er 

Dr. Peters Kunst-m sont blot er at fna 
hos Lokal Agentek eller hoc DI. Pein 
Fahrnen,::19z OgdenAve., Chimgm 

Mit le M Vyrdb 
Fra Barndonnnen var jeg plaget oft 

Katarrh og Udbrud i Ausigtct i ti Aus-. i 

Jeg behandledes as de dygtigste Dokto- 
ker, og prpvede flere Vlodrenserc nden 
detach at opnau vnrig Kur-. De Unint- 

ralske Stofsek teil-ehe sig i mine Von og 
fresnkcildte Nhensnntisme. Mit Lin var 

inig en Bykde, vg ieg blev anset for 
nhelbredelig, da jeg ved en Lrilighed faa 
S. S. S. anerteret. Otic Flusse-r kuns- 
rede mig fuldstandig og jeg folcr nu sum 
et nyt Menneskr. 

Josle Owens, Montpelier, Ohio. 
Afhandling vveleod: ogHudiygdunnne frie. 

Swist Specific Ro» Atlanta. Wa. 

— 

Privat-c- stssrduzsoss «- 
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W im rot-m. Iso. fuqu summ- 
srlwn suml mais-—- eia m- must-Io- Iss D 

or sm- o. warm-il ssr »in-Im html-M Ihm-d 
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