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Ved Stnt ngnndsz de yndige Egne, 
Haar vi saa pna Nein York, 
Jndtil at der dlen markt, 
Med en Gliede, jeg ej kan beregne. 
Sara den kommende Dag 
Toned Tamperen Flog 
Lagte ind til New York for at loose. 
Og hver eneste Mand 
Gik nred Gliede i Land, 
Hvor en Del tog Billet til La (5roszse. 
Men en foensl Georg Lind, 
Sam i Stocmeneg Vind 
Havde fnlgt mig faa tro sont en Fader, 
J et Par Dages Tid 
Der vejledte mig 
J mangfoldige pragtfulde Gader. 

J den nhyre Stad 
Gaa der Gader paa Rad, 
Soin er niange engelske Milc. 
Og paa Hufetreg Tag 
Fall ipadserer i Mag, 
Naar tnn ikke de er for gentile, 
Saa en otte Dageg Tid 
Ret ieg ntorede rnig 
Med at se de forenede Stater 
Pna Emigranttoget, sont 
Ozjennem Lande-te com 
Fra Ner York og til Niagara. 
Der var plenty uf Band 
J den brufende Strand, 
Som der danner det nhyre Vandfald, 
Der med stormende Ins 

Og en larmende Brit-J 
Gioer Lyd i et milevidt Anteil. 

Den tanadiske Grund 
Var jnst itte saa fund. 
Immer Skoo, og i Stovene brcendte 
Der er uhyre Brand, 
Til en zarmer sit Land 
Til en Ager, der giver sin Rente. 

For vi kam til Detroit 

Knejser Taarnene hajt 
Over Michigan-Z yndige Egne. 
Og saa kjørte vi vak, 
Forbi Michigan-z Leek (L:1ke) 
Til Chicago, sotn her jeg betegner. 
Denne By vil en Gang 
Melletn Stcedernes Rang 
Faa et Navn, sont vil sage sin Lige,«) 
Da den ligger saa smukt 
tret ved Michigans Bugt, 
Som et Centrum i Staternes Rige. 
Siden sagte vi Ly 
Udi Madifon By, 
J Wisconsins de yndige Egne, 
Paa Ole Thomfeng Hotel 
Til vi rigtig blev vel, 
Paa en Tib, da det stadigen regned’. 
Kristihimmelfartsdag 
Toned’ Dampbaaden Flag 
Ude paa Mississippi River. 
Mellem Majlsvet grant 
Sejled’ Damperen skjsnt 
Paa en Flod, hvoroin tnsinde stritten 

Mellem Klipper og Sticer 
Kjørte Dampvognen der, 
Over Iowa-z den astlige Grause, 
Ned til Calmar By, 
Som var opfsrt af ny — 

Gjorde Holdt has en Tyfker Or. Freense. 
Saa var Reisen forbi 
Med vort Dampkjareri, 
Skjønt der manglede hundrede Mile, 
Stirn vi kjarte med Team, 
Sam enhver Pilegrim, 
Oper Preirier og Slud manne ile. 

Da vi Iotn til Albert Lea 
Fik vi rigtig Bested 
Om at naa Minnefotas Granse. 
Saa til Riceland vi gik 
Og i Freeborn sit 
Vi en Velkomst, vi ftadigen vented’. 

Der, hvor Dansserne boer, 
Og hvor Majskornet geor, 
Og Naturen hat Nigdom af Gauen 
Der er smnkt, der er godt, 
Om just ikke san flot 
Som derhjemme i Danrigetd Hatte- 

J Otvatonna der 
Er fortrinlig ifær 
Udi Sommerentz blomsirende Dage. 
Og paa Washington-Z Dag 
Her jeg striver i Mag 
Die-se Vers-, som jer monne behage- 
Saa jeg endet min Sang 
For den blioer for lang 
Ved Musikens de deilige Toner, 
Ved Kanonernes Lnd 

J den nenlige By 
Til et Minde om Staterneg Kronen 

Saa jeg siger skarveh 
Ønster vorigen Held 
Over Danmark mit Fadrenerige, 
Siaer Tal til enboer, 
Som mig glaedede der, 
Fra den Fartige op til den Rige. 
Naar mit Oje er tat 

Og min Tunge er meet 

Og mit Vierte det mere ej banker, 
Og min Vandring en Gang 
Soinder bort i en Sang 
Mine Venner mig minder i Tausen. 
—- 

«) Den Spaadoni ei gaaet i Lpiyldelsr. 

I Nejsedentterknittger. 
Natu- tnitt Tanle gaar tildage til hitt 

tttindrotrrdige nttden Paastedttg, den L. 

Atti-il, Him, da seg forlod dett lille By 
Bagenkob part Lattgelattd i Foretting 
ttted over et halttt httttdredePersoner, saa 
vil det tttnlig viere as Interesse for tnttte 
dar-irrende ?liefseseller, saa vel sont for 
»Stsernett« og detts tttange Lasset-e at se 
ttogle gatttle Minder opsriskede sra hine 
Dage. 

Ester ttogle DagegOpholdiHatttborg 
bleo vi ottt Ratten sendt ottt Bord paa 
»Natttisng« og anoift Plads nede i La- 
stett i Forening tned ett stor Mattgde 
Stude. J to Natter hat-de vi oott So- 
oekantnter i zorening ttted die-se ufrivil- 

ilige Reffesaller. Ligegodt sytttes alle at 

ssle sig tetntttelig oel tilfreds ttted Und- 

»tagelse as ttogle saa, der tog enDelSkm 
lde paa Lttgteorgattertte. 

Ont Dagen gik Tidett dedre. Pan 
Dtekket haode vi til Afoekgling Selskab 
tned slere httndrede Haar, der vat stttvet 
samtnen sottt Sild i en Tende. Dog 
var oi heldig at ett Del its dettt dode og 
blev leistet over Bord, saa der blev bedre 
Plads for Udvattdt·ertte. 

Jeg ser i tttitte lsrittdringer folgende 
konttske Betnasrtnittg, jeg dtkterede tntdt 
paa Nordsoen til et Minde ottt denne 

Kvægtrangport. Tett lyder sottt fol- 
ger: 

Hoor end oi gaar og hoor vi staar 
Er hele Dakket syldt ttted sinnt-; 
Og san ottt Ratten sover jeg 
Dernede ved ett hel Dei Knieg. 
Mett godt Htttnorl saa gnar det nol, 
Nu hjcelper ej at sige Stop. 
Hoor oil oi blive hjerteglad 
Naar vi ttaa Amerika- .. 

Jeg oed for oel det er nden Nytte at 

sende gantle Minder nd for Ossettlighe- 
den, somon er alt for oel bekjendt tned 

: her i Landen Mett da der sttart er en 
« 

hel Generation opvokset sidett den Tib, 
saa kan Uttgdotnmett, sont er sodt her i 
Landet og ttedstamttter fra Dattntark, 
mutig have Interesse t at se paa Prent, 
hoorsra deres Fadre er kommen, oghvad 
der foregil paa den lange Vandrittg her 
til de sorettede Stater. 

Angaaende at Entigrantertte i den Tid 
fettdtes niedKoægtrattsporten over Nord- 
soen da kan derottt itttet oeere at indven- 
de. Dotiden var ille anderledes, og til- 
lige en god Dei bedre end sotn at ligge 
paa et Sejlskib i slere Maoneder for 
Etnigrattten naaede sin Reises Maal. 

Da mit Digt sortceller Erittdringen 
om Rejsett tettttttelig korrekt, saa stal jeg 
ikle tratte ,,Stjernen"s Lassen med for- 
tnange overflsdige Bemerkninger. Dog 
tror jeg at indbesattet nogleLittjer angeta- 
ende Reisen over Atlanterhattet. 

»Erin« oar et godtSkib og havde dyg- 
tigeOfficerer. Der herslede godOrden om 

Bord, og Kosten var tilsredsstillende. 
Der var ingen fcerdeles Sygdom om 

Bord og der var hlot et Dedssald. 
Da vi ftk Lods ontBord kom han nted 

Aviser, som berettede at der laa toSkibe 
ved Nerork, der haode Kolera ombord. 
Vi folte os da forst oel tilsreds med den 

strenge Orden, der herstede over Atlatu 

terhavet. 
Da vi paa den tyvende Dag ankrede 

,,Qp oed Stat Jslands de yndige Egne, 
Hvor vi saa paa New York til det hlev 

merkt 
Med en Gliede seg ej lan beregne. .« 

Da bleo det os tilladt saa oel som den 

næste Dag, da vi lagte ittd til New York 
for at lasse, at gaa op paa ,,Erin«s 
Skibgruf, hoor feg tilbragte nogle af de 

behageligste Timer i min Leoetid, og teg 
dikterede der folgende Vers, ont hine be- 

hagelige Ojeblitkez 
Welt Ter er et Land, dets Sted er hojt ntod 

Norden. 

Rai-r Emigranter paa den lange Reise 
Er heldig havttct ovre ved New York, 
Sont Stutnittggalten der de zlaget hesfes 
Med Tal til Gub, fordi han har oS fort 
llhindret frent part Haoetg oilde Bande, 
Der,hvorColnnth-z forst har vandret ont, 
Da se vi forsi oi er i fjettte Lande 
lfn Aloors Tanke der ntig sorekottt. 

.Pna Eritts Ruf jeg der tned Ljet vender 
El flygtigt Blik paa Havtten derontkrtng, 
En Myriade snld as raste Hattder, 
En Skov as Sltbe som en golden Ring. 
Ei Metropolts haver sig ntod Himlen, 
Der kneiser stolt ntod hver en Horisont. 
Hvor var det heilig at betraate Brintlens 
En bedre Pladg ntig aldtig var formele 

Stuttelig overlader jeg foranfsrte 
Ressestildring til »Stjertten« og dens» 
ntattge Lasere sont en velvillig Erindritth 
fra gatnle Tage, nted de bedste Onsler 
otn en lang og lykkelig Fremtid. 

Otvatontta, Minn» tJnctt. 

En sikker Ting omäommenn er plus- 
seliq Afkjsling og deraf folgende Bett i 

Nyggen· Eis entmu sskrere Ting et qt 

forskasse Sk. Jacobs Olekit at kuteke 

lden Tet er en strick ur. 

s Europa sendet »Allons-« til 
J Amerika-. 

g Trodo det strittige L«psyn, sont fsres i 
IRent York, lukkeov det dog at stnnglei 
Land mattge ardesdetndvgtige og net-rings- 
lose Person«-, sont kott ester salder Ante- 
rikao zottig- og Matehuse til Bindi-. 

Reis York Time-S hat« i disse Dage 
ossentliggjort ett Jttdberetning, sont er 

asgiven as Bostnl us Olntritiast i Sta- 
ten New ;I)ork, og hvori man saarganske 
tnasrkelige Oplysninger om denne Sag- 
Jndberetningen otnsatter et Tidgrum as 
7 Aar, sra lAtH til lt-190, og angaar 
saadattnePersoner der allerede oar ndygi 
tige til at erntere sig selv, da de kottt her 
til Lande« og sottt paa Statett New 

Yorket Bekostning sendtes tilbage til sine 
Hientsteder i den gantle Verden. 

Dereg Tal del-b sig i de navttte svo 
Aar til l,:t'«'t. tt7 as dem var aldeles 

vanvittige, tnedeng 129 led as Galskab 
i en mildere Grad; Tritt var Jtioter 
eller Totnsittger, 238 var bestengte tned 

stvgge St)gdotttnte, sont bragte dent til at 

asser Arbeidtz H? var .lt’roblinger, -.«5 

blinde, -t doosttnmtte, tu led asNedsttldo- 
sttge (6«pilepsi), 17 var lantme, Ltl var 

as sorsksellige Aarsager ttde as Stand til 
at sorge sor sig seit-. 

Det er alle-rede betmrtsket, at dette Tal 
kttn ontsaittersaadtttttte, sottt optogeg paa 
Statett Nett- Yorks ofsentlige Attstalter, 
deritttod ikke de, sotn hjetnsaldt til den 

private (Slodkljmettl)ed, heller ikke de, 
sotn kom nd over Nen- Yorkg Gras-set og 
tttrtrttderhvldesz as zolket i andre Statet«. 
Neerittgølose Jndvandrere sendeH sor- 
trittsviiz over Kanada ind i de For. Sta- 

ter, og isaer er dette Tilsældet tned dem, 
sont kontnter sra England og Jrland. 
Tager tnan alt dettemed i Bereztttingety 
blioer Tallet as syge og hsalpelose Ind- 
oandrere sra Europa tetntneltgt stott. 

Autoriteterne iNetv York beregner, 
at Tilbagesendelsen as de ovennarntte 

1,:374 Personer har sparet Staten sor 
en Udgist as 82,427,:16t), skjsnt den 
maatte bære Otnkostttittgerne ved deres 

Hjemrejsr. 
Haandhasvelsenathtdoandringoloveng 

Bestennnelse om, at ingett vansore og 
hjcelpelose maa komme ind i Landet, sy- 
nes imidlertidikke at nytte stort. Fri- 
stelsen til at lægge slige Personer paa 
Lsnkel Sants bredeSknldre er saa stark, 
at man der ovre i det gamle Land atter 

og atter gsor Forssgen J de settere Aar 

vokser stadig Antallet as «sorl)udte Ind- 
oandrere«, hoilket noksom oiser, at ntan 

i Europa drivek en regelmeessig Sntng- 
lersorretning sor at dlioe desveerlige Jn- 
divider kost. Det lsnner sig at detale 

Oversarten sor en vansør Person, som 
maaske kan blioe sendt tilbage, naar 9 

eller 10 as satnnte Slagsz slipper igjen- 
n: -tt. At de ulykkeliae, sont her tim- 

hattdleg, ikke konttnet til Amerika as 
egen Drist, sremgaar notsoir us sen 

Kiendsgjerning, at sitt-z as de two-te 

1,·.374 sendtes herover as sin Komtnune, 
337 as ,,oelgj-rende« Selskabet og 654 

as Venner, Slcegtninge og Forntyndere. 
Vedkommende bleo natukligoig oderst op- 
bragte paa Amerika, sordi man her greb 
dem i en ejendommelig Art as Smugleri 
og paaforte dent Tadel asnogle Wellent- 
dreksbillettets Kostende. 

As disse 1,874 oar der flere hjemhw 
rende i Tyskland end i noget andet Land, 
nemlig 395, hoilket bog ikke netop oiser, 
at man der dritter dentte Trafik i stoest 
Udstrcekning. Statistik manglee sra 
Qnebec, hoorhen England og Jrlcknd 
især sender Fattig- og Hospitalgmedlems 
mer. Fra England kom Mo og ska Je- 
land 314, tilsatnnten 664, et temmelig 
stort Antal selv i Forhold til Jndoan-’ 
dringen. De øvrige Lande var reprceP 
senterede sotn solger: as 1,It74 tilbage- 
ssndte var 413 hjemtnehorende i Skottand, 
GIZ i L-strig-llttgarn, 50 i Schwein, tm i 

Italien, 45 i Syerig og Norge, ze« i 

Pole-n, R i Frankrig, 17 i Danntark og 
7 i sorskiellige andre Lande. 

Mange i Europa tror, at Amerika er 

en passende Jttutttittg grunnd for Sam- 
sundets Asittld, og de dar ondt sor at 

komme nd over denne Vettagtning. Med 
Tiden otl de dog vel late, at ogsaa her 
gscelder Region »Wie-r tttod andre, 
hvad du vit, at andre skat gjore itnod 

dig.« 

SkandinafchrwsAmerika. 
—- Ten skandinaviske Bapkistknkc i 

Stiihvater, Minn., hat fomndccr sit 
Nov-I til: ,,"fokfte danske Bauixstiidikke 
i stllwater«. 

—- Jens Misseter i Counci.sl Blufo 
»Komm blev fouige Los-days ooekkjort og 
dmbt af et Jeknbauewg. 

—- A. Andetsen i (-5ouncille1556, Jo- 
w.1, hat mistet Foksmndeth euer Itzt-Il- 
de of Sorg over sin Hastrus Tod. 

—- 40 standinaviste Familjer hat 
dem For-nat Indien fig iLa Moure Sonn-· 
to, Nord-Damm 

— Siqrid Lande, den bekkckxdee norfkt 

Sangerinde i Bestan, Mass» et efm 

J 

Letgetenci Rand tejft til Not-ge pna en 

Rekkintimkvrelie. 
—- Noisse og sitenske Vytteblade berei- 

te, sit M: Inn-ten nie er nnkoinne til 

Mnmland under Peter lkedew Ledelflz 
og at der et- kjobt lTW Atm- Land midt- 

vejsz niellein Baltiniore og »li.’sas"hingion. 
Deipaa stal det viere Meningen at deine 

.Mejeri og FengtaoL Vi vil met-e de 
bedste Onstek for Foretagendew Siikeecx 
Inen vi frygte for, at est haard Meinem 
Periode fortstnat dem tiedeidetlcoitiiti-y. 

—- Den nye danste Hall, sont dankten- 
keez opfskt paa Vestsiden, Chicago, Jll» 
ei« nu ineee end nogensinde jSnstand for 
Paagjceldendeo Opnmkkfomhed. Eiter 
MasseInIdet er der holdt flete Oele-got- 
msder. Til et af disfe Moder var dei- 

udgnaet privat Jndbydelse til en Kredit 

af peominente Dunste, sont inentes at 

vilte stitte Sagen nied sin Jndsiydelse og 
sin Hjælp. Der ek nu udfnerdiget Littee, 
det« ndsendesz til Pantegning i de formel- 
lige Logek og Foeeninger, for nt kunne 

faa et bestemt Jndtryk of, heilte-i linder- 

stpttelse Foretngendet Inn vente fka den 
Kant. Frn alle Sider atbejdesz nied J- 
hcekdighcd og godt Maul, og lldsigterne 
for zoketngendets Fremgnng ei· litte. 

(Dligbl.) 
—- Den norske Opdagelfeszreifende li. 

Liiniholtt et· ankommen til Snn Mau- 
cigco. anholtz hat« nted siniskspediiinit 
giennenikejst de nn ubedoede Oele nf 
Mist-Um Ved Gisaiindn fnndt hast Hie- 
roglyfer i Sten(’k). laninenisbejdeiz 
sont kjendte Passe-ne over Siena Madres 

Biet·gene, fortnlte l)aiii, at der hojt oppe 
i Biergene sandte-S et hnjt Tempel as 
Sten, omgivet of store Stamm-, og at 

der btig ved Teinplet laa en ganimelstnd 
nied regelnnegsige Gndetx Ficke state 
Huler sandte-J Ued seer Piedrog Beide-i- 

Llimholtz siger oin disse: » Den stsrste 
Grotto one 350 send dgl-, im) zod bised 

og 100 ijod hei: kFleke andre vake nas- 

ften ligesnt store. Jnde i dein sandte-J 
snina Samlingek af Kalt Hufene vure 

inddelte imindke ntuin og im to til tre 

Etager høje. Noqle af Hasene ncmede 
til Grottoeng Hvæloing, andre vol-e uden 

Tag. zoranen afdisfe Huler fandtes 
en Gryde, 12 Fod i QIiikredg, den var 

af Kalt blnndet med Halm. Nogle of 
digfe Hulek ere for de dsde, og vi fandt 
mange Mutnier.« 

N e b t as ka 
-- ysoknestenen til lsasg liountysz ny 

Jlaadhus dliver en prægtigBygning til et 

Kostende as 880,00(). Under important- 
de Hostidclighedek skal Hsornestenen neb- 

læggeg den zieme denne Maaned. 
—- Victor Landberg, en nng Svensker 

i Nierheden af Sutton, begiknylig Seht- 
mord vcd at indtage en Dosiø Sttyknin 
Motivet sornteneiz atvære itbefoaretKjærs 
lighed. 

—- To Koinder oed Palme-e sogte un- 

der Tordenveiret sorrige Tiegdogs i de- 

ees Forstrcekkelse Tilflngt i en Stoknk 

ksælder, der stod i zorbindelse med Ou- 
set, men Lynet slog ned og dmbte begge, 
hootimod to Born, sein besandt sig i 

Kitelderen slap stadeslese dekika. 
—- Vor Landsmand Larz Peteesen i 

Blair er fotsounden paa en myftisk Maa- 
de. For-use Lordag sent paa Este-inno- 
dagen frrlod han sit Hsein i den Hensigt 
at besage- en nng Dame ude hog Anders 

Hoyek, sont bot nogle Mil oeft for By ! 

i 
en. Og Iioen ten Tid er der ingen, sont 
hat set hom. —Andrew C. llndessen 
en anden ung Dunstkr, er i disse Ostize i 
fort til Norsolk sokn sinds-sog· 

—Det stoee Tre, sont Washington ! 

sendet til Udstillingen i Chicago, passe- » 

rede igjennem Grand Island t zeedngg, 
hoor Kjæmpen bleo beset f en Mængde 
Skuelystnr. 

—Guoernsk Thayek sagde fotletsn at» 
de formentlige Bedkagetier i Invali- 
ninge" as Sindgsygeasylet oed Haftxngg 
skal blioe undekkastet en gjennemgnbem 
de llndeesogelse, og enhver skyldig saa sin 
oelfoetsente Stras. 

—- Et Syndikat i Osten staat i denne 
Tid i Undethandling med deto iHastingS 
verende Sporoejslinjer i den Hensigt at 

liebe disse og sokene det hele under en 

Drist med eleltkifke Bogne sont Trans- 
port iStedet for de nnoærcnde Vesic- 

»vogne. 
— Udbkedelsen of S.n1-1t.:,ipek iden 

sydsftlige Del as S:aten,« sein gi nceonte 

sidste Uge, syneg heldigoig at very-e lxueins 
met, og der synes at viere Hat-b om at 

indskkænkeSmitten tilde allere-)« vi« « i; 
te Destrilter, hook der bog skal sum- sm- 

lommet adskiltige sy. Tilfcelde i Tod-. of 

Ugen. 
—Vejk- og Amt-desshme Nun 

Bot-well Obstesatotium.) Du www 
vaade Veir has holdt sig, til Stabe sor 
Mai-J, der holder sig sygeliqt og nren«, 
hooeimosd Smaasceden sketndeles gioek 
Lsfte om en ftok Dost. Temperatur og 
Solsiin bar alle Begne oæret undu- des 
normale. Regnialdet hat vieretooek det 
normale alle Siedet i Staun, undtagen 
den sydofnige PM- Fottige Sendag 

LM — «- 

Yvar der et sttetkt Regnfald teanget af 
"·Dagl sein« den ftydveitlige Delos Statue, 
og nagen Stabe ankettedes paa BUT-»- 

Fokeige Tit-Ihm indem- en Metusiisleegn 
over hete Statt-n, der ynvde tit Holde- 
pnnkt i Anteiope Connttx hvok Ittegnfals 
det oox over fein Lonnnekz Man paa 
lave Steht-e tog nogen Stadt-· Alle 
Seebarter tmnge til minnt met Brit-, 
ifask Majsen ; list-nd Maja er set-est take-h 
Smanftrden hat« stuht en enorm Veeksåz 
og hist og her hat- det begyndt at leite 
sig. 

—- Fonsigo Qnsdag tmk et feygteligt 
lloeje ever den need-ermatte- Del us Sta- 
ten. J Neligh We Regnstoemen den 
vertstetnan nogensbnde hat kjendtder; o- 

oee fis komme Regn findt i Lobet af den 
korte Tid en halt-« Tinte-. Raotneene bleo 

tma et Ojeblik fowmwlet til einen-de El- 
oe. tsn Tyfkek ved Navn Lot·enfen, der 

tillige medstn Mal-so Peteksen var pas 
Besen hjem im Religh, drnkned da de 
to Mit-nd kjøtte ov«t« en von-sonnt ·-rt Na- 

oine; Bognknosen siod af Poe-ten, og 
Lorenfen dt«nknede, hvorimod Petetsen 

cned stort Beinen eeddede titLtm —-—JOm- 
egnen nf Not-solt var dfiegnskyllet linde- 
beg of en hidtil nkiendt Heftighed. J 
feer Byen stete ingen Stude, nten nde 
oed Meadoeu Mem-e i Ochsen-Daten 
fanht et Skybenb Stets, og Vnndet ftob 
flete Neid højt pna Jotdeik Befolknins 
gen nmnge Stedet nmntte redde 

sig ved at flnde ennkring ocm nogle i en 

Fast ftnnmentmnrebe Monden Oele 
Daten var en eneste ftok S-, og Jus-tha- 
uen paa en storee Strteksting bot-tonstet. 
Pan feer Stedet et Stunden pem Ifgkss 
den stor, tnen heldigoig er det tun et for- 
l)old«sois:t lille Areal, de et bleuet san for- 
tteedeligt hiemspgt. — Im Beoken Bon- 
Ionnnek Meddeleliee om fopnnnende »For- 
tonge, btnfenbe Elve gjennetn Gabekne 

og Kieeldeke hatvt tyldte tned Bonn —- 

Tee Born beut-stehe i Emer Totvnfh tp 
ued Tildeik 

Forum-ftp magst ved Suteec. 

Den of Ewiftsz Specific (SS.S.) 
vundms focsustherlige Populatitct er et 

naturligt Resultat af de Pater som 
Publikum hat kundekkaftet det. Medici- 
msnsz tsgenskabcr hat ftedfe virret kn- sam- 
me, men zolketsitkjettdfknlp til dcng nickt-I- 

vkkdige helbredendc «genfkal-et er nokSet 
indtil Der nu. er tsftekfporgtel paa den 
alle Steder, hoor det engelske Sptog ta- 

leg. S.S.S. blev ftkft udbrudt iosn et 

særligt Mit-del mod fmitfom Mai-for- 
giftning. Jmod dem Oude var dist, og 
er, et sandt specisik MiddeL Mru nu 

anseg det,hvorsomhelftdels Dydek sicut-es, 
som en futd Specifsk ins-d euhver Form 
af Blodfygdonnne. Hele Spottet kunde 

fyldes med Vidnesitby·d bekenn. 

» Du jeg lange hervor lädt af Mord-je- 
lighed, anvendte jeg Tr. August Konigd 
Hamborgersdkaabec used tilfredgstillens 
de RefuttaL Nam- miu Moor kommek 
i llorden nu, brager jeg altid digfe nd- 
nmrkedskkaaber.« — HenkyMorumnn, 
lw S. Btoadway, Baltimore, My. 
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