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Gegnern-erst for Col-anverm- 
Is VIII-do Wenixheder M. B. 
Tut-en er if. Ihn-. Emqu kod i Rup- 

days. 
Waise-and Philip oenmann 

pun Tut-org Fabrik-n er for chen al- 

oorlig fyg. Mars-runden er jun-h an- 

greben of Sollt-ringen 

Still-U Ost-eh En zieme Gaste-« 
der er gift need en forhenmrende Land- 

mand, har is. ,,Bornh. Av.« for tort 

Tid siden spdt det l"dc Bern. 

Bedingerieti spendete-. Fka 
Hoffens telegrnfereg til Jkord Ielegrb. 
den 12. Oktober: »Hm« Av.« oplyser. 
iDng, at den losladte Naardejer Hans 
Peterfens Kaution Ikte er stiller of hang 
politiike Bewer, tnen af hans Spster 

CU Auholdelsh Free Nastved 
telegrafereg m Nord Telgrb. den leide 
Oktober: Efter Fothpret i Anledning of 
standen iTasrnemark i Onsdags er 

Treesiotnand Anders Rasmussen, hvis 
Das brnndte, bleven unholdt. 

Clekttis LyiiKlssh Fresstge 
telegraferes til Nord. Telegrb. den 13. 
Oktober. Er of Telefonejerhanfen an- 

legt elekteist Lysanleeg er i Aften teendt 
for ferste Gang. Det orniattee iqlt over 

So Lemper, nndragt i forstiellige Bu- 
tikker ved Torvet og i Brogadr. 

Ists-n i Dreien. Fra Ohms- 
telegrnferes til Nord. Telegrb. den 12. 
Oktober-: Fort-alter Haufen, Hsjganrd, 
her kjsdt Dyrleege Hanseng Gaard i 

Darrendrup med Tilliggende as 54 Ton- 
der Lcknd for 36,000 Kronen For 12 

Aar siden kosiede Gaeeden ea. 60,000 
Kroner. 

Epidemi. J Bester Hornum er 

der uddrudt Dysenteki (Blodgang). Der 
er foretaget Forhotdsregler mod Sinkt- 
tens videke Udbredelse, Stolen er, if. 
«Aalb. Stiftst.«, lukket, Afholdelse af 
ossentlige Forlystelser er forbudt, ligele- 
des er forbndt Ligfplge ved Begranelse 
Of Folk, fom maatte de af Sygdomme. 

Den Donner-Cardia sag vil 
if. »Aftbl.« i den narmesteFretntid kom- 
rne for hsjesteret. Sagen er meget ven- 

fattende, idet der foreliggek en trykt Er- 
trakt paa ca. Isozoliosider og enDoms- 
akt paa 800 Foliosider. Hsjesteret vil 
fanledes neeppe kunde tilendedringe Sa- 
gen i mindre end 3 a 4 Dage. 

Beutalt Oveefatv. ForrigeSoni 
pag Asten blev Madg Nyttets Enkes 
Spn as Stoke Brpndnnt paa Vejen sta 
Skjatping til sit Hjeni ovetsalden us en 

Person, sont bearbcjdebe hain paa en saa 
voldsom Mande, at han tnantte ktybe og 
slæbe sig as Sted til sit Hieni, udcn at 

han hat knnnet hnske ellrt ksende, hveni 
Personen var. Itatlen hat, is. ,,’)lalb. 
Stistst.«, saaet saa volbsonnne Sing, 
at han nasten hat tabt Bevidstheden, og 
ligget nn under Lasgebchandling. Det 
et at haabe, at det vil blive gjott alt sot 
at opdage Gjetningsnianbm 

Reize-ins as Quartette-u Te 
128 Ttapale, sont nu i niange Aar hat 
betegnet Gransen mellem Danmatk og 
tot sydlige Nabo, hat if. ,,Kold. Av.« 
istedags maattet begynde at vige sot 
vakigete Markte, idet setn as dem, nein- 

lig Palene ved Odis, Jatlc ogStepping 
Sogaeskel samt s paa Sttakningen het- 
sta til Polen paa Uloet Vej i Veisitup 
Sosn var kassahle og blev erstattet med 
Stansestem Disse pat tilpejehtagt sta 
tysk Side vg et meet-lebe moh Nord og 
Syd, mod Nord tned »Kr. Din.« ogNt. 
Fra haust Side sotegik Ombytningen i 

Opervaeelse as Herredssogden i Kolding 
Vetted og sta tysk i Overvcetelse asLanbs 
taaden i Hahn-Um 

Cis indespyrret Gjentagne 
Gange hat ,,Astenbladet« btagt Beut- 
ningek ocn, at enGaatdejer i Bakkebjettg 
ved Helsingsk i den ene Ende as sit Sini- 
nehus hat indtettet en ,,Volig«, sotsynet 
meb Staat og Jetnstctnget, til sin 40 

Aar ganile aandssoage Broder, sont han 
er Vatge sor. Gjennecn et Hul i Mu- 
ren hlivet Matten btagt til chngen, sont 
idette Hul stal have tilbtagt en Tid as 
10 Aar, uagtet Sognetaadet hat gjott 
sotskjellige Sktidt sot at saa Forholbet 
sotandtet. Nu hat Sognetaadet heu- 
venbt sig til Amtet, der hat bestikket den 

aandssoage en ny Verge, og denne hat 
henvendt sig til Bittedotnmeten. 

»Ftederikh.A.Av.« oplyset, at den in- 

desptettede nu vil blive anbragt paa en 

passenbe Anstalt. 
Det lydek uttoligt, at et saahsnt For- 

hold kan have snnhet Steh i Dantnatk i 
en halv Snes Aar, men da der ingen 
Vetiqtigelser et stemkommet, maa man 

— is umge, at pet t alt vasenligt sen-hel- 
tet siq sont as Blabet met-dein 
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Tanmark er if. Teiegram til Nordisi’ 
Ilgrb. blevcn stiftet. Ten omfotten 
bete Tanmmk meo Uuquelie anno- 
benimmt- 

Dsdssslp. Fra Nnkjobing p. M. 

teiegrniekeg til Nord. Telegrantb. den 

H. Oktober-. Boghandler Halm her i! 

Bin-n dode i Nat nden forudganentel 
Zygdon1. Tsdsaarsagen antages at- 
met-e Apopleksi, da Monden var femme- 

lig korpulent. 
Dom i m Presscsqs. Fra Nonne 

telegmfekes til Ratt-. Telegk. den Hde 

Oktober-. J en as Borgekmeftet Sylow 
nsod «Boknholms Tidende« anlagt Sag 
faldk i Gam- Dosm Bleibet idsmtes en 

Bsdc of lOU Kr. sann LHO Kroneri 

Saggocnkvsininger. 
For at have states en Gen- 

durm er if. »Skandetb. A. Av.« en 

ung Stagtekfvend ved Underretten i 

disse Tage bleoen übtan ZGange 5 

Tages Fangsel pas Band og Brod. 
Foruden denne Stka hat Singtek- 

spenden hensiddet en Mannedstid iVam 

tagtsakresi. Han et tivligere bleven 

adfkillige Gange denn for Optsiek og 

Slqgsmani. 
Domain-us Havebrngskandidat 

Hejse skkiver i en Jndbetetning til Jn- 
dentigsminisiekiet, at sidste Sammet hat 
dist, at den nogenlunde normale danske 
Sammet ikke egnek sig til Dykkning af 
Tamatet efter en starre Maalesiok. 
Sammeten 1889 var nsadvanlig heldig, 
men det vil al Tid vate forbundet Ined 

stak Resiko at fass-ge paa en mere nd- 

strakt Kultur-, thi spenden de klimatiste 
Farhold ek Kateasselfvampen en flem 
Fjende, ifcer naak det ikke lykkes at frem- 
tne Modningen inden Efteeaakets Be- 

gyndelse. 
Jus-stauen Iam Falk-einsc- 

maud. Falketin smandBach kan, if. 
»Thisted Anitsaais,« i Dag feike sit LI- 

Aars Jubilaum sann Nigsdagsmand for 
Berget-Kredfen, idet han farste Gang 
valgtcs ocd Knaeing den 12te Oktober 
1866, efterat Kredfen nærsnest i Fort-ej- 
en havde verket representeret ved Mitme- 
stek Allan Dahi, der Ined — 67 Stein- 
mer havde besejret to Modkandidater. 
For Dahl var Prapk. Hasselbalch Kred- 
fens Nepkcefentant, men tun i 3 Aar, 
endvideke nuvarende LandstingsknandS. 
Lyby ligeledes i 3 Aar, Ptapr. Knab- 
fen i 2 Aar ag Skoleiakek Mykup i 4 

Aar. 

Isugti thichsptM Gaardejer 
Motten Skoa i Eltjar i Alstrup Sogn 
fangede if. »Aalb. StiftsH for-leben en 

-Kkonhjatt, faa oidt vides i Limfjotden 

) 
w 

nden for Gaarden. For avrigt er bet 
ikke fatste Gang man hat fanget den 

Stagd Dyr i den Del af Fjorden. Det 
otntalte T yr er en prægtig 10 Ender, og 
da det i dct hcle var vel ved Magt, blev 

«det sat paa Sti. J Begyndelsen var bet 
angsteligtog turbe ikke en Gang rede 
Faden, man bad det, men nu Innbber det 

pmgtig i sig af Hake· Eieren har til- 
bndt at sælge det til zoologisk Have i 

Kjabeshavn, nun der hat man ingen 
Brug for det, saa Eieren har frecndeles 

iFarnajelse af at passe»SkavensKange«. 

s Bisses-L En Mund trendum hat 
;til sleke forstjellige Personer udtalt, at 

hans firste Hustru var bleven fothekset 

Ins euscone, ligeledes i Lendum, sauledes 
; It hun sit sin Dsd tin-af, og at han- an- 

Iden husttu ogfaa var bleven fokhekset 
If Konra, iaa at hun ligeledes oilde vie- 

m dsd, sanft-eint der ikke var dleven 
beugt Midler imod Petseriet. Von hat 
essen udtqlt, at hans Kreatur-et vare 

dlevne fokhekcede af Zonen. Konens 
Mond snlcgde Sag mod Monden, fom 
havde drugtlldtalelsetne, sg ved Rettens 
de den B. ds. et han, if. »Ist-how 
Av.«, idsmt en Bsde as 20 Kr. subsidi- 
eett stmpelt Fængiel i 5 Dage. 

Jldelmmd ipeim J Gast 
fandt if. »Beste Folkedl.« en sisrrc Jl- 
debkand Sted der i Byen, idet Bundt-— 
mager Hansens Ejendom i Towegade 
saa godt fom nedbmndte i Lobet af For- 
middagen. 

—- Fka Næsioed telegraferes tilNokd. 
zTelegrb den lobe Oktober: JAstes flog 
YLynet ned i Gaardejer Motten Nielsens 

gamle Gaard i Haarslm Gaatden 
nedbmndte fuldstcndig, og to Haftung 
söm stod udenfor Halm drandte ligele- 
des. Tte Svin indebmndtr. Eieren 
doede i sm ny Gan-d paa den an- 

den Side af Landevejen, medens den 
Guard, der brandte, var bedoet as to 
Akbejdete. 

—- Fta Stege telegrsseres til Nord. 
Delegle den 16deOktoder. J Nat neb- 
dmndle Shufe og 9 Tsmlader ved 
Degnede Teglmtk pas Midn. TegltnM 
set ejes af stdtnqnd P. Joh. Jener i 
Siege. 

—- Fra Nastved telegrsferes til erd. 
Telegrd· den 16de Oktober-: J Eiter- 
middqg mellem Kl. 2 og s opktnn Jld i 
den Gase-dein H. P. Neu-up tilhskende 

l- 

Gastd pag thls Ma:k. Nimrden neb- 

brændle fuldftirndig. Jtun lin Indle 
og nogle Sengeklæder blev »wes-. Jl- 
ken opfiod i en Halnistak, hoorlkkies vis- 
des Mc. 

Unverllz Handel. Ver-s enAues 

fis-I· Y: «: Ektksssscstsn l THIVCQLZ lob 

askxsxtk s«7-1kk«! ZEIT-J (3T:ss"1.:)e.l)arldmi- 
mns Tini-do I Lär- ;T.:21Ec: tilhstendez 
Has, som staat pas Jotd med Lein-et til- 

192(.I, og i hollket dir finde-Z Beboelse; 
til to Familjuz blev Hafer if. »Vib.s 
Amtst.«« folgt tilThomag PedetsenSkooI 
for 30 Kr. udm andre Omkostainget endl 
Bemlingea of kestereude Jordteme Ki- 
st. og web Ret til at hæve en Leiksfgiftl 
qf LOKL has en i Hafer bomdermiljeJ 
For dem Bad bleijendommeu tilslaaet 
nctvnte Kisber. 

Ter fandtes bl. q. i Hafer en Kassel- 
opn as erdi 25 Kr» oghulet et stand- 

forsikret for 600 Kr. i Laus-W alm. 

Btaadfvtsikring. Man pil heruf for- 
stqa, af det er en noget ejeadommelig 
Handel, her er Tule sin, en Handel sont 
just ikke tyder pas fertig gebe Tiber med 

Henfyn til Kittelny 
Ilot tisreudr. EuAktskjdsmand 

kotn i Tirsdags Altes fru Kasino, hvot 
han, il. »Polit.«, var dleven lau deta-; 

gen of den lette Elegqnee, hvotmed man. 

i »Kameliedamen« doktkqsiek Pengesmm 
mer og Ekvipqgek, at han pqa Vejen 
hie-n lelv sik Lyft til en Elnipuge og derj 
for i Adelgade satte sig pp paa en La- 

trinvogn, hvls Kusk og Tjener netop i 

Øjedlikket opholdt sig i en Guard, time- 

ligvig for at heute en Hektugindr. Ak- 
dejdsmanden, der hurtigst sqd paa Buc- 
ken, tampede nu les paa de statelige 
Hingsie, der lod staa til og speeengte op 
ad Adelgnde, ned ad Gothersgade i en 

ntqgelss Gallop. 
Med Msie og Besvcer lylkedes det ned 

Spekne en Droskelust og en Betjenk et 

ftaadfe Elvipagen, sont dekpaa blev 
ovetanvoktet de mdfelsflagne to Mand, : 

der stod og ventcde i en Port lAdel- 

gade. Arbejdsmanden blev fpkt paa ! 
Stationen. Han duftede Itke af Hin-.l 
melia! 1 

--—-——. ,- . 

Joch-sind Folletingsntnnd Jensl 
Bettelsens Spu, Bettel Betteler, detl 
var blandt de forulylkede l Kallebod- ( 

streut-, bleo i Torsdags begraoet xaa 
Brigsted Kiklegaatd under stok Deka- 
gelfe fra Omegnens Beboeres Side. Li- 
get var henfat i Vkigsted Forfantlings- 
has, der var snmlt pyntet med Grsnt 
og Blomftek. Feinden Pastor Zusag- 
leo, Barrit, der holdt en stunk Tale over 

den afdsde, talte Maler Alexandeksecc,! 
Horsens, der mindedes den afdsde, der 

havde leert has ham tilllgemed den anden 

drulnede unge Mand, Cletus Jst-geniert, 
Jalling. Hatt gav des-n begge, sont havde 
væreti hans Hus i 6 Aar, det liedste Lov 
i enhver Henfeendez ntedeng Taleren 
var taget op for at ledfage Bektelsen, 
var hans Husiru taget til Jælling for 
at folge Claus Jergensen til Graveu. 
En Mangde Kranfe bedackede i Folge 
»Verf. Flkbl.« Kisten. Bertel Bettel- 
sens Fotlovede, der spkst bkagte Bildsto- 
bet til Hjemmet out hans Dsd, vom-ke- 

rede dydt bedkpoet Beginn-elfen 
Gendnemerne i Aaenp syneg 

at have faaet en sceklig Interesse for 
Antup Skyttekreds, fkriver ,,Assens A. 
Avis.« 

Da det blev bekjendt, at der stulde 
vcete Knpstydning ved Aarup, sit Gent-- 
armerne en san vatmOmhu for de Men- 
nesters Liv og Lennner, der stulde della- 

ge i Festen, at de pnabsd den stedlige 
Bestyrelfe at opstille Skiverne med en 

indbytdes Afsiand nf mindste 50 Alen. 
Gndeene man vide, hookfor Gendarmem 
ne hat bidt sig fast netop i dem Tal, « 

fom ikke er ioreskkevet noget Steds, heter- 
ken i Love, Ministersktioelset eller ligs 
nende; i Reglen bruger man ved de 

narlige Skyttefesier at nsjes Ined en Af- 
stand af nogle faa Alen. 

Da Kredsbestyrelfen i Aatup fandt 
Gendarmeknes Panbud lovlig unkont- 

ligt, henvendte den sig til Amtsstyttefor- 
eningens Formand, Folketingsmand, 
Kl. Betntsen, der straks indgav en Be- 

svcering til Politimesteken i Asse1153, 
hvoti han bnd sig fritaget for Gent-ar- 
memes Jndblanding i Skyttesageng An- 

sliggendet Skytteforeningen havde i 

25 Aar knnnet opstille sine Skioek uden 

den Stegs Jndblanding, og da Tilsynet 
med Skydebanetnes Jndretning nltid, 
ogsaa i dette Tilfælde, blev underlagt 
Foteningens sagkyndige Medlem, Kap- 
tejn Lassen i Odense, fandt Fokmanden 
heri den bedste Betryggelsr. 

Da Politimesieren blev bekjendt nnd 

Sagens Sammenhceng, tilstrev han 
strnks Gendarmeriet iAarup okn at tage 
det met-nie Forbud tilbage. 

Skiveene blev derefter opstillet i 10 

JAcens Afstand. 
Det tjr fieventes, at Gendatmeene 

bereitet ikke blendet sig iShttefotenins 
geenei Inlisgendetz thi fern-enge Rolle 

fptdcewee Moden. 

Bedeagetltagm paa Orlogs- 
vetkltch Imn detvileritidres, item- 

kzkn der List nogen Tid selten Ruyter om 

un Linggmrftet mir opdagct 
en net Tcl Bedmgerier, on nt stere uf 

Iltbcxecn ( baode ttlvendt siJ forfljelliqc 
Tktig J: .- ;t»:.;l:t.-- H 
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leid-les 1«c«—:-k::-t-st sttulsz pan de 

stæitiqcte At-bejdere, Inen under steche- 
t-:.;: ei sncz dtt nnidl ertid, at en Eind- 
kennend Hin tsen og en fotlm Ilgsiftettt 
Hausen our de entne, der lunde give 
Lplysning onn, hvor de savnede Vater, 
sclngduzL Tovværl oft-» sandtes, og de 

dlev anltoldL 
For Zoetateng kombinercdeRet medic 

un en sm- Tel Birne-r for at afgioc 
Focllming. To nf Holtnens Politilm 
tzente, iom man troede implicetedei Sa- 
gen, viste sig at ocere ustyldige, idet de 

troede, at de til dein aflevetede Passa- 
fedlet var regte og at de faaledes tkygt 
tunde ttllade Baumes Fjernelse stude- 
logsvatfteL 

Domnten, der i Fredags stadfæstedes 
af Marinetninisteriet, lyder, if. »Soc.- 
T-.", pna 16 Maanedets Forbedkings- 
hnsakdejde for Stiedkeksvendens og As- 

sistenteng Bei-kommende- 
Areestantekne, der under hele Sagens 

Gang hat henslddet iSIetatens nye Ar- 

.- 21 itl 
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testhns, paahsrte roligt Dommens For-- 
lyndelfr. De vil ritneligvis fskstkonu 
Inende Mandag blive aflevetet til Far- 
bedtingshuset. 

Daunevtekeö stumm-V Von 
Forfoae hat i sidsie Numre bkagt en Re-l 
degieeelfe for de Mezas Beslutning: at 
tiltrade et Tilbagetog fra Dannevirte. 
J den Anledning hat en Mand, der stod 
Geheimeetatsrnad Fenger nat-, tilsltevetz 
Bladet folgende: 

»Ved at lceie de Mezas Bkev til Mi- 
nisteeen om Beflutnlngen otn at opgive» 
Dannevirtestillingen stjsnner jeg rigtigsts 
at fremfcette folgende: 

Da Balget af en Qvergenetal flulde 
trcesse6, kom jeg netap op i Flut-Mutwi- 
ttekiet, hvor E. Fenger den Gang var 

Direktor og ledede det hele Jeg var 

bekysnret for at ncan ikke vilde vcelge en 

Mand, der havde Hand ongo paa Mu- 
ligheden nf et Fotfoar Ja get nu«, 
sagde Angel-, »hvetn tkor Du, man gar valgt. « Jeg turde ikke gatte det 

sagde han« de Meza.« »Du var etD ej- 
endommeligt Valg,« sagde jeg; men jeg 
begyndte at fatte Meningen. »Ja,« 
sagdc Festger, »det er netap i den Net-- 
ning Du Henker-. Man hat valgt hom, 
sen-di han vor den eneste, sont man tröede 
i Stand til at have en selvstændig Me-» 
ning og Mod til at handle dekefter i giU 
vent Ojeblik«, altfaa — det forstod vi 
begge —- opgive Danneoikle, naar det 
anfaas for kigtigt! 

Detxe vifer, at man paa de lebende 
Stedek alt lange fornd var paa det rene 

med, hvad der kundc ste, og nt man — 

Lundbye m. fl. — altfaa ilte havde Ret 
til at blive ooekraftet, naar Ooetgenera- 
len opgav Stillingen. 

De ded, hvor nakr jeg stod Fengek, og 
book nær han stod Lundbye, Monrad og 
de lebende Mund — og at dennes Udta- 
lelse altfaa vejer itke iaa lidt til Fördel 
for de Mezas Betingelse til at gjtre det 
Stridt, han gjorde.« 

Et stirre Toqsammenstev stet- 
if. »Silkeb. Av.« i Tirsdags ved Bor- 
ding Stamm Kort fsr det ordinære 

Eftekmiddagstogs Ankomst dertil fra 
Silkebokg hocdt et Grugtog, bestanende 
af Lokomotiv og 8 Wagne, foran Sta- 
tionen. For at give Plads for det kom- 
mende Tag kjsete Gkustoget ind paa et 

Sidefpor, men tun 3 —4 Vogne var 

naqede derind, da Eftermiddsgstpget — 

6 Minutek for tidligt — kom brufende 
ind til Stationen i stark Fakt. Der var 

ikke Tale ocn, at Toget kunde stanfes, ogj 
Lokomotivet fo’k med valdig Kraft ind 

paa Gkugtoget, der fpærrede Sporen 
Den fsrft ramte Grusvogn knustes og de 

og de IvrigeVogne presfedes op i hinan- 
den. Jalt blev 5 af Gkustogets Vogne 
pdelagte og det ordincere Togs Lokomo- 
tiv, der lob af Stinnerne, blev i faa høj 
Grad ramponeret, at det tnaa nnderkn- 

stes en otnsattmde Reparation. Dets 
ltykke Jernpladet for paa var bnjede og 
oprevne, sont om de havde været af Blit. 
Det var et rent Undek, at ikke en Mang- 
de Mennesker mistede Livet. J en lut- 
tet Godsvogn idet paakjørte Grustog 
befandt sig netnlig 30—40 Arbejdere; 
men medens Vognen ved Siden af knu- 

stes bleo denne staunen Stsdet fra de 

øvrigeVogne var imidlertid san voldsomt, 
at alle Ardejderne kastedes omkuld inde 
i Bognen og en enkelt af disse, Arbede- 
mand Anders Peter Jensen fka Sitte- 

bokg, sit Anstgtet vg den ene Haand for- 
flaaet en Del. De Ioeige flap med nogle 
huakde Knnbs og Stein J Grustogets 
Brcmfevogn, der kaufte-, befandt stg 
lige fIr Sammenftsdet enBrcmfesogter, 
men paa Ticksqb af 

« 

Ovetbanetnester 
Lysholm, ioen befandt sig pas Gen-to- 

gets Lokomotiv, sprang lmn ud of Vog- 
nen ist Nu og reddede deroev Liset. 

Allen-te i Aftes var Von-n ones- fak- 

bor. De kaufte Vogne siudes end-Ia oed 

Bot-dich Eitotion og det odelagte Loko- 

motiv er trunspotteket iud til Silkebskg 
Stotion. Naturkigois er det Gier-stand 
for wegen Opmætkfomhev. 

Selosplgelig er derUenighed onl, hoem 
der er Skyld iUäykknk Lokomotioiore- 
ten paa der ortinære Tog —- der tom 

for tidligt ind til Stationen, hoorved 
Ulykken stete —- poostaor nemtig, at hqn 
hat fooet Signal til ot kisre ind tilSto- 
tionen. Der oil nu bZioe ofholdt For- 
hor i Sagen. 
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Reddet fea Toben. 

sorgen Knndien Solida. en agtvtekdig 
Mand, sont un bot paa 5583 W. Hart-n St» 
tshicago, kotn fra Telematten i Notge for 
nogle Aar tilbage, statt og seist fotn nogen. 
Men han havde ikke verret her ret lange, 
sprend han folte den soællettdesndflydelse af 
dette Lands hyppigt omsliftende Vejrligl, og 
paadrog ftg eftethaanden en fnigende Kli- 
mat:Sogdont, sont nnderminerede hans na- 

turlige Stytke ogstonftitution og dtagte hain 
ttlslnt Jeden ncer. Hatt fottceller selo spl- 
gende om sitt Sygdom og dens nnderfulde 
Helbtedelfe: «Tt· Gregg: Jeg oil nn for- 
ttelle Tem, at del No. 4 Belte, sotn jeg sit af 
dem for setz Uget siden, hat gjott mig albe- 
les seist, saa jeg aldrig dar oceret stiftete. 
Sotn De vil etindre, blev jeg first angreben 
af Malakia, sont esteelod mit System under- 
gtavet og spaltet Jeg var faaledes i lanq 
Tid eftek plaget af soag Ryg, daatligFotdsj- 
else og Nykesygdotn. Men tigtigt galt dlev 
detendnuille, sprend jeg bleo angteben as 
en ooldsotn Rheutnatistne, som gjokde Lem- 
tnet og Led stioe af Smette. Jeg spgte me- 

gen Lagehjalp og beugte alslags Medicin, 
uden at det synteö at hjcelpe mig noget, og 
da Gigten tilslut neennede sig Hjettet, var 

jeg Dsden nar. Da ftl jeg, Gud ste Lon, 
hste otn Dr. Geeggs vidunderlige electtisle 
Belte ogjeg bestemte mig til at tjsbe et af 
hans stcerkesie Beltet, et No. 4. Jeg haode 
ikke have dette paa mig mere end nogleTimet 
da jegfomam detsVitkning, thi det var lige- 
sotn en velbehagelig Banne strsnnnede Sien- 
nent mit Legeme og leg splte mtg strats glad 
tiltnode. Zaa dlev jeg bedte og dedre med 
hver Tag, der gil, mitteKrcefter begyndte at 
komme igjcn og alle mineSygdomsplaget for- 
foandt sont ved et Mirakei. Tet variom jeg 
var teddet ska Toben, og jeg velsignek den 
Tag, da jeg sildet fokunderlige Beltr, thi 
nden det havde jeg nu visselig ikke vceret 
blandt de Levendes Tal. 

»I- 
Mts. Rev· Llsen fra UMU St.,Racine, 

Wis» striver ogfaa ind sont folgert »Tr. 
Gregg. Jeg silgjerne lade Dem vide, at 

jegi lang Tid led as Stivhed, fordundetmed 
starke Smettet i min ene Arm og Skulder. 
Jeg beugte ntegenMedicin, nden at det hjalp 
noget syndetligt. Jeg folte niig meget neb- 
flaaet, men min himtnelske Fadek glentte tnig 
ikte. J en Scrivelse fra den kjæke Mes. 
Hausen i ,,Vægtercn« saajeg om Tetes elec- 
trifke Belte og fit min Mund til at strive es- 
tet et No. 3. Jeg beugte det tun nogle Tage-, 
daSmerten ogStivheden fotfvandt gradois. 
Jeg er nu fttldstcendig helbrcdet og saa frisk 
sont nogettsinde. 

Enhver, der onskek ntrrinete Bested ont 

dette vidunderlige Lagetniddeh bot skeivetil 
III-stem- Elecifrio Belt mal- »Hm-Z- 
c’o., 168 lkemrlolplt Sees-, Utica-go, 
og oedlcegge et 2c Fskimcerke for at faa sig frit 
tilsendt detes ny illnstrerede Katalog om alle 
kkonisle Sygdonnne hos Mennesket. Den 
kostet kutth og fortjener at sindeg i hvekt 
Hjetn i Landet. 

The Wen Electric 
Bel and Appliance 00., 
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« :,-. :r-sk«-«s-«s«.«sid-i: Brcvc er 

wggc faa af de man- 
g-.·, Zum dagligcn strom- 
mgs ins-:- til Hovedkons 

H«:.-s«"-.-«s:s-ck. Alle og enhver 
Erim mir-am onste det 
Lan ved perfonlig Hen- 
vcndelsc nndersoge Rig- 
tigbedcn af samme. 

Syv Aar iillengs. 
MarshaT Mann-. Aug. 31. 1891. 

Dr. Jl. »Ich 
De bedes vclvillig undstvlde, stieg hat 

wiet iaa længe med at underrette Dem mu. 
yvordau Beltet virtedr. Da jeg modtog 
Beltet havde jcg lagt tiliengs i iyv Isr. 
ch havde aldkig dtsmt om ellet eng-as 
heut-eh at det ssulde gisre mig iaameqet gedi- 
iom det bat. Dethialy mla saaiea Imm- 

I«
 

cazdc pack egne ok; Ousrmss s. 
TUTTI-I sorn Terz«-J THE-s her 
Je» flal zum dskt Osrinestst 
Beicer tji alle Elbe-»du 

J obs n Hammerk- 
Dct synes at have gioktuu 

Hclgcm Z. «Tc«:., 
Tr. Bl. Orden. 

Jeg vil 1'f: 1131OL«:cutbcv-k-Hk. 
set Beltr, som Icg kxphkk anm- 
Tatte:, sycch at have gxort Und-»Im 
er nu fri for Vætk og Stumm-» 
set-er qodt, saa 1cg nuhar derbe-N 
nm, at hun med Tidcnkanfaahkj 
hiræfter igjen, — endog faa aldelez 
sont hun var. Ja, Tcrcs clektrisse 
jåkkcrligcn en stor Lægc —- rjgtigk M 
or Etat-»ic, at mange afvoreljdeu 
mcnncster hat iaa knapt for dew 
Tollay —- cllcrs burdc de benyttesf 
tals mcre end de et. 

Teres 
C. J. Stcnftqdv 

U Em. 

Vore Nabocr lo, mcn nuler 
længetn 

Ltnaha, Neb» 18.Sepk 
Tr. A. Quem 

Jeg kjøbte forrige Aar et Bette 
for min Moder, og vi maa takke,- 
bedre end Doktorener Mkdiciner. 

Den flyvcnde Gtgt, hun havde, 
sendte eftek Betten er forsvundett 
Naboet lo at os dengang, visit 
wen nu let de ikkc, vg de siger,at 
vrl have et. 

Med Aatclfc 
A. ENel 

Min Nyrefygdom er nu fuld 
kureret og min chcr ligei 

Santa Batbaka. Cal» 19.Mai 
Tr. A. Lwen. 

Jeg hat anvendt mit Velte rzj 3;«-..- 

get godt Resultat. Min Nnrcsmdo 
fuldstændeg kurcret og mm Us« « «. 

ch er nu en ny Mond I h kr v 

net-wie Svaghcdcr er (:-.T:::: 
« 

k: 

fxerncdc, mcn dog er jsg o ·.-. 

scende kummcn et wege: k;:.. I: 
at en fortsat Brug cis Vom-: mfzrszk 
med stg en full-kommen Held-edels: 

LErksudipsI 
Box 413. Man-; ;’. Los 

Nev. O. J. Kasa indess-let Be 
alle, son: Tit-irr af Eim. 
Whea12:!,:'.’Jir:!.,c-’««Zåvrcl 

Tr. A. Lwcn. 
Jeg Upbtc hos Ic::!jm;sdc:15;ö« 

3 Bette. Jeq vcr vl.1;.,(:s.«.s2:nsr. 
sog fin Begx)xrdeijcixks1 .» r-: E. 
ind i Maven, og W» irrt-sc :«k.- .::«:sk«t 

ds, Og Doktoren I n: : :.«.:: 

!rampc. Ernste-fiska J.--.-, i-.::Ts.«:-;s 

fælde, laante jcg etBsslxsxcEyknxktkk 
dct sprcdte Slzgdonnrxsxi :.k 1 YOU-: 

Icg fotstod da, at dctvnr Eis-In 
den bott, og stdenharjcgijchær 
beruf, tun cn og anden Gang fjendt 
Sttng ned si1)ggen, rnmcwznnh 
sin straft, og Icg tm- andefaleBeU 
hve:, som lider as Gtgt. 

Mcd Agtelse 
Box los-. Rev. O. J- 
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slle due-In mai-ne snske næmnellu 
Tintean deerdene of atme, tmtists 
Gusse-unne- bedes ikrwe eftek sanftm- 

Inmt Drange Meddeteljet telltqeatedepieme 
act m Fett, Zone ere hellerqu m DW 
elekteiike Bette. Kammer san Nota- 
vs Engelss. Verleg 2 neun Werte II 

n- ow M Ists an 
« 

191 se ISZ state si» ch- 

Du hat aldtig pksvet De FLIU 
Eakly Nisus mod Fotsidppellk VI 

.pine, ellers havbe du ifke disk-«- 

me.—Apotheker Siebolm 

Effeflissisg vg san falges met-Fu 
Wkk UN, III a have en egeny 
ste. Dobbins Electkic San I 

Wst fsrste Gang i 1869, ek net 

Artikel. De, som benger denb 
(sg Ortes Nenn er Legion) WI- 
Tsjkk Ig Kraftetne og Inder C 

Udftke Arbejdet. Alt, l)uad:1k 
til dens Nos, blkgner hcn 1 Mk 

menlignet need den Historie, M. 
Um fvttwlle out sin perfekteNtsi 
Neuliteh bestem du er villuz tll 

den en Besse. Spprg bin Gn-c 

Vms Ists-g den ncste Mandags 

NR Der gins mang EIN 
get If elehrise Stim- k III-Im 
eiteeen ists-u Rol- MIN- 
det eueste mäsinsle, alle -M« 

« 

Erkenne-« es Gusse-Mee« 
sit Winken-. MS «. 
si- cheres-» ist« MW 

W Visiten- vg MM W, 
W its as bin Groem m 

se- iuiq e. 
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