
Sonvcijyllaiid. 
Foreitlngskouflilt. J »Upeniadek 

Zeitu H« siiiddeltesz officielt, at »Sel- 
stabelig Forening« iAidenraa ei fain 
politist Foiening paa Ginndlag af § 8 

qf Fokeningslonen foreløbig dleven lut- 
ket. 

Borgniesieten hat-de iorlangt af For- 
eningeiis Fort-tand, at han fliilde ad- 
inelde de kvindelige Medleninier, fokdi 
Foreningen var politisc. Forum-i- 
den neegtede at eftekkoinme denne Op- 
kadking, iotdi Fokeningen eftek sine 
Statuttek san vel ioni efter siiie Hand- 
lingek er upolitist. Eiter Foreningss 
loven var Borginesteren dekeftek forplig- 
tet til at ooerledeke Sagens Alter til 

Statgadnolaten indenfak en Frist af 2 

Gange 24 Timek. Statsndvokaten 
stulde bereitet indenka en Frist af 8 

Dage eiiek at han haode modcaget Sa- 

gens Akiety enten anlægge Sag mod 

deeningen ellek andidne Ophieoelsen af 
Foibiidet. Dei öie Januar ndløls 
denne Frist. Statgadvokaten hande ved 

Genneinsynet af Sagens Alter tlle fun- 
det Anledning ti( at anlægge Sag imod 

Foreningen og deifor anokdiiet Ophce- 
velsen af Poliiiets Forbud. 

Ell Udttllclie. Dei tyfke Ugeskrifi 
»Die Runda-C der ledes af Riggdigs- 
mand Dr. phil. Th. Barth strier 

»Slige Fakyoldvregler maa øge Ha- 
del mod Tyskland til det yderste has 
Nordslesvigs danske Befolkning. Ei 
Mennesle af danst Afstamning nied et 

Gran Selobevidstyed, et Menneste, der 

ilke et en aldeles jammeilig og Umkrei- 
los Einber, vil under ct sl gt Tryl blive 
bundet ulaselig fast til Danmaik. Haar- 
hen man sei i Fortiden, viser sig ved en 

slig Fremgaiigsinaade bestiindig den 

fainnie Fiemtaning. Farfølgelsek at 
denne Akt staalfætter de foifiilgte. For 
tiden vifer, at eii voldelig Undertryk- 
kelse af liostkiiiige Falleelenienter tun 
da hat fort til Manlet, naiir denne Un- 

dektiyktele hat ocetet fort indtil Unin- 
delse fta Ende til nnden i Form af Neh- 

stagtniiig ellek Uddtivelse indtil den sidste 
dekieinpede Modstandek. Meii seln Hi. 
Keller hat vistnok for moderne Nerver 
til at anbefale en flig Politik. Den 
kan for Tiden ikke beuges nf det ento- 

peeiste Menneste. Dei er en Grund, 
der fpttjenet Opinikrksoinhed selv i de 

Krebse, hope man behandler Okdet 

«Mennesiekceklighed« foin Luksiisoakr. 

He. Keller oil altfaa gelte sig foktjent 
ved at have fastnet ikærligheden til 
Danniatk dybt i Siielen has de kamt- 
tetiulde danste Eli-nennt i Notdsles- 
vig og lige san sittekt ved at have indem- 
det dem Hab mod Tyskland. For en 

preiissilk Overpræsident er det et Resul- 
tat, sont der maa liegges Maule til, af 
hans »Fort-geis« Politik. 

Drouningcn af Mundu. 

En engelst Soinand,Williani Young, 
blev for mange Aar siden ved et Stin- 
biud styllei pp paa Mandat-eines Kyft 
(Stillehaoet), hvai de indfødte tag sig 
af hasi og eitlcetede hain for en Gad, 
der paa en ellek anden oveinaiinlig 
Maade par kommen til bei-es Land. 
Han bleo godt behandlet og flog sig 
inatt til Taals blandt de indspdie 
Han bleo giit nied en Stifter af Landetg 
Kotige og levede med hende i et lykkeligt 
Ægttstab. De sit en Dotier, sin han 
kaldte Margaret, og hol-in han iilbad 
over alt andet i Beiden; han litt-te heiide 
Eiigelst og gav hende iaa niegin Optim- 
gelje, toin Fokholdene llod. 

Matgaret vaksede op og blev en final 
ung Pige, dg da yun var neeften nassen, 
kein der et Missionsstib til Øerne, og 
en af Missianaerekne fik Youiig anertatt 

til at sende hende til en Missiongstole 
paa Samöapeinr. 

Her blev Datteken fdrelstet i en ung 
fanioanst Hei-ding, ag da Keekligheden 
sak gensidig, vakede det ikke listige for 
Biylliippet bleo aftalt. Margam vilde 

intidleriid se sin Fader og sit zædkilaiid 
igen, spk hun for ftedie iagde dein Far- 
del, og hendeg Eifkei inaatte gaa ind 

paa at lade hciide tage en Cur hiein. 
Da hun com til Manna-eine, laa 

heades Onkel, Kotigen, tot Isdeii, og 
tokt eftek hendee Aiikoiiift dvoe han. 
Der bleo stok Sorg i Lande-; ihi dei- 

afoove haode oæret en eiskii Xyiiie Da 

Sorgen.begyndte at læzge sig, tog Hei-. 
dingene paa at se sig oin eitek en Cian 

folget-. Dir var Saiiiiek og Daiie es- 

tek den afdsde Koiigez nien Laiideig Looe 

haode fka Aiilds Cid væiet, ai den Eid- 

fte Ntos ellek iigiite Niece stulde aioe 

Tioiien. Maigaiet var ældste Niece og 
ugift. 

En Flok af Landeta Hoodinge kam da 
en Dag under note Hojiideligyeder til 

hendes Das oz eiktceiede, at det va- 

Fackets Villie, at hun stulde heiste over 

Landen En Dkvnning af Runda-eine 
maa itke viere gift; det befkygtes, at 

hun i iaa Fald oil stm under sin Monds 

Jndflydelfe; heller ikke maa hun Ie no- 

gen Mand· Kun to Jomfrner ere hende 
ooeilam til Selstnb og Oovaitning, og 
hun bar inden haje Mute i et enfoint 
Paladg. 

Margaret betakkede sig for at biive 

Dronnmg paa die-se Vttkaarz hun vilde 

tilbage til sin iaknoanfce Elster; men 

hvetken henoes eller hendes Favekå Pro- 
testei hjalp hendez hakt bleo sicebt til 

Stottet og indespcenet dek; heades stak 
kets Jana-, der tildad Datteren, tog sig 
det saa mer, at yan dsde af Grummele 
og Oattcken tilbkagte Tcden med at 

sorge og at yaave paa, at hendes Elfter 
vtlde komme og bekri heade. Jurister- 
iio bteo hun ogfaa fyg af Sorg, og san- 
ledes stod Sagetne, da »Oeean Spkay,« 
en lille Stonneet, der bringet denne 

Historie til Sau Francisco, kastede sit 
Anker no for Øens Kyst. 

Eftekketningen oni den elstede unge 
Dkonnings Sygdoni var naaet nd blandi 

Fotket, vg det vestuttedes at sporge Kav- 
tainen om Raad. Kapiajn Lniokell et- 

ktcetede eftek at have hakt Sygdommens 
Symptomek, at det iøist og fremmett 
var en voloioin Fort-leise, og han la- 
vede fka sit Skidsapothek en Medicin, 
fom han mente oiloe kukeie hende. De 
indfsdte iog Mediccnen og bar den i 

Land; men da de vare koinne nd af 
Syne, holot de Raad og koni til dei 

Resultat, at det var en knystist og iailig 
Drit, sont det oak hsjst utiliaadelcgt at 

give den fyge Hersterinde. De niema- 

dog, at naar den hoide Mand sagde, at 
detvar Fort-leise, Okonningen led af, 
iaa maatte oet vel viere saa, og da Eunoe 

der vel in· t bedke Middel gives end at 

oarxne h.-de op. Dxttc bestncteve de da 
at fass-Ze, og da der var fort-not Dran- 
ningen at oife sig cffentlsg, blev en 

Kasse af Bambumr lavet i Stand, og 
indeni denne bteo Dkonntngen baut-et af 
4 kempestceike Hat-hinge, fulgt af et 

hsjtiveligt Optog af Priester i Ordens- 

dragter og med Music og heilige Cerc- 
monier, ned til Strandbkedden, hvok 
Prattekne havde tcendt en Ratte Baal i 
en CikteL Jndeni Cikkelen blev Bam- 
bugkassen stillet, og nn begyndte den 

siore Jldkuk mod Dronningens Sys- 
dotn. Dtonningens Juni-en og Steig, 
der hertes Im Kassen, tiente kun tu 

ydekligeke at opflninme de nidkcete Prie- 
ster. Hele dagen og Ratten vaiede 
den forundeklige Cckemoni, og den nieste 
Dag bleo Biere-toten fdksigtig og am- 

forgsfulot baaret tilbage til Stocket og 
iat fokan Poeten, hnokpaa Haodintene, 
Priester-te og Haltet ierbzdig trat sit til- 
bage, medenS Dronningens to Hoffm- 
kener aabnede Deren for at hjelpe deres 

Herskekinve ad. J dyb skornentning 
ftod Falsch da der pluoselig lød hsje 
Steig og Beeclagek fka Stamm Dran- 
ningm nat dad. Den fokfcerdelige Hei-e 
og Regen fu« de mange Baai huode 
drcebt hende· 

Da »Ocean Sprun« foklod Øerne, 
var Fotket i Fierd med Forberedelfetne 
til den elstede Dronnings Begraoelfe og 
nied at se sig om eftet en Tronfølgeiste 
efter hende. 

Bibrsaredo 

Fra Züksch sitives: 
De steile, der have besagt-Schweiz el- 

ler Italien, kendek den imukke lclle By 
Ariolo ved St. Gotthardttnnnellens iydi 
uge Ende. Man kommer fra det kolde 
Nocdenkopa, faket gennem den magtige 
Zank-eh og Akiolo aabenbaker sig i des 

pkcegtige Alpelandftab med mild, som- 
tnerlige Luft. 

Saa indbydende og tiltalende Byen 
set ud, er det sog ingen lykkelig Piet. 
Ekædnen hat væket den haakd. Ulykken 
bat ofte hjemssgt den« 1877 lagdes 
Byen nassen øde af en mægtig JOS- 
vaade. 1895 neesten begraoedes den af 
en Livine, og nn bkydek Ulykten atter 

ind, denne Gang haardeke end nagen 
Hinde· 

Byen bar en fkyutelig Nabo idet un- 

derltg fokvittede Bierg Sasfo Rossi-, 
Nr na nuer med at begkave den hele By 
under sine Namen-. Den katlige Del 
af By n n- allkxede Inust af nedsiyrtende 
Antonius-setz og de fsrfte Mennestetio 
ete gaaede todt. Men hvert Øjcbltt tan 
verme- Budskab om en sonstwie -af 
lungt starke Umfang« 

Inn-re end Hundkede Aar tilbage i 
Tiden have Bedoeme leoet iAngst for 
den ttuende Nat-o »Na-de Sten,« som 
den-z Rion lodek overfat. Man 

anlagoe Beplantninger paa Zimmer-IV 
og den opnoksede Skov cak mssnge 
Gange itandjet nedstynende Klippe- 
blokke og sitt-est ogfna denne Gang hi- 
praget tit at indstkcenkc Ulysseu. Uden 

Staren var Ariolo inaasie i dette Ofe- 
blik blcesi bort sra Jordens Ooeistade. 

Den nu indirusne Katastrofe, har sor 
saa oidt længe nceret ventet. Man har 
i de senere Aar tydelig lunnet iagttage 
hvorlideø Revnerne i Klipoen udvtdede 

sig og nye dannedes. 1885 anders-gies- 
Bjeiget af en Geolog, socn sorudsagde, 
at Rate-strafen maatte komme, versocn 
der ikke blev truffet ganske scerlige For 
Iigtighedgforholdsregler. Men Sagen 
gik ubegriboligois i Glemmtbogenz der 

bleo intet giort. 
Den lLie December begyndte kolos- 

sale Klippeblokke at fthrte ned· Ska- 
oen sorniaaete ikke at standse dein alle; 
nogle rullede helt ned til Bhen Saa 
bleo det nogle Dages starlt TI, ag 
Siteoand fhldte Biergets Redner. Da 
der bereitet pludfelig indtraadte steil 

Frost, maatte Klippen sprang-s as Jsens 
luiinvdftaaelige Trhk. Store Sten- eg 
ngmasser sthrtede neb; Stooens stoie 
Treeer reves dort sont Sio og fartes nied 
.n:d over Bhgningerne, der valtedes sont 
Ikoithuse under tordentignende Larm fra 
Biergskttenten. 

Berge-ne have helt rniftet Modet og 
hengioe sig til Klage og Jinirem Fest- 
ningssoloater inaatie hidkaldes til Udsss 
reife ai de fornødne Rednings- og Sic- 

ringgarbeider· 
Befsleude Xivsviteaar. 
Paa Stattet Ctnira vid Ligsabon lig- 

get en Dame sor Daden, hats Stiel-ne 
en Gang beikæftigede hele den civiliies 
rede Verren, nien hats Nion siden ers 
gaaet heli ai Glemtne: den ameisikansJe 

HSangertnde Eiise Hensler. 
; Hun fødteg 1836 i Boston fom Dat- 

Her ai iceone Ajuga-solt Sin sanftm- 
sriske Udoannelse ftk hun i Frankrig og 
Hmlien og optraadte deretter i nagen 

sTid i New Yaih hoorsra hun drog til 
»den kgL Opera i Lisiabon, hvor hun 
straks oed sin sorste Optieeden vandt alle 
for sig. See-leg en var begejstret sot 
bende og tndtaget i hendes smukke Yore 
—- det var Kong Ferdinand. 

Da Don Pedto dode i 1834, blev 
hans Dauer Maria Landets Dionning. 
Hnn giftede sig fskst med Prinsen af 
Leuchtenbeig og efter dennes tidlige Dad 
med Pein-Z Ferdinand af Sachsen-Ko- 
burg. Denne sit Titel as Konge, men 

ftl tkke nagen Jndflydelse, eftersom Lo- 
ven itke hjetnlede hain Ret til Deltagetse 
tStatSanliggender. Dronningen date 
i 1853, og oereg celdste Sen udtaabns 
til Konge under Kong Ferdinanw 
nihndeistab — et Fornihnderskab, dir 
tun varede til Estekaaret 1855, estit 
hoilken Tid Kong Ferdinand udetutkende 
leoede iok sine kuustneriike Jntere«ser. 

1862 com Eltse Hei-stets altsaa til 
Lissadom Hang Ferdtnand bleo india-· 
get i hende, og da hendes Rhgte var 

uplettet, anholdt han om hendeg Hiiand 
og fik Ja. Den lode Juni 1862 stod 
Brhlluppet, efter at Kong Ferdinandä 
Bruder, Heringen af Sachsen-Koburg- 
Gotha, haode gjort hende til Gievinde. 
Den icgerende Dronning, Biudgokns 
mens Svsgerdatter var tilstede oed Viel- 
sen og kyssede ester Vielsen Binden, ttl 

stor Foibeuselse for de talrige Ttlskuere, 
der.shldte Ketten til sidste Ptadg —- den 

unge Dronning bleo netnlig almindetig 
anfet ior at viere nieget·stiv og formel. 

Dei suldt ud lytteltge Ægtestab va- 

iede til den tät-e December 1885, da 
Rang Fetdinand dade. Siden da hat 
hang Genialinde leoet fuldfteendig tilba- 
getiuklen, atholdt at alle, itke mindst 
af den long elige Familie, der alle Tider 
hat behandlei hende iom iuldkoaimen li- 
gest-lieh 

Eis Bexet paa Reife. 
J Btopkingg Bank har man en Berel 

as mere end alcnindelig Jateressr. Den 
lhder paa 83.40, og var itdftedt den 10. 

Februar 1886 beialdae til Prof. Gearge 
Lillev. Den hak gjart Reisen over At- 

Ilantethavet 4 Gange, og gtk titbunds 
mee Datnpskivet «Okegon« paa New 

kFoundiandS Bankerne den l7. Mai-is 
löst-, men bleo setiere opsisket samtnen 
med andre Postsager. Siden den Tid har 
den varet paa Galeien, indtil fokleden 
Dag da den kein ti.hige til Binsen og 
oinhhttet for Kontanteiz 

; Nervccne flcppzdc, 
Aapetiten forsaunden, søonlsse Nietter 

log soindende Kraft ek Kendetegn paa 
; Otre soi Neroeivækkelsr. Neroerne be- 
.hooer Hvile, Næking og Dinhu sakn et 

hoert andet af Legeineig Organer. Naar 
de ek overai«b«jdede eller soissmte, bli- 
ver de soage og nedhrudte, deres Lins- 
traft er horte. Sinkt dein, gio detnjlko 
og opbyg de nedbrudte Bcev og Celleri 
med »Ok. Mich Restorutive Neroine,« 
det state zodenndoel for Hiernen og 
Nervessthrtenuddel 

«Jeg var nedvkudt, scappet, abtret- 
tet og new-S, havde tagen Appetit vg 

vidste næope hvad en god Rats Ssvn 
vak. Jeg købte 6 Finster af »Dr. 
Miles Reitoralioe NervtnelX og da de 
var biugt, haode jeg fuldstrendig gen- 
oundet Heil-redet Min Appetit var 

vendt tilde-ge, jeg kunde fooe hele Nat- 
ten og falle fom et nyt Menntske.« 

C. S. Po ton, Monmouth, Jll. 
Alle Apotheke-e er bemyndiget til at 

iælge »Dr. Mtles Neu-ine« under den 
Garanti, at den forste Floer vil gme 
Gaon eller Pengene vil btioe tilvagebe- 
tolle. Vcer sikker paa at fna »De. 
Mileå Restoratioe Nekoine.« Skkio ef- 
tek fti Bog om Hierte og Nerven 

Dr. Miles Medicnl Co» 
Clkhakt, Jud. 

—-—-.-0-.—- 

J frogtelige Piasler. Dann-, Wis-. 
As blioe flaqu ilwe snaa viere forfeeedesl 
ltgt, og dog er det ncesten hvnd detf 
hie-tote He. Chas. Ltfans, en Bokgets 
her pag Stedet Han strivee til Dr.l 
Peter Fnhkney, Chicago, Jll., focn spl- 
ger: »J-g man fette-Ue Dem om en 

mæitoætvtg Kar, iom Deres Kuriko, 
bevitkkdr. Mit hele Legeme var heb-t- 
ket med et Hududstet, sont klsede for-cer- 
velig« Jeg led slcge Pinslek, at jeg klo- 
rede og ten haben istykte1, ja, under- 
ttden star iden med en Kniv, indlil Blo- 
det begyn te at flyoe. Dette gqv mig 
Lindcing en Stank-, men snart var det 

lsge iaa gait igen iom for. ijor Hast 
fit jeg ulfcelvigots fut tDeres Blut-, 
,,Vejleoeren,« og veti lceste jeg om De- 
keg Kuriko. Jeg sent-te eftet en P:ø 
vekasfr. Jeg havde kun beugt Medi- 
ctnen i kort Tit-, da en ry fusk Hud 
dunnede sig. Jeg begyndte at fsle mig 
denke, og efter tke Uzerg »Fort-b var der 

ny Hub over hele Legemet. Jeg hat 
oæket feist hele Ttoen sioen. Modmg« 
min hjekteltge Tat for hond Detes Ku 
rjko her gjokt for mig. Jeg stal amd 

have en Ting i Ecinormg, og del er at 

anbefale Deres Medicina til andre.« 

Dr. Peter-s Kuriko er ingen— Apr- 
thekekmedicin. Kun specielle Loh-lagen- 
tet salger den. Nærtnere Oplysnmget 
echt-wes ved Heitoendelse til Dr. P. 
pkahkney, 112——U4 S. Hoyne Ave» 
Chiusi-, Jll- 

RreanTøda 
Otn Gnd vil det, ugter Illinois 

Krebs af »Den forenede banste ev. lach. 
Kirce,« at holde Foraaksmsde i Silv- 

FesjpskMenigheM paa Veftsiden i Chicago, 
fra Iste til öte Maus. Medet begyn- 
ver med Gabstjeneste Qnsdag Aften 
Kl. 8. 

Mødets Fokhandslingsemner vil blioe: 
I. Kobbesflmgea i Orten. (Joh. S, 

14——15 ) 
2. Esau som et Essempels til Advars 

fel. 
Z. Hykleri og Selvbedrag. (Luk. 

12, L) 
Herre, velsign vor Jndgang og vor 

Udgang! 
P. H. M il le r. 

»Silocnns Menighed» indbyder ven- 

ligst til Krebs-vonei- Enhoer er pel- 

kommem lerejsenve bebes melde te- 
xts Komme ibetimelig Tiv til unbet- 
tegnede. 

J. M. Hausen, 
138 Lastin St., 

Chicago, Jll. 

Farm for Salg. 
En god 80 Arres— Farm F Mil fka 

Ell Horn, JowJ er for Salg. Ner- 
mete Only-saftiger erholt-es vedj at til- 
sttwe Eieren 

Paul Sol-rufen. 
Box1345ElkHorn, Syelvq Co» Ja- 

Dagligt Brö d 
Udvalgte Sprog af Guds Okd 

med et Salmevers 

til hver Dagj Aaret. 
Sælges adelutkextde til Fordel for 

Bstuehjemmet i Wanpacw 

J Panier paa mindst et Dusin leves 
kes Bogen for 25 Cents Styfket ellet 
83.00 Dusiuet, naar Betalmgen medel- 
gek Bestillingem 

Alle Bestiuiuger og Betalmg for sam- 
me sendes til: 

« Danfceren,« 
Neu-ah. Wis. 

Bogyandel i Waupaca. 
J P. Holss Bulik feiges hauste VI 

ger. Salmebøger, Bibelhtstokiet og»: 
Lækebøger hat-es altid· Og hoilke an- 
dre Boger, iom im man-te fokefindeö, 
otftaffes hurtigst. 

Smutte Wiederum-. « I.-«;,dnmi-s- s 
« »Hu-U ’-.-'- da be" Im angcebne (220 Plbkf) levkksS fok Den billig Dkl ai Lut. «z sc eth: —s: k» Uureke Los-hu- « 

og dn k: s.-:.« »s: Juni-—- .. Tat-het- form-r- Pkls Of 83.00. Kkavek ppsætkks for fang tusd en vctændt w sp- tmhinden i des 
euj1..k!): le Nim. Naat wer inflnme·sl. 65 Els· Pollofklt of mirs-er De in rmn'eade- «- un en haarliq Ho 

» tel e, rg nirr km bl( » 
« s. Tod-heb Rot in. Netss C O ff U n ck, og nnd nurkke Buckan «—:« kaum-, o( beu- sie-. 

gjeu fort-s tsn normale n-, til Hex-elfen Mr- 1418 22« Stf·» E odrlugtfc-s1cdie« M « Etlisfle from-at es « 

» vedLchnnm d rer imu k« Dis »s) en bklceabt Tilftanh Mlllncclpclls, MIUU. us L-111111,indctne. 
Vi vil aioe el hundreds ? .I.«· for ekhvekt Tilswlde 

af Tor-III Donatiagkt as .O—s·!-rr). fom itte kcm sure- 
« g m» ’lall s Chrer thsrsps Strioefte« Cirkulcekk holt-cho- hjoamr. Eos Abk- 

ce 
« 

— BRo Ksostsv trit. »so-set ok. w M« . IV· J« WW « Co« WMY O· 
fl« sue-. Hex AC· smjthvnh M chlges has Apoteksm 75e. ,- 
Iskcsksw co» Nov York. soll's Pamjly I’jl’s et de bedftr. 

Rheumatismh Stat, Seit-lieh i Ledvenr. 
Uyqvckh Sankt-ed oq Smerte i staat-um ein« 
lau but-e hell-redet set at beuge 

Dr. Peters Kuriko 
Den sie-me uriufnren sra Systeme- oq Immer 
um. todt, sonst Blei-. Den forhaudles 
as Lokataqemek euer direkte fra 

» Fabrikanten-. Ratt henvende siq ul 

Dr. Yeter TUTTI-neg, Usckkkszäkgxisvwss 

Resultat 
Er hvad De«trænger, 

Jcke Leiter. 
sag et curios af 

Dr. cole’s 
Inst Manhood 

Descriptions-. 

Cleos Behandling. 
Det virker ill- cleae pas ielve Uriuorganerne, 

stymsr. gieaopliver oq immer de fund-wendete or 
kann, wen saed ea Gssqiavqir ham den Lass- 
kraft og Masddoms Bist-. spat hat butbc eie 
crezo Irr-atmend elekckiietet hele Svstmer. ad- 
iager de spage Punkter es bestritt-r dem stecxved 
at paavirke Massenwirkung-Mk plang Fenst- 
e!sesotsavetue, hingek. Lebe-en- Noretae, ch 
ken. Rygkaden oik Ozetneax fsaledes nahan Veicu 
seratnkeky iom da lau komme til sia Ret, eine-e 
Marthen Merk. til-us oq helsiw udea at nagen 
Statt-te packter es bete Stille-set bltk testauketct 

« Hiemmebehandling. « 

Fee dem im ikke lau komme til dort Kontos- er 
onus-isten- ioeoicmnebevsadtla iallettlialoe iaa 
ver-Ut- ioka det kat- blior. a in dftæavig os 
korrekt Masuofefotetases af livert Tit »wir-e qtstis 
os- ea iv met sehnndlmqssasde sendet for at ivake 
n heiser ne Forusdeabedee ihve ITU ætoe vr. 
Post ellee Ires Ilfked L. Tote, met-keimt 
Institut o «cea··konaci«l· 24 Mibisqton Iowa-s- 
Muaecpo III 
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1 ngenting er met-e glædende --. i 
livet end at besidde en goo beise, 
kræfter og iuld mandd0m. Der tin- 
des alligevel millioner at· mæncj, s(-m 
med sorg ser tillbage pai- deres hens 
svundne liv. De üncler, at de paa 
grund ak nbetænksomhed i ungdom- 
wen og senere udsvævninger, hat 
plyndret sig selv paa fulstændig Iivs· 
kraft. De Iider af Unatutlik svsgs 
hoch Usstuklige ustömningek, Im- 
potetss, svag kyg. etc» og nj at ti 
hat gjennemgaaet nljge methoder af 
medicinsk behandling, men alle hat 
misslykkedesz fordi behandlingen 
gjennem medic-in i disse svaghcder 
og sygdomme et et mistag, da me— 
dicinen ikke indeholder de beste-mäs- 

dejiz som gjennem misbrng og ndsvævninger er tagne kra systemet 
og föjgagtig ikke kan gjengive den samme livskraft, men da Elek- 
tricxkexzen er Livslctaften ellek Livets Ptincip, maa dette middel an- 

v.:-r1-.Les for en fremgangsrig behandling ak disse ödelæggende nord— 
Dinger Alt hvad den lidende hat at gjdre, er at forskaEe sig et 
bcit e. sum paa en passende og videnskabelig vis Lan bibringe syste. 
met og de angribne dele en elektrisk ström og da 

s WHM 
«c,«s.·. z-,k«» v 

M lj! WWL ; I 

DzzANDENz 
IELEHTRIZKABALTE 

,,,,, 

er det ridenskabeligste og kraftkuldests elektriske belte iveråety et 
der et sjkkett og nkeilbarligt hodemiddcl for saadanne Edelsten 

-. I Till hver og en, som insendet navn og 
» sdresse, skal jeg set-de aldeles gratis 

. og portofrit mia verdensberömtc hegt-— 
bog UTke Wasser-l Mel-il « Denne 

; hoc-: onlyser Eder om alt, som vedrörer ovepnævnto sygdomme. og thkx set og sikkert man kan bli helbredeti hjemmet uden medic-mein 
« (- « V 
. Sundhecl og langt Ltv . « 

er txtclen paa en anden rig i11astreret bog, som sendes Miit-lex xmtäk ggzmywjyiä Devne værdikulde bog, som hör læses at enhvet wand 
og kvinde. giver Eder kuldstændig kjendskab til alle sygdomme, som 
De garanteres at bli helbredet for gjennem mit verdensberömte belta 

Rheumatisme, Gigt, Lamhed, Dyspepsia, « 

Nykesygdomme, Nervesygdomme, alle lcvindesygs domme, m. m» belbredes hurtig og silckert. 
HUSK PAA, at Dr. sandens elektriske belte et kjendt og Imp- 

erkst over hele ver-den, saasom det eneste ægte og bedste belte, dot- 
hsikssps Vil De give mig Deres fortroendek Onsker de mit read 

-. k1;1 formening om Deres sygdomf Det koste-r Dem ingenting. i! znig idag after böger og anvisnivger. 

-.—-:-k--jw. EIT- A. T. sM-0EN. two-Him- 


