
f· Danfekh as Fiertitslev. Gent-. N. Mor- 
tensen as Brylle Mark. Gent-. R. P. Vei- 
fmtp af V. Aal-y. P. Andetien Rose as 

Illlested Makk, w Aas-. A. Hausen af Lo- 

dinge. Grad. h. Jenseit as N. Wut-elfe, 81 
Aar. L. Ragmugfen as cre, 7s Aar. H. 
Chr. Haner as Krageluntx 39 Aar. Anna 
K. Jensen, v. Peteriem If Lumby Caurus-, 
32. A. Haner afAlleiI, W. L. Anderer 
of Relmge Makk. 

A alh org: Meile Ritscine Pilgaatd af 
Range-they M, Laster N. si. Stcekdahh 78. 

A a th u s: Bei-ver J. Zenit-n- 
V ej le: Jordans-der Mathilbe Alsing 

as S. Damm Mette Mottensem i. Diesem 
as Steinchen-L 

F redeti s sborg: Natgkethe Zon- 
ML spht Christeniem af Gesteh 75 Aar. 

S lagelfex Vatv.«1-. Haner at Ding. 
Gent-. J. Oker as Logik-ed, 74 Aar. A. Spsie 
Jenfen af Vlcetinge, 503 Aar. Guid. J· Dan- 
fen as Finderup, 81. Bsbker N. Jenseit of 
Live. 

d o k f e n s: A. Peterien as Tytsiev. Han- 
sice Charlotte, i. Jskgensem 

D ekn in g: Maren Nieisektaf cum-tm 
Mai-je Karoline Peteriem i. Jeufem af Dam- 
memm, 22 Aar- 

H il le t o b: Artestforvatee A. 6. Mü- 
jet. 

K s g e: h. Thomieu as Spejllemp. 
M i d d e li a r f: Maxgeteihe Jenseit, f. 

Mygiutx 
N III-hing F.: Bodtl Nasnntsfem f. 

haust-alten at Sillastk11v, AL. Emed O, 
Ftederikfea af Majbplle, sw. Mann Kund- 
ien of Stern-umge, M« 

—- 

Sondcrjylland. 
Atter et krisleligt Mode for- 

b u d t. Forleden Sondag flulde der 

asholdes et lille tristeligt Mode hoc 
Gaatdejer V o dd e k i Nedek Jeksdah 
hvor Pastor T h o in se n fka Hadekslev 
var til Stede. Jnden han fil Okdet, 
forbpd imidlertid en tilstedevcerende 
Gendarm Modet; fin Grund anfntteg, 
at SOlen var for lille og tun hat-de een 

lldgang. 
Udnikonelfe til Hoftroltot. 

Betten paa Teateklafeeni Flensborg, 
Nestauratsk Vilhel rn Theed e, der 

ogsaa er Jndehaoer as Iliesiaueationen 
paa Bnnegaaiden, hat fka Priner af 
Weller Slot «Marlborough Haufe« 
modtaget et af Ovetkammerherten un- 

dettegnet Diplom, hvoroed han udnævi 

neg til Hoftmltprfor Hendes longelige 
Hss PrinsegsetiaiWaleg. 

He. Theede hat i txt-li- Aar sei-get 
for Bevartning of Prinfen og Prinsess 
sen af Wales paa detes steifer gennem 
Dettugdsminetne til og im Kobenhavn 
og hat gentagne Gange niodtaget dereg 

Anerkendelfe. He. Theede tagek med 

Toget for personlig at isre Tilsyn med 

Antetningen og hat da altid faaet Lei- 
lighed til at hilft paa Prinsessen, der 

hettandig talek Dunst nied hum. Hen- 
des kongelige Hsjhed hat i Fior formet 
Ok. Theede sit Billede nnd egenhændig 
Underttkift. 

Pksjliile Forhold. zoileden 
antogeg i ,,.Vejtndald« Sattcti en Typos 
graf Lanrids Hausen ira Konse- 
riget. Stønt man pan Forhaand var 

overhevist vni, at han ikle iet lange 
vilde faa Los til at akbejde i Trykteriet, 
gav man bog Mondes-, der var ineget 
medic-get qf at mindre omkkmg paa Lan- 

devejen og gerne vilde arbeide, Sysfels 
sattelfe. Allerede nieste Dugtl zuwid- 
dag msdte en Betjent for at iaa Oplyh 
ninger otn den nye Typogtaiz Unbek- 

iaatsfothold, og senere com han igen 
med den Meddelelfe, at Haner hque at 

mode paa Polititontotet i Lebet af en 

halv Tinte. Hvod man vilde heim dek, 
var der ingen Tvivl om, og han blev 

derive sieblillelig afttediget lka Tryltes 
riet. Hans KollegaeiJ der hat-de Med- 

ynk ined deres Medakbejdek, dleo dekfor 
enige oni at henvende sig til Myndighe- 
herne, for at Monden mutig-no kunde 

fas Lov til at blioe i Luni-eh naak han 
ssgte Akbeide i en anden By. Pan Po- 
litilontoret blev Typogkafekne bog tem- 

melig myndigt nivisle ined den Bein-eck- 

ning, at den indstaonede hin-de at give 
Msde til den fasisatte Tld. 

Neppe on de vendie tilbage til cryks 
tekiet, ist der im Politlkoatoiet kein en 

Mund pp i Satteriet for at heute den 

eftetfpiitgte Seetter. Da var hin imids 
lettid afstediqet og itke mer-l Lichtle- 
tiet. Ds Typogkaierne var pas Politi- 
tontoket, bleo der detfu gennecn Telefos 
neu forespurgt pin Landtsadikpntoket, 
hpotdsn man stulde foiholde sig ovei 

for hans Medardeideces Ven. Den 
knappe Bester-, de sit sont Spuk pas 
dem denvendelfe, stammede ira Land- 
raqden es Verweilen-, fein hesge vai 

pas srsndtund Stet, as fei- efter es 

tort Randstqgning gar Janktlomeeekni 
pas content bestemt Ordn. 

Dosen eftek var Politlbetienten for 
teedle Gang l Tryttetiet l denne Sag« 
men namensle gav dette Bei-s latet 
Resultat, ’d« hausen for lange siden vai 

dorte. 

En uhyggelig Sag har fysselfat 
Sindene i Tander i de stdstr atte Dage. 
Der spttalles folgende: En tyst Meta- 
niker Stephan, sont arbejdede has 
Mkkquieek Les-Wink gir uv i Byens 
Lsrdag Akten i afvigte Uge. Han siall 
have merkt paa flere Beoærtninger, ogi 
et Sted stal han vcere bleoen fat ad. 

Vægterne fandt hant i en meget lidende 

Tilsiand paa Gaden og bragte ham hjem 
iSeng. Neste Dass Formiddag kla- 

gede han over slemme Smerter og 
ytrede til fin Mester, at man havde »vtst 
trainpetpaa bam«, hvorefter han blea 

dragt paa Sygehufet. Her dsde han 
senkre. Ved Obduktianen blev det 

staaet fast, at en Taten var ita. Ju- 
stitssagen er formodentlig allerede ind- 
ledet og vil forhaabentlig bringe Lya l 
den uhygqelige Sag. 

En ung Bedragerske. En 13 

Aars Pige kam forleden ind til en 

Farretnlngsmand i Flensborg need et 

Brev fra en Ven af han1, hvar han an- 

cnodes am at betale Pigen 50 Mark. 
Pigen sit Pengene, men det visie sig 
festere, at hun felv hat-de strevet Brevet; 
i Mellemtiden hasde hun drugt Pengene 
til Tsj og til at betale gammel Gæld. 

Det ratnte ik!e. En udprceget 
tystslndet Mand paa Besteregnen havde 
for nagen Tid siden has Sogneprtesten, 
der ogsaa er belendt paa Grund af fin 
Tysthed, stillet Andtagende am at faa 
sin Datter dispenseret fra Sommerstai 
len. Da Pmsien imidleitid harte, at 

hun stulde tjene has en danskslndet 
Mand, nagtede han at opfylde Man- 
deng Ban. Da baade Pladsen og Lan- 
nen iinidlertid var ged, blev den tyskeJ 
Haandvcrrker meget forttydelig over? 

Niegtelsem Ovem ratnmer nu egentligl 
denne Fiemfcerd mest, den tystslndede 
Fader eller den »fanatiste Prinripal««t 

tttigsdagsmand Gast av 

J o h a n i e n holdt forleden Balger- 
mpde i Bevtoft Forlatnlingshus. Som 
det vel erindres, niaatte det paa Als 
indvarslede Mode aflyses, iordi Myrt- 
dighederne strammede Krvmanden. 

Farud for Bevtoftmsdet har Tyslerne 
agsaa giott alt muligt for at sttamine 
Fall dort fra dette. Men dette lylkedes 
ikte. Thi eftet hvad der meddeles, var 

Madet besagt af 200 Mennester, vg 
Stemningen var fortrinlig. 

En af D ansternes got-e 
Mit n d, H· J. J e bs e n i Branderup, 
er Paastedag afgaaet ved Dpden. Jed- 
fen apterede i sin Tid for Danatark vg 
blev advist. Han opholdt sig iaa i lang 
Tid i Nil-e, men stk efter fotslellige 
Vaasteltghedek proj. Jndfsdgret og 
lunde oende tilbage. Hatt var en af de 

Mand, sam man i Liebliktet npdigft 
vilde undoare. 

Nordslesvigsl Skoleiari 
ening. Nordsieavigsl Skalesorcning 
holdt farnylig Generalfotsamling i 
Aabenraa. Medlemsantallet var 4781 

i 1899 mad 4741i1898. Jndtægterne 
var i det sidst forlsbne Aar 18129 
Mark. Udgifterne 17884 Mark. 
Fareningea har sidfte Aar understattet 
2516 unge Nardilespigere under deres 

Ophold paa Skaler i Dantnark; deraf 
var 84 paa Efterstoler, Ist paa Haj- 
stoler, 16 paa Landbrugzstoler, 4 paa 
Mcltekiskoler, 8 paa Dandelsslalek, 1 

paa en Kunstindusiristolr. J Aar hat 
Fareningen allerede bevilliget Unber- 

stattelse til 195 Nacdslesvigerr. Det 
oplyfteg paa Generalfarsamlingen, at 

i alt 400 Notdslegvigere har besagt kan- 

gerigfte Staler for votsnr. 

Fta Brodtcfollcuk. 
Sparta 

Fra- S t o ckh o lm telegkafeteo den 
Bote April: 

»Rig0dagens Etsetutivkomite hat 
inksttllet, at Ministetiet sattes under 

Rigsketstiltale ior Kkæntelie af Kon- 

stitutionen ved at have udnævnt en 

Nokdmand, Ditten, til den hsieste De- 

partementsstilltng i Udenkigstntniste- 
riet. 

En ivcnil Fotiatter, der 

kyitek det i»venfle Stsv af 
füg. Den ivenfkeForfattet O la H n n d- 

fo n hat tilstkevet Kong Oscak og an- 

modet om at dlioe lsft im sit spenske 
Undersaatsfothold, da han kan tjene sit 
Bksd ved sit sorfattetstqb tUdlnndet, 
mens man l Spemg hat der-net han 
enhver Mulighed for at tjene til Livets 
Ophold. 

Rome. 
L o e s O f ted a l, den betendte nor- 

ste Priest, der ved sin magtige Fotkym 
delie en Tid iremkaldte en Vollelie 
dlandt det norste solt sont vel tngen an- 

den siden Hauses Dage, et nu div, 61 
T Um- gl. Von var en Brodes til Prof. 

S ven O i t ed a l, Minneapolis. 

Mo- 

Udlandet. 
Cit Juterview nf Bocc- 

kommissioneu. 

Alle Spatgemaal til Voldgittslendelse- 

Jnden Boerkammissionen, besinnende 
as WIN. Fischer, V olinat aus ag 
W essel astejste sra Europa sae at as- 
lcegge as herovre den oftere omtalte Bi- 
sit, lylkedes det en engelsk Franktigs 
kotkespondent at opnaa en Saititale med 
He. F i s ch e f. Tenne sidfte ndtalte sig 
da kottelig ocn Krigsaacsagernc og Vald- 
gistsspargsmaalet 

ht. Fischer udtalte: 

.»Naar vi nu ligger i Krig med Eng- 
land, et Grunden itte den« at vi Inster 
eller nagen Sinde anslede at kæmpe med 

Britetne. Bt antog, at det var Eng- 
land, som alvotligt vilde kampe med os- 

Vort Ultiinatum dlev udsendt iden 

Tro, at knan havde desluttet vat Ode- 
læggelse. Vi mente, at alle note Ind- 
tammelser var blevne sotkastede og at 

intet, socn oi kunde tilbyde, vilde kunne 

soredygge vokt Lands Erodting. 
Siden hen erklcekede Dekes Damiet- 

minisier, at England attkaaede ikke noget 
Landontraade, og Teres Kolonialminii 

ster meddelte Parlamentet, at han havde 
i sit September-Telegratn hast til Hen- 
sigt at antage Nitiendedel as note Be- 

tingclset. 
Hvtå digse Taler var dleven holdte i 

September i Stedet sor i Oktober og 
November, havde vi aldrig udstedt et 

Ultimatum. 
Vi tomcnet dersak sar at se, am der i 

Lyset as disse sokstnkede sotsikringer 
kan blive sat en Stopper soc Krisen- 
Det et dette —- og tntet andet, som er 

Hensigten med vor Sendelse. Vi vil 
med Gliede undergive alle Spaegsmaal 
ont Garanti og Stadesgodtgarelse til 
en eller anden Magts Asgprelsr. 

Tilsted as dette, og vi vil nedlægge 
vore Vaaben den Dag i Morgen.« 

Det et altsaa Englands nheldige For- 
isintelse at den diplomatisle Noteoeksling, 
der er singend-l rette Aatsag. 

Men man ilke ht. Fischer hat hast 
et lunt Smtl om Mundvtgene, da yan 
ocntalte de Taler, soin — hvok satgeligt 
—- spcst dlev holdt et Par Maanedet 

sorsent. Thi det ved not Alt-erden, at 

England var bund-n paa Handet og 
Faddet t dette Spptgsmaals Asgakelsr. 

De rigc Mineejere vilde netop stem- 
tvinge enten Trangvaalg godvillige Un- 

tastelse under GuldlalvgsReginientet, 
er —- mig- 
Qg haode Premiermlnisteren endda 

itte gaaet i It oldniminister C h a kn b e r- 

lafins Lededaand, havdc de aintalte 
Taler nok væket ofleoerede i rette Tib. 

Estet Krigen —- hvvrdan denn Ne- 

lsttltat end bliver —- vil Verden nat dlioe 

sotdavset endnu en Gang, naat man 

faar Lov til at tende Grundene til, at 

den engelske Ooettomniissionat i Kap- 
siaden Sie Alsted M ilner hat ha- 
iet Tiden ud sok visse Telegeammets 
Assendelse. 

Og saa oscer man sandsynligais i ket- 

)seekdig Hat-ne den udetydeltgeke Milner 

ssok Chamdeklaim 
Men gennetn det alt samtnen dlivek 

Idet state humane Spprggtnaal staaende 
udesvaketx Hvecn vover dog at udseette 

YTuslndecs Ltv sot Ktudt og sagten 
udlevere Wasser as dtoknstrende unge 
Liv, sprede Sorg, Elendighed og Hab 
blandt Nationec —- dlot sordi nogle 
Taler blev lage hen til et sorsent Tiden 
punkt? Dei-am vil nok en retscekdigete 
Dottnnet, Folkeslagenes Gud, asgive sin 
Dom. 

—-—-.-0-.-—— 

Kollet-mode. 

From- Jolci og Wilhelm Il- 

J Fredags ankam den ssltigsle miser 
Fk an tz J o f ef til Berlin. Og Mod- 

tagelscn var selvsplgelig stokamL 
De to Monarlek kyssede, som Sud 

og Stil byder, hinanden paa begge 
Kinder, Masting raubte Hunn, og 
Berlins Borg-tiefrer K its ch n e r holbt 
en lille Tale om Trtplealliancens Bel- 
fignelser for Freven. De forarmede, as 
Mililætbyrdet tyngede lysle Bsnder har 
iotmodentlig deres egenMening vmdigfe 
Belsignelfer — men hvad bryder Tri- 

pleallianeen slg om Banden Ved Pols- 
dam Slot holdt de to Kejleke Nevy over 

et Par udmmkede pksjsiste Regimenk 
ter, og Frantz Jofef kompllmenterede 
Keil-r Wilhelm ll. til iaadqnne Solda( 
m, vlstnok uden scrlig Mlsundelsr. 

— —- 

Der er desuden ankommen en hel 
Del andre Fytster; det gælder neinng 
den tyste Kranprins’s Fødselgdag. 

Franiq Jaief hat ikke vieret i Berlin 
siden 1889, men det hat vel sine mange 
Grunde- 

W.«« «- 

Brittfk Skib Funken. 

33 Mennefkck dkuknede— 

Fra San Freslcisca meddeleg Enkeli- 
hedetne ved Tubet af den bkittske Dam- 
per »Glensig« paa Reife sra Meldaurne 
tic Oppenau-, Vier-nis. Sidste Tele- 
grnm sagde alle var drehte, men den 
sidste Efterretning gaar ud paa, at s 

er reddede, hvorimod 20 Pasiagetek og 
Taf Skibsmandstabet sank til Bunds klned Süden 
lllykken stete ved, at Skibet sprang 

læk under en frygtelig Sturm. Det var 

vanskeligt at faa Banden ned under den 

hvje Sogang. J en Redningsbaad kam 

Kojndeme, et Par Officerer og nogle 
Mattoserz men man hat aldrig hatt fta 
dem siden. Den nceste Baad kcenttedt,ag 
alle i den druknede. 

Om alt og alle. 

Den udpanlede Hasel-stud- 
Borgmesieren i Ungatns Hovedftad, 
P es t, havde forleden Bei-g af —Retg- 

inldbyrdeeem ban com, ledsaget af 
-«Ekatleopleaoeren, for al udpante Ho- 
vedstaden. Eiter en af Byen asslnttet 
Nietonlrakl var den bleer 40 Kenner-i 

Afgift styldig· Man havoe gleml at 

becale denne Sinaaking. Borginestetcn 
1«lesi blev ikke iaa libt overrasket, da 

han horte, at Byen stulde udpaiiteg. 
Han henviste Relöfuldbyrderen til zi- 
nangafdelingen, have Sagen stulde ord- 
neS. Og Sagen blev ogiaa otdnet,i 
del Retsfnldbyrberen uden videre pau- 
tcdc Magisikatsnotat St e san B ak- 

; y S Skriveborb. 

Borgmesleken i Bnkaresl 
er en meget fotsigtig Mand, men 

Forsiglighed er jo agfaa en Borg- 
mesterdyd. Da Balglislerne var revi- 

derede, sendke han alle, som af en eller 
anden Grund var blevne slellede as 
Balgltsietne, hvek en Strivelfe betont 

fra Borg-nestekl’ontoret, og ikke en enesie 
af Verlgerne blev gleint. En af die-le 
Skiivelfer lob saaledes: 

»He. Major A. Fanntzsl 
Der mebdeleö Dem here-w, at Dei-es 

Navn er sit-get af Fortcgnelsen over 

Valgerne i lsie Valgkkeds. Grunden 

heml maa sages i, at de for nagen Tld 

siven er afgaael veb Toben-« 
El lyfk socialdemotralisk Blad bei 

market hertil, al en iaadan Saknoiitig- 
hedsfuldhed i Embedssaget ellerg not 
kun sindeg i Tyskland. 

De danfke Bauer-as Pa- 
p i k. En gansie ejendonnnelig lldstilling 
ved Verdengudstillingen i Pale er de 

danske Soineslagleiieth Udsnlling; den 

besiaar af et Rum, som til alle Sider et 

dekoketet med en malet Frist, og inben 

for denne Ramme finde-S en Ophcengi 
ning af fetste og usgede haer Spin, 
fecste og tsgebe Skcnket ag Nullesiinker, 
alle i olrkelig Starkelse og alle i en 

ganske stufsende Eftetligning, fom er be- 

larget af Stnesplller M ads en ved 

Folleteattet. Tenne Kunstnek hat alle- 
rede mange Gange tidligere visi, nied 

hoilken Behandighed han fotstaar at 

eftetligne alle mulige kulinakisie Meloi- 

sitter ved Hjælp af udsioppet Beutel-, 
niodelletet i Papmacheog delvis semi- 
serel Oliemaling. 

Naar man see disse Arbejdek, forme- 
dkes man over, al de handlende paa for- 
skelllge Omkaadek ikte anvende faadanne 
Genstande til Vindnesudstillingek i Ste- 
den for de vitkelige Sagec, socn tun ode- 

leegges ved Lys og Slsv 

Den svenfke Konge, Oskae 
ll. er i denne Tid i London. Han flal 
i et Jnterview have udlalt sin state 
Sympati for Englands Ktig mod Bo- 
erne. Man kan for Resten ane, at han 
ikke llgeftem vilde bestylde Englanderne 
for Ukelfatdighed, naar han opholdek 
sig l London. Elleks er Jnleeviewet 
uden videke Interesse. 

Dranning B i c to r i a hat i Fredags 
modxaget ham i Audiens3 han rejser 
nemllg tun som Privatmand. 

Det lyslsameeikanske Kabel 
nebleegges nn i Nordspem Fredag Fae- 
middag Kl· 11:20 begyndte man paa det 

lneige-neige Stylke Arbeit-e. 
El bulgatfk Bandeoprsk 

udbrsb iakleben Dag. Store Stam- 
af Binde- havde samlet sigi det need-st- 
llge Balsam-, vgl Begyndelfen lykkes 
des det dem ikke blot at holde de fyefles 

lllge Tropper Stanqen, men endpgfaa 
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iat afvcebne dei eneKompagni. Derefter « 

com det til ei ret blodigt Stag, i hvils 
ket 15 Mund foruden nogle foieerer 
faldt paa Negeringsiroppeknes Side. 

Da Bendetne nu oven i Kobet havde 
faaet Risier og Ammunition, drog de 
imod Byen Rustchuk, 

Men —- socn det feedvanlig gaar need 

Vondeoprsr — da de regulære Tropper 
sit Undsætning, kvalte de det hele i 
Bind. 

» 

Oprøretå Ledere undkom og flygiede 
over Gransen 

Heringen af York, en Sen af 
Prinsen af Waleåy har vceret fotsigiig 
nok til paa sin Reife til Tyskland at 

undgaa den farlige By Bcüssei. Han 
hinde oel not have sparet sig for den 

Frygt, at der aiter stulde sie et Atten- 
tat paa det engelske Kongeh11s. Men 
forsigtig Mand vider bedst. 

Vrændevin fordudt. Den 

energiske sranske Krigsininisier, Mak- 

q uis de Galiifet har truffet en i 

Frankcig uhørt dristig Besiemmelfe for 
Heeren. Han har nemiig i Erkendelfe 
af, at den franste Heer begynder ligesom 
hele det fotsinede Paris at lide af kronist 
Dilirium, gnnske og aldeles forbudt 
Salg af Brendevin og Apalus-« 
Uaadanne Ting fom det nervesveekkende 
Absuith) i Heeren. 

M a n k e n d er for Tiden 280,000 
Jnfektarter, over 13,0()() Fuglearter, 
12,000 Fistearier og14dv Slangeakier, 
hvoraf de 800 er giftige. 

J B e rl i n er der indsamlet 40(),()00 
Mark blandt Foretningsmcend og Jn- 
dustridrivende til de npdlidende i Jn- 
dien. 

Ligbrænd ningenhnk det iiørsie 
Antac Tilhængere i Japan. Over 40 

Procent af iamtlige Lig i Japan bliver 
drændk. 

8,000 Kvinder i Vasteriernei 
Paris et paa Streite for hpjere Lon. 
Dette er hojsi ubehngeligi nu under 

Verdenöudstillingem ifcer for Onkel- 
lerne, fom ikke kan faa rent ij hurtigt 
not. 

Bryllup i Omunden.» Prin- 
sesfe Marie Lo u if e af Cumberlands 

Bryllup r Gmunden med Prins M at 

af Baden ssal finde Sted den 26de 

Juni. 
»Verliner Tageblati« meddeler, at det 

tun er Formodninger, naar der hat va- 

rei Tale om, at Kejserne nf Osterrig, 
Tyskland og Rueland samt Ksongerne af 
Danmark og Grækenland vilde komme 
til Gmunden i Anledning at Bryllup- 
pet. 

De rullende Fortov i Pa- 
ris. Paa Udstillingen i Paris sindes 
et bevægeligt Form-, som man kun be- 

i hevek at nieder nd paa for »in biipe 

i befotdret videre i den Retning, Foriovet 
liber. 

Pyt med n ogle Aarlxundres 
de r. Pan Kong Keistian lxx Fed- 
felsdag i Aar blev der i Paris holde en 

lille Fest af alle de paa Udstillingsgrnni 
den destæftigede zDanstk Da denne 

Fest neeste Dag blev omtalt i det franste 
Blad ssLa prosso", stete det under den 

noget merkelige Ferm: de Dunste fei- 
rede i Gauk Aftes en Fest paa Grund 

nf den danste Konse, Kong Kristian d. 

4·des Fsdlelsdag. De rutter uneegtes 
lig vel starkt med Anrhundrederne, de 

elstveerdige Franstmeend. 
Uppel tii de Forenede Sta- 

ter. De peruvianste Blase suskey 

splge Meddelelse fra Lenia, Peru, at 
Der stal appeleres til de Forcnede Sta- 
ek okn at overtage Protektoratet over 

L a cu a og A r i c a. Man mener ogsaa, 
tt der stal tilbydes de Forenede Stater 
en Godtgørelse for det saaledes paa- 
;cenkte Protektorat. 

J rernes Enighed. Forleden 
blev i Dublin afholdt et Mode under 

John R edma nds Fotsaede, hvor 
nan besiuttede at lade afhvlde et stort 
tationalt Mode d. ts. Juni i Dublin. 

Paa den Dag stal de Repræsentanter 
fra hele Landet taadslaa om en Forening 
af alle de politiste erste Partien 

Er Kræft hclbrcdcligk 
Det er en vanstelig Nnd at knække for 

Lagen saaoel som for Lægmandem Det 
forholder sig vistnok iaaledes, at vi l det 

forlpbne Aarhundrede har gjort kæmpes 
mcessige Fremstridt saavel i Kirurgi fom 
i de andre Gerne af den medieinste Vl- 
denstab. Men Slnret er endnu ikke 

leitet, som banger over den frygtelige 
Sygdom Kraft og dens Helbredelse. 
Saavel sont en Folge af de Fremskridt, 
der er gjort i moderne Kirutgi, som os- 
saa ved Opdagelsen af X-Straalerne,er 
Behandlingen langt mete tilfredsstillende 
end tidligere, men Spørgsntaalet er paa 
ingen Maade endnu løtt. Vi hat dog l 
den senere Tid i den deglige Presse last 
Marke til siere Veretninger om Helbres 
delfe sf Kraft, som fortjener Opmcetk- 
sornhed. Or. hsgh Guldberg i Many- 
unk, Pa» som blev opereret fein Gange 
iJefferson Medical College i Philadel- 
phia til ingen Nytte, blev helbredet ved 

Brugen af Dr. Peters linrilcu og Oto- 

«id, to velkendte Lcegemidlerfabrikeret 
nf Dr. Peter Fahrney, Chicago, Jll. 
Denne Helbredelfe vakte en Seniation 
blandt Lag-standen. 

En Or. James Bnrnet, en sternen- 
gende Bomuldcplanter i Ber thge, 
Texas-, blev heldredet for Rrwft i NE- 
sen ved at btuge Dr· Peterg Kuriku og 
Ul(«-0j(1. 

Cn Datter as He. Carl Gruschke, 
Alpenta, Mich, blev helbredet ved Hjælp 
af de samme Midler, for Kraeft iAn- 

sigtet, efter at Rassen var borttæret, og 
hun var opgivet af Lasgerne Or. A. 

Saiseth i Siou1·City, Ja» blev tate- 
ret paa famme Bis for en Sygdom, der 

af Familielægen blev erklæket at vcere 

»Kræft i Tungen.« Miss Ltzzie Go- 
nele, White Oak, Pa» blev opereret to 

Gange for Krceft l Ltvmoderen og fendt 
hjetn for at da. Hun er frist og rørig 
iDag, takket vcre Dr. Peters lcurjko 

og Ole-()ikt. Mrs. Ernst Otto, Swifs 
Alp, Texas, blev opgivet af Liegen, Iorn 
diagnostiierede hendee Sygdom fein 
KraftiMaven. hun beugte lcurjko 
med vidunderligt Held. Nu, et af to 
er indlysende: Enten var de ooenior be- 
tettede Sygdomsttlfælde urigtig diag- 
nosttserede, ellet ogiaa kan Kraft blive 
hell-redet ved Brugen af en tndvsrtei 
Medicin. Dr. Fahrney vil lade Publi- 
kum dumm Ct er imidlertid sitt-M 
oq det ek, at vedtomtnende dlep heldtes 
det ved Brugen ai Dr. Peters Kuriko 

og 010i0j(1, hvad Slags Sysdom del 
nu end var. 

Uhr tut Rjnsilo kuk on Dam- Art-»Ich 
O 

Dienst os( Piave ists lau ol- nistel- 
plonsksi Uhr sImt Kinde o« cis-m 
int- st Ist-o 114 Dust- Pstkok as Man-s 

» 
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Akt-sag most »Warte kost· o vt IV 

send-s mutm- ponutku Ists-I so stot· Pri- eilst-. 
lnsk sonst-gut Inst-n Psa ..Skktv psm I 
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