
Politik. 
Sttiden angaaende Siatteresonnen 

staat væsenlig paa satnine døde Punkt 
endnu. Stulde der tunne taleö om 

nogen Bevægelse, da maa det merniest 
blive i Ministeriets Faden 

Dei er nemlig, trat-S Foltetingetzs 
oprindelige Modstand, inttedeg for Re 
geringen at faa begge Forslag —- Fol- 
letingstornmigsionens og Regerinaens 
—- henviste til et Udoalg, og i deite lan 
der saa skaag mangen en lille Hande. 
as til Bevring Paa begge Forslaaene. 
Foltetinaetg Flertal vilbe jo chann 

delsen slet itte hpre Tale om andet end- 
blind Unbertastelse under Kommiss- 
sionsforslaget, knen efterbaanden er det 

gaaet op for almindeliae "»Uiennesler, at 
man i Danrnari, til-is Zoll ejek den 
mest ubprwgede Evne til Null-Kabi- 
Kritii, jo aldrig plejer at vedtaae no- 

get. for man bar sorfegt at fu«-se det 

ihjei. Hvorfor saa ille attet i Aar sor- 
ssge dette ovetfot Statterefotmen. 

Betegnende for de politile Dad- 
vandstider er det, at en Fuldblods 
Idealist soin Venftremanden og Fri- 
toldprceditanten Grosseret Besche- 
stt hat opgivet sm Riggdagsvlad5. 

J et lige saa sinult som manende 
«Fatvel« taget han Asskeb med sin 
Valalreds, fokdi han ansek bette so: 
sin Pligt under de nnvætende Otnstcen 
digheder. 

Han bat, — siger han nemlig —- 

ikte saaet oget sm Tro til Højreparti 
ets politisle Billie, Da tun faaet sin 
Tillid til Venstres Driatiahed rottet 
Der re for Tiden da intet at nareitc 

paa Tinge. Dersor gaer lxan af. 
Ministeriet bar faaet en both ned 

vendia Hjcelp fra det i Beanndelfen af 
denne Maaned aflsoldte ,,.s)ajrez Tele 
geretmøbe«. Dctte Vebtoa at under 

støtte Regetinaeng Stattesarslag o-; 
udtalte sin Misbilligelse med »de Mi- 
Optrceden. 

Saa umaadelig betndninqsfuld e: 

denne Delegeretmsdetg Stotte nu itle. 
Thi det regerinagvenliae Hole totller 
nu — endoa i Landgtinget — hun 2 
Stemniers FlertaL 
Hvor tnaa saa itle Estrnp meb Smekte 
komme tidligete Dageg Lands-sings- 
vcelde i Hu. 

Deleaeretmsdetg Resolution ser saa 
ledes ad: 

Jdet Deleaertmedet gentaaes sin i 
1898 udtalte Fotventnina om, ,,at det 
under Reformarbejdet altid vil blink- 
iagttaaet, at saavel Reaerinaeimaaten 
som Landstinaet beholder den Dem Ded- 

Forfatningen tilbelte Jndflydelse vaa 
Lovgivningsarbejdet«, udtaler Far- 
sanilinaen Dnstet orn, at det ved gen-: 
sidig Jmødelgtnmen maa lnttegs Re- 
aeringen at gennensføre en airtelia and 
Statteresntm, der taaer retfærdiat 
Hensyn til alle Samsundcstlagsers be- 
rettigede Interesse r og til Staune- 
sinansielle Erme, og at der uden Oder- 
ligere stcettelse maa blive bevilget De 
otnødne Midlet til at scette Landete 
Forsvatsvæsen i soksvarlig Stand. 
Modet udtaler sin Vettagelse as den i 
Landtinget stedfundneSprængninq,og« 
idet man under disse vanstelige For-- 
kolb tilsiger ginistetiet fm Leaftigej Ststte, opfor et Modet verhos alle 
hsjtemænd til ved enigt og energisl 
Arbejde at strwbe hen til ved de tili 
Fotaatet forestaaende Falketinagvala 
at siasse Purtiei en lil dels vilkeligei 
Styx-le i Besoltningen soarenbe Wie-s 
præsentation.« ( Til Repræsentantstabet acnvalgteis 
de afgaaede Medleinmer, og valgteg il 
Siedet for Ministrene Senested, Schar- 
ling og Biene, Redattok Vogel-Jst:· 
gensen, Svenbbora, Grosseter Baagøe, 
Kobenhavm og Landgtinasmand la 
Cour, Trinderup; i Stedet for Kam- 
mekherre Otto Scavcnius valgteg 
Kammerhetre Hage, Oremandgaaard. 

Forøvtigt beannder man ovetalt i 
Kredsene at sorberede sig til de sou- 
ftaaende Foltetinggvalg i Jammer 

Sandin Tegnene tan tydes, tan Mi- 
nisteriet Sehested bog ilte vente nagen 
Opmuntring der. 

Fka Kittelivct. 

Fotleden indledte Paswr Friis Hans 
sen en Diskussion om bei as Felle- 
tingsmand Christenfen-Stadil i Tin- 
get indbraqte Lovfcrslag til Opretielse 
as Menighedstaad. J sit Foredrag 
gennemgit Paftoren omhyggeligt de 
mod Forsiaget indvendte Anker og 
hævdede herovekfor at detie Forslag, 
trods alle dets Mangler, alligevel 
maatte betragtes som det fstste alvot- 
lige Skkidt henimod den i Grundto- 
ven lovede Kitkefokfaining. Og det 
et faadant, der i Virteligheden gav 
Menigheden igennem dem Raad Del- 
agtighed i alle det daglige Menigheds- 
livs Former, idet Randet siulde have 
Forbindelfe med Kitlens svetste Sty- 
telse, Delagiighed i Sjæleplejen U 
Jndflydelse paa Presstevalget. Men 
alligevel tunde Pastoken trods deite itte 

ive thflaget fin Tilslutning, idei 
ite, som det dernæst blev tlart og 

vagtigt Wü, i Siedet for at virke 
til en Adfkillclse mellem Stat og Kitte, 
ixsitseligheden netop forbandt dem 
We ved at binde Menigheden til 

en endnu stærteke Afhængighed af den 
verdslige Statsaand. Men tunde 
dette For-flog give Stsdet til en or- 

dentlig saglig Drøftelse af hele dette 
faa store og vigtige SpprgsmaaL ja, 
da bin-de vi tatte hast«-, og da vilde 
vi maasie ogfaa sinde Midlet og Veje 
til Lsgningen dems. 

! J den paafslgende Diskussion, der 
ftrakte sig langt over Midnat, deltoq 
blandt andre Folletingsmand Hatald 
Hohn, Landgtingömand Olesen, Pro- 
fessorerne Zeuthen og Madsen, Pa- 
storerne vaetsen og Bonho. 

Katelet ved Bremerholms Menighed 
i Kobenhavn C. A. R· Btuun er be- 
flillet til Sognepræst for Estvad og 
Rsnbjerg Meniglieder i Nil-e Stift. 

Kandidat i Teologien H. C. C. H. 
Fenss et beflillet til personel Kavellan 
for Hucnble Menighed paa Langeland 
under Fyn Stift. 

Forhenvcerende Sogneprcest til Jbs- 
let og Evanele H. C. S. Btix et af- 
gaaet ved Boden, 67 Aar gammeL 

Sogneprwft til Brahetrollebotg og 
Krarup Menighedek Provft M. T- 
Woldicke er afgaaet ved Dsden 75 Aar 
Hammel. 

»Statut Meddelelser. 
J Borgertepræsentationens Mode for- 
1eden Aften genvalgtes de tre eftet Tut 
fratmdende Medlemmer, nemlig 
Grossere O. B. Maus, Kommsndm 
K. Nielsen og Fabrikditettst C. V 
Slotnann til Medlernmee af Havne 
eaadet for de nceste 6 Aar. 

Kobenhavns Arbejdshjem paa Ame 
tikavej, hat i November Mauned op 
taget itke mindre end 91 Mand, hvor 
imod der tun afgik 53, saa at Hiern- 
met ved Maanedens quong based 
11(). der bliver fnatt nsdvendigt a 

anbne Filialen i Hvalst med den-Z ec- 
ZU Pladsee. Hufet et blevet fyldt m 

get tidiigere end fcedvanligt, —- e 

Tegn pas den volsende Arbejdslpg 
hed. —- 

Arbejdsbjemmet hat haft den Glæt 
at modtazae sit sprfte Legat, 1(),000 KI 
i Kreditfoteninggobligationer, fra Ge 
heimetonfetengraad C. Liebes Efter 
lebte. Kapitalen sial staa uksrlig 
men Renterne anvendes eftek Bestyrel: 
senS Stpn. 

Pan et i Odder nfholdt Mode a 

Sognereprcesentanter i Agrarforenin 
gen og nogle indbudte Masnd frc 
Valgktedsen vedtoges del med ca. 7 

ngoritet of de asqivne Stemmet a 

søge en ny Randidat til deerteedsen 
Denne stal være Agrar og Lilhsre Ven 
fttereformpartiet. Der nedsottes e 

Udvalg paa 12 Mond, en fm hde 
stommunr. Uan!get er fammenfa 
of Mcknd fra clle politiske Panier-. 

25 Aar-J Præsteiubilcenm fejrede 
Spndagen den 9. Dec. af Provst S 
demuan i Riemen-Hier fisc- Anmle 

Provsien var i DI-! en-; VI- Tkedn n 

Genstand for meg: «-..sr-1.kktmnl)e 
fra Provstietz Prceste:. Dr e. e Lsz Zte 
detS Menighed 

Den nne Nord lyssærd K arlgbera 
fondet hat nu bevikzeO 9400 sie- ti: 
den Etgpedition, som Meteotulogisj 
Jntituts Beisyres Adam ';T.-.:1;e«. 
Kobenhavn v:« esse-exze, og sosn ri 
blive ledet as Løjtnant la Cour. 

Et Mode mellem Hsjfkvhskerrere or- 

Ossieerer afholdtes fornylig i Odenfe « 

Der var indkaldt as Hsjstolefotftsutdek» 
Sehr-der, Astov Dets Formaal vo: 
den gode Toneg Fremme i Heeren. 

J Modet delt oge fern Hsjfkolentcrnd «- 

deriblandt 
og 31 Officerer, 
mandpt Weiss 
Kaptajneene Dahlekup og D. Petersen 
der mødte med Krigsmiwisteriets B: l 
ligelfr. 

hvoriblandt Rom 
Sehr-der og Alfr. Ponlsen z 

Oberst Lund sank: 

Modet varede fra Kl. 2 til over: 
Midnat, og Resultatee as de mang: 
Taler, der holdtes. blev, at meden 
Ofsicekerne erklærede sig villige til ai 
arbejde for den gode Tones Fremme, 
lovede Højssolemcendene at gsre derek 
til at udvisle Ungdommens Lys og 
Villie til at hjælpe med ved Landets 
Fotfvar. 

Foehandlingerne paa Msdet« der 
stal efterfslges of siere lignende Sam- 
menkomsier, var isveigt strengt for- 
teolige. 

l 
1 
1 

Svendborg Jndbyggetantal er nul 
11,226 imod 11,1()8 i Fior. 

Efler stdste Folletcelling hat Hel- 
sing-r nu 12,948 Jndbyz1gete, hvotaf 
6366 Mænd og 6582 Avinden Ved 
forrige Folletælling havde Byen 12,- 
391 Jndbyggete. 

Forleden Nat Kl. 12z blev den tysle 
Lolomotivfsret Cloose ovekksrt paa 
Vambtup Stationspladö. Benstre 
Arm og Ben blev stætlt lvæstede. Den 
tilstadelvmne blev bragt til Kolding 
Sygehus, hvor han dabe. 

Andelsmejekiet i O. Jslby udbetalte 
forleden Udbytte til Jntetessenterne 
paa den Munde, at man ved et Mtde 
i Galtkup Forsamlingshus lod nd- 
dele Konvolutter med de respektive 
Sammet i til de msdte Jntetesfenter. 
Vedlommenbes Navn blev raubt op, 
og san snart han havde sparet »Ja,« 
gil hans Konvolut fta Haanti til 
bannt-, til den naaede dam. Et Bei-b 

paa 622 Kr. blev i Følge LIMI- 
Av.« under en sank-an Man-vie op- 
snappet as en uveslommendh som 
stætt svarede »Ja« for en fravætende 
Jnteeessent og beholdt Pengene. Sa- 
gen er meldt til Politiet. 

Forleden drnlnede ved Roholdt i 
Odense Fiord Stensislet Motten Mel- 
sen og hans Svigersøn P. Nielsen, 

begge as Odense Ulnllen slete ved, at 
detes Baad, der var ladet med Tann, 

ivar fot tungt lastei og deesot sont 
Motten Nielsen der var ca. )0 Aar 
gl. efterlader sig Ente og 4 Bisen, P. 
Nielsen, der var 23 Aar gl» estetlader 
sig Ente og 1 Bam. 

Jslands Kvindesorening vil til 
Sommer gceste den dansle og haaber, 
nt svensle, nokste og finste Kvindefot 
eninger ville sende Delegerede for om 

mnligt at san dannei en lvindelig Firl- 
le: union for hele Standinavien. Kinn- 
deforeningen paa Jsla«d hat sikeget Blatt ,,Kvenna«. 

»Tet Forenede Dampslibsselskab«ss 
Dasnver ,,Vendsyssel« hat paa Reise 
im Bilbno til Barcelona reddet 15 
Rand sra en forlist spansl Damper. 

Paris-I Akademi sot de stsnns 
Kunster hat valgt Komponisten Johas 
Evendsen til lottesponderende Med- 
Jem- 

Den dansle seigivne Junge ska Bo- 
ertrigem Jngenist Rissen, som lar 
tatte rinsessen as Wales for, at hin 
blev Clavt as engelsl Fangensiab, be 
Rade — g stadig i Kapstadeir. Lcti 
Roberts stillede som Betingelse sc 
Friqivelsem at He. Rissen midleriidis 
stulde sei-lade Sydasrita. Den uns 

Rand er imidlettid bleven sng og hn 
"lte tunnet reise, inen Svgdommen e 

fothaabentlig ille vierte, end at ha 
·nart tan vende hiern. 

For en halv Snes Aar skden as 
ejste Smed Btnun sm Plongstrn 
ned sin Familie: Hultru, tte Sonn- 
a en Dattee, til Amerika. Familie 

sat bleven saa fattin. at Venner man« 
e hjcelpe dem med Reisepenqr. Nu e 

Familien i F. »Ribe FUle vendt til 
Zone og bat tobt Jakob Bondesen 
ilaatd i Plougsteup for ca· H0,000 sit 
Den ene as Sonnerne er bog bleven i 
llmerilm hvot han er prallisetendc 
Lage. 

Tet set vittelig ud til, at der e! 
lommen en Flol Hafer op i de kolo- 
Jansle Faevandep som betendt blev de’ 
iot nogen Tid siden fanget et smult 
itzemvlat as denne farliae Rovsisl i 
Las-I- Rende, og saavel for soin sibect 
Ir bei hnvpigt stet, at Batlekne tm 
)cerei kevne itu, nnar Fistetne loni us 

sot at regte dem. 
Fistetne et as den Mening, nt d 

tutevne Bnlter og bei docrline Filler« 
tyldes en Flok Hasel-, som opholde 
ig ube ved Uistevladsem 

J Fohe fidite ,yclletcellina bar Hol 
» 

icrk its-itzt anbyggere mod 4509 « 

Zjor. 

Fothenvckrende Toldforvaltet i Var 
Ie, Etatsmnd Riesen, er nfgaaet ve« 
Boden. Ten afdpde, der var Rinde« 
If Dannebrog, hlev 82 Aar gl. 

Ved Bronden fotleden i Matgatine 
Tabnllen i Aarhug flsd der en Mættq 
Oe smeltet Margarine ud i Auen —- 

nindft 200900 Po. Den famlede fix 
i Hunnen. og ByenS Arbejdere si 
tmvlt med at samle den op. 

En Fabrikant Litertinge lebte 47 
Steg-. Sag lom Agsitmncecixienten fr- 
tøbenlmvm J sit Selslabsz Jnterez 

se fordrgde han alt udleveret, ogsc 
Tet, Fobkilanterne hovde lebt, inen Fa 
Tdritsnnt sijtertinge havbe telefoiii7« 
spinnt Mønitedå Kontor, om Arbej 
oerne wankte saslgr. Ja hckfra blev de- 
so.1ret bekrceftendr. Spprgsmaalct vi. 
rtu blive forelagt Rette-m 

Ved Nørrebto RimddeL hvot den 
historisle ,.Ølunds Meile« i fin Tid 
beherflede ngivelfeme, hat nu Vogw 
«nand, Entreprenøt S. Petetsen ved 
Foretagsomhed og Dygtighed fuld- 
Ftckndig fokandret hele Plndsm Rundt 
Hm selve Mpllen, der staat endnu — 

uden Bingek — og i hvis »Hat" en 

Afdeling af Frelsens Her bot til 
Leie, hat nu reist fig store, moderne 
Bygninget. Her hat Eieren blandt 
andet indrettet en Monsterstald til 34 
Heste, foruden en Sygestald til 2 Heite. 
De svrige 4 Etagek er indrettede til 
Fabtilslolaler med ialt 4000 Ko- 
Alen Gulvflade, Betonhvælvingek og 
JJlonniek Piller. Der er thebrolceg- 
ning i Heftebaafene og engelsi Brolæg- 
ning i Gengen. Det stal eftet sag- 
lyndiges Udtalelfet væte den meft mo- 
derne indtettzxc Bognrnandgftald i 
KIthcLOh 

Pan Landbtugets Toldbeslyttel- 
sesforentngsfotenings Delegeretmsde 
vedtoges folgende Resolution: 

«Landbcugetö Toldbestyttelsesfov 
enings Delegerede, forfamlede til M-- 
de i Ksbenhavn den 5. Dec» udtaler 

Spuk-, new-se Merkm. 
Agntandltms reine ai dem Mad, M lioek of 

Ghe- ev, ecmhnsi sein-I for tat-I Mammon-, iom 
ist«-c ps- dens stslkaik os sum-man- unvequ 
auseaemlsq«-1«I"Iemsk. tin-» sssiv til as eher Iw- 
lille soe: «A Wem n« Vulk-«'. los-s enthauptet 
die-e Saat-samt- Stsfv i tqq csq muck- » Ae 
Iris-lenke til p»»o m Sfrism Adresse-: Dr s 
as. sum-ists G Co..t1bik.«.s», Ali-tin 

med Henblit paa de fremtomne Be-i 
tænininger fra Landbkugsäsiomii 
missionen deres Tilftedshed med, at 
Kominigsionens Mindretal lige saa 
del som dens Flettal hat mens, at de 
forbnnndenvcrtende Viiiaat for Land- 
bruggproduiiionen stotter Trinken om 

Tilvejedringeisen nf en essektiv Land- 
btitgszbesiyttelse.« 

J Rings-hing Amistaads fotnylig 
nfboldte Mode er der bevilget en Sum 

ztil Reitnurering nf Mindest-Etext paa 
sBoddjerg for Frederik den Sjettr. 

Den blev i sin Tid sat som Minde 
om Fiedekik den Sjeties Vefpg paa 
disse Kosten J Aarenes Lob er Ind- 
firifien, der dar graveteM Bly, spor- 
loz forsvunden, og Mindesmcertei bar 
i det hele inget et tei fotfalden Udse- 
ende. Det sinl nu fotsynes med en 
Mnnnortavlr. 

Masiinnrbejder V. Holritz, der pas- 
sede Mastinen paa Fetslews Papirfa- 
brii, Notdre Fnsnnvej, fandies forte- 
den Morgen Kl. 5 liggende bevidftlss 
i Mastintuminei, hdok der markedes 
en meget starrt Gaslugt. Han fsrtes 
ftyndsomt til Hospiiaiet, hvok det 
imidlettid viste fig, at Livet allerede 
var udssuii. Dei konsiaietedes, at 
Mnssinrummet var opfyldt of Gas, 
fom hidrskte fta lltckihed i Rotene 
den fotulyiiede estekladet Ente og to 
Bern. 

Sondng den 16. Dec. indviedes den 
nne Kiste i Brande i den vestlige Del 
af Them Sogn. Bistop Claufen, Aar- 
hus foretog Jndvielsen og famtiige 
Provstiets Priester ovetvætede Ovi- 
tideligheden. 

J Btofelde Siov i Natheden af 
Holbekk er der of en detboende Jckger 
fundei Liget of en Kvindr. Liget laa 
i en Grpr havde eftet al Sandsyniig- 
hed ligget der i fiere Dage. Dei er nu 

«vlnst, nt den nfdsde er en Pige frn 
Neqfirup Fatiiggnakd, der havde tjeni 
i Brofeldr. 

Handelen om Ragetup Savvceki et 

Ifier venskabelig Ovekensiomst mellem 
Zælqeren, Hi. J. Olsen, og Kober-en, 
titatsrand Haurowitz, gaaet tilbagr. 

Grosferet Lokange hat magesiiftet 
sin Gnntd Lillievann i Maul-v med 
Aaboulevard 58, tilhstende Nennule 
T. Lind. Med Lillieyang, der et dur- 
detet iil EIN-IN Kr» folget Inventar, 
Befastning og Afgrsdr. Den nnden 
skjendotn er vutderet til 110,0(.)() Fer. 
Overtagelfen stet straft-. 

ist wem for nrbejdsfsre blinde 
fwindet i siebenhadm blev Mandag 
Ien17.indviet 

———.-.-———- 

Beketning om Joseph Maikr. Nut- 
ket nd af Todan Eva-m. 

Folgende Beretning om den Er 
"1rin-;I,, Mr. Mater, 116 Bei-non St» 
!lkron, Ohio, hande, Inder nceften, 
om orn den var ftrevet ud nf en Ro- 
qan, on onxendstsnt den kan here- 
sesnndertin og næften utrdlig ud for 
stanne af vore Lckfere, Nigtigheden of 
set her anferte er has-net oder enbvet 
Tritt-L dn Mr Mater er nnerkendt son- 
sn Mond as aller besieste Rarakter t 

Beretningen om bang Erfarina lndest 
ned bang egne Ord, som folget-: »Im 
Imtrent et Aar siden blev jeg temme 
Jig sn,q. Jeg led af Sngdom i Ma- 
ven, min Fordøjelfe vor dnarlig, je-: 
snistede Apttetiten oq blev Dng forDao 
snagem indtil jen tjlsidst tnaatte qui-. 
tit Senag for godt. 

Lokqer bkev raadspurqte, on de qjor 
se okt, bdad de formnnede. men al« 
soroeeves· De Mediciner, jeg ton 
sjdtde innentomhelft Virknittg, v- 

Vennet m Naboer rnftede von Here 
·erne ad min tilsnnelndende kmabløfe 
TitftJnd Jetzt blev veerte on vertre. 
«q endetiq bsxd jer Doktoren om sand- 
fektdis at fertcklle min, kniest tneget 
'ænnere jen, badde at lede. Hitn under 
rettede miq modftmbende om, at min 
Tid Vnr tott, og at jeg liqe sna vel 
kunde kotberede mig paa Enden. Man 
vemgede hvet Nat ned mtn Seng oq 
ventede bvert LiebliL at Enden stut- 
de komme. Svng som jeg var, erin- 
drede jeg olligevek, at jeg i et reliaisft 
Blut-, »Sandhedens Rost« havde lett 
en Artikket om en Mond fra New 
York, som var bleven opgivet af Ler- 
getne og var bleven teddet ded at tnqe 
en simpel Familiemedtcin. En Rost 
fyntes at tilskynde mig til at gøte et 
Fort-g med denne Medicin, og med 
svag Stemme bad jeg mine Paar-- 
rende om at skasse mig en Flotte Ku- 
riko, hviltet de ogkaa gjotde. Fra dete 
Øjebkik var jeg reddet. Jeg begnndte 
at tage Medicinen og var bleven givet 
tre store Dosen strend nogen Birk- 
ning blev bemerken Jeg havde en 

Fornetnmelse, som om noget umste- 
rede t min Maor. Medtctnen syntes 
at tkcenge sig frem gennem Jndvotde- 
ne. De opsamlede Gafer begyndte atj 
komme ad, jeg sit den fsrste naturltge 
Aal-nim, jeg hat-de haft i lang Tit-J 
Jeg faldt i en fund Ssvn, og sra denl 
Tid as atk det hurtig femad.« En 
Stand efter begyndte jeg at kunne nn- 
de mine Maaltider uden at fsle no-L 
gen Ubenageligheder. Mtn Stykkef 
vendte tilbage, og jeg var fnaet tstand 
tik at spadfere ed nn ned i min have 
oq gleede mig over Guds sisnne Na- 
tur. J Dag kqn jeg slcde mig ved 
den bedste helbted, og alle samtnen er 

T 
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forundret over smin F- revelfe og 
Redning fra, hvad der f den vis- 
fe DIE « 

Mens fomnstaaende uden Tvivl paa 
en ovetbevisende Maade viser hvillen 
udmærkede Egenslabet Dr. PetersKus 
tiko er i Besiddelse af, saa ek paa den 
anden Side denne Bereining itke merk 
nur fvatdig end hundreder at Zig- 
nende Bereininger om Hclbredrlser, 
der er bleven modtagne as Fabrikan- 
ten af denne Medicin, Dt.Petet Fahr- 
ney, Chicago, Jll. 

In u Vbrtnr lnrusmtmr »Im-» ywlcis 
u 8 Ists-sun- «-N(«I. Animus-L muss nd- 

IHc-10-. etwas-It titscælsss macht-c 

hoassissls us u-- then-» 

p sit-n (scssusq·- C csiiu — 

Arm-sauer i IanmaJk bekam-s as 

Kgi. Dunst VI(e-.Usoninl, 
Theo. Olsks», 

Drauf-m Rebkqssw 
k- 

»» 
-:D 

En ndlært Sygcplcjcrskc 
for tasuer om siu tsrfariug mcd 

Dr. Grcchs Nervura. 

X 
nun-Iet- Nrnsh Ins. Axxm a. new-sus- 

Mts Annie W. Tuz a 0 Et Wen-les Simi, Bofi n, Neig, bat i fernten Aar va- 

kei ansoi j m Sycezlexetske 1 Beitan »Ihr-munter wildes Aufselsei sin Profedsion et me- 

get wi. km heim-s wenn-g om h. meenes Nenn-m Olods og Jiekoe wgemivdeh at bist 
u knien Etwa-»meine e. dicht at not Octydmckk 

M s. sltqanu fHk.: 
»Im led of O frevms 1 were end f re Mut-neben oa jeg blev bishmdlek as tke forffels 

lige Nimm Ins-n same sagen Quid-ing. Som sit-see Isnluqt met-eventu« Beim-r nug til 
sn tust e Te. Gut-« K Ismuco Mod- og Ame-—1«ct(.etiitdde1.br«tltetqu ciorve, og 1 MS 
nau our jcg en Mk vcv til-e. Lin non-m m er im Aar Hosti, hoc keg im itoen vom 

plagen m se » c ne. 

»An-I Sonn Leb hast-des as Rheunmti me, og ieq meidet-e bende til at svrfstze Tr- 
Mieeneg Ase-ou a, h- He- hun Impe. ou tand- nok ru:d1niq. sog ums-Ja Pt. Wenn-«- 
Nm um iosn eu Vun eng- Naoe nl m g og i« a: be um dek med wurde-J- 

:Iiheunsa:tome et en Hohn-Dom Uttfulatninen smliinneo san at Vlodet btiocr 
Inneft nende oa »rent. Tt Mceestsö Nimm-u both-edu- leeumanonse usd at gen-spukte 
de nnmmle Filimnkk i a nt est wobei-n Brust af beste quemscmet vtl be use, at Hyg- 
csommen wrwuxdr.. If sent teuembxut III-sind Ue osckek Or. Wie sie's Nenn-ca Nod: oq 
Mut-e- kasgemsbdel 1 com-n reckt-ne Ie misd Natur«-w Yo e og Iotbtsngec M vorige But- 
nmq ved at Isde oa beuge V sei-Nummern Ist er et Id e.t äloiksmsnd i mmk man er 

sen-un o« ums-meet, «g Wer hu ouuqaa relsz medic-Ue ji«-ask til at beten-« de snjqende 
Suudomme dersdxtikugsr Many og Wust-»O no og Nov. Te to· kr. Genie nimmt 
Aar at rpvmxe og uidkommsngne den »kom- vom hin ilutseltg hat eslbuot Werden iom 
Ren-um« og hanc atmen .e og qckue A buoc cr blevet drum peo des Untat as lihne, iotn 
.eInIe Mit-m hin «1emdmgtiknR.ts kk nf Aar. 

Hvig De livee -i nagen Ikomil Sygdonh suq Tr. Gemis- Raed,dek give-s 
Tit til alle Its-. net tm- dee « der Eim- ellee lieu-end Dem pecionliq til 
time Akt-esse, 35 W. l4sh Zum New York City Te. ereae hat kam-et 
Basis-Ist Lan hins- Inceke Tem- 

Festen lch mit frir Tilvud til dig og alle! 
KI: inni- Mt » Voll, a!1-les uhes noqu Wes 

fest-·n«,«1 .:l- U suscr Akt-u Inc- Geistes-Cap- 
tIH s aninsn -:-I Lust-num- lzcsmsis Qsc vku III, 
t.I-«--.J«: -utlt.k:·071« Entoz-usqu 
«11::"-I.-11«v«.’e k·lt1us»kr,«(ml!di·r ui Inst 
« s ..s-«s us J Lan fu«-T if s feäk sie-T ak» uns 

Tst hOs .- --r« Inst .-t i ruhe »I, r. 
;!«’. nutdnsw J ! ice txt-, is« sss NO 

s.xe«: .r zum »Ich-nn- 
sr i·s .’Is1·i«e ss s » s? ·!.’kl-i ?««l.. »Is- 

(:I· c- In -" 1·---p:-atits ·-t: -.Y I« I Hsz .«--· 
1.«1"(.«-. L-· l.s..« erk: z. n.;:.-1ti.; 1--;e :«-·«-Hs 
1«ss.-s. --(Ik.vr:I-I »Es-« 

P« H- «:- ,- :«· ins-st» s »s- r.,·»«.U-«1I«s-,1«I 
tsaT :« III-« --:.J,I:.;::;:7:.:1q.-kt-k 
r··.r «.«1. « LssIWth H-- It ku! Ruck-f- 
link ,-- k» »Um-! LH I :«1 Its-r chrHsidsn CI 
1«-I.ts r:, «-»«:«-«-.t’l kIIU "ss’I)k -II.«Y List-UNle 

:-1,1«I"(’«.-»II«. ..-e JHI W s T Ist ·«-I TUT« ·’« k! ’«"s :11«1M17», If IT Tu.n(-« Jkop « sp- 
ski I,-«..:s.-!«1 ins-: t n »i. H »Du e.tl(:«s hil- cr .-:1-k·. Im »Ist- edetsrsulznissslq 
·L-usf-«1101tu.«e.i g-.x-.1 n«!! 

III ssdkL II u s Tons st! U INDIle vihm !-· » m- »Mode-, Trsm by ist-» kujkp Its-d n. 
net-·-’ks»1!·s.1»V!-H g indi( »Hm-nd si«.e1.r luthancyk full-. --qs»«-». 

Dis-« -.«««tr »Hu ,s« e ui a Optkt1eI:13:-m'k«tuirr k« Ist-O rq u muss lefun e ers-usw 

d Z un lt sk, k- xeqbesn sc » til Ist Uhr-U- Inn Fuss-»- kqsn -k» kn-; kmmtv 
»Ist I « it tun zz « .:(1«.-s .ei m inn- Gisb späös is«-«.’«.--...-,.«.»..««1km. «1z;«-.««u« 
v »le tak- ins s must » Iilllaasi I k- k Initnnnessmsk » is Luxus-»w, »spi- wwc mit-km- 
Ixe I »Ur Shsf r; » n It e Anm- e( gskup tu »O s ketr e -U-«q 

m,«,«l »Hm «»,., m» zuwka im Its-! ask-Hase dem M alle Man spinnen sei Ah J Ir ist« um«-km d »Um-a Ifmekr New lind-s 
r se s h« ssx um: Hinz-, sq « kn d tv i- n We me -"»« fis-v W 6 Kum- Ist ost« I. surv, Iris-» « 

W« m« at im Li-( »Hu un caku nagst qom Tosess Hirn-I- ses hu sum u m «im.,,»-,· «sp»· 
Hm h k u n »zum c, « H-- » .s m c sq » II-! YOU ie 10 se Hunde U« » k» h«p«« « kekspns 
I-; Jst-! «-s en :.r szik Hseg ihn-c hum« rl cslcx "«--- y-«e".umk m k» kspzk du« ,H», ». 
on .1«1!- «. « fbc kiks Ule bus- sz stdiiu Am Wisse Hm »so next-( Isukl clnhimnllas os » s- 
m- L-««- Wen m» Mk-( huc. 

M- Mit- .k II Verla- Cok tu Muts-, »nur-: 
»nur law-m st Lan-u M du«-r n txt-markika soc-Mk 

N(«Itt·ts,-l)inno, Mrs. M. sommars, M. -. p» M» U. s. « 

Sirt nyt og ian Blob i Vsnfeflokkus 
seh at M nogle If Mad- Lakfenc 
cgie liassrqhtge Hintr, og fvrstqi dem u-, 
mens de et st inq, faq bat Te dem, non 

Aug-luden kommen Pan dsune Tis of 
Acret lalgei de billigt szsie Hunn- set 
fremchde ca bebte Afgstoduknon i es 

Flok of ctmsndelfge Honi, og hoc-II, der 

hat æglt Nur hins, da vil faavanne det- 

vtd fort-rotes tolle Pol-m- unJ Markiugr. 

Abt-Her om fwbvanlig «- s,««.«««««« .« , .» 

Mqu qus cu, wes- Tag-sah ccazk co» Im. 


