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maulet am sAnlæg as et Dobbeltspok 
mellem AarhuksStandeebvtg og 
Aarhus——Rande1-s til en par-transzen- 
de Nsdvendighed, og det heddee sig nu 

i Folge »Am-us Stiftgtidnve«, att 
Statsbanerne for Alvor tænlee paa 
at gennemfste dette Projekt. 

Sagen var feel-den Dag til Be- 
handling i Ariel-us Bytaad, der havde 
modtaget en Sieb-esse fta Stamm- 
netne angaaendeForholdene ved Aal- 

has, naak Peojeltel om et saadant 
Dobbeltspot steil udfstes. 

FTilbage til Franzos-alt 
Jugenisr Emil Schmidt af Reben-» 
havn, der deltcg i Forsvatet af Laby- 
smith, og spm i lengere Tid fme op- 
holdt sig hjemme for at afvshte Begiq 
venhedernes Gang i Sydaftila, vil i 
en ncer Fremtid begive sig til Terms-J 
vaal for at genoptage fm VirlsomhedJ 
som Besiyrer of en of de stote Guld- 
minet ved Johannesborg. He. Schmidtl 
hat neinlig for el Poe Dage siden 
modlaget Ordre fra London om at 
holde sig rede til Aftejse, hvillet er et 

ydeeligeee Bevis paa, at man i Eng- 
land nu tret at vekte ncek ved Fleiqu 
heldige Afslutuing. For sin Qlfrejfe 
vil ban holde Bryllup med en Datiet 
af Kaptajn Pødenphant paa Freve- 
tilsbotg. 

Dr. Finfens K«ut. En franll 
Lupuspatient fandt for et Aue siden 
— tollet vceee Peinsesse Maries Vet- 
villie — Optaqelse paa St. Jofefs 
Hospital og gratis Flur paa Finsens 
Jnsiituttet i Fiobcnl;:1vn. Fluren hat 
nu varel over ei Aar, og Patienten, der 
as den fornemfte fronsle Dermaiolog 
Bcknier erllceredeg for uhelbredelig. 
set med Gliede sin fnarlige Helbtedelfe 
i Mode- 

BlodckegH Cn Nat midt i 
Matts faldi over LollandsFalfter 
Regn og Stie, blandet med meget sint 
todt Stan. Tof. der hcengte til Tor- 
ting, blev aldeleg tilsølei. Alle Vegne 
efterlvd Sinken et sint Lag Dynd. 

Ogsaa fra Hambcrg og Holsien 
meldes om stæekt Einfalt-, blendet 
med graalig-gult Stim. Hambotgfle 
Vidensiabsmeend hat anders-sit Sis- 
vet, og mener del lommee fra Jslandä 
anlanet. 

If Sodc r1ylland 
Valgt til Lceter i Weinw- 
becl Stolexcrkee Hausen i Tires- 
lnnd er af III Anspgeke bleven Valgl 
til Laster ved Borgerstolen i Wand-Z- 
beck. He. Haner hat besøgt Semi- 
nariet i Haderslev. 

Fite Kalve i et Aar. En 

Ko, tithørende en Lanbmnnd i Hum- 
trup hat i Fjor toelvet 2 Gange on 
hvet Gang faaet to Tykelalve, sokn 
alle er trivedeg godL 

O v e r l s r t. Da Msllertnsl Jst- 
gen Hübschtnann fra Toftlund forte- 
den Akten kørte Ined fnldt Las-s ind nd 

Byen, var han saa uheldig at falde af 
Vognen og ind under denne, faa at et 

Hle gis over hans ene Ben og tnuste 
bette. Den tiiftadekomne tsrtes i en 

lidende Tilsinnd til Vcnndrup. 

Dsd efter Dansen. J 
Flensjsborg sordfæstedes foelcden en 21 
Aar gcunmel Dotter af Ente Haufen, 
Den unge Pige var til Bat og døtje, 
da bun var kommen hieni, af en Och- 
jelmnmelse. 

Tysk Belingelfr. H tnll 
Blad strivek om Ejendomisbnndelen i 
Rabdruey hvorved BHTIINaUnJ Gamb, 
der i fiere Slæntleb hnr vcetet i tyfte 
Ein-es Vesiddelse, men nu er ganet 
over i en danst Mand, Peter Sei-its 
Eie: »Dette Salg er overordentlkg 
at beklage.« 

En Difettnntfoeestih 
ling goves fornylig i Foldingbw 
Foefamlingshuö. Der spilledes de to 
kvitke Styllek »Valbygaasen" og 
»Alle Nitouchi«. Bag eftet gaves et 
Ievende Billede, soeestillende »Not- 
ben". Stsnt Forestillingen tun var 

for Born, var der for en Sitkeeheds 
Styld (!) alligevel postetet 2 prsjsifke 
Gent-armer ved Grausen. 

Redattse Mathiesen fri- 
ken vi. Flensborg, 18. Marti. Ne- 
daltpr Mathiefem »Modersmaalet", 
ver var fantcaget for indirette ved 

Sammenstilling as de forstellige Dom- 
me i de Fku Wildeneandtsätabbeske 
Preisesagek at have sigtet Foemanden 
for den hadetölevsie Bisiddetet, Olme- 
tetzraad Matten-, for Pattiskhed, ce 

i Dag bleven fesendt of Laut-retten 
Stnlladvokaten havve fotellaaet 6 

Maonederg FerngseL 

Sturm-, new-sc Mæud. 
Ill- amndllae ist-»k- ns dem Mad, kn- Hvssr as 

Grundes-, milden-niqu for mbt Mammon-, laws 
t-» ( raq Der-s Lin-um« oa Unterlaqu Mantua 
o qusmlms Wär-Hm Ins-N Mis- Iii od eher vor 
li e Brust «A Wust-pag V--Ir-". fom nmlmndlkk 
visit Simon-time Etsiv i kam oq tut-Im » s« 
Heimaka til Ins-to for Zins-et Ihn-Cle- Dr. W 
o« Stunden «- co., Shiro-ask Illinois 

En fortvivlet Furt. 
As L. K a 1 i s r ex 

Motten paa Banegaardet ringede 
til Afgang, Lotoinoiivfsrer Mattern 
tysfede sin Huftru til Assied og sprang 
op paa Mastinen, der strals efter sat- 
te sig i Bevægelfr. 

Det Sied, Toget forlod, beliod iun 

nf enielte ensoint liggende Hase, der 

tjente til Boliger for Jernbaneembeds- 
meint-. Selve Bauen blev nceslen ade- 
lultende benyttet til Kot-g- og Golds- 
transport; tun sjoeldent forvildede en 

reifende fig hen til denne enfomme 
Egn. 

Delmane, der var Reisens Maul, 
laa 25 Mil dorte, og da Toget var 

tommet deriil lob Signallloiten, der 

forlyndte Jernbaneperlonalet, at Tie- 
nesten var fotbi for den Dag. Nat- 

ioq fandies itte paa den Strælning. 
Mattern var losselfat med sit Lo: 

lomntiv atier til zilollen elleve. Der- 
oaa sendte han Forbøderen hieni, for 
at han tunde fove i Mofiinhulet et 

Par Tiinerx thi om scls Timer git 
Juren otter tilbagr. Mattern selo 
vilde opsoge et Verishiiå, hvor hun 
var filler pan at mode nogle Belendt:, 
med bvem hon lunde snatle til det nir- 

ite Togs Afgang. Den ncefte Dag 
var han fri og tunde faa Lov til at 

fove ird. 
Da han tom til Stationsbygnin- 

gen, mødte han en Assistent, der stand- 
fede hom. 

; »Det er godt, jeg trcrsser Dem,«; 
habe Acsfistentem »Jeg vilde netop 

oHisooe Dem. Her er et Telegram til 
Dem « 

»Et Telknrain til niig?· spitrgte 
Mattern forbcivfet. 

»Ja· Ftom nied ind i Veniefolrn.« 
Maitern nobnede rystende Tele- 

grammei og laslte folgende: 
Stationsforvnlteren i Delmone an- 

inodrs om at mebdele Lotomotiofører 
Mnticrm at hans Born er blevet nn- 

nrebet nf Difteritis. Lcrgen er itlc 

lijemme, og der er ingen anden Hiælp 
i Hirt-heben Leid Mattern brinie 
Doktoren fraD Dclmnne med, naar han 
lonimer lijeni i Morgen tidlin.« 

»Min Dreim. Min stallels lille 

Karl!'« stonnede Faderem 
»Der er itie endet at gøre end at 

Venle rolig on lmabe bei bedlte,« fagde 
Assisienten tantefnldt. Rossi-S 
imiblertid at fode. Jeg maa af Steh 
on lulle Koiitorct. —- God Nat. For- 
haabentliq gant alt godi?« 

Mattern ltod dernde i den beig- 
morte Nat· Stormen hylede og pi- 
stehe Nennen ned i Ansigtet paa hom. 
Motten var tolv. Mon hans Born 
enbnn var i Live? —- Knnde Lcrgcn 
ovcrhovedet i Morgen tidlig endnu 

bringe HjælPZ —— Bilde det iile vcere 

for sent? Htm tendie godt Sygdonk 
meng farliae Starattcr on oidite, at tun 

hurtig og cnergisl Hjcelp tnnde fjerne 
Fami. 

Nogle Minuiter stod han Weiterge- 
lia liensunlen i Tanler. Sau man 

bebe han sig hurtin op og lob hen til 
Doktor Sargocs Bolig, hvor han rin- 

gede paa. 
Lcegen lutlede Vindnet op og spurgs 

te, hvein han var. 

»Lolonioiivfører Maitern,« lob 
Svaret. »Mit Barn hat faaet Dif- 
teritis.« 

Doitoren tastede Gabedorsnøglen 
neb, i det han soc-rede: 

»Mit Døren op og tom l)crop. --— 

Satt tin-der jeg mig paa imensf 
Ei Lieblii eiter ftod Llliatiern ov» 

for Liege n, en ung Mand, der nylii 
hnode bosni sig i Cis-men. 

,,Beslrio inig Dereg Borns Til- 
iicnid,« snsidr Lagert, »fo: at jeg tan 

vide, hvad jeci flal tage med mig. Ved 

Difieritis kirrlder det om at hanole 
hurtig. — De bor oel her i Byen!'« 

»Nei, Or. Dotior,« lonrede Mat- 
ieen, og fortalte i Haft, hvnd der var 

stet· 
»Men hvorfor lalder De saa pag 

mig midt oni Ratten, nanr Toget dog 
lørst gaar i Morgen tidlig," fpurgte 

lDoitoren lidt utaalmodig. »Jeg ian 

«jo bog itle gore nogei. 
« 

Rom med mig, Hr. Doktor,« bad 

lMatterm medens store Sveddkaabet 
perlede paa hans Pandr. »De tun 

stelle mit Born, hvig De blot vil. 
Uden for ved Stationen staat mit 
Lotomotiv med Dampen oppe, om en 

Time sprer jeg Dem til min Bolig —- 

og de frelser mit Barn.« 
»Er De forryitli — Nu, midt om 

lNatten, vil De tote 25 Mil med Deres 
Lolomotivl Uden Signaleri Ved den 

fsrlte Station lober Mastinen jo ud 

af Sporet, da Stiftesporene sont-syn- 
ligvis iite staat rigtig.« 

»Du hat ingen Fare —- ito De miq, 
Or. Doltort Stiftesporene er all-rede 
stillede til det forste Tag, der gaar i 
Morgen tidlig, og det er jo mit Tog 
De tan ganlie rolig folge med.« 

,,Men Leddene et jo itte luitede, og 
dck der paa denne Tid of Ratten itie 
ventes noget Tvg mete, vil vi tunne 
mode Wagne, der da ufejlbarltg vil 
bltve tnulir. 

N,,e-j, jes sendet jo Bejen laa ntje 

og vil Passe paa ved hvett Led. J det-J 
te Bejr vit der næppe vceke nogen un-» 

detvejå.« 
Men det, De vil gere, strider jo al- 

veles mod alle Foesiritstet og Jn- 
ftrutferi De vil itte blot miste Dereä 
Stilling, men De vil ogsaa vceke an- 
svarlig for alt, hvad der tan fotefal-- 
de undervej3.« 

»Hvad brydet jeg mig om det, naar« 
jeg blot tan frelse min Drengt O, De 
tan hielt-, hvis De vit, He. Doktor. 
—- Jeg bsnfaldet Dem: følg med 
mig!« 

Doktoren indvilgede til sidst og be- 
fteg Lokomotivet med Mattern. 

Som et Spøgelse fløj det gennem 
Natten Mattetn havde itke vætlet" 
Fyrbøderen for ilte at vætte Opfcgt i 

Mastinhuset. Efter at Lasgen havde 
taget Plads i en Krog, heeldte Mat- . 

tern en Kande Olie paa Jlden foe at 
bringe Mastinen i hurtigete Gang, ogI 
den susede af Sted med uhnggeligt 
Fakt. Stiftespokene stod rigtig, og 
Haftigheden blev stadig starre. 

Doktoren var falden i Sonn, og 
Mattern var nafbrudt bestæftiget meo 

at holde Jiden vedlige og regulete 
Hastigheden I 

Allerede havde de passeret den sidste 
Station, og de havde endnu tun suv 
Mil for at naa deres Bestemmelseit 
sted. —- 

i Da mærtede Mattetn pludselig, at 
det gav et stcertt Ryt i Mastinen, og 
i det famme harte han et fryateligts 
Steig. Han sprang op of sin bøj 

l 

Stilling og saa ftg omtring. Veo1 
Stæret fta Lokomotivets Jld kunde 
han se, at de lige havde passeret en 

OvertørfeL — Men nu sufede de al- 
letede over i Mørlet 

,,Hvad var det?« sputgte Doktoren, 
der var bleven vcetket ved Striget. 

»Aa, itte noget —- Sandsnnligvis 
en stor Sten eller noget lignende, der 

hat ligget paa Stinnerne,« fvarede 
Mattern »Hm et Par Minuttet ct 

vi ved Manlet.« 
Metanist sagtnede ban den void- 

somme Falt. Han ftod som i Demn- 
mex det uhnggelige Strig lød stadig 
i hans Bren. —- 

Han tunde not tcknte sig, hvad der 
var stet. Et eller andet Koretøj var 

riet text tvcerg over Vejen, og han hav- 
de altfaa foranlediget en stor Ulytkr. 
—- Hvorledes tunde man ellers for- 

ttlare Fg Ryttet i Mastinen og det dek- 

·pan folgende Steig? 
»Na tom de til Endeftationen. 

Mattern kunde vel i Mortet ilte se no- 

get; nien Hufene i hans Fedeby var 

ham dog for betendt til, at han kunde 

tage feil. Han standsede Lokomoti- 
riet og git med Lægen hen til sin Bo- 
lig. Hans Huftru luttede op. 

Dkengen var endnu i Live. Mat- 
tern saa ind i hans blege Ansigt oq 
harte hans pibende Aandedrcet, me- 

dens det ftygtelige Steig fra spr end- 
nu lød i hnng Sten· Og nu, efter at 
ban havde nnaet Mnalet, slapvedez 
hans i de sidste Timer til det yderfte 
fpeendte Nerver; han vaklede og faldt 
bevidstløs om. -—- 
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Dei var hojlys Dag, da Mattern 
alter vaagnede7 men hans Hoved var 

fna tunat, at han slct ilke lunde hufle, 
hvad der var stet. Haan Lemmer var 

centnektunge, san han itte lunde tøre 

siq. J Vcrrclfet, book hcm befale fii1, 
herstede der Dodsstilhed. Han for- 
sogte at løfte Hovedct mcn formen-M 

Hm- faldt stomxende tilbage paa Pu- 
Len. 

Hans Huftru havde Vcl holt ham 
Musik-, thi lnm tmadte sagte indi 
Stuen med et bleqL sorgrædt AnfLHL 

»Hvor jeg er Alad over. at du all-T 
bar del bedre,« hoislebe hun og bojcde 
sig ned til darn. 

,,.5;)vorledcs gaar det med Drengm 
--— levek han2« 

»Gud vcere lovet, ja. Var du kam- 
men blot en Time senkre,,haode lnn 

zværet fortabt? Nu er Futen over-- 

staatl, siger Doktoren. Han er nnliq 
bleven kaldt til nogle Folt, der er for- 
ulylkede ved Overlorslen. En Mund 
stal vckre bod, og to Kvinder et haardt 

.faarede, siget man. —- Men forsøg nt 

Iat sove. det ee den bedfte Medicin for 
dig. Saa stal jeg vække vig, naar 

Doktoren kommet igen.« 
Hun lyssede ham lærlig og gil ind 

i Sidevcerelset, hvor Drengen sov. 
Et Mennesle var allsaa blevct 

dreht, og flere var blevne faakede, DJ 
det var hans Slyldl Nigtignol haooe 
det ille været hans Hensigt7 han havde 
tun tænkt paa sit Barns Frelfr. Misn 
hvad Ret havde han til at tage et soo- 
dant Ansvar paa stg, da han dug 
havde vidst, hvilte Folger der lunde 
opstaa derqu 

Fortvlvlet reiste han sig fra lsl 

Leie; hcm Bunde ikle holde det ud lern- 
get. Lasten i Verelset var lige ved 
at kvcele ham. Han gil med vallenbe 
Skridt ind i Sideværelset, hvor hans 
Kone og Born lgm og sov. Han be- 

tragtede dem i Tavshed, medens stote 
Tautet tullede ned ad bang Kinder. 
hoc-d stulde,der blive af disse to Poe-« 

s; 

erner, der var ham det dyrebakeste i 
Verden? 

Langfomt git han attet ud af 
Stuen; han vilde itke se sine leere i OE- 
nene. Han aabnede sagte Deren og 
stod i ncefte Øjeblil ude paa Gaden. 

Den frisle Luft syntes at gøre hain 
godt. Klolken flog syv fta Taum- 
uret; det var endnu tidligt paa Da-» 
gen. Metanisi git han hen til Ma-» 
stinhufet for at se til sit Lokomotiv. 
Det ftod paa sin sædvanlige Plads. 
En af hans Kolleger havde aabenbart. 
ført derhen. Han betragtede det med 
en ejendommelig Fslelse og begyndte 
at undetsøge, om det itle paa den vilde 
Furt hadde taget Stude. i 

Da horte han pludselig en høj Lat- 
ter bag ved sig, og da han vendte ssg 
om, opdagede han en af de Arbejdeke« 
der bavde det Hverv at tage Aften bott« 

oa tænde Jlden under Kedlem 
»De vil vel se, hvorledes det gaar 

med Deres Steg?« sagde Manden 
spøqendr. 

»Min Steg? —- Hvad mener De 
med det?« 

,,!Itaa det maa jo have vceret et or- 

dentligt Stod,« fagde Monden og lo. 
,,Tet und mig tun, at Mastinen 
ilte tom Jus Sporet. De«forreste 
Hjnl var fnlde af Haar. Jeg hat ren- 

fet dem og trulket Knoklerne frem of 
Allen; det var Stabe for de prægtige 
Telllck —« 

Med disfe Ord tog han Refterne a? 

nngle Hjortetaller frem og vifte Mat- 
tern dem· 

»Bei stallels Dyr tæntte del ille 

paa, at det paa sine natlige Stkejftoa 
slnlde mode et Lolomotiv,« vedblev 

Arbejdeten. »Det vilde formodentlig 
leihe over Bejen, da Lokomotivet kons, 
oa det blev blendet af LygtenH Starr; 

saa blev det tøkt over.« 
Mattcrn nandede frit. Det SMA, 

;der l)avde lydt faa fryatelig i hansi 
IL-ren, havde altsaa vceret det døende 
IanH Steig! —- Men der var dog fo- 
refaldet en Ulylle, ved hvillen et Men- 

nesle var bleden dralzt og flere andre 

faarede. Var han vaagen eller var 

det tun Feberdrømnie? 
Enten gættede Arbejderen Matterns 

Tanlek eller ogsaa dilde han fortcklle 
lmn noaet, han ille fyntes at vide. 
Hin vedbled da: 

»Vor Kollega Kerl hat haft en uhel- 
dig Reise. Da han i Morges lørle 

Iud med dct første Tag, ftødte hnn —- 

riqtianol uden sin ean Styld samtnen 
med en Forpaaters Bonn. Fotpaa 
tcren havde felv luklet Leddet op for 
at komme over Vejen for Toget; men 

det var da allerede for sent. Heldig- 
vis havde Keel bemættet Futen og 
standset Lolomotivei. Hunde han 
lørt med fuld Fakt, vilde de vift alle 
være omtomne. Nu slap de noch- 
lunde heldig derfm Manden og et 

tBarn sit tun lette Saat, og Heftene 
Islap ogsaa usladte. Vognen blev der- 
Iiinod odelagt —- Men hvad er der i 

Vejen med Dem, Matter11?« 
Arbejdeten bavdc god Grund til at 

undre fig: thi Mattern var falden ham 
pm Haler og tnsfedie ham under 
Gtaad og Lotter. — 

Lolomotivføteren blev af sine fon- 
satte ftraffet med at miste en Maaneds 

«Løn, hvoriinod man i Bettagtning af 
ISagens Ornstcrndigheder itle reiste 
Ividere Tiltale mod ham, da man hav- 
«de erfaret, hvorfor han havde vovet 
Hden fortvivlede Fakt. 

—- 
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w. sende- d t subage til os-; cnco en Ordn- pua et Epo- 
rutinugin stut- 

WALLMIE sUPPLY (’-0., 
851,zl«’ll«"l’ll Ä Yl·).. Ull ICÄGU Ihr-. 

The PMSUNS FEEIEZ en s Qrsuksea 
17 af Vecchio storstc Tærfkeiunskimäompagznicr skrlqcr Parsous. 

isik I-; s -,..-,.- « »»·(, -».» Aufl 
s« » 

.- 

Vor uye automatisic Engine Tender kovlcs permanent til 

lzvälkcnfomhcljt LandcvcjssLokonwtiu 
Sims- lmgover sxm ve! sum freute-den Knpxkcitkk OtteTønber Band os: et 

balvt Ton Kul. Den purgtikstis Eing, Te hat set. Stiiv efterskatakog og Prisci. 
Missouri Binul Gutt» G self Fest-tim- C()., 

NEWTON, IOWA. 

for. 

Høneti 
fanden 

Wale 

efter 

s— 

»U- lig nu 

Om Ruchg nimer som sædvanlig 

Mads 

mentsPrøvcn). 

Frev. A- Johnson«. 

Mads Lords-h 
WITSTlkiMNFlL(,«-l·Jl).XlH’-().,1()W.X. 

En Isy og For-te Citculme scndcs fo- to 2 cexusz Zinnas11cr. 

L a r se n Z »lille brune 
er Vejet og prøvet, men ikke 
for let (man erindrer Govern- 

Fred. A. Johnfo-1, 
slriver om l)ende: »Mads Lar- 

sen, det er nu 9 Aar siden jeg sendte 
Mageng sra Din .Oønsegaard. 

Jeg hat sier den Tid sendt cfter Æg 
hog flere forskclliqe Hønseavlere rundt 
om i Landet og tillige fra faadanne, 
som hat sOrd for at vccre de bedste, 
men jcg opnaaede aldrig at faa et sga 
godt Rcfultat fra nogen af disse WITH 
som fra dem jeg fik fra Dig. 
gobe Høns selv, men har dog ikke op- 
nanct at faa dem op til den Grad, som 
Du har faaet Dine. 

Jeg hat 

Vær saa ven- 

igen at sende mig saa mang- 
Æg smn indlagte Penge vil strcekke M 

Send dem saasnart Du lan. PMer 

øster, læs mit fric Tiled til dig og alle! 
Musenbctiiltpr. Post, aldclez »den siegen Be- 

lostnismtil alle uriudrk i Von-m nun Sen-behand- 
ling i »Hu-mutet for Embsmmr. frei-ist«- for von min, 
titlincmed ins dimudiqe Optimum-Irr 
km mit net Also-lich til Winkqu inm licht af schin- 
dkfisgmitksmt Ilau tnmc rdkrfclv i Hirn-met udm 
Luslclfj .lp. Tot Inst kcrrrth at sichs-Ic- det, os 
muss J da Ist-Mem- rrskr til -«.t Him- vcd, ha rll drt 
kiusk sti- rdrr irln Uns-id- mn »Hei-. Tot Nil itke hiner 
kvcs i oder— Runda Hm lur tsn iklc til Eul c, me- 
lnsrt..i1.(sr dsnncs «1-«11«Wmn.n f«it scr 10 Tages Be 
lksndltstc4. Im hislls (sd(«1«i:1r.skkunli· og usw-, m ble 
Tot-m cistssnksirnsrljr us Ni.rm»!unsd, as eu ivevs 
nimm-nos- Jnrc Inn-Her i Minmm Wes-Mach, cu 
hsnlusnscs szlkstir t. nzxs :iin;«.mk«n, Imin til at græde 
Umwan -!,«Tr:·11u-dclm«k-Ist Te lmk Lettkrrrbasa 
(.x"nib«-,Flul«, fu«-tm ins i Erit- clusr :"ebsi1ldcn as 
Unmut-wem fis-ja- mst Nin- sotlidt kllrr imsttefulb 

mamlkdliq Nklsfvliez sumars cltcr Vækst l Moden, da tlxitriu M s. E· M. «-«;ounn.-r-:, Roms Ton-se, Jud» for 
frl Osminnskur Zusiqu foutdm mi« itslu er blevsu hclvnsdksde vorm-tu Im milder disticnalmlnvkslls 
Pakt-I l P: stxu udm stogct pa-Itky!t, 

Tit Wort-c- Iom h r Don-e- vi; Im mcddihs sc sinnteleessunemidch sont luslisrekser Hostie Floh os smerfcsuld rllcr III-Kislicscrsfia nm in- llue riet-nie serl):««.«-1n1·.k-1891r.s. T t vil spare Eber sur Um ig Pisa-u- os iron- Evere Tom- «.. nmuqmien ui at fortkllr sit Tctinsldc for andre- Lnsllsrev ou et intull llviwnoc cr Resul- tem as m brum- Miit et. 

l set-or Z »Id- levct, kan km hynmfs Cvkst Iil wuvclmdtc lesncr i Edrrs Ums Smt ellerÆmtv 

als
 

com sonder Ist-m- HanwnUddH isg ium nie-o time-n- Isstj sktItse.1not«s-L«iD--ucsc, uk dm « H mit-Hei 
vssfesiss »so-»evan- mescswe List-Indes i pas-·omtsendssltgisjvindctiqk Qrgaiii;-.-nk, ug at dr: M Mich 

[ ne mit-. Meddct der m Den-—- Vcaincer m Imu m us Mu- cor-m· 

Ildbka as Imgle Art-m- med Tilladelm 
Mr. J. nicht-n, lindern-such Mitm, »wer- Medi- 

eincn var for cui-I sum-m m km W Ums o unbc me 
Eber tm, at visn Un- qiutt niiu husmt cis-syst Host. 
Hun bar im n Neosotd as Lin oder n sum oq er tm 
ISmnd tis at an- en stopVast Jeq Heim-r her-neu 
en bis-stetig Ja irr den Ohrw, huu hu- krhuloi qui- 
nem Ecers Mediklnek 

Wir-»New R Wirt-, Cok to, Minn» Miner- 
dccved beoldues, at Eur- M.-piciner er uduurrkcve 

l 

ttmbikal aubrfale dem til alle lidcndc Minder-, ies 
en kr. 

-s)-’1·-.R(-n. Vi. C Bank-, Dem-it. Minn» sittan 
Dem Meniriner lmr minder m altuisncnq Auer« 
tunc-cic- «n de klomme, her cr en hcwpiae Esterfpøkgs icl mordtose Meozsuusy sum m- taugt btlltgere o- 
b«-l).1«1c«mkrc end noqendvltutbchandtiaq oq ek en 
sittcknur. 

Mike-ie- 

Nun-Dittis- . Mrs. M sommsfs,isi«)x,t. «1-«1.,U.s.4. 
» » »»..«»,. s, H F’Ju.-t«««j 

Den sektnnditiavis. c meufmlt 
E» «- cEMZS QL M KIND MERMITHE «- «- 

must-he »O ovcs m: Amerika Ist sinc ciuitmkuw Ihn-c as 
II » : -«·-« s-. korivath Ncwc e og ..krs 7«« e c- m .« smw 

hcltncdek mei- ltthisslh ils! mirs r« «-"i-a«-« :.1-«««i«r s.-.. g« kaum-. r m var-s Ihn-. 
Fotmspl spi« ! andrer-er tell non cui-Ich us «. nistk Arme-» 

Ast sktmixsom ic« gnsmsun Lim- br ou u im ««( i W un Ja: ist«-u- 

««sseis«3s;ck OHW M 
usw 

ume Bqu aiv « I: «n m- vc rs slm ««’«. «·«h 1 fxsh Hut-mir sur Us:1««snnu.,tm vmlmnrslrr 
ise fn (i:..1t- hat« nmn nun s-’·Hm-n «c«« (« nfsstiisqui pq u««ivu(«» u r .i1) Ins-Inn ich Sim- 
der disk-n fhse ».’1«ndsri11 f 1'.1l«nlrl«nklr.s ’,,;stmsp, Innl suclik m Lskllxcdtlie 
o..i u.«»qui1mniu.«11ri« s».« N« ln imnc « so« nimmt U ist«-m Den icudes sitt s ihrs Clei Omftaq til c-.«l««s«r inmindHnMWaiviu«1«clnsujr:«« 

cENTML Milch-Al- leTlTUTE, « So. clale R- 0 Z, chicagth Ill. 


