
Sönderiylland 
Efterineele Onsdag den YO. 

Matts joededes paa Fest-up Kitte- 
gaard, tidligete Guardejet N. M. 
Jnhl der indtil foe omtkent lz Aar 
siden hat vceret bosiddende det i Byen. 
han hat i mange Aar veeret Kommu- 
nefotftander og Kirtecldfte det i Sog- 
net, og for den famvittighedsfulde 
Rtgt af de ham betwede hvekv og 
fotdi han var en brav og hcedeklig 
Mand, viftes der heim stok Deltagelse 
fta net og fjern ved hans Jotdefærd. 

J national Henseende gav han altid 

sit danste Sindelag til Kende og veg 
ilte tilbage, hvordan end Forhotdene 
stillede fig, men tog Del i sine Lands- 
mændg Vittsomhed for deres natio: 
nale Ret. 

O m fln t n i n g. Snedlerspend 
Lavtits Frandsen, fsdt i Kolding, 
blev udvift af Politiet i Haderglev med 
et Døgns Frist. Den udviste var i 

Arbejde hos Snedtermcster Fr. 
Adolphsen paa Storcgadr. Han fit 
dog Lov til at blive i Byen paa den 

Betingelse, at han flyttede til en tyst 
Messen og han sit da Arbejde ho- 
Tsmmekmestet Jürgensem 

Eftekmcelr. Atter hat Døden 
beendet os en of Dansthedens trofaste 
Stottek her i Sundvedegnen. Tidli- 
gete Guardejek, nuveerende After-stä- 
mand Hans Asmugsen i Scttrup er 

indgaaet til den evige Fred Ratte-i 
mellem Onsdag og Torsdag i en Al- 
der af 77?- Aar. 

Den afdøde var en ijeelden dngtiq 
og aflivldt Mand. J famfulde RO- 
Aar ftytede hcm fm Gaatd rncd Om- 

figt og Energi. Socn Tegn paa bang 
Anseelse talee notfom de mangfoldigc 
Tillidgposter, han hat watet 

Det fial siges til Hans Asmuåsens 
Rog, at han aldeig hat fvigtei sine 
Medborgeres store Tillid Hnn var 

en god Mond og hans Bortgang vil 

efteklade et dybt Savn ilte alene hos 
han«-, nceknieste,n1en i en vid Krebs. 

Jndbyggerantallet i Nord- 
bokg var ved Foltetællingen i Fjok 
fteget frn 1028 i 1895 til 1140. Byen 
er dog endnu itie naaet fna lipjt som 
i den danste Tib. J 1868 var Ind- 
byggerantallet 1304. 

Guldbrylluv. Den 110e 
Marts var det et"hath Hundrede Aar 

siden gamle Fässer Jeng Peter Jepsen 
i Snnderborg, og Halten viedeg i 

Byens Kitte. Fässer Jepsen er rast 

og rsrig og werter endnu sit Hverv 
frods sine 78 Aar, men da Fisteriet 
her er daarligt ofte tun med ringe 
Held. Guldbruden derimod, sont er 

74 Aar Aar garnmel, er lidt svagelig, 
især i Benene, men er ellers anndgs 

feist. Gamle Jepsen hat siden sit 11te 
Levenat faret til Sss on vovet man- 

gen Dyst paa Verdenghavet, vceret tre 

Gange om Aap Horn og siere Gange 
til Orlogs. De gamle hat hast fein 
Vorn, hvoraf de tre er døde, medens 
en Søn er gift og bot her i Byen oa 
en anden levee i Chicago. 

Guldbrnllup. En af Ha- 
derglev Omeqnens meft bekendte nd- 

prægede instsindede Landmænd, prei- 
sift Lands- Monomitaad, Krebs- 
dagsmand og istedtmdende Landraad 
Ohlfen of Stendetgaard og Huftrn 
fejrede forleden dereg Guldbryllup. 

Drutnet. For nogle Dage siden 
sandtes i Dannnen ved Barming tcrt 
ved Ribe Linet af en Mandgperson 
Det hat disk sig, at den druknede er en 

erbejdsmand N. Nielsen fra Kastrup. 
Hirn forsvandt i Begyndelien as Ja- 
nuar og maa en Aften være for-Mys- 
let i Gram Aa. der fom betendt lebet 
ud i Dammen ved Vaetning. 

God Sildefangst ved Son- 
derborg. Der er i de sidste Ugek hver 
Dag need Dampsiibene spnderpaa af- 
fendt omtrent 200 Kister Sild. Alle 
disse Sild er fangede i Alssnnd 

T o B s d e r. 
« 

Ganrdejer Niels 
Jenfen Peter-sen fra Stsrup ved Oster 
Gasse blev feeleden itendt to Bødet, 
en paa 30 Mart og en anden paa 10 
Makk. Den fsrsie Bsde er han ikendt, 
for-di han i Sicrbæk fang et Vers af 
,.J alle de Riger og Lande« og »Der 
er et yndigt Land«. Den anden Bøde 
striver sig fra, at han ille sial have 
haft tilstræktelig Lygtebelyöning paa 
sin Vogn, da han tstte hjemad. 

SUCH new-se Mann-. 
Ill- monhluk Les-ists as beste Wah. d» lib» as 

Sommer-, New-wan for tobt Maul-vom sont 
m I um ims- Mnlmst oq irraniamsk amtorlsq 
ssa m «an Lin-Im. baka vas tli os tim- vor 
Imk Wort ·«A Wams-is V»i»"'· ist-I Midas-vier 
discesuadmme Sksiv l »Um pg mdlasa et szc 
Fkissssrie til Miso for Sinnes Ihn-Ists Dr. W 
«-. Z- nnrsecs « Co» Chiron-u Illinois 

Kræf ;«:.....«... 
Ia »O liae Iao m Iom anale as de merk als-undeuqu 
Esparsett-me staqs de Endenle vaa tem- qurr. eq 

akam Irr It items im est Inst-m- ai Masse Hut-J ke 
Zur atmet M » mit-thue Sm lum. va- fm Okm m 
cui-Isa- udkn Ist-m ists-Ins tue-Tiber w estdwsvk 
stob. For um«-n re Undene-Intu- end-Met- 
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l Ellens Signaläaz. 

! »Btev til Dem, Frsten Ellen,« sag- 
1de Postbudet og overleverede et Brev 

.til en sinnt, blau-ja Pige. Hlm fisk- 
ude ved Havelaagen med et spcendt Udi 
tryi, da Postbndet inni. 

»Tai stal De have, Corby,« sagde 
szIten Ellen og styndte sig op til Hu- 
.set, idet hilft rev Konvolutten op un- 

·der Beis. Hun var blussende rsd as 
,Glcede, thi Haandstristen var hende 
Tscerdeles godt betendt. Brevet var at 
Ifolgende Jndhold: 

»Min egen Ellen. Jeg tomtner til 
Leeds i Morgen tidlig og kejser dersra 

Imed 
det Tog, der gaar Klotten 1,530. 

Din Archan 
Et Udtryt as den indetligste Glcefe 

bredte sig over Ellen Monntains An-« 
zsigt ved denne Undetretning. s « »Moder,« raubte hun, snasnart bun- 
lmvde sanet Deren til Huset lutlctl 
«op. »Arthur tomtner i Morgen. Hans 
rejset sra Leeds med 1,.'t() Tonei. ch 

sknn jo saa rejse ham i Mode til Leedg, 
Log folge med ham tilbage hertil. Jscg 
Ihar ogsaa en hel Meengde Ting at Id- 
Irette i Leeds, saa det ian passe nd- 
mærtet.« i 

Arthnk Eulloden og Ellen MounsY 
tain haode verret soklovede lidt over; 
et Aar. Men de var nceppe blevne detJ 
sprend Arthuk — han var Marine-I 
lojtnant — sit Ordre til at begive sin- 
ud paa en aatlang Etspedition med 
sit Fort-j. 

Det var et haardt Slng sor dem 
begge; men Ellen var en tast Pige on 
bar det som en crgte Somandgbrnd 

Og saa rejste han. Ellen holdt sig 
tavvert og trøstede sig med de Brech 
liun sit sra sin Fortovede. Og nu var 

han i England igen ---— hun stulde 
gense ham den folgende Dag· 

Weste Morgen rejste Ellen hierinne- 
sra med Morgentoget for at udrette 
sine VEtindek i Leedg og mode sin For« 
lovede. Hnn sølte scq heti betagen of 
Glcede og Spændinq, da hun satte sin 
til Rette i Stupeen, hvor hun var gan: 
ske ene. 

Alt git ndmcrrlet, indtil Tonet slnl 
de passsere gennem en Tunnet et lille 
Stntte udensok Leedgk Denne Tun- 
nel vor den eneste paa hcle Linien, on 
da den tun var en stilometer lang, va: 

det sjceldent, at de Ton, der pazsseredc 
den oin Dagen, tcen. Lamperne. 

Da Tonet ester EllenH Beregning 
onitrent tunde være midt i Tunnellen, 
hortes plndseligt en ejendonunelig 
tnagende og bragende Lyd, og den 

unge Pige splte instinttmcrssig, at der 
var slet noget. Tozet standsede med 
et pludseligt Ryt, saa at mange .s·s 
Pagsagererne slyngedes ned sra dere-« 
Pladsen og enndt onitking sra Vog- 
nene lod der sotstrcetkede Udraab. 

Ellen sprang op, san snart hnn 
nnretede Stedet, lntn havde itte toxixt 
niindste Stude. Hnn stat Hovedet nd 
as Ftnpevinduet sor at se, hvnd der 
var paa Zcerdr. Det var ntnuligt at 
stelnc nogeti det dnbe Motte, men 

rundt omtring sra led der sorscrrdede 
Spotgsmamä Monden og Steig. El- 
len nabnede Kupedoten on sprang ud.» 

Konduite-kei- sor stem og tilbagct 
med deres smaa Lygter, der tastede et 

songt Lnsslcer over Scenen. Ellen 
spukgte en as dem, hvad der var hern- 
det. 

,,Et Tunnelstted, Freien. Nogle 
store Stottestene et tonnnet til at lin- 
ne lige over Stinnerne, og de bar tn 
stet Lotomotivet og de sokreste Vogne 
nd as Sporet·« 

Oq han ilede videre. 
Ellen git see-nnd sor at betraqte den 

anrettede Stadt-. Lanat botte tunde 
lmn pjne Tunnelaobningen som et 
tille, inst, rnndt Hul. 

Pludseliq tom hnn til at tctnke part 
en Tim, sum alle de andre, baade 
Itondnttesrer og Pagsagerer syntes at 

have glemt i Forvirringen —- nemlicx, 
at Jttoget sta Leeds til York inaatte 
tonnne om nogle saa Minutter. Dei 
maatie vcere ncer vcd at paåscre Sig- 
nalstationcn udensor den Ende as 
Tunnellen, dee vendte mod Leeds. 

Denne Tanle gjotde hende sormetin 
sng as Streck. Deksoni nu dette Jl- 
tog tom brusende ind i den møkle 
Innnel, hvok hendes eget Tog stod 
hjælpelssi stille, maatte der sie en sor- 
scerdetig Ulytte. For enhoer Ptis 
gjaldt det om at hindre dette. 

Dei saldt itte Ellen ind at opsøge 
Konduiteternr. Dei vilde tun viere 

at spilde den tostbake Tib, og hun vids 
ste, at det gjaldt om at benytte hvert 
eneste Øjeblit. Hun ilede as Sied i 
Retning as Leeds, sorbt de væltede 
Vogne, soebi de raabende og steigende 
Passageeer. J Forbisatten lagde 
hun Mæele til, at Lotomotivet taa 
tvees over det Spor, hvorpaa Jltoget 
stulde komme intende. 

Omsidee var hun naaet sotbi Vog- 
nene og nu slyndte hnn sig videre 
langs Stinnerne hen iniod den lyse 
Tunnelaabning langt boete t det 
siekne. Men hvoe sorseerdelig lang 
soeetom heut-e ttte Besen derben. 

Sau begyndte Spendingen og den 
soeseetdettge Angst, der hat-de qeelietI 

heade, at faa Magt over heade; Ftrwf 
terne var veb at sviate heade. Det« 

!..mr, som om hendeg Fodder tlasbeoek 

sfast ved Jorden, for hvert Stridt hun 
rog, osg hun bcgyndte at tvivle om, at 
Iet vilde lnlch hcnde at vinde wide-re- 

Hun angrede ncestcn, at l)un itte lmvdei 
orntet og faaet fat i en af Flondnltø » 

erme. ; 
Mcn Tanten vaa Jltoget, der hvm 

«L«jeblit lunde venteg, qav hende nur« 
tirasfter, oq lmn satte i l)ui«tt·c;ere Lob. 
liaa hvad Maade stulde him imidlek 
tid tiltrcrlle sig Vanevogtercng Op-, 
!nckklson1l)ed, naak hun var komm-Jn- 
ud af Tmmellens ; 

Hun havde intct rødt Tørllcrde, ilte 
en Gang et Buond, som hun lnnbe be- 

qynde at vifte med. Men jo! Hun 
tom pludselig til at tcrnte paa, at hunj 
havde en røb Fejole Paa. Den tunch 
l)ja:lpe l)ende. Z 

J Farten hegtcde hun Linningenk 
on med den ene Haand, næsten uden at- 
ftandse. Nu var hun kommen saa ncerz 
i)en til Tunnelaabningen, at hun tun-! 
De se Signalhuset et Stylle udenfor. 
Hun begnndte allekede at lylsnsle sig 
selv til, at alt flulde gaa godt, og hun 
siulde naa sit Maal i Tibe, da hnu 
med eet harte en Lyb, der fil hendes 
Hjette til at banle voldsomt. Lyden 
var endnu et Stykle dorte, men hun 
lunde ilte tage fejl af den. Det var 

Buldetet af Jltoget, vermeinet-e sig. 
Ellen Mountain var nu næsten 

halvdsd af Anstrengelfe, neen med Op- 
bydelsen af sine sidste Keæftee ilede 
hun stadtgt trennt-. Saa lnatt hun 
lom nd af Tunnellen, begyndte hun s. 

vild Fortvivlelse at svlnge med sin 
esde Kjole, tht det Syn, der msdte 
hendeö Blit, fll Blodet til at stivne i 
Hendes Aarer. 

Derhenne —- lun nogle bunt-rede 
Meter borte —- paa den anden Side 
af Signalstattonen lom Jltoget bru- 
sende, dette Tag, som tun standfede 
ved Gut-forth, heudei Gestiftet-, og 

:I.5lnirchfento!«.. Og cndnu viste Sig- 
nale-kne, at Linien var klar. Skulde 
alle hendeg Anstrengelser have vceret 
foksiævcs? 

Nei, i det ØjcbliL hun begyndte nt 

sen-wile faa hun til sin illiestkivelije 
(S)l(rde, at Signalet lige ved hende ta: 
iteces om til ,,Fare!« og hun laade 
lUtærte til, at Toget sagtnede Farten 
Da tilsidst standsede det lige ud for 
Ei·1ithll)ufet, et halvt Hunbtede Fud 
fort-m l)ende. s 

tkllen san-i mt afmcrgtiq til Jorden, 
Ejtklgrystelfen og Zpætiditlgen havde 
okrret for meget for hende. 

it- s- -i· ; 
Da hun kom til sig selv iqen, laut 

lnm inde i Signalhufet. Hun troetsc 
imst, at hun drømte, da hun saa Ar- 
tliuk Cullodens Anfigt wie sig overs 
heade, og Klotlen var endnu kuns 
l)ulvtolv. Men efterhaanden blev huni 
sitler paa, at det var Virtelighev, at· 
dkt var Atthur, hun faa, at det var 

hans Stemme, hnn horte. 
»Tai iste, min equ Ellen, du et 

endnu altfot svag«« fagde han og sys- 
sede hende tcerlig. «Lig ganste stille, 
indtil du hat genvundet dine Kraf- 
ter.« 

Et Par Timer senere reiste hun at- 
ter tilbage til Garfokth med Arthuk, 
inderlig lyktelig over, at hendes An- 
strengelser var lyttedes, og over at 

vcere i den Elstedes Nærhed. 
»Du bar dig brillant ad, Ellen,« 

sagde den unge Ssofsicer. »Baue- 
vogteren sit Øje paa dig lige i fidftc 
Dieblib Du reddede mange Meint-- 
stets Liv —- ja, du reddede ogsaa mit- 
jeg var nemlig med mellem Jltogeiks 
Passageren Jeg tom til Leeds nogLe 
Timer tidligere, end jeg havde bei-eq- 
net, og saa beftemte jeg mig til at 

over-raste dig med at"komme, før du 

ventede mig. Derfor tog jeg med Jl- 
toget fra Leeds, vg· paa den Maade git 
det til, at du ogfåa frelste mit Liv. 
Vi sit Rede paa alle Entelthedeene nf 

Bkdste Fokaaks- M.·diein. 

Dr. Genuss Ren-um vittdet 
Palmen 

Gmud Jutyen, Falk-eh hat bestnti 
tet rette. 

lBrutus af Hunde-ehe Tusinder i Fots E 

tat-et sum en Blatt-Medium 

Tr. Geeene’s Nenn-m Blod og Nerve-- 
Mit-del et i Sanvhed »Wer-dient fttitfte Int-i 
aakg:Medicin-«. Ten btivek nu as nckftenY 
enhver anerkennt som den bebst mutige 
Foraarg:Medteiu, der tan tunc-» og Hatt-! 
drede Instyvee of nort Folt brugek den i ve 

angribeude Foraarstuuaneder til poantz tu« 
ftntte de staunt-de Recnee og genoptive og be:« 
ktge Blut-et » 

Nu Fotaargmediein er en Nudvettdighed, 
txt-is man nnsser at betmee inlvtommen 
Zttnnhed tm Pius-kraft under Luemqngen 
im Vintek til Sommer-. Tette stoke For- 
aarzs Etnrkrmivdeh denne fulvenvte Vase- 

»ntediciu, Tr. Nreenss Nervnka Blvd og 
Nerve Mitwel, et- netop hvnd System« paa 

nenne Aas-Stils behsven Ten ikte alene 

kenser Money men ask vet traftigt og rsdtx 
den jkte alene itnekee og genopliver Nerve- 
iuftetnet, men giver Nerveme ny Energi og 
Ltvgtkaft ved at indgive dem nn Nervetkaft 
og Lunte- Ten itte aleue hin-wet- For- 
dsielsen, men stahek en kegelmeessig, natur- 

liq og fund Vikksontheo i Fvedsjelsegoegm 
net-ne, Veneren oq Nnreknc, smn altid om 

Foeaaeet or staut-e oq uvirtfomme. 
J Vieteligheoen er den netop hvad Falk 

bebst-er for at btive sunde og for at bevaee 
Stint-heben i de Mnaneom som er san tru- 

tnoe for alles Hetbeetx Lg nuar det erin- 
oke5, at Tr. Nreenes Nernttka Blod ng 
Werde Mit-del et fremstilket belt oq holdem 
as teue, Wunden-Januan vestetabile Jng- 
rediensee, m at nett hast inaet siere Vionegs 
tmrv otn Hetbrevelse end unstet atmet Mid- 
Del ttaa Zorne-n, bot innen tutvle um« at den 

ee den allekbsofte Foruarznudicin ver tan 

buntes. 
Mr. Gustave Selbach, KIZT Fitst Ste» 

Jersey Nut, N. J» fmen 
»Im let- qf nernas Oovevpiue og kunde 

Ittc sone pna Nruno of Smckterue i mit 
dont-tu Im ten Nat og Tag of Inst-ep- 
fta ou tunve intet späte, da min Mode vilde 
lsljne fur- For at fele mig lettet tnaatte jeg 
satte Tilsioft maatte je» opgive mit Ae 

beide, da jeg aftnaqkeves, faa ntine Vett- 
uer tnap tunve sent-e mig. Jeg prevede 
forstettige Midlek, meu nven Nyttr. Tit- 

stnft btev jeq titrcmdt at beuge Tr. Wesens-S 
Wert-um Wind og NerveMioveL Jeg pri- 
oede en Flusse og begonnte at liebte-» Miit 

Appetit tittog, og mit heim-ed vcttdte tm 

ttlbaqr. Min Ooveopine ttoeblev, og min 
Ztnrtkklie og sure Matte fotivatwt Arg 
beugte Lt Mast-er og Lande Jve Toliqt hete 
Ratten; ieg tog tfi Muster oq fslte mig sont 
et uyt Menneste. Jeg san uu udspee en 

Tags Arbeit-e uden Befvter og jeg er san 
lnttetig sont eu Fugl i Bauten. ch var 

saa dumm« led attid, hat-ne Eulen-Tr, Incu 

un et· jeg sont et unt ’Jjckeunef!e.« 
Brust Te. (-·s7eene«5 Nenn-m Blod ou 

sjtervc Mit-del dette Kot-nur« thi oet er eu 

Lunagelse of eu vet kennt Las-se, Tr. Hreene 
ts- W. Hm Etr» New Wort ·I«ttt), sum »st- 

nusvarliq for d tg neigt-renne Vi:stttittg, oz 
mm tun konsttttekes seit personhg euer ver 

Verv. 

Bered fOrVaarcn 
Brng Dr. Grccnc s Netz-um Blod 
E og Nrtvc Middel. 
Dkn licdftc Foraaks Mkdicin for Blodrt, chkvcknc 

Mach, chmn og Nyrrnc 
bildet-»du SovnløsthSvimzthre edkortf Dunsva WI- 

method es eint-danken. l 
Mess. David Tvugan, Elizabcthowm 

N. A» sigerc 
»Im hat beugt Dr. Bin-»Es Nurvntai 

Nod isg New Middel i tre Aar. ch hat 
lidt of Ofen-buntem Svimmelhcv og Sonn-. 
Isgherz og i den Tid prpvcve jeg flkre Steigs! 
Mem us uven qode Resultaten-. Im hats 
ask-man stoc Hkmte vco Bangen as Tut 

Ksur. Dum- Dom-As- 

ZMreenr'5 Nemer og hat altid betragtct den 
iom ,.min Weithin-« En as mine Benin- 
der sagt-c. at hun havve kknvt Lasgey sont 

.hast anbefalet den til den-S Patienter i 
Lügner Iitfcklve som mit, og hun havde 
Erset, thi den giotde mig gebt. Jeg er 

Itakncmmclig for at knnnc sum-, at hun hav- 
de Ism« thi den giorve for mi» alt, hvao 

Umn tmvbe anbefalct den for. Jeg anbe- 
Yialcr med Werde Tr. Masern-'s Nervnra 
leod oq Nerve Mit-del til alle, og jcg til- 

main-i of« Folt at btuge der-« 

Isievvmdt as Foraatø-2vcktelfe. 

l Btev heil-redet of Dr. Grans- 
Ren-any 

ichizk Jwtm Q. Wach, Ir» as N, :. Ver-n 
Etmm Eins tstminc Co. of 19 Wanst Et» 
’ljkk11:.:)ss1kss, N. O» figcr: 

»Fu- et Aar siom i Fomar bnmtc icg 
Tr. mer-ges Nkrvnka Bluv og Nervc Mid- 
del inn et ForuursiZwrkcmiovkl ng mod 
en i riet Oele spætlek Tilstmm Ligrleocg 

- 

ÆM XE« --. -.».- zkiq O-- 
Jomt II· Wurs- Jn. 

W im as Fotdoictscgbksværlighkder og hav- 
ar Ousmorrhoiocr i vemdelig Grau ch 
Insgtk to Flastcr as Tr. Nremsg Ner- 
«::m Blov og Not-Ue Mivvel og Icm mev 
Zanbhed sigxy at Purpur-onst ljialv miq m- 

-mligt. Ieg can audcfalc Medicina-I til 
thust-« 

Rot-purem 
Mr. Vernon L. Small, en Laster i South 

Tcer Jst-le, Mc» sigktz 
»F Foraarcf les-Its blev icg paa Grund ak; 

anfttmiqendc dientest-beide og Zifllcsiddcnj 
nagt-eben as new-S Tnspcpsia i en saadanl 
Grad, at im nmattc opgivc del Arbeidty jeg- 
havde poatagct mig. ch var fulostændig’ 
nedbkuvt og kunde ncvve spisc ungef. En 

l 
« » l 

anttisvækkelfe af Dr. Grau-I I 

JEAN-H « 

Wes-Nun L. su« u« 

ansect Lage, mev hvem jeg taadføttc mig, 
udtalte, at jeg var paa Bei til et odelaqt 
Ncrvesnstkm siftcr en Vcns Raav begnad- 
te ieg at brngc Tr. Musen-K Nekvnka Blod 
og Nervr Mit-M, oq cfter at have beugt 3 
Flasiek, var mit Helder i høj Grad for- 
bevrrL ch tnndk alter optoae mit Acht-im 
ou ttmdc not-n at Hm- vcmf spisr al Stegs IMab Irg san anbss falc Tr. Nrcencs Ner- 

Ivnta Vtoo og Nervcmivdcl til Enhvcc mco 

l besiegte-de Zugdonnne. « 

Heu-redet for Nin-e- ng Leder- 
syclch. 

Mr5. Josephinc Desgle, 39 Vine Sa., 
Nmklcgtmvm Mai-J» ihm-: 

»T» kr mit brdstc cnsie at ofgive Mis- 
ncszlmrd om Vkrrdim af den vidmmrrlige 
Medicin, Tr. Nrecnsg Nervura Vlod og 
Nerve- Mivch Im hovde lin of ftorc 
Entcrtor ug Vcsvirkliqbcder vkd Urinctina, 
og cfter at jcg hinw- bruac fcm Flassm nd- 
sondkcncg en Ztm fm min Vlære of Etw- 
relfe som cn Tavdclkkrrne; siden da hat jcg 

h 

MEva 
-- 

Mas. Josmsmisc Dis-m LI.. 
linker Besvær hanc Tag tan anbefalc Tr. 

Nkccnsg Narvura Blod og Neer Mit-del 
»til alle, som lidkr of Vetter-, Amse- cllkr 
·Vlcvkrsnavom. Im bellst-roch chn Tvivl smia og vil udrcnc alt hvad der loch om 
s den«-· 

sc III-· sLUS Icsllsfsl Ist 

TEIPEST WASIIEII 
distdlui sdslstm Fuss-Du «- ksu lul 
s.--u-. u EW »I«is.llskh-- U-I.·-’ 

Un U- mal ,I-’IaII-t(«l-.I«snst-I 
(«ssltsfs·tl Odrisl-· hs U »I-« n tls ---« 

I-.ss-es -- ss .-l«-I· is I- )sl s » Il. its-Iso- 
Jst «t sit-los l.«.·)-7«-t. I« .s snsqsuism 
u »I. -»«-I( Ins-r )I«-«k .»u.kss.«ls»»» 

« « ««·--,» wuc« «»--.v-.--«l--1(«t-o«s z 
ij »s. n «.I s. wz --1·-.«» -«.- -.« «.». 

« 
« 

JM »wir-. « « uns «.-....«. Pisa-e traut-us u ; 0. wqsptsp »u 

Ists« TZIPBST (’0..»«· Ilobbs lud-, cltchcsll 
« 

Don T BE Foor.em 
Tssc tlse geraume-. okiclnsl 

ROCRV MOUNTAIN Tcs 
Mode only by Macliscm Medi- 
cinr cu« Lunis-sum Wis. It 
Mein you well. Our Iksds 
mark cui tm each psclcssu 
III-ice. »I; com-. Nevek ol; 
in stille Arg-pl no sub-U- 

ASCII-entni- ssss tate- --sk Volu- åkukclsco 

Fasten læz mit fräcZTilvud til diq og alle! 
Im immer flit pr. PM. als-leg- ntsm um«-n Bei 

ist«-illa til nllls Alt-Inder Armut lllul Plslvluslmnds 
lliul.l,«1nllkllkl f» anni-ll:1n«, I:1-s.klll««s1 »in hist-, 
lklllgknush sul binristsiuc Hut »so-lauer 
cnlllkilHislTi-5a«ll-l-,IllllIIiIIN1-,1111«lmck us Zwist- 
deinxzdulnmc I lllsl Inn-us rhn srlli i Hu: mlsl ll’sm 
L.1.-zu-lllllr. IN losl 1 idcr Iltlrl at ist-usle- llct, oq 
two J hu lcliulm crust ljl at lllmc wh, san vil det 
hinl stc ers-» ker Unti- lsm Wen. IN usl ill-» hindre 
edel i eher-: Allctdn Im lmr rrl lllr til Halm wen 
tun-Wurf dunst- lknspumlnu sitt for 10 Tmm Be 
lmnblnm Trl hisllistsbkr alle, umnlc m unge, ou Mit 
Te liar kn Rmmssnnnslic as Ellkvkscnsljrh m cn over- 
hsknmsnde Zion-, immle i Rlnwsn rllcssvjlnlskn,m 
»Um-»Im Falk-lik- lkat klimmt-km Truqu ltl aI Hirn-de 
»in-, Bin-i u, Jmllusd lsllssr on- Tc lmr Wurm-thirt- 
spvjhk Flook «,’fm-«ntdli1u i Heils lsllkr !’elssaldrn af 
l«-uilsudc-.-kn, form-get cllrk sorlidl kllrr innsrlksnld 

maassedlm lelcirlliy « um«-i- cllcr Vaskft i Manns, da tilllnv M S. E. M. inultum-, None- Tamk, Ins-» for 
irl Oicmnulut Tltfluvcr founde miq ielv er blau-n llkllskcdphk tmva Im MWk dtst i enalntlnbellq 
Pattts i Bs it n uvcn impm Dankt-tut 

Tit Moder. sont h It Don-e, rll Im snkdlisslc ll slml clermmcmlddkh fom lnsllsrever Hulde Floh oq imertmuld rller ltrv Islmasäfig um«-u- llqk sltlsscseil-l·111-·snn,.c P zum D t ull imms Ein-r im- m» m Vequ so fran- Ederø Dritte dmvgr.jen at at foltkrllc Iil Inn-Im- tmr andre Hclhlcv ou et sinult unsre-Ida- er Reinl- 
tam as nt bei-ne Mld et. 

bvot J end lenkt-, lau teg lmnni tssdcr til orlloelcndtcs Notar-er i Ebers esse-l Slat kllcf cmmty sum kendrk dettc Disntnicnliddel m fis-n mkd du«-» m- j I-( Jst-e undu- Lidrndm at dettc Otmmlkalldde 
v rieth fisteketaspe fu«-me Isllluaoc i vor omtsludcltgeJmnhrllqc annlcsnm og at dck gar ils-ladet- 
ne kam-. Medvel des ttl Tem- Venlsuer uq itrw lll us 1 helle oprokp 

Uddra as noqle Breve med Tisladelsr. 
Mk.:1.2tleljen, Untier-warm Minn. fknvert Mehl: 

einen var for nich Dahn-, ofl peq vil h«-kv d Its-de me 
Eber ma, m den tin qiori mia Duftm mmrt got-t. 
Hin hat iuq a Rekad as Un oder « Ins-se nq er ntt 
ketand t« at we en Irr-Mast Je immer um«-D 
-n bicscliq To Nr den Hin-m hats n erholt-« qui- 
nem Esms Medic hier. 

Mk3.Rev. J- s »Man Eka to, Minn« Miner- 
dekvcd beoldaesh atEIkrsMcolslner er up.nrekkepe 

iea Ikal anlikfale dem til alle liveude minder-, les kennt-L 
ver-J. Not-. N. C. Vorm-, Demut. Minn» imper- 

Tmsks Medicina lmr vmvn en nimmt-eng Intr- 
lrndksle us de Mund-, er er en hvprige Este-losm- iisl efter disic Medicina-n sont m- lan t bllltqere os bonum-Were end nagenden-schwand ins II er es 
fiktrr kluc- 

Adresse- 

N l.r-«-l)i m -., Mfs. M. sllmmsfs, tstdxsu t«).,«1-»1., U. s. A- 

W 

en as Konduttseerne paa det fort-list- 
tede Tag. san var ogsaa kommen til 
at taenke paa den Farr, der truede Jl- 
toget og var ilet af Sted i samtne Ven- 
sigt som du. Men han vilde vcere 
kommen for sent, detsoni du ilke havde 
vceret faa hurtig og betcnksonn Jeg 
er stolt over min lille, ftinle Katesie.« 

Hun fslte fig inderlig bebe-get vg- 
græd af Gliede og Tatnemlighed. 

»Jeg tvivlede flete Gange om, at 
det ftulde lykkes mig," sagde hun, 
,,det var nogle forfærdelige Øjeblille.« 

»Men nu er alt godt igen,« udbrsd 
Arthur, »og det er, som jeg altid hat 
sagt: der et ille een blandt Tusindee 
fom du.« 

———- «.-s———-- 

Den blinde Soldats 
Hjcmkomst. 

Om Bord paa Stibet ,,Dunvegaa 
Caftle«, fom forleden var paa Hjem- 
vejen fra Flapftaden til England, be- 
fandt sig en ung Officer, sont havde 
miftet sit Syn i steigen. Han eejste 
samtnen med en Ven, en belendt Ofen- 
læge fra London. Da Stibet nannte- 
de sig Southampton Hann, vendte den 
blinde sig til Lcegen og sagde: 

»De kunde gore mig en ftor Time- 
sie. Jeg trot. at min Fader venter 
mia ved Landingspladsen. Han ded 
ille af, at jeg er bleven blind, men tror 
kun, at jeg et bleven faaret i Felten. 
Hvig han strals opdager min Blind- 
hed, vil det gøre en frygtelig Virkning 
paa ham. Jeg faa amme, at han sprst 
lidt efter lidt sil det at vide. Han er 

en gammel Mand, en nieaet gammel 
Mand ined graat Stæg; han stotter 
sig under Gangen ved en Stol. Han 
er middelhøj, og jea tror i det hele ta- 
get ilke, at De lan tage Fejl af ham, 
naar De set ham. Naar De hat fun- 
det ham, saa beder jeg Dem om at 
stille mig lige over for ham, saa at 
jeg kan rælke ham Haanden og ow- 

favne hom. Han vil saa ilke straks 
læaae Marke til min Blindhed, men 

modtage sin eneste Sen Ined Jubel. 
Jeg vil saa gaa lidt ved Siden af ham 
og underholde mig med ham. Vcet 
da saa venlig lidt efter at gribe ind i 
Samtalen. Saa vil jeg holde mig 
lidt afsides, medens De saa siaanfomt 
som muligt meddeler ham, hvorledes 
det fokholder sigl« 

Lasgen opfyldte naturligvis sin Vens 
Ønstr. Saa snart Skibet havde lagt 
til Bolvætlet, førte han den unge Of- 
sicer i Land og sit ncefien øjeblilkelig 
Øje paa den gamle Faden J nogen 
Tid laa Fader og Søn i hinandens 
Arme, hvorefter de Paa den livligfte 
Maade underholdt sig med hinanden 
om deres Oplevelser, siden de sidst 
havde Værct sammen. De Farer, som 
Zønnen havde værct udfat for, giver 
et stcerlt Jndtryk paa den aamle, men 

saa meaet starre var ogsaa bang thæde 
over iaen at have fin Drena bog sia, 
tilmed som en rast Gut, der havde til- 
kcexnpet siq Qssicerghædergtegnene Paa 
Slagmarlen. 

»Es-Wen hvad der passerede i de ncesie 
Minutter,« stridek Lasgcn i et London- 
blad, ,,vil jeg helft drage et tæt Slor 
over« 

IWTH -WE81ERN 
Bauen 

P , B. ö- hl. V. li. R. er den bebst- 
til og im 

de most frugtbarc Agcrlitugss 
disttiktcr 
.- i — 

Nebraska. 


