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Talen saldee nu og da saa natur- 
lig paa de to andre amerikansle Pete- 
sidentet, der ee salden sot Morda- 
baand, og Mk. Johnson Bringhatn 
fortcellee saaledes ont den gkusulde 
Ast-en, da Prcestdent Lincoln blev 
studi: 

»Jeg var paa Besen ned ad W. 
Gade paa denne sotsterdeligste as alle 
Astener og bemæriede en stot Men- 
t:estestare soean Foed’s Theater. 
Miit sskste Anelse otn Tragedim tont 
oed en Kvindes Udraab: 

O. det er soescetdeligt. 
.,Hvad er stet?« sputgte jeg. 
»Ha: du itle hstt det, Dreng?" 

Te bar dtakbt Prcesidenten.« 
Jeg saa nu en høj Mond, der ir- 

rigt soegtende med Armene var i Færd 
tned at sortasllr. En af de senete an- 

totnne havdie itle hatt det sorste og 
lsad Monden nu at begynde sotfta. 

Jeg mengte mig nærtneee og 
Manden beg dte: 

,,J-eg sad oppe paa Galletiet sau- 
dan at segtunde se lige ned i Pete- 
sidentenö Loge. Henad sil. 9 saa jeg 
hatn komme ind, sammen med hans 
Kone og et Poe unge Foll, som jeg 
ille genlendte. Da Publikum saa 
hatn bliv der saadan en Klappen og 
Huktaen —— at Spillet maatte standse. 

Peeefidenten butkede sra Logen til 
Publikum og satte sig ned, iaa vendte 
han sig og sagde noget til sin Konk, der 
sit hende til at stnile, og Stuespillet 
fortsattes « i 

»Es-lieu hvad med Stttdningen.« ! 
Ja, nu tommet jeg til det. Lidt es-? 

der hsrte jeg et Pistolstud. Fsrst 
teknkte jeg, det horte med i Stnttet;t 
men san saa jeg alle Stuespillean 
stirte hen imod Prcestdenteng Lage, ogl 
jeg vidste at noget var flet. 

Saa hsrte jeg Mrs Lincoln steige,; 
og jeg saa en Mond rive ftg los feaI 
den unge Mond i Logen og springe opt 
paa Sauen J Springet greb haust 
Spore sat i et as Flagette, og hani 
saldt. Men ltan var otwe igen i et: 
Nu: hatt vettdte stg til Publikum ogj 
nahte noget, jeg itte rigtiq tuttde for- i 

statt, og san lob hatt bagved Zcenen, 
behende-, sont om ttan havde stødt sin 
Fad. 

Ter i Logen sad Prasstdentem bang 
Hoden var faldett ned pna Brustet. sont 
otn hatt var besditnet. Hang Kone 
urooede at faa baut til sig selv, wen-J 

hutt græd og tlagede sont ont hendes 
Hierte slulde beistr. 

Jeg stnrtede ned i Pol-leitet En 
Mand prøvede at standse ntig ved Do- 
ten, men jeg lostede hatn til Side, og 
et Ziehlit ester var jeg inde i den tcette 
Ftlnnge, der stod foran Logedoten. Diet 
var en, der raabte: 

»Zum til Side og lad hatn san 
Luft," og spurgte san, ont nogen havde 
Etttnulanter hog stg. Saa bar de 
Proesidenten ud, tvcets over Gaben 
tit Petersens lige overfor.« 

,.Kunde du se han- Ansigt, da de 
bar hant ud?« 

»Ja, jeg var gansle tcet ded ham.« 
»Hvad menet du, er der noget 

Haab?« 
Taaretne vceldede ud of Mandens 

Lian idet han svarede: 
»Jeg teoe det itle. Jeg ved, der 

et itle.«· 
Saa spuegte en: 

»Ha: de fanget Sturlen?« 
Jngen soorede. s IF 

»Im trot, jeg kunde find-e hom, 
bvig Politiet iste tan,« sagde den høje 
Mund idet han satte as Steh. 

Vi sulgte hom, vi gennemsøgte hvet 
Rast-en hver Baggaard og Brændehus 
i hes Blokte, men da var Fotbrydeten 
alle-ehe paa Bei til sin sotsætdelige 
Skæbnr. 

Tit stdst opgav vi vor Segen og 
stillede oå med Hundreder as andre 
for-an Petersen-Huset. Hvett Lieblik 
kom en til Daten, naar Dstklotten 
eingede, ellee et Bad sittlde sendeö ellet 
saavan neiget Og hver Gang Deren 
gik op, var der imellem Massen en 

uvilkaarlig Bevægelse henimod Trop- 
pestenen; men vil trat os tilbage, naar 
deres betydningssulde Nysten paa Ho- 
vedet sagde os, at der var intet Hund« 

Torsdagen ester denne sorgelige 
Longsredag blev Øswætelset i bet 
Hvide Has, hvor Præsidenten laa Lig, 
cmbnet sor alle og enhver. 

Hefe Dagen var der en stadig Strom 
as sorge-ein« der langsomt bevctgeve 
sig sta den ene Ende as Gaben, ind i 
Vætelset sorbi Kisten og nd paa Ga- 
den igen. 
s I — O 

Dei srebelige Udttyt paa det blege 
Ansigt i Kisten gav intet Vidnesbyrd 
om de siiiste beoidste Øjedlitkes Reb- 
sel. Im syntes, der var lidt cilbage 
as des SmiL hvormed Pkcessdenten 
havde modtaget vor Hylveft fire Dage 
fst fm Wh, da han tom tilbage sra 
Wehmut-. J . »J. « soffs 

L -—I 

Begravelfen fortgik ncste Dag. Jeg 
kan endnu saa tydelig se den lange 
Procession, der langfomt bevægede sig 

kfra det Hvide Hus til Kapitolict mel- 
Hlem tætpakkede Mennesiemasfer, alle 
saa unverlig tavse. Jeg kan endnu 
fsle den betagende Stilhed i Hut-pel- 
falen, tun afbtndt af Lyden af mange 
Fodttin, da de i Linie passe-rede ow- 

kking Kisten. 
Men hvorfor fotssge at stimmen- 

trwnge denne Verdenssorg indenfor 
Hovebfiadem Som de ældte her i 
Landet godt hustet, fra Washington 
til Springsield samlebc Folk sig i en 

næsten uafbtudt Linie, og Klotkernes 
Ringen lob uafbrudt. Byetne pro- 
vede at ovetgaa hverandte«i at hædre 
Den afdøde. Stute Stater, «som spr- 
getlckdte Kvindet« modtog grcedende 
Nationens døde og fagde den mev blo- 
dende Hjette Farvei. Jntet Etlo af 
den bewmmelige Hjemvenden gik tabt 
for den lvttcnbe Baden. Og selv nu 
— efter omtrent 2 Snese Aars For- 
løb — bringet hvett Foraar de junge 
Erindringet tilbage om den sorte Af- 
ten og de gtaatunge Dage, der fulgtc 
:ftet. 

ttvittdeligc Studentet 
i Dom-takt. 

Niter A d olp h J en s e n i »National- 
kouomifk Tidssktisl«.) 

Adgangen til det atadetnisle Bor- 
gerstub bleo her ltjetntne gioet i Juni 
1875, dg den sorlobne Periode givet 
et for Dannmrt ret fordelantigt Bille- 
de as vor Stilling til Rvindesporgs- 
maclet i For-hold til andre Statt-tu Dei 
var Zweit-H der git i Spidsen, idet 
Zitticher Universitetet i 1867 tillod 
tioinder at deltnqe i den atadetnistc 
llnderdisninn paa stimme Viltaar sont 
Mcend. Senere fulgte Sverin og 
Frantrig (1R7l«, og Dantnart komi- 
mer sont den fierde i Ratten. For Ti: 
den er saa godt som alle etytopæiste 
Etater quaet med til at give kvinder 
Adgang til llnidersitetet, oin end Ad- 
nnngen til at sog-: videke ---- navnlixt 
teologifte Embedgstillinger endnu ittc 
staat Dem nahen. 

Ta Evergstnaalet reistes i 1874 
Ved en Ansoxtnina fka en tminde otn at 
studere Lcegeridenstab, var det Nen- 
stznd for en tneqet liolizt Diskussion 
i Tanstthen og i LItntioimloionotnist 
Joreninm alle-rede nceste Aar var En- 
Psen ordnet, itte ulene om tinindernes 
Vldktnna til at studete Liegenidettstitli, 
men ogsna om Jnnncttrilulering ded de 
andre Fittulteten on, var der end ved 
d. forndgnaenbse Forhandlinger nogen 
Ztemninzq for tun niidlektidig at aan 
ne Universitetet sor Kvinder, man det 
Don fretnhceoe5, at tun san llnioersi 
tetsleerere ganr sna didt i Konserva- 
:i—:-nie, at de rent ud sknraudede cnltver 
tldgnnn for Fttiinden Vi fit nltsna 
en Lednin»q,, bvorved Fidinder under 
lige Viltanr med Mcend lan studere 
santtliqe Jan on indftille siq til de af- 
fluttende Prover — bog stal for det 
seoloniste Faag Vedtomniende en ster- 
lig Religionspwve trcede i Siedet for 
lsmbedoetgmnen Der sulgte imidler- 
tid itte nosten Adtomst nied de absol- 
verede Etsaminer til at søge nogen os- 
sentlig Eiiibedgstilling, og Forholdet 
et endnu det, at den medicinste Ein-: 
bedsetsamen giver jug practicandi, 
samt at Kvindee ester de sotnødne 
Vrsver lan viele sont Tandlasger og 
Farmaceuter, niedens enhver Abgang 
til jueidiste og teologisle Stillinger et 

lultet. 
J Udlandet et man enteltc Steder, 

i Sintningen as Halvsetnsetne gaaet et 
Sttidt videre, idet man hat givetKvinz 
derne Ret til futidist Virtsomhed; detis te er dog ilte Tilsældet i Italien, Reis-s 
land og Tyfkland, samt i England« 
hoot Kvindet dog tan praktisere sont 
Retslonsulenter, men ilte hat Ret til 
at procedere sor Domstolene.. Den 
Stat, der lænast hat ydet Modstand 
iniod Kvinderneg Optagelse paa Uni- 
versitetetne, er Tyslland, der søtst i 
1898 gav Kvindetne Abgang til at 
tage densilososiste Dottotgrad og i 
1899 gav dem Abgang til den medi- 
cinste og den satmaceutisle Stett-Zeis- 
amen. 

Der hat overalt, hvor Kvindetne 
hat stemsat Kravet om lige Deltagel- 
se med Mændene i Universitets-Un- 
dervisningen, navnlig i Begyndelsen 
herstet stor Modstand mod at aabne 
Adgangen til Lægevidenstaben, og tm- 

sten ovetalt er det kommen til hof- 
lydte Protester i «Sekdelighe'oens og 
Motalens Navn«. Det var i Somme- 
ten 1877, at de to fsrste lvindelige 
Studenter tom til Ksbenhavns Uni- 
versitet estet at vcete blevne dimittetede 
ved en lærd Stole. Hvot stætl Ub- 
vitling hat var-et, ses bedst as For-hol- 
det mellem de mandlige og tvindelige 
Studentets Antal. Jnsdtil 1885 di- 
mittesedei Tl Kvtnde sot hver 165 
Mond; 1885—89 1 sor hver 467 
1890——94 1 for hvet 32; TM l 
for hvet Is, og i 1900 dimitteeedei 
30 Minder, hviciet sum M I spt 

hvet 13 Memb; ialt et der indtil Ub- 
gangen af Aarhundredet fra danste 
Stolet og ved Universitetet dimitteret 
over 250 Kvinder, og bog hat det 
samlede Anteil af Dimittender været 
omtrcnt det sammt i de scdfte 15 Aar. 
En meget versentlig Grun:- til, at Br- 
vægelfen hat kunnet jage saa stætk 
Fort, var Ovtettelfen af N Zabtes 
Ulrtiumskutsus. Jnteresfs«nt er det at 
se Forsiellen i Aldersfordclingen for 
de to Kon: Gennemsnitiiglderen for 
mandlige Dimitcenber er Im til Dags 
ca. 19 Aar, for Evindciixie bar den i 
Tidsrmmsut 188Fs-—19«ss-I kostet 22 
Aar: procentvig fordsles Nr. sig sau- 
ledes: under IX Aar 2 pst «J.’2cknd 
26 pCt·); 18—193 Aar 29 pCt. t«18); 
195—22 Aar 35 pCt· Us) tsg over 22 
Aar 84 pCt. («R). 

antil Januar 1901 bar noget over 
et halvt Hundrede Kvinder taget Em- 
bedgeksaminer ved llniversitetet: den 
medicinfke af 24. den ftatsvidenfknbeli- 
ge as 2, Magistertonfereng af 11 og 
Stoleembedsetsamcn af LI: Udfaldet 
bar vætet sterdeleg godL Kun en en- 

kelt Kvinde bar etlwervet sig Doktor- 
qraden vied vort llniversitet. 

Efter nogen Strid fit de ivindelige 
Studente-r Abgang til de hekvætende 
atabemifke Foreninger ,.Studenterfok- 
eningen«, »S-tudentersamfundet« og 
»Studenterhjenmket«. 

Last og Fast. 
Underligt. J et engelst Blad 

læses folgende: 
Siget De til en nng Pige at hun et 

chict len Kylling), faa vil hun 
føle sig meget fmigret og belsnne Dem 
med et sodeste Smilx Inen kalder De en 

ckldte Dame en Høne, — sna finiler 
hun i bvert Falv ille til Dem. 

Knlder De en ung Kvinde en Hels, 
vil bei behage hende; men knlder De 
en garnmel Kvinde en Helg er jeg 
bange for, at De ikte høster Bifald hos 
hende 

Kalb en ung Pige for en Ailling. og 
hun vil snnes godt om det; men vrsv 
itte paa at kalde en lin ældre Kvinde 
for en Kat. 

Ja, Kvinder er underlng 
s —-- Hvis De siger til en Mand, at 
lmn et en lnftig Hund, vil han optnge 
del fom en Kompliment, Inen figer De 
til dann at han er en Hund« en Hvalp 
eller en Knien vil hnn efter nl Sand- 
fnnlinbed forføne at forandre Deres 
Ansith lldfeende. 

En Mond vil fiasldent føle sia for- 
ncermet ved at blioe lath en an eller 
en Bisen, men von ist-: at tnlDe batn en 

Stud, en lsirwvling eller en Kam 
Ja, Mcend er underline. 

Von en zickmpeiReftnus 
r a n l s se u l i s e r. Den størstc 
kliefmuralion i Werk-In -—- er den, bei- 
finbes i Den zooloqifle Have i Berlin 
Den fnzfelsætter omtrent Im Perso 
nex, derilslanot tkfi Rolle mers bete-;- 
mnndline on lvindeliqe lslsedhjmlpere 
20 »kolr)e« Jomfruer, JZI Kasse-, Te 
og Rhololadetogerstep 40 Tjeneflevi 
Her og F-« Haandlangerfler found-en 
Tonarten-, Flonbitorer, Slugtere, LV 
Dosten-, Sølmojspolercrsler o. f. fr. 
Hver Dem anretttes der Im Middnk1e. 
sont skylles ned med Isman Flaka 
Vin, og der et itke sjeldent ffællegspiis 
ninger fta 4—-—800 Personen 

lfn fanden Reftauration man few- 
følgelig have et Ulmte Materiel Ter 
finbes Zum Bokbe og 15,l·)0s) Stole,l 
Aufw- Slaalc oq Tallertener, 25,W« 
Ølglas, EIOW Vorwqu 20,«0« Ser-» 
vielm, 2«,««« Var Knive og Gasse-U 
1R,0s«)Spise-« og Testcer. Hver Man 
ned lsliver alle disfe Genslnnde set-.- ef ( 
ter, kalte op og locnpletterede. ( Slont den egentlige »Sæson« tun 

IVarer fels Manne-der, bruget Funkt- 
;nin·qen bog Carlin for 250,000 Kro- 
ner Køb on Finer for 60,00s1 Kro- 
lnet Fifb for over 7s),s)«0 Krone-r Te- 
«likategfek og Konfench for LJDW 
Kenner Fkuat og Grøntfaqer oq for 
22,000 Fironer Brod oq Rundstntler. 

As andre støtre Udgiftspofter lan 
nckvnes en paa 9(),0(.)0 Kroner om Aa- 
ret til de daglige Roncerter og en paa 
135,000 Kenner til Husleje; da den 
zoologisie Habe blev anlagt i 1879, 
var Forpagtningsafgiften af Rest-an- 
rationen tun 600 Daten Den nich-:- 
rende Fokpagtet maatte, da han flnts 
tede ind, købe for omtrent 500,(W) 
Kroner MaterieL 

Gennemfnitlig fysselfættet Restani 
rationen nu 225 Opvaktcre paa al- 
mindelige Dage og 260 om SIndagem 
Disse hat deres nieste Arbejde med 
Servering af Ol, Kasse og SmørreJ 
btsd. Alene af Øl fervereö der anr- 

lig 1,600,000 Glas, til hviö Aftpling 
der medgiaat 50,000 Centner Js; For- 
retningen hat sin egen Jskælder. 

Foruden sdet store Lasset-sten, i 
holtet der sindes en hel Rette Masti- 
ner, fom udstænkek Kassen, et der 
rundt pm i Haven indrettet proviso- 
riste Lasset-ist« fra hvilte der i LIbet 
af nogle faa Efeetmiddagötimer udJ 
streut-l 15,000 Kappe-r Kasse, til hvis« 

k- 

Tillavning der er medgaaet 350 Pd. 
Kasse. 

ngaa til Smørrebrsdets THE-ere- 
delfe anvendes Mastiner. Jkke blot 
Brot-et men ogfaa Pvlfen, Skinken, 
Kalveftegsen og Osten udstceres paa 
Mastinez derimod er det endnn ikke 
kytkedes at dpsinde en Mastine, der kan 
fmøre Smør paa Brodeh Hver Sen- 
dag ferner-es der omtrcnt 2s),0()0 Sink- 
ker Smørrebrød, og kncegtige Kurve 
fyldes med Affald og Nester af Brod 
og Paalæg. 

Paa de siore Dage et der aabnet 
ikke mindre end 42 Bussetter, hdor Op- 
varierne stal gøre deres Bestillinger og 
betale for Vater-ne 

Hvert Fotaar faar alle Borde og 
Stole en Omgana frisi Malina; ale- 
ne kenne lille Opvudgnina kostet hver 
Gana omtrent 4000 Kronen 

Naar de store Reftaurationssale er 

fntdte af Middagsacefter. frembnder de 
fnl te af Middagsacefter, frembnder de 
tnceaiiae Kotiener et broaet Sitte, forn 
aør ei ganste forvirrende Jndtrnt paa 
alle fretnmede, soin Iommer derned. 
Fra det tatmdemæesfiae Kødtaminer, 
hvik ahnte Kølerum tun har et Side- 
Tmtke paa de storfte Oceandampere, 
beniesjs beftandia nne Forsnninaer afl 
Bedetøllerz Einwanan Gaes og Æn- 
der Da manae andre aode Sagen fom 
vandre liae i de varme Steaeovne 

La medens Heriiaheden nydes, fin- 
aer man i Ovvasternminene ei halvtz 
.Ln-tidrede Kvinder, som uafbrndt 

harl fuldi on at aøre med Afvastnina af de 
.nanae Tusinde Fade, Tallertener, 
Konver og Glas, inden diese oaa ny 
tilmrder dereg Rundaana dlandj Gee- 
sterne. 

istforfvundetKompagni. 
Blandt alle de YJiekrkeliahedeh der er 

bannt under Krigen i Si)dafrita, er 

det ineft nbearibeliae det, at et engelst 
Kompagni er sporloft forsvundet med 
Lisicerer da det hete. Dei staat fast, 
at de :-3»(·) Mand hverten er fanane af 
Banne eller falden i noaet Slaa, li- 
aeiom de heller ikte er opferte paa Li- 
sten oder de sadnede. Dei ser naeften 
ud, som otn de paa en uforklarlig og 
hennneliahedgfuld Maade er foridundi 
ne fra Jordens Overflade, endnu for- 
end de havde forladt England. 

Dei var paa den Tid, da Ziririkfei 
bete n var hedefi, at en Adelgmand fra 
Yortfdirc tilbød Ministeriet at stille- 
med et Arjilleri Batteri af frivilliae 
daa den Betinaehe at han seld nt Be-l 
falinaen oder d:.t Eiter noaen Tidg 
Tode-n aik man ind derpaa, oa snart 
efter indtraf Manden i London nied 
JIOU ftateliae Yortfhircfolt, alle fanii 
men ndspgte, et Kompagni, sin in- 
aen Befalingsmand hehøvede at stam- 
nie fia ded. Folkene blev uniformeres 
de paa realementeret Mande, og det 
»Ist-e Compagnie deerial Yeoman 
rh 

« under Kavtejn Griaa blev opført 
paa Kriasminifterieig Tropdelifte 

Men siden den Daa hat man intet 
høri til Koinpaaniet, oa alle Effek- 
forfkninaer bar vceret foraæve5. J 
Kriggministeriet mente man, at Kom- 
pagniet dar afaaaet til Endafrita oa 
hefandt fia i Kiinberleh, men efter ai 
man hat fotespurgt de militeere Mon- 
digheder dernede, ved man nu, at Kom- 
pagniei hderken er landet i Kapstaden 
eller i noaen anden sndafrikansi Hann. 

J Yortshire, hvot Foltene hører 
biennne, aner man hell-er intet am, 
Dvor de er henne i Verden, oa det aller- 
inærkeligste er, at der indløber Breve 
fra Foltene under Dato og Sie-losem- 
aivelfe. Der er nu hengaaet aodt et 
halvt Aar siden Koindaanietg Dan- 
nelfe, oa endnu ved man ikte, hvor det 
98de er blevet af. 
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—- 

« « s 

dymaikmeu 
Billige Priscr. Godc Mafkiucn 

Vi ier os i Stand til at bringe vore 

Læsete nogle specille Tilbud paa sprste 
Klasse-T- Synmstinet, i Folge en Kon- 

trast. vi bot tned Fabrikanten af en af 
dc brdstc Euniafkiner, der fabriiercs. 

,,T·aititci«ric" Nr. l er i alle Maa- 

der en goo, solid og billig Symasiinr. 
Ten im hurtigt, uden Swj, hat 4 

Eiuiier on er as imer Konstruktion. 
Der give-X I« Aar-J Wariinti paa Ma- 

stinm. Enlzuer Kober vil blive fuldt 
iilfredi med en saadan 31::iasii11e, og 

,,Dcmstercn« Nr. I. fiiilde den itie nirre tilfrcdsstillende, 
PHHT 81 C3s743s Lan den tjlvageseiidek. 

«Tansfcren« Nr. 2 er absolut den bedsjc S1)ninfline, der fabriteres, og 
tun nmale sig nicd livilicn fom helft Muftine til langt hsjere Pris. Den bar 
iillige den Fordel from for ,Tc1nfkeren« Nr. 1, at Den tan lutiegs nor-. 

Tmeatiejdct udføre5, effer Knlisrensz Lusts, entm i Eg elle» Valnøddetrce. 
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,,Tanfkcrcn« Nr. 2. Pris: 818.75. 

Vi flal gerne liesvare alle Spørgsmnal ined Heusin til bis-se Mastiner og 
qiveOplysninget frit. Striv kuu til os og vi vil give nærmere Fortlaring. 
Beløbet bebe-Z sendt med Bestillingen. 

Til ovenucevnle Prifer maa Koberen lægqe Fragte-n til der-es nærmeste 
Jertibmicstaiion, Fragteu er 93 lszkitz for liver TIW Mil og betales ved 
ModiagslseiL 

Tit sammka fom niulig tænkc, at vi iile lau levere Mastiner til de 
nirvne Priser, flal lieiiiwrtes, at euhver Køber, som itte fkulde finde Masti- 
nerne i enlmer Henseende iom bestrevne, tcm sende dem tillmge, og vi stal 
øjelilitlelig returnere del betalte Bele samt Udlæg for Fragt etc. 

LErbsdigst 
Danish Luth. Publ. House, 

Adr. ,,Danskeren«, Bleir, Nebr. 

.-8 Iøstcr lass unt me Ullmd til diq oq allcl I , « 
O 

Im ilsnlw Ein m. Pull, rildrch ndlsn ichn Be 
luniijiuzw-I!:xs.si-.1n:i«1 s Ist-Im nun Zutun-lump- 
ti-«,x!.lJI-1:nm-( s» Z!-.Wsunins, Ilion-stu- sksr Inn blon- 
nlliqcnnr sn : Dslusnblczzs L:s! u-: »in-»Ur 
Un mu met Tillasldih nl m-i1mcl, »Im liklrr as Unm- 
lscilsglipnxnkh I link h:1"s-u·k1u«. Mist shkcnrnnst nkwn 
Lumclnasllx «l.:««11m»s.:nm at lusml Ist-L oq 
Inn-II m lscllxslm cTW !l! at lstus wr, flm Vil des- 
lw lislh m: hin umt- um llqcxk In tsll ihr lnnme 
cdcrll-h(«k-J!lels-1N. EIN lml rssl ilhs lil Za151, mcn 
lsurmnsn Nilus Iprsslulmnnn Mk for lll Tage-J Ve- 
lnnml11m. Tct llrllsnsslr allv, munlc m unm-. og bvls 
Te tun cn ·’s-m·:c«km.isl«« al Nishi-! Tun-d, as en onus- 
lmsnucnrsls Kauz jun-Un i Nimm-n kllcr Maurit, en 
kruman fis-Mu- lmchi kllnqmmsik Tnnm til at qmsde 
oft-H Vumäisxk Traslllrd eilst om De link Leucolrlma 
Hund«- ,’s:oH, Immde l Our cllcr chfaldrn If 
)»«:unmkurcn. lisisil-",;«l rllpr sisrlcdt cllm lmrrtcfttld 

munton Neun-Hm plump lsllvr Vcrlst 1 Maul-m h«1!j·.slrsvsl.llr-:-. E. M- Ztuuxns21«—3, Illmc I Im-, Inv» for 
Un Hlksmmqshuj Tsxlsllhcl fuklldcll Illl,1 sclU H Mem-» Ih"ll,tll’dl’0l’ INva IN ssllbkl Ol! l cll Ullnlllsclig 
Pum- l Pollen »den ist-lest Unmut 

Tit III-htt, spm hsr Dotte, ml km nnsdblslc » sfthcltchmmrmihn-L lole licllircsdcr Golde Flod oq harrst-lan lsllssr nnwslnsusesiq mumnsblmr Revis-tus- t-« mqu items-« D» W sp »l. TM spl. um W Bena- » fran- Csom Ton-(- Msmmlch al at sortælls sit Tun-tol- sor andre. Heu-no « ist nnun lloiccnve cr Resul- 
tatlst of ol llmms Mtdch 

book J end lenkt-, Im! Im heim-le Edlsk til vclbrlesudkcs Winden Ein-se cam St 71 ktkkk cmmty lnm list-der dem Otkstnnnsnnvdcl up lom nusp Glas-Z vil jokixkllkgctcstx Novum-, at beste Mcmmksnzsddes tin-tells Aste-ernste limellqe I« Munde 1 unr«osnmndlsliquuiitkikstHe Umllsnonm oq at set gut Its-Inder- 
nr milc. Mel-del dck til Ton-d Vsnmdet oq fknv nl og 1 dem spross. 

Uddra »a( nagte limit- med Tiiiadrikn 
Mr. I. steifer-, »iiubctsoood, Minn, ittivekx Medi 

cincn var iur min mumi, oq tm vit ikekvcd undemtc 
Eber am, at Im- ijar qtort cui-I hu im nieset govt 
an hat inan- Neviaib af Liviuodcmi merk oq er un 

iSmnv tu at Irc en not-Bast. Jeq irndek nennen 
cu iyickiciig To for den Only-, ist-u hat erhoim gen- 
nem Even- Medicina 

Mu. Viert I. A. Latini-, comp, Minn» striver 
der-ev herum-O at Even Medicina et »Im-treu 

ikeq vjkal anbefqle tusm til alle lidende Minder-, fes 
en cr. 
Mks.Rc-v. N. C. Partien Den-vit. Minn» imper- Deres Mel-trinkt ha-« rund-i en asmiuvvllq Aner- 

kendeLe as r« L«-«·n c, her « ca hornig-« Este-Marg- Ieä offer bis-T Meoicuisk, tun sre laws btuirsrs us behagt-lägen sub uoszcuDottkisrvaadlinz tm -.«I« es 
slkkck Kur- 

Ida-Jst- 

N()tre-l)it.tms,, Urs. M. sommcrs,130x,E.o., Ina» us. A. 


