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Qu Vereint-uner- før og nu. 

si. en lernsiere Artilrl oin Flvinderg 
Stilling i Alniindeliglied on Priesterw- 
nersJ i Zærdelcszhed, sannnenlignes 
risse fidsich Etilling i gnnile Tiber 
nied dct nninrrende. Om dette siger 
Forfntteren Mis. Man «2l. Liverniore: 

Ewisj en twinde giftede fig ined en 

Prirst i de Tage, risiterede l)nn at 

fordodlc skne Brei-er og Vesper-Hinde- 
der. Hnn vlev nemlig anset sont en 

Tel «.:f Prcestenis ,,Ejendom«, on nnar 

Sognetci Konnte drog en stontrnlt op 
incd Priestern fnlnte det af sig selv, at 

metelonenrs Vlrbcjde ogsaa togegi 
Benennung Den tvindelige Del as 
snadnn en gammeldagg Menighed be- 

trngtede Præftelonen sont dereg spe- 
cielle Tel. Hirn slnlde forholde fig, 
sont deres Trang og Nylter trcevede 
det. Tset var itte fna slemt, at hendes 
Mond var lirndeg lovlige Eier, for 
holt- hun var flog og hvillen 
Kvinde er itle tng pna det Limrnade 
—- lnnde hnn snkxiens forandre deite 

Ejendotngforhold til noget ncrr det» 
modsntte. Det var nieget værre nied 

l-(Zognetg Ejendonioret over hende. Thi! 
Flvinder er mere tonservative end 

J Mænd on mindre staansonnne over for 
dereg eget Rang FejL og deres Ideal 
af en ,,rintig« Prasftetone var nceften 
uopnaaeligL 

Hnn itulde viere et Monsler paa 
Gudfrngtighed bande inde og ude, fri- 
stet pna alle Oniraader, nien uven at 

seitde. Hendeg Hugholdning ftulde 
vckre et Vidnnder af Udirrcrrl-etlyed, 
ined en Tid og et Sted for alting og 
en nldrin svintende ,,"forberedthed« 
for alle niuliqe nforndsete Herndelser, 
sont altid indtrcesser. 

Hnn stnlde iltc tabe Taalmodighes- 
den over not san mange af hendes 
Mande- »Folt« paa Bastedagem naar 

Middaggmaden var en under-ordnet 

Asse re, itte heller over at hendes Par- 
ilor om Sondngen mellern de to Moder 
fnldteg af ,,Søstre«, der pnstede at 

spise der-IS Inedbragte Middagsmad og 
ventede, at Præstelonens gode Flusse 
og lirnne Sniaalager stulde faa den til 
at glide lettere. Hendes Monds lwide 
Halstlæde og stivede »Brt1st« og Man: 

chetter stulde vcere af den mest blan- 
dende Hoidyed, og hendeg eget og Bor- 
neneg Udfeende stulde vcere nden Plet 
og Ri)nte. 

Hirn imlde føre sig nied Verrdinhed 
og Blinde-d Men Zlonlzed IHr ilde 

. set. Deng Jndflydelse ansaas for 
nvcrrdin for en i hendes Stilling. Hun 

; stulde vakre en »Hjemmet«5 Kvinde« og 
paa snnnne Tid beloge itte eilene de 

stige on fattiqe men ethvert Hjem i 
Sonn-et rg ve nende, oni et eneste blev 

glen1t. 
Hnn var den forudbesternte ,,, or- 

ninnd" for alle :«.lliL—sion5-. Barnihjer 
tiglieds Zy- og zwindeforeninger 
nirlleni Sonne-to ttvinden en Leder i 

Sondngzstolen og i loindelige Bronne- 
nisder. Lg Kronen paa Vertet var, 
at hun ftulve sorge for, at hendes 
Monds scrdvanligvig lille Løn tnnde 
dcelte alle lldgifter, endslont den Løn 
for en stor Del blev betalt i Mel og 
Kartofler til Familien on Ho og Havre 
til Hesten, nied en ,,sturv«, nanr Slag 
tetiden var forhaanden og et »Gewe- 
gilde« ved Enden of Aaret. 

Og til Trods for de hsje Fordrin- 
ger havde en Præst ingen Vanstelighed 
ved at faa Mader fylvt. Slsnt 
Stillingen var vanftelig, ansaag den 

for en Hæderspoit, og den Prcrstetone, 
der udfyldte Stillingen til almindelig 
Tilfredghed, anlaas for at vcere noget 
ualmindeligt, og der blev set op til 
hendr. 

I I k- 

Nu om Doge lpaastaar Forfatte- 
ren) er Præftelonen en fri Kvinde og 

- lan let blive ,,the leaving Lady«, 
om hun snsier det. Hvis hun 
foretreelter at lægge sm Virtfomhed i 

sit hiern, er der heller ingen, der ind- 
vender noget tmod det. Kern hun staa 
sorn en flog og taltfuld Raadgiver og 
hjælper for sin Mand i hans Arbejde, 
stal sligt not blive Paasisnnet og vinde 
Menlghedens Agtelse og Tillid. hun 
bliver tritiferet — selvsplgelig Men 

hvem stipper for det? Er der noget at 

udsætte paa hendes perfonlige Optræ- 
den, KlædedragR o. s. v., saavel som 
en mindre msnsterværdig Husholdning 
-·— eller yderliggaaende relizxiøle An- 
siuelser, bliver det snart opdaget, og 
man taler om det. Men vidcre gaar 
man heller ikle. 

Ellets vil not Preitetonerne til selo 
at give dereö egne Love og regere i 

Folge dem. Der er nemlig paabegyndt 
et Blad, der better Titlen «·,Hetslerin- 
den i Præstegaarden« (»The Mistwer 
of the Manfe'«), der i Folge Bewert- 
ntnger stal udfylde et »laenge fslt 
Savn«. Og hvorfor iltet Præsterne 
hat hele Stabler af Magasiner og 
Ttdsstrtftet til dereö Raadighed, hour- 

"- for stulde Konerne ilte spge Hjælp og 
Hand ad samme Bei. 

"" Ost Ia M — san-ert- Wes 
is- ok ku- Syrap, det bebste holt-entd- 
I;m Irren-, hemm- en Inn-Ieis- m 
II ist«-u We Use- most-ie- 
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tlbdul soc-nnd og Eos-stattg. 
To Konflikten for en tre Maaneders 

Tid siden udlirød nkellem Tyrtiet og 
Fronlrig eller rettere sagt mellem Ab- 
dnl shaan on lsonstang, var der ikle 
ungen, der var fortroliq med de diplo- 
matiste Forhold i twnstnntinopeL som 
tog Sagen alvorligt, det var nemlig -:n» 
offentlin .Heiiiiiieligl)-ed, at Sonstan5’ 
lasnge hemmeligt havde staaet i et For-! 
hold til Zultnnem der var langt den-! 

lslabeligere og mere fortroligt, end mani 
under normale Omstændigheder anser 
det sor muligt mellem en Ambassadør 
og den Souverwn, hoZ hvem hon er 

atlrediteret 
s Alle-rede som Jndenriggminister i 
Frankrig tnnttede Constnns denne 

IForiiindelse Den nylig fra Gesandt- 
stadsposien i Washington asgaaede Ali 
Ferrouh Bey indledede i sin Tid som 
Selretckr ved Ambassaden i Paris — 

naturligvig bog Gesandtens Ryg —- 

dette For-hold efter Ordre sra Konstan- 
tinopei. Og esterhaanden ndviklede 
dette sig soaledes, at Abdul Hamid 
blev sat i Stand til at organisere sit 
eget Spionsystem i Fronlrig og bevogte 
den den Gang i suld Blomstring ver- 
rende ungtyrliste Bevægelse. 

Abdul Haniid solte sig overbevist 
om at have fnndet den rette Mond — 

oed hvilte Midler interesserer jo min- 
dre « og gjorde dersor sit mulige for 
at ndvirte Constans Udncevnelse til 
Ambagsador i Flonstantinopeh hviltet 
slnttelig lylledes. 

Ved sm Antomst til Tyrliets Hoved- 
stad blev Constans modtaget med aabne 
Arme og blev strats »wesan grans- 
scma« i Yildipitiosi. Dei blev nu 

b a m, som i Tide og lltide stulde spor- 
ges til Runds, dam, som skulde finde 
Udveie, naak Abdul Hamid var i 
Forlegenhed — kun itte Pengefotlegen- 
hed — ham, som slulde holde Abdul 
Hamid Ryagen sti, naar der var Uvejr 
i Anmarch. 

J Vegnndelsen gil det sortrcksseligL 
Den intrigante Monarl var begejstret 
over at have faaet en Ambassador i sm 
Hierein-d som sorstod ham saa godt og 
som itle trcrttedes ved at stille sig til 
Disposition ved Udsorelsen af selv de 
vidunderligste Planet-. Conltans var 
pna den anden Side ilte mindre ben- 
rytt over den priviligerede Stilling, 
han sna hurtint havde erhoervet sig og 
omlede letsmdigt cned de Gunstbevisi 
ninczer, sont Abdul Hamid odslede paa 
Dank At hans Verrdighed som Fran- 
lkigs Sendebud deroed led uoprettelig 
Stadt-, sormnaede ille at holde hani 
tilbage, og i Paris havde man tun 
Lie on Gan-J for Constan5’ tilsynela- 
dende store Jndslndelse i Konstantin- 
ocel on sor de smigrende Venslabsbevis 
ser, der nosbrndt regnede ncd over 

hom. 
Pan renne Maade bleo endogsaa 

selv Abdul Hnmids unrgtige Ven og 
Beslntter, sieiser Wilhelms Ambassa: 
bot stillet i Slygge, og at tnnne sor- 
dnnlle en saadan Medbejler gjorde i 
Franlrig et uimodstaaeligt Jndtryl. 

J sin Jver efter at indsmigre sig 
hog Sultanen var det imidlertid ofte 
ille blot hans egen Verdighed, men 

ogssaa Franlrigs Interessen som Con- 
stang satte paa SpiL Et slaaende Be- 
ois herpaa et hans Optrceden ved Da: 
mad Mahmond Paschas Flugt sra 
Konstantin-Mel Paa Abdul Haniids 
Anmodning oin at udlevere Mahmoud 
Pascha, hvis denne politisle Flygtning 
besandt sig om Bord paa et sransl 
Stib, ektlcerede han sig strals billig til 
at eftertomme Sultanens Ønske og 
gov Ordre til at standse »Messogeries 
Maritimes« Damm-, paa hvillen man 

troede, Mahmoud havde siegt Tilflugt, 
ved Dardanellerne. Jmidlertid var 

Flygtningen gaoet om Bord paa et an- 

det franst Stil-, og inden der lunde 
indtrcesse nye Ordrer sra Constans til 
at standse dette, slap det lylleligt gen- 
nem Dardanellerne og bragte Mah- 
moud i Sillerhed. 

Dette Udslag as Constans’ Jmsde- 
lommenhed oversor Sultanen viser, til 
hville Midler han tog sin Tilslngt sor 
at fotblive i Abdul Oamids Gunst. Og 
sra dette Øjeblik var det ogsaa sorbi 
med hons Anseelse hos sine Kollegeiz 
der altid — bortset sra deres person- 
lige Forhold til Sultanen —- energisl 
have vaaget over den uindslrænkede 
Beslyttelsesret, som de saalaldte »Ka- 
pitulationer« tilsilcede dem, og som — 

hvisMahmoud Pafchas Udlevering var 

lylledes —— vilde have saaet et hoardt 
Stsd 

Dei paostodes gansle visi, at Con- 
stans tun tilsyneladende havde givet ef- 
ter for Sultanenö Krav om Flygtntn- 
gens Udleveking og i Virteligheden med 
Villie havde ladet Mahmoud undsltppe. 
Hvis dette Rygte er lommet Sultanen 
for Ore, har imidlertid Constans spr- 
get for at beroligse ham og overbevise 
ham om sin gode Villie til at gaa Ab- 
dul Hainids Ætinder. Da nemlig 
det ovenfor nævnte Fotssgs paa at 

geil-e Mahmoud Pascha i de tyrkiste 
Farbande mislyktedes· undfangedet 
der steckt en ny Plan nullem Sulta- 
nkn es Spalten-. Den bebe-di at nd- 

P— 

virte bog den franste Regering at faa 
Mahmond Pascha ndleveret som For- 
brnder mod den borgerlige Strosselov 
i Turkiet Med dettse Formcml for 
Lie- lac-eoe man en nicrrtelig Historie 
o::1, at Mahmoud Ved Afrejsen fka 
tionftantinorel ftnlde have bestjaalet 
fin Huftrn Sultmi Muradg Søstkk 

inedtanet lxiiideo Jndelcr og inod 
hendses Villie bortført deres mindre- 
aarige it) Schiner-, Prinserne Seba- 
ljseddin Bet) og Loutfoullah Bev. 

Gndnn medeno Mahmoud Pascha 
var under Vsejg til Marseille, telegra: 
fctede Constans denne Anklage til sin 
Regering og anbefalede ivrigt Abdul 
Hamids Anmodning oin Flygtningens 
Udlcveking. Men itke not hermed: 
han fit famtidig Abdul Hamid til at 
dekorete Prcksident Loubet, med den 
højeste tyrtiste Orden »Nichon-i-Hane- 
don-i-Osmanie«, den tejferlige Hug- 
orden —— som tun sicentes til Udlan- 
detg tronede Hoveder og yderit fjæident 
til Tyrtiets mest freniragendc Mænd 
—— idet han stillede i Udsigt, at denne 
Æresbevisning vilde have den tilsig- 
tede Virtning. Og samtidig med, at 
der affendteg et oderordentligt tyrkisi 
Gesandtstab til Paris — officielt for 
at oderlevere Okdenen, men i Virtelig- 
heben for at udvirte Mahmouds Udle- 
dering — aftejfte Constans til Paris 
for at viele i samme Øjenied Han 
gjorde ogsaa sit Vedste for at gennem- 
spie Planen, og at dette miglyttedes 
var ittse hans Styld. 

Som deiendt voegrede Mahmouds 
Gemalinde sig haardnattet ved at be-l 
trcefte Rigtigheden of den falste An-« 
klage, og derved git den smukte Plan; 
i StytteL 

Med denne Finste, som sorøvrigti 
kostede Abdul Hamid kolossale Sum- 
mer, tan det føtfte Affnit af Constans 
Ambosfade betragetes som afsluttet. 
Hnn var suntet betydeligt i Sulta- 
nens Gunst, og for at genvinde sin 
Jndflydelse og befæste sin Stilling be- 
gyndte Constans nu at kaste sig over 
en hel Del mindre Anliggender, som 
han vidste var af Interesse for Abdul 
Hamid Disse Sager angit hoved- 
sageligft de i Frankrig værende viele- 
lige ellek foregivne Ungtyrter og deres 
Aktion. Pan dette Omraade akbejdede 
Constans og den tyrkiske Ambasfadør 
i Paris-, Munir Ben, Haand i Haand 
og Abdul Hainid »bestaitedes« i For- 
bindelse hetnied paa den henfynslsfefte 
Mande. Scerlig sorgede Munik Bey 
for, at Kilderne itte ttdtørredeo: naar 

Marledet blev for lroigt, lavedes der 

nye ,,Unqtyrtere«, og nye Flyoestriftek 
oq Blade, der var rettede mod Sulta- 
nen, sendteg nd i Verdien. Pna denne 
Munde blev de to Ambagsadorer i 
Stand n( »k» holde Armut Hsmidi 
darin« on stedse nt lunne gøre bam den 

Stags Tjenester, sont han satte faa høj 
Prig pun. 

J Virteligheden hat dog Constang 
aldkig været andet end et Vcerttøj i 
Abdul Hamids Hemden Conftans 
hat aldtig haft nogen vietelig Jndfly- 
delse psaa Sultanen ellet nogen Ub- 
sigt til med Held at behandle vigtigere 
politifte Spørgsmaai. Dettil et han 
ved sm servile Optrceden kommen til 
at staa altfor lavt i Abdul Hamids 
Øjne. 

Constans hat behøvet en om liden 
Starpsindighed vidnende lang Tid til 
at komme pna det tene hernied. Han 
hat fta førfte Begyndelfe ladet sig stusse 
af piump Smiger og de Guiistbevis- 
ningee, der pdstedes paa hom, og fomi 
han modtog under de mest ydniyczietede11 
Fotudiætninger. Og da han til sidtstj 
som en udpresfet Citron tastedes tilj 
Side, synes han førft at vcere vaagnet 
til Bevidsthed om, at han ogsaa var 

franft Sendebud. Han bestuttede da 
pludselig at scette nogle i lang Tid 
svcevende Spørgsmasal paa Dagsotdc 
nen for derved at gsre det tlart for Ab- J 
dul Hamid, at han ikte var villig til at? 
lade sig nsje med den Rolle, som hans 
tidligere Bestytter nu vilde titdele ham. 

Jmidlertid vendte Abdul Hamid det 
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ldøoe Ote til, og da Eonstans alletede 

soor ganet saa langt, at han itte paa 
·en noneinlunde anstændig Maade tunde 
Jtrastle sig tilbage uden at ofre sin per- 
Jsonlige Stilling, gteb han pludselig til 
ikr.1fiik7-ere Midler og befluttede at of- 
Jbryde den diplomatisfe Forbindelsek 
I Hooroidt Eonstang i sei-a Henseendc 

ihar lmndlet pcio egen Haand eller efter 
forndgoaet Forhandling med sin Rege- lrimjn bar mein endnu ikke lunnet faa 
opklatet. Den franfke Regering er- 

4tlcetede fig gansle vist sp— stønt noget 
Heut -— identist med sin Ambassadør, 
nien dennelkrklæring afgoves under 
snadanne Omst"ænd-igheder, at alt toter 
for, at Regeringen hat været tvunget 
dertil. Under scedvanlige Forhold 
wild-e Bruddet, som sncirt udoikledie sig 
til en truende Fore, let kunnet voere 

undgooet Ansoaret for, at dette ikke 
stete, pnohviler hovedsagelig Conftaiis" 
og Abdul Hamid i Forening. Havde 
ikke Ahdui Hismivs uhetvingeiige AtJ 
trsaa efter at erhverve stg en passende; 

i og villigMedhjælper for sin Ynglings- 
szsselscettelse, Spioneriet, ligefcia me- 

’get som Conftans Villighed til at gact4 
Sultanens Ætinder. faaet dem beggei 
til at glemme deres ossicielle Stillingl og mellem dem stabt et uvcerdigt For- 
hold, som moatte medføre stæbnesvan- 
gre Folger, saa vor heller ilke den ef- 
terfolgende Konflikt kommet til at on- 

tage de Dimensioner, den sit. 
Nu render imidlertid Constans til- 

bage til KonstantinopeL Hvor lcenge 
han vil forblive fom Chef for det 
franste Gsesandtflab, er bog et stokt 
Spørggmnat J Paris og Konstan- 
tinopel hat man ment, at hans Ophold 
i Tyrliets Hovedftcid tun vilde blive af 
kott Barighed, og man hat allerede 
antydet, hvem der siulde blive hans 
Efterfølger, nemlig ingen ringere end 
Gabriel Hanotaux, som i Paris lcenge 
hat baaret Øgenavnet Hanotaux Pa- 
scha. 

Den indtraadte nye Situation ved 
Portens Ncegtelfe at tillade det andet 
fransle Stationsstib at pasfere Dama- 
nelletne, lan dog nærmest tun styrle 
Constans Stilling, da Frankrig under 
saadanne Forhold ikle godt kan stifte· 
Gesandt. Asslaget er asabenbatt det 
forste Udflag af Storvezirstiftei. 
Seid Poscha er nemlig Repræsentant 
for Nationalpartiet, som en højst mis- 
fotnøjet med de Ydmygelser, Tyrliet 
hat lidt ved Afslutningen af den sidste 
franflstyrkisle Konflikt. Hvis Sulta- 
nen nu tvinges til at opgive den nye 
af Said Pascha inaugurerede Situa- 
tion, titnne de indre tyriisie Forhold 
nntage en Tor Sultanen lritisl Karat- 
ter, ifcer hvig hvad der jo tun hcende 

Opgivelsen of Modftanden mod det 
franste Stationgstibs Tilbageoenden 
medsprer Said Paschas Fald. 
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.417I»Ished Hinunter-C- sllst Vengere sen es »rein-. Hier Kundeiqtsteusmuk 

«. Ost-. iso- et IM- Ruhr-h tun Isc rkktgc on m Cis-. Nove« sor stauv en Sm» Gut-c og 
-;,«- TM UNDEle ZU 1«Ct. as THE Ntidtvb I Giotto smmlr m svrllorrr dkt heir. 

» 
Ost IMO wm dvnaslsoknnd m Linn-sum- ·r. m neun-ernan- vq 

««-..«· blas-m Just-mum- Ior muka otr nt its-ne Rom-jene end » 8100 Orgel. 
, » 31 Amd rede, IIanimdskab nl infik notwendig. Cthnnlan wille von den. Auc- sw- 

xhz 
bete er von-safter m bemalt-, da den gaarlankt over den-S Informatqu Grill-r 

--· 
— 

« ,- » pro-r haust-se Simses-, Dom den Inkdfslqeisdc Iiste i hvek Kasse W visr. Kan braqu 
«t stoLtr. III-fes sankusqsotmmget og andre Fokrninqcr til at qkkompaqnete San- 
nen- mmzensr Im Ins ( Fu Wirth ndende dennnciifalffe Underholdning. Sptllcr de 
qomle komm-, Mmckm Bann-, Pallas-n nvadkiller rg coeca Melodien som oqxaa de 
nnsste can-at Man tun Centane et Sinne ell» wills n unt, sum man sum-s bed t om. 
Rosm- kun »Hm nnd cn sinnt Kasse ou Musik. ist-is dct mistrih kan man faa Instru- 

menm ins-unt mod at Wende 1 Tollen Ante-ice brmles iaa vrd Modmgelsetr. Agemet time mauge 
Its-as Zeno se Cre. for Katalog. 

sTANDARD ARI. c0.. Beekman st» P· 0. Box ll79. N. Y. Dept.152. 

n 

Cøfter, læs mit frcc 

nimniersiiq Hei-sein« 
fki Dxtsnnnefmc 
Backe I Pstn Men: 

L-:.:i.1 

n-;etz«.11.I-xs!:. 

edel ·L—" Un «"-’.nsen, N til-»Um JJi E·.SI)1’. 
Inn-mer stumm tnii jetn ek· Neuen nelbreksede kuran 

Tålbud til dig og alle! 
Im sendet- srit pr. Post. alMeZ uven noch Be 

kostning til alle Kvinder i Verm-n niin Eelvbe1)and- 
ling i Hiennnst for Etmdnntnns, sperrelle for vort noti, 
tilligenied fitldstcendige stitwninger 
om mit met Tilfæide, til mündet-, iom lider at Min- 
deinqdosnme. I tun kniete ederseiv i Hiennnet »den 

Vergehn-tu Tet kostet edee int.-t at fxsrime det, og 
inm- I da liestntter ern-r til at binie vers, fcm vil de 
hin feste ever toln Tenle om Uqcm Tet Vil ilke hindre 
eder i eders Arbeits-. Jeg hak- drt itle til Sam, nien 

lmrtaiver dem-e Vrevnmtcon frit for 10 Tages Ve- 
imndljnss. Tei hell-redet alle-, qui-ne on mme, og twis 
Te link en Fimennnelje as Nebtrnttlied, as en over- 

tnknqende any Einerter i klinqgen islle1««)Jiavi-ii,eti 
mit-risse Ruielie lanan !1i1mi"nden, Tmna til at gen-de 
ofte, Pius-jin Text-then elier um Te hat« Leneerrlnea 
sinnt-e Find-, Rumndiinn i Leke ellek tiedsillden af 
Dittiiintseiesk form-san ein-r sunidt euer jun-riesan 

minnt-: »1-’nne1.1:ne, Ind» for 
IN sendet net i en almindeliz 

Tit Wobei-, fom l rn« Don-e. Iiis 1 meddete ei Hintie!t.Lm-1iiiiii-iliir-hel, inni heim-edel- Hnitse feind nq 
instit-Huld fllet in iiil q nmnnedime 
inni- Onisp Tini -· 

taki its n! l-( nne Tit-Diel« 

Ahn-or J taki leitet-. I- 
ietn ten-set rette Wen-: 

H, esiis1-«lI-s-,- nnkie P sie-; 
nennt in »nur-ietzt Ltinelkemri11mre. 

«T-t m! spare oft-ei- fur Ihn nsi Penqe og 
Pellvreks M et Hnnlt lidicende ei Meint- 

In1e-Hienrisei7der til Velhetendte Uninder i Idee- enen Etat eller comply- 
-mii-vel ist ient Ineh Glitt-r vil fort-elle- mmre Libentuy at dette lMennnemtlsbel 

vircclia Ins-tret allein eliae Tristan-de vor inntiindelme ttsindetiqe L.r.mni«ine, unat tset 91ui«tiwi11der—- 
ne mite. 

llddrim m« nogle Li: site nie-V Iilladeliic 
Mc. F Mienen, liiinitussim, Minn, sinnen Medi 

engenterIn1·nnn.isnnm, M Im vi! netved ntmeiette 
Orser em, at sen ji«-i sinnt nun spinnt tin-get quest- 
Hnn lut- nwn Wir-mir n-« Linn-oberen time ng ei- nn 

imno til at zween nur Van. Im tentser been-ed 
en I irrielig Tal fin- rsen .I)I-I.-lp, lnm Im eint-tm gen 
nen: Ocsexcs Medicinee 

Mk s-. Wed. I. A. Lein-tm Col.ito, Minn» fix-mer 
Heim-d lievidIn·-:, at Oder-z Titel-trinke er ndnnertevks 

Urs. M. sommers, 

Melodei bei in T ere-; Wenn-per eq ikrm til oc« bette Ein-on- 

teq Iknl anhesale detn 
kennen 

Mr Rethhc C. Narrn-, Tetroit· Minn« steiner- 
Tec«e-«« Eiliedniner intr minder en stimmen-im Aner- 
tendelie us dc Linn-now her er en lmmnins Este-rinnen- 
iel ester die-jeWie-dienten ioin m- taugt billigere oq 
lieliaqieliuere end neigen Tnltorlselmndiing m er en 
sittet mir. 

til alle iidende number. jeg 

A drei-ie: 

Note-»Dann- 
lk()x, l«1. D., In(1., U. S. A. 

Lonisville 82 Nafhville 
Jcrnlmurn,T.’,IF..2,F-L:"äs«kj.ikk:å 

Winter- 
Turist - Billctter 

Florida 
sg Golf- » 

Kyftcny 
! 

i 
Striv eftet Oplysninger til . C. L. Stank- 

Ucnekul Hist-. Ame-oh 

Louisville, Ky.j 
THE 

i 
Scnd Deres Adresse : 

1 
! 

Ul 

C. L. Sinn-, 
Gech Pausen get Ase-n. 

» 
kamst-ist« cy» 

og han vil frit fenbe Dem Kett, 
illusirerede Skrifter og Prisliste 
over Land og Fakmei 

Kentucky, Tennessee, Alabamå, 
Mississippi og Florida. 

W Port-t- onbvsk llilsnclo hat-so lsnm 
. Its-ro Inn-r lot Um- kan liltvo 
) Amen halt-kostet km l«rinbs«-sm-rliahos 
) ( der-. stopfte-knickt blutroth-iudic- 

tlw clun hvtclu Nod um« luka 
LU so Cents je« It non-le tnml Post-on lon fut- 

Æsk s set-tut PIMM til hwr Dunst-. tmm 
c lwkjmrok del-. on m Ist-Ists Este-, 

C) der indem-lügt of- Ilnmesst Las-o- 
l komm-L som halfst-Malo mlst sk- 
( tot- tlew Aas-a Lunis-w net Ito 

Its- tatst-. Hin-« geru- tok Dem 
solv aller Dom Von. 

M Its- L lesIIL Syst Isl- 

s— 

Bedsl for ----7 

.... Inclvoldene. 
hin De Mc bar es regeln-Sit- fund Missiin bvrk 

etDe M eller vit blsok bet. both Miit-en i 
os nostra-. heftig-irrende Mit-m- ellkst gif- 

the Mec- ek mitge. Den leitest-, bevite Munde at 
holde Systema rem pag er at taqc 

cANDY 
cATHARTIO 

Mwoaxst 
spis dem ligesom candy. 

Welmgelhh mrkiimsms, inmqrr qodt o qs1«qodt· 
Syst-Un ils-, oq somicsjsgcr me eisumst- ts1« » ist-atme. 
Its 25 nq In M. ver BU. Etui- Mer in kasvcforfcp 
uiIlq m en lillr Voq um 31111v11(-v. Rom-Her 
sTkk-.-.,»-«, Arm Ov 0 s» cchoo klle pr Vom-.- 

-:- Hosd Bindet rent. -:- 

sALVD 
·- i AMI- 1ik4t kan- eo to 

nkuzannxeiåfarslsg lass-o pun- sur-eh 

smlgcs hos 
FRU 0L8’EN-«· 

97w.20. st. P womit-. .s4..1 
PIUS 25c. 

Ist-u Ostens suva ok« udmotltot Los bund-act- byldon gsmlc sur. seien-h 
NO op, satte bkystwrwt og alle su- 
dn h systlommw 

TU est-weh com fu«-endet 25 sont-l 
» Erim-they vU vi uml- Sslm spit. 


