
»Dansl«eren.« 
Lstdag den 8. Februar 1902. 

Blair, Nebr. 

Pasiot JensewEngholm biespgt- 
Blair paa Hjetmejsen fra et Missions- 
mode i D.maha 

—— Tr. B. F. Monroe og Mts. J. 
C. W. Kline vil holde Bryllup den 11. 

Februar. 
—- Miss Anna Jørgenfen, tidligere 

Bogbolder paa Publ. Houfe, bessgerx 
i denne Tid Slcegtninge her i Bym ! 

—- Paftor Harald Jensen er rejst tilj 
Racine, Wis. ; 

! 

Himl en fynes mere blau, Solen fkmz 
net klarem og en Følelse af Ungdom 
og Kraft fylder Sindet, naar man 

hat taget Rocky Mountain Tea, til- 
beredt af Madisons Medicin Co. 35c 

Farnham CL- Samt-sum 
—- Den bekendte sit-J. Carrie Na- 

tion stal holde Foredrag i Fremont d. 
4. Marks. 

Korrespondancer 
WE- 

Faa Drum, Wash. Co» Nebr. 

Vi hat den sidste Ugeå Tid maattet 

sande det gamle Rim: »J Februar, 
naar Dagene langes» da plejer Winte- 
ten siemt at strenges«, idet Terms-»me- 
tket omtrent hver Morgen hat vist 
henved 20 Grader under Nul. Det 
er unægteligt en noget ublid Forum 
bring fra Januars ncesten fotaars- 
agtige Vejr. 

— Vor By vokser. To nye Huse 
er under Opførelse Øst for Form- 
ningskoarterei. Dei ene vil blive be- 
boset af Mr. P. Rasmusfen, bet andet 

af Mr. Christensen, Smed H. C. Jen- 
fens Soigerfader. 

—- 9J2r. J. E. Christener, Postkne- 
ster, hat et særdeles vel assokteret La- 
ger af Grocckzes og Dry Grind-T 

— Carl Earlberg, je» rejste sioste 
Uge samtnen med en anden ung Mand 
til Decator, Nebr» for at se Paa 
Land. 

— Hans Toft flntter 1. Marts fra 
sit nuoærende Hjem til Mr. C. Ras- 
musfens Farm en Mil syd for Drum. 

—- Jens Andersen hat købt 80 Acres 
Land i Ncerheden af Spiker. 

—Anine Jensen, som de sit-sie Maa 
neder hat opholdt sig i Eouncil Bluffs, 
er atter bjernmse. Hendeg Søfter 
Cartie Jensen er ogfaa bjemme: men 

paa Grund af Sogar-m Hun er bog 
atter i Bedring oa agtser sig tilbage til 
Stolen i Blair, saa fnart bendeg Hel- 
brsed tillaber det. 

—- Marcus Bett fra Blair besogte i 

Onsdags Venner i og omkring Orum. 
—- N. J. Peterer fra Blair glot- 

dede Joh. Jenfens ved sit Bespgs for 
nogle Tage siden. 

— Dr· B. L· Perlee hsar Kontor i 
Robert Petetsenå Buti!. 

— Stolen i Orum er en af de størsk 
Landsbyer i Countyet. Miss Hausen 
fra Eli Horn, Ja., er Lærerindr. 

L 

B. WINHOLT,U 
ftandinavist Avotek, anbefalcr. 

Windung Blodrrnsendc og Zustiko 
Medikin ........................ 2.'» 
for Vlodrensnmg, Forstovvelfe, daar 

ltg Huvfarve og Komm-Eies die-Ver cg 
Nyresygdomme, Filwenfe1, Trwtth 
og Ums-lede- 

Winholts Trcttci og Oele-Salve ..... Bär 
for gamle Sau-, Bylder og Blodfor- 
Einnan vtl læge hvtltet som yelst 
Dust-. 

Wind-Its Duspepsia Powvek ........ 25e 
for Fort-siehe sur og overfyidt Mave 
og Halsvrcenda 

Wiuhotts Gold Capsler ............. 25k 
for Fort-Muth Saue, Feder. 

Winden-s SanvhevsiSalt ........... 25 
for sur Mave vg Fort-meist 

Wink-alte Pile Gute ................ Zäc 
for Hemorrhoider og Taffet- 

Wiuholts Midian-Pulver .. 25c 
for Aandedkæt vev Juvenal-jagt 

Wind-Its Salmiatitllgitgtur nichatris 25c 
for Doste, Fort-leite og Bronchttis; 
en Palke laver 1 Pim as Mtksturz ! fulv Brugsanvisning. ! 

Karl-badet- Sptudel-Salt sartificjal). szj 
for Assøring, belaqt Zunge, biene- ! 
beenden og alle Mavesngdomme. » 

Send Venge i 2csStampL-, og De vil ; 
erholt-e Mel-keinen portofcit med Posten. 

W- Nyt staudinavist Medium-Lamms 
med Dagbog for yver Tag i Aaket 1902 til- 
seadez im. 

B. Wachle 
1072 N· Califoknia Ave-, Cor. Armita e Ave» 

Etwas-» ll. 

Svin og Korn et Pengr. 
ioo m. p- npmss such socd vit soc iuskö 
G vm hsos Spinene pg spare 75 Bu. ass· 

zs Z- Me, kostet det Met. Stets-s vaa so 
« 

« syst-v- Prises a NR pr I.;0 Pp- 
:.;;- Myädreteutthigeiu putzt-ja as de lasset 
L I« 

W- isi moo co» 
Wim- sfst com-ou III-Eis la. 

thuge, Wie-. 

Bi see nu og da i »Dansteren«, at 
der fra Mentgheder sog Pladfer ind- 
bydes til at komme og fceftse Bo der. 
Saavidt jeg ded, er der aldkig udgaaet 
nogen saadan Jndbydelse hersta, stsnt 
vi vistnot hat ligesaameget at henvife 
til, som de flefte andre. Naak en saa- 
dan Jndbydelse tun hat til Hensigt at 
lotte Folk bort fsa deres Hjem og Me- 
nighed for at tage dem til Jndtægt 
paa den nye Plads, faa er den Slags 
Jndbydelse foragtelig og ond. Hvot 
man derimod kan vise fattige Lands- 
mcend en Lejilghed til at faa sig et 
Hjem for en billig Pris, det kan man 

jo gøre en god Gekning. Der et ja i 
Byernse en hel Del Landsmænd, som 
spilde deres Tid og Kræftet vied Aar 
efter Aar at vedblive at arbejde paa 
Fabritketne i Stedet for at gaa ud 
paa Landet og faa sig et Hjenr Jeg 
tender en Mand sotn for 7 Aar stden 
kotn fra Byen med 600 Doll. og nu 

ejer i Farm oa Bescetning 4000 Doll., 
og er faaledes mennesielig betrygget 
for »den gamle Mand« og hat noget 
at scette sinse Børn i Gang med. Han 
vilde nceppe have haft noget tilsparen- 
de om han var bleven i Byen. Dette 
Elsempel er jo itte eneftaaende, men 

ltunve mangfoldiggøtes. s 

i Jeg tænter, jeg tan give en og an- 

den saadan Landsmand i Byetne og 
muligvis ogsaa nagen fka Landet, der 

Laster at stifte Opholdsfted. et Vint, 
jsom de vil vcere talnemlig for, ved at 
lade dem vide, at der for Øjeblittet et 

»flere Amerilanere her, som vil scelge 
jderes Farme for Besser, der got det 

Hmuligt for en rast Mand at soebedte 
jsin Stilling. Vort Settletnent et over 
BO Aar gl. og her er saa at ssae intet 
Vildt Land at faa: men disfe Farme 
tan nu tobes til Priser fra 18 Toll. 
pr. Acre oa noget højete. Jeg nceret 

Fingen Tvivl om, at dette Land om faaz 
jAar vil være vcekd det dobbelte og 
;mere af hvad det nu tan faan fot.. 
»Den FordeL der er ved at faa en 

Fett-m fwmfor vildt Land og komme 
i et celdre Settlement fremfot et nyt, 
forstaar vel de fleste, faa jeg bebt-ver 
itte at fortlare den. Vi hat »North 
Westesrn" Banen paa den ene Side af 
Settlementet og ,,Mi!waukee Bankn« 

»paa den and-en Side og Byer med aodt 
Marted nær ved vaa begge Sider. 
Der et Mejerier i Byerne og vi hat end 

Andels-Ostefabrik midt i Settlemen- 
tet. 

Bi bar en hyaaclig lille Feiete med 
Præffsebolia dcd Siden af. Paftor 
Hiortsvana, som bot iblandt os, hat 
betjent os 2 Gange om Maaneden: 
men fta lste April vil vi faa Gut-stie- 
nefte 2 Sandage om Maaneden. 

—- Fornnlig lebte Mr· P. Bohl 
fxa Albert Lea en Farm paa 80 Acres 
for 15ss)0 Toll. Landet er rigtia aodt 
og liaaer tun lidt over 1 Mil fra Byen 
New Lisbon ag lidt over 2 Mil fra 
vor Ritte. 

Skulde nagen ønsse nærmete Op- 
lysfcina, ftal jeg met Glacde befvare 
deres Beete 

A. Heut-Ufern 
New Lisbon, Wis. 

—-———- -—-—·.- ««s- —- ---- 

Statuts-r Hofm- ss end-wer 
Fort-lette- 

1.sxqtiveskomogu ntae Iillet kateker »For- 
kslelie paa enTag. Jngenpeldkedellr. tagen Bei-mag- 

Offmtlig 

Aukti0n. 
T 
«- 

.3» q vil ferin Paa ulin sann ZMil nord for Blair, nccr 

vcd Il. di U spuken 

Torsdag d. 20. Feb. ’92 
Kl. 10 Form. følgende ciciideiez 
100 Stir. Kvæg, nemlig: 60 Knier, 

Z med Kalbe, og 16 Aarskalvez B Tyre, 
nemlig 2 ,,whit-e face« Herefokd Tyre, 
ZE- Aar, en rød Durham Tyr 4 Aar, 
og en ,,white face« Durham Tyr 18 
Mauneder gammel. 

100 Svin, nernlig: 50 Grifesser og 
50 Febesvin. 

To Farmvogne, en af dem ny; en 
Columbus Top-buggy saa god som 
ny, 1 Climar feed grinder, 1 victor 
feed grindery Z riding plows og andre 
Farmredsiaben 25 Svinetrug, et For- 
spand brune Plage, 2 Aar gamle, et 

Foripand Plage — brcekket ind, 3 og 
4 Aar gammel og mange andre Ar- 
titlen 

» Sacgsvilksan 
Tolv Manneer Tid for Summer 

over 810.00 med Note og tilfredsstil- 
lende Silterhed. 8 procent Rent- fra 
-Dato. 81000 og undir bete-les straks. 

gie. Guts-how, 
sm. Mulleu. 

T. J. Wans- 
suktionshomr. .. 

Fri ,,canch« om Middagen. 

D 

Danmarh. 
Sonderbrobykredfem 

»Ft)ns Tidende« meddeles et Form- 
dende sm, at Socialdemotrateme paa- 
tænksek at opstille en Kandidat i Son- 
derbrobykrcdfen mod Konfejlspræ- 
sidsent Deuntzen Der stal være Tale 
Im Hugejer Simon Nielfen, Hjallese 
pr. Odenfe. 

Byraadsvalg i Esbjerg. 
Ved die Højstbesiattebes Supplekings- 
valg til Bytaadet i Esbjerg stemte af 
899 Vcelgere 701. Venftreforenin- 
gern-es Kandidater. Smedemestet Lytt-: 
Thon-rieth Købmand J. Ehr. Jensen 
og Lcrge Brimb, valgteg med 406—4(I5 

Ist III II 

Den Deputation, der sial ovekbringe 
Konsejlsprccsidenten Opfordtingsen til 
at stille sig i Sondekbrobykredsen, be- 
staar af Snedker Jeng Beck, Gestelev, 
Guarder L. Nielsen, Højrup, Guard- 
ejet P. Nielsen, Sdr. Højrup og Hof- 
ffoleforftanbet Poulsen, Ryslinge. 
Stemmer. Nogle andre Vensttekandi- 
Vater, der stottedes as Socialdemokra- 
ferne, sit 297—292 Stummen 

Falles standinavist Han- 
dselsstovgivningk Stockholm, 
21. Januar. Da Not-ge hat besluttet 
at deltage samtnen med Svertig og 
Danmatt i Arbejdet sot en ny falles 
Lovgivning med Hensyn til Ksb og 
Botte as los Ejendom, hat Kongen 
b-:ordret den i denne Anledning neb- 
satte Kommission til at trcede samtnen 
sot at paabegynde Forhandlingerne 
med de nordiste og de danste Kommis- 
frommt 

D o d s fa l d. Jægekmestet Fre- 
derichssen til Kærstrup asgit sorleden 
ved Døden, 76 Aar gammel, kamt as 
et Hierteslag. 

Den Afdøde havde i Tidens Lob 
betlcedt en Meengde offenlige Tillids- 
hvcmz blandt nndet Var han i 36 Aar 
Medleni as Maribo Amtsraad 

Han var en Brodek til Professor 
N. E. Frederilsen. 

De littelige Lovsorslag. 
Fotledzn asboldtes der i Svendborg t 

If ca. 700 Mennestet bespgt Mode om 

de titlelige Lovsotslag. Pastor singt-, 
Gudbjetg, indledede. Dereftek talte 
Postor Pontoppidan, Qllerup, og Hof- 
sloleforstander J. Land, Vesstrup,·gom i alt væsskntligt kund-: slutte sig til s ot- 

slagene. Ester en lcengere Diskussion 
vedtoges folgende Resolution ncesten 
enstetnmig: Forsamlingen udtaler stn 
Tilsluining i det væsentlige til de as 
Kultusministeren sotelagte site title-» 
läge Lodsorslag. : 

J sit Mode somme Dag i Rostilde 
hat Rogtilde Pkæstelonvent enstem- 
mig Vedtaget folgende Resolution: 

,,Rostilde Proestelonvent udtaler sin 
Gliede over Bistoppernes Henvendelse 
til Ftultugministeren i Anledninq as de 

Rigsdagen sorelagie kirlelige Lovfok- 
slag og maa anse Nedsættelsen of en« 
Kommission — bestaaende as lige 
mange gejstlige og læqe Medlemmer ——» 
til Fremmie as det titlelige Forfat-» 
ningsspstgsmaal iite blot som anste-» 
lig, men som nodvendig, hvis den dan-: 
ste Folletirte stemdeles grundlovs- 
mæssigt stal viere evangelist-lntl)erst.«: 

Afholdgforeninaer blandt 
S old a te r. Paa Reaimentets For- 
anstaltning er i digfe Daae oprettet en. 

Afholdgforenina, som ftralgs fit U. 50 
Mehlemmer af 5. Bataillons «).?Jvi.-lies--l 
lompagni i Odense). I 

SystemslifteL J Fioloing 
Byraczdg Mode tedtalte Formandcn i 
Folge ,,Ji)llp.«: Man taler faa mieget( 
om den hurtige Forketningggang, det: 
nye Ministerium hat indsprt efter Sy-; 
fiemstiftei. Dette gælder bog næppel 
Trofikministeriet, ibei det hat iagetl to Maaneder om at elspedere den Tore- 
liggende Sag. 

Drulnet Sømano Spend- 
botgsionnerten ,,Bellona«, der i Fjor 
led Lætage i den bottnisle Bugt og ef- 
ter at have saaet Staden udbedket i 
Stockholm fortfatte sin Reise til Dy- 
sakt, mistede Natten til den 28. sin 
11ngmand, der faldt over Bord og 
drulnedir. Under et afholdt Spin- 
hor er det oplyft, at Ungmanden faldt 
over Bord under Ordningen af et 
Seil, sog at han straks var saa met- 
tiaget, at han itle kunde gribe eftetz 
Storstodet og en Redningsbpje, deti 
tust-des ud til hom, stont han lau 1ige’ 
vid Siven as Stibkt og del var man 
Ielystz at set-te m Baad ud vilde varex 
for lange, og Stil-cis Sejlforing varz 
i den spage Bindjojr ringe til at vendaH 
der-M 

» ; 
Utytkeikktfskivijunsekafks 

bejdet mev at fælde Træet i Nyhave 
oed Grubberholm i NOT-heben af Ball-I 
stete forleden den Ulykke, at Osmia-and 
Mels Christensen, Siehst-jag, biet-I 
ramt i horchst afen Gren, saa at hanj 

H 

dpde poa Stedet. Den afdsde var 32 
Aar gl. og efterladek sig Husttu og 4 
Børm 

Jernbaneled paa Baneli- 
n i e n. Et Pat Tjenestedrenge fra 
Persekfttup i Sydfyn, der i afvigte No- 
vember Maaned efter at have lavek 
anden Uorden i Ryslinge tog et af 
Sybfynsie Jeknbanes Jernbanseled ved 
Lammehave Kohave og lagde del paa 
Bauen, bar i disse Dage ved Sunds- 
Gut-me Herredets Elsttarset faaet de- 
resz Dom. Skønst Leddset var lagt fau- 
ledch paa Linien, at del ille lunde 

gensere Togene, idismtes de hver 8 Da- 
ges simpelt Fængsel og paalagdes Sa- 

vgens Omlostninger in solibum. 

lSlal Philipssen losladesT 
·Gennem en Del Blade gaat i denne 
Tid en Mcddelelse om, at Philiper, 
fom i 1890 myrdede Meyer, i Aar 
stal loslades fra Straffeanftalten ved 

Horsens, hvorefter han vilde rejfe til 
Amerika fom Missionær. 

,,Horf. Av.« mener ilke, denne Med- 
delelse er korrekt. En højtstaaende 
Embedsmand ved Fængselsvæsenet hat 
i alt Fald lejlighedsvis udtalt, at han 
troede at vide, at netop Philipsen ille 
lunde vente Benaadning og sauledes 
ilke vilde blive losladt for Udlpbet af 
det til »livsvarigt Fængsel« svarende 
Aaremaal. — Naar del stges, at Phi- 
lipsen vil være Missionæt, er detle for- 
mentlig ogsaa urigtigt, idet Ph. visi- 
nol fremdeleg belenber sig til den is- 
taelitifle Religion. 

l 
f 
! 

J l d l es. Fette-den Dag udbtsd 
Jld i Gaardmand Hans Henrit Nas- 
mussiens Gaardsi Hjollese ved Odense, 
og i Lobet af tort Tid var alle site 
Længer omspændte af Luetnr. 

Etgplosion om Bord paa 
en D a m pe k· Paa Dampslibet »N. 
G. Peterfen«s Reise fra England til 
Kobenhasvn med Kul siete en Ets- 
plosion as Gas, der fra Lasten var 

strsmmet ind i Kahytten. Stibets 
Hovmefter blev detved ftættt for- 
brwndt i Ansigtet og paa Hænderne 

og Kabytten meget tamponeret. Jlden 
btev bog hurtig sluttei. 

O v s: r fa l d. Forleden Afan hat 
svenft Fyrbøder Lyngblom fra Damp- 
stib::t ,,Ringtollen«, Kristmnim tilføi- 
et Stibetz anden Mastimnester Gun- 
dsetsen fra Norge et alvorligt Knivstit 
i Underlich Stunde-lese blev i li- 
be nde Tilstand køtt til hilgilnig Km 
munehospital; hans Liv sinkt næppe 
til at redne. Find-deren er atreileret. 

Høfdierne paa Vesttniten 
Harboøte, Jan. 20 — J Dag nf 

:thold es her et of ca 500 Mennestet be- 
sagt Mode-, Pan hviltet der enftemmig 
vedtogeg en Adresse til Landbrugs- 
ministeten J Adregfen udtaltcs Du- 
ftet om, at de for Hakboøre bnggede 
Høsden fom i Vinter hat lidt stok 
Stude, moa blive istandfat scm snart 
fom muligt, da Hakboøre i modfat 
Fald staat Fnre for at blive siyllet 
bort af Havet 

Til at overbringe Minister-en Adres- 
sen valgteg Sogneraadsformand An- 
ders Lauritzen Vrift, Jorbjætger P. 
Trillingsgaard og Sognefoged Anders 
Vrist Lungen «« 

Penaestabstnven anholdt. 
Fredetitgberg Politi har anholdt en 

oftere ftrasset Person, Jobs. Alexander 
Prterfen, der hat tilstaaet sig sivldig i 
det sidste Pengeskabstyoeri hos Tom- 
merhandler Lehmann. Han opgav P- 
andre Medstyldige, som nu er an- 

holdte. Anholdelfen stete derved, at 
Peterfen dar siatet for Tyveri af en 

lllstokz ved llndetsøgelsen paa Pantes 
laanerlontoret vifte det sia, at han 
havde stjaalet en Ring, rnrkt. T. L» 
som horte til de i Lehmanns Benge- 
fkad heulagie Sager. 

Lebende beqraveL En 
Brendgraver. kaldet Peder Stentlsver, 
fra Trunderup ved Agsens gravede en 

ny Brønd ved Vøjftrup Møllr. Da 
han var kommen ned paa 15 Alens 
Dybde, sind Brønden pludselig sam- 
men, og Manden blev begravet. Der 
blev hurtig tillaldt Folk fra de ncerme- 

sie Byer, og efter Z a 4 Timers ther- 
digt Arbejde naaede man saa vidt, at 
Brpndgrareren runde raabe til dem: 
»Stynd jer, for her er ikke godt at 
verel« Snart derefter var man saa 
vidt, at Monden runde drages op af 
Brønderr. 

Da To get blcesteaf Lands- 
ttngsmand Bojsens Villa. 
Om denne Begivenhed strives til «Sil- 
keborg Avis«: z J » 

En prkanagtlg Sturm hat-« Ratten 
mesem EOnsdag og Torsdag efterladl 
sig zmeget ubehagelige Folger ved Ry 

Stett-lon. Kl. 6 Torsdag Morgen let- 
tede den nemlig Taget paa Landt- 
tingsmand .P Bojsens ny, stove Z- 
Etages Billet. Oel-e Jagveertet med 
Spar og alt lsftedes t en hear-dean- 
dkng ned paa Jordan hvor det t uns 

10 Alens Afstand fta Bygningen laa 

udftrakt i en samlet Flade med Speer-: 
siden Dpad. Storstengpiberne havdk 
selvfølgelig som gode Kammemtet 
flnaet Folge med Tag-Jl, ligefom ogfaa 
hkle Gesimsen pao den Side as Muren, 
hrnr Takiet qil neb, var gaaset med. 

Tcget, som beftod as Agfalt, Var na- 

turligvis gjort Ubtugselig, hvorimod det 
mefte af Trwvcerlet, saavel Spær som 
Bart-den not tun anvendes igen. 

Tagfladen udgøt 400 Kv.-Al-2n, og 
denne mcegtige Flade havde Stotmen 
altfaa legte med, som om det havde 
vætet et lille Stykte Papir. 

Bojfen var i Kobenhavm og Situa- 
tionen var verfor itte saa helt Inotsom 
for Fru Bojfem som icniblertid tog 
Den ganfte med Ro. Hun sprach-: stralg 
for at faa saa mange Haanbværtere 
som muligt fat i Atbejdh for at hun 
igen lunde faa ,,Tag over Hovedet«. 

H o g :- b k o S D ø d. Stockholm, 
Jan. 20. —- Ved andet Kummers Me- 
de i Dag ovlckstes et Telegriam sra 
det danste Folteting som Tat for 
Aammeretg Deltagelfe ved Sost 
Høggbros Ded. Tlelegrammeh som 
Medlemmerne paahørte ftaaende, hav- 
de folgende Ordlyd: »Folketinget nd- 

tryttet sm hjertseligfte Tat for den ven- 

lige Hilsen. Trier.« 
s- ie si- 

J det norste Stortings Mode i Gast 
mindedes Fotmandem idet Fotsamlin- 
aen under Talen rejfte stg, det danste 
Foltetings mangeaatige hpjtstattede 
Formand Sofus Høgsbro, som i disfe 
Dage er afgaaet ved Dødem og mod- 

tog Stortingets Bemyndigelse til at 

paa detö Vegne at sende det danste Fol- 
ketiug et Kondolencetelegtam 

Detbsdesderfori J et An- 
delsmejeti i Sydfjcelland hat itle min- 
dre end ZAndelshaveke for nylig maat- ; 

tet erlægge sisrre But-er til Mejerietz 
for den gamle hist-nie: at stumme! 
Flsdea af, fsr Mællru gaar til Meje-j 

HFriAfthma Karg 
Asthmalene bringet vieblikkelig Lindring og fu«- 

stændig Helbredclse i alle Tuscide 

I C I- Frit tilsendt paa Forlangcnde· O C C 

US- -Zkriv Navn og Adresse tydclix1. tin 

Te; er ingenting lig »Asthma Kure«. « 
w 

Det htinger pjeblikkeliq Lindrung, endogs ch a to , 

oaatde vaetstr Tilfældr. Te knurrt-, 
naak alle andre sing feilen 

Rev. (5. F. Wellgfra Villa Midas Jll» 
skkiockr Ebers Prsveflaske as ,,Asthma 
Knie« modtageti ad Orden. Ieg kan 
ikke fknve, yvot la ncmmelig jeg er for 
den Anbring, som jeg hat modtagct vcd 
bette. Jeg var en Stam, lænket med en 

daatlig Hals og Asthmai 10 Aar. ch 
nache, at jeg aldrig vilde biive tast. Jeg 
iaa edns Avettiösemem om Helbzedelse 
for denne Iknkkkeltge og vinefuldc Sog- 
dom, AMIan og troede, J havde j-gt 
formeget,1nenjcg vilde bog prooe bet. 
Tit min Overkmkclse hjalp det. Send 
mig en stor Flusse. 

Nev. Tr. Martia Wortsinn Nahbi as 
,,((ong. Anat Israel-U Unser-: 

New York, s. Jan WUL 
Tr. Taft Medicine (To.: 

Aktedr Den-cr! Ebers »Anl«nna Lin-" 
et et udmastkct Mit-del mod Afthma og 
llny l-’t-ver, og detg Sammcuiiktnmg 
ljndter for alle Besværlighebcr, som er 

forbundnc mcd Afthma. Leis- Vitkning «- 

ek focbavfende og vibtmdekltg. Ists-f- 
Estek at have underspgt den meget wie- 

kan vi jige, at »Au?hmalen.« indeholdcr inge« spann, Monm, scloksokonn cui-I Ilsthcd 
Ebein Rev. Tr. M o 1«1- i L« Wes ci)lc1. 

f 

Avon Springs, R. Y« l. Nenn uns-. 

Dr. Taft Brud. Medicine Em- 
Ætede Herkeri Jeg vil strive bemte Anbefaling, fotdi je mqa gske det, da jeg hat 

prsvet ebeks «Asthmqlene«s under ucbe Vikkning for Helbredelse as Asthma. Mist Hmmt 
hat væket plaget web krampagth sihma de sidste 12 Aar. Jeg havde fclv opgivet at ku- 

teke heade, og andre have ogsaa udtsmt detes Fegefeuqu Da faa jeg rders Stilt pas 
edets Bindue paa 130. Gabe : Ner York, og jeg todte schlimng en Flaer .Asihmalene«. 
Don begynde at beuge det omktiug ved den ler November. Jeg mcrtkebe mark Famu- 
dtingcn. Da huu havde btugt en laste, var hmt omttem helbredet, og buu er Im heil fri 
for saadmme Sygdomstcgik Jeg Iler, at jcg tan anbefale benne Medicön til alle-, Isom er 

ptaget af denne Sygdouk Ebers L. D. «1!hc1ps, bl· D. 

5.Feb1«. Wu. 
Dr. Taft Bros. Mediciuc W. : 

Miede Herreri Jeg var plaget as Askhma 122 Aar. Jeg hat pkpvet umlligr Midia, 
men mgen malt-. Da saa jeg edekg Avenisfement og prsveve med en Flusse ch M Lin- 
dring piebliktelig. IF hat siden ksbt as eders store Finster, og jeg er megeg ufnemmelig 
ch or Yamilih site sm, og hat Ikke kunnet arbcjde i set-s Aar-. Nu er jeg rast og kan 

arbej ei - ottemiugen hver Tag. Tonne Anbefaling maa Te bruge, detjom d r tan. 

Papa-h 235RivingtonSt. S quhqu 
UT Cas: 129 Et. Nen- zIMI Cim. 

Peovesusie feudt im paa for-angerede. 

«- 

Opiætdet ikkr. Skkiv sieblikkeleg til: Mi. 'l’.U-"l’ lslmsx MEDIUle (,’().. J- 

Emu 130u« st» New York Uly. 

m Te Wi- wbkr thlutu til ellcr sra 

Beseitig, Norgc, Daknnark Og 
Furt-and 

j im III-m iclv sllrr Ton-S Vcnmsxx sum-d 
; De ck blrvcn nsxdnccttrt ont Puicn pcm 

ANERchN UNE 
Veso-s en as note Wenn-r euer titstriv I 

oø om Eli-J oa Jteijeplaa m. m. 

H Kom noic i Hu, 
I 

AME ICAN USE s pouulme oq vribc 4 
kendns nmpstcbk amaax fia New York 

ogA liilaselvhia In sc läge- 
AERchN UNE s allen-de forud state 

oq anseltgc Flaabe er nnlig bleocn for-s 
sget med flere state um Tasupsnbe i 

latet-national Nav. co» 
(«»I-, ljesxirlmni ö- 
Wushhsgtun Bis-. 

Edle-seh i 

H ". TIn ers-? LIlnkscäitibzxssjr nehm-: 

cnscsp for Trunk Jurssfsxlsc Lsors med- 
«..«-"-«« Sir. 

sTANDdcd Falk 
Ruf-»i- « sgt vsti 
Dr Kur-e kzors 

—N«-I HIR· st «·I 
Uns-n hum« (-H·-l s«.’ 
dlutl Mit ,- sinds-ou -- 
s- IIIKOV «l«l..ssl(Is· ITTIT 

U« tut-H In. s. 

c« -—s· L« I-» k y p» 
ils-i s. »J! is s 

Ha sit-M- H xs s-- tu 
I «.n. »wir-« Uns-k. it. klun- I Il. 
Usl Akcd slr Pfusssiekphuk 

tinoristgsjknismen 
En vjrlsslig fund swmde fplcr ljdxsn 

Smmc undcr dksn manncdhsgzc Neus- 

ning. Jngcn sevindc beluwrr at Mc 
nogcn Smmc paa den Tib. »Bitte 
of Cardui« Hqu dumm faadan 

mande Inn-rn- i sovieer Rus- 
gcn og Erden som Folge as Ljvmoocs 
rcns chsaldcn og urcgelnurissigt 
mannedligt Aslob. 

IIIEOECAKVUI 
hat stassct en Million stvmdkr varig 
Lindritig, fom spr havdo lrdt hocr 
Maaned. Ton gjsr vcdlonnncndc 

Organck surrte og sundin Ton er 

Naturen-J met Middcc til at staife 
Kvindcn Lindring mod den immele 
Sinerte, som gjsr faa mang: et Hjcm 
ulylleligt. 

steemovod,La.,14 ch. 1900 
that von-et mcszet SXIFZ laan Im Am III et anfald as Saum- i Den on tin-» Ist 

nss MWH Linpkhm lsk isä zum-»k- tu 

lecke « jae of Cakduij » nzs hast-- 
t ov Its ea, var im stif! km an er 

»Hast nun « I at hemmt-, in Te hat en det 
nahst uld Medic a s 

Meg. M. A. Pount 

Unsqaende Rand og Zlcutck mit-, med 
ngkveude as Symvwmek til »Mit-its Ah- 

vtfora Depart-neun « Ehattanooga Medicin- 
co» hattanooqmcenn 

Sknd innen Prtmk 
—- 
1ssusu resp« »nur-« :-kls!1 
Ilkuinms · is« us («8«1.·s.'!.s«nun·- 
Ein-« IHH:.t!·H-:-s«1h! t-- Illbs 

s« ·s-1 WIMV s.-.. s- -7 il 
.-.«’ .««s:,’1..«»l"st» 
»O ,;1l«n!(n, uzlnt Isl, 
qulH ·«.s··4;(-»« s» (;u«ck 
!:;un«1«is z-tn.»I-, ·lllb— 
innidxxti,1s1««-1»Er-U 

, »Na-h Gaum-i 
sicrinlmlcnscns »Im-r 

alnd usin- 1lt, issros bit 
holder uincr But zu ;»j«- Inkossckrio n UZ u« -k 

Tusiq« I ds- ktslmsllbk Ein IA P Ull Ul Ikllbk Ist-l il lH jks Uttdetiogelik. Un- Te Ins-ed- mkv tm. iass usin- so» 
II 50 U Tut-re- cmtottn ums-. Isllne »Ih- ui C» -s-.t 
Opgiv nennt-its Erim-sc ins-not «ij un- psm cit» Tnmrut must-ou Iris c-« si. Imm- ntni twk Ur, 
Untat-Ja Mk EXCELSIUR U·A'l’(’« (’( p. 

42 cemml limsk Ul(«;. ('hi« «s»z» 

Hyrdedreugen 
30 Sich J Qmslag to Gent-' 

vsslu tut-. M. ums. Blei-, Ueb-. 


