
den Z. September 1902. 

Bleir, Nebe. 

Pästpt Big med Familie er ankom- 

M til Blatt og hat taget Bolig i 
. Alters tidligere Lejlighed. 

Title-der stolzer ilke Folt. Jkke hel- 
jät et et rent Ydre Tegn paa et rent 

dre. For at vcere rast maa alle 

Tegemets Organer arbejde i Harmoni. 
Ts Yvcky Mountain Te bevirker dette. 

Farnbam sFo Sampson. 
—- John Andersen, fom levet et Pat 

Mil Syd for Blair, hat folgt sin 
Zaun til Frank Johnel en rig Far- 
met ude ved Kennard. Han sik 858.75 
pr. Acke. 

Ægte Rocky Mountain Te, tilberedt as 
Madifon Medicin Co. bestaar af fiktiv- 
ne og tojtbare Bær, fotn itke sindes t 

nogen enden Mikstur. Faa dersot den 

xigtige Slags. 
Farnham Fi- Sampson 

s- 

Paa Sondag, den, «- Sept. spre- 
tages der en Udflugt foranstaltet as 
de unge her i Menigheden. 

Der vil vceke Bogne ved Kirken, san 
at man lige efter, at Gudstjenesten et 

sluttet, lan tage af Sted til det grou- 
ne. 

Det er faa Meningen, at der spises 
jtil Middag paa en Plads en tte Mil 
fydsft for Byen. 

Senere vil der blive holdt Møde ude 
t det Frie. 
Saasnart Aftenstnaaltidet er holdt, 
vil Vogntoget gaa End til Byen tgen 
-—og Kl. 8 afholdes den scedvanlige 
Aftengudstjeneftr. 

Alle Venner baade i og udenfor Me- 
riigheden er indbudne til Taten; der er 

sprget for tilstrækkeligt Antal Vogne, 
men enhver anmodes om selv at sorge 
for Mal-kam 

— Jsohn Mcquarrie hat et stort 
Oplag af Bygningsmaterialer og Kul 
til laveste speisen 

—- Naar det forst blivee indført i 

Systemet, hat det en vidunderlig Virt- 
ning. Det er ens sidfte Daler værd at 

fsle den nne Glæde ved Livet, fom spl- 
get med Nydelsen af Racky Mountain 
Te. sznham ök- Sampson. 

—- E. C. Pierce et den betendte le- 
bende Forbaudler af alle Stags Mob- 
-1er, Sengefjedte og Madraser, Bak- 
nevogne o. f. v. Han vil Flge bil- 

ligere end de ftore Hase med glimrende 
Katalog. 

— -————q-- f- 

chcll, Ja. 

Den 17., 18. og 19. August havbe 
Vi Missionåxnobe Til Trods for det 

ugunftige ch: eg de daarlige Veje 
havde vi et godt beføgt Mode. Af be- 

søgende kan ncevnes Jens Johnson og 
Hitsttu fra Scranton, samt Peter 
Rasmussem Karen Rasmussen og 
Sine Rasmusfen; fra Latimer Jens 
Dier og hans Proben Det, som man 

havde mindst af, var Prcester. Der 
var indbudt baabe fra Syd og Nord; 
men ingen kunde komme. Men Her- 
ren var med os allfyeveL saa vi sit et 

mlsigkiet Msdc 
Dei er velsignet at børe et enfoldigt, 

wen klart Bidnesbytd fra Lcegfolket, 
bei bringet ofte andre til at tæn!e, at 

Kristendommen burde være hvetMands 
Sag, og ikke saadan, som en Mund 

sen Gang mente, at den blot tilhørte 
Præsterne eller de gejstelige, ja det kan 

To not vere, at der findes saadanne 
vgfaa iblandt Præstetne, som wenn-, 
et Lægfolket hat at tie stille, ille fau- 
M gaa da take sm, hvor gooi de 
W og hat det med Herren; fordi 
der san komme noget galt ud af det 

vg bei kan der jp ogsa—a; thi Eifer-ing- 
--en vifer det, og Historien fortcellet os 

at hope Lcegfolket ex bleven aandeligt 
wende der bliver et stort Arbejde for 
sanftem men der sinder man jo ogseu 
Peæsten midt i det heliges kamst-nd, 
vg der sinder man ogfaij de troende 

Lægfolk i fuld Arbejde, der hvok drr 
er et virkeligt Troeåliv der, Lan Mun- 

den Mc tie med at prise H-: rren for, 
« 

»Wi- han hat gjott med en arm Syn- 
bet. Og der, ja der bliver der Aandi 
eu- W i Iredens Beand Aar-d- 

«eut W iMenigkheds Arbeit-h Sam- 

W Arbejdh Missionsss Arbejde og 

I,M TM O fa, hope Aandens 
s -M er, bei faar Heeren nogei given 

VII-Use Ali-We vkl Odelcggelsens 
« 

Um paa Kraft-eine 
de M, Fee be use fare vkld 

som Faurene og under hvet fm Vei. 
— Ja, Undstyldt jeg havde vist met 
kommen ud af Sport-L Vi havde et godt 
Mode, og Herren stal have Tat verset. 

— Mandag Eftetmiddag havde 
Kvindeforeningen Salg af Genftande 
sont de i Aarets Lpb havde forfærdiget; 
det stulde vcere til Afbetaling paa Al- 
tertavlen i Kirken. Føt Salget be- 

gyndte, kalte Jens Diten et tax-mun- 
trende Ord til Kvinderne, som havde 
vceret sättige til at arbejde for Her- 
ten-Z Sag, csg pegte paa fleke Kvinder 
i Bibelen, som havde gaaet Herren 
tilhaande i Arbejdet for Guds Riges 
sag. 

En Deltager. 

DM mark-W 
Et Brysisygc-Sanatorinm. 
Lorkan d. 17. August nedlagies 

Grund-fressen til M ssrfte Folkesanai 
torium for BrnsifngeiPaiienter, ov- 
rettskt as Nationalsoteningen til Tu- 
berlulosens Bekæmpelse 
Nationalforeningen Der stifredez for 
ca. lz Aar siden bar votset sig stor- 
re og større; Den tæller nu mellem 

28,000 og 29,s««)0 Medlemmek hele 
Landet over. Den bar desuden mødt 
Stotte sra de sorslelligsie Siber, op- 
naaet en Etatsgatanti paa z Mill. 
Kr» faaet forskellige Gaver og Bi- 
drag, san at den nu irngt lan give 
siq til vaørelfen as Zanatoriet, der 

særdigt vil koste ca. 5360,000 Fir. 
Sonate-riet oil saa en overordentlig 

skøn Beliggenhed End for Silleborg. 
midi i Slov og ncer Ved So og Aa. 
SilteborgKommune hat soræretGrun- 
den ikle blot til Bngningem men vg- 
saa til den iilstødenbe Kurparl, og 
hat desuden paatcgei sig at anlcegge 
che sog Stier samt Leda-Ue Teg- 
ningen til Bygningen, ee leveret as 
Arkitekletne V.og B. Jngemann. Pyg- 
ningen vil lunne ruinme ca. 120 Sen- 

.qe; bei vil med andre Ord sige, at 

Iboer Zeng kommer til at koste RGO Kr 
I Tct indre Udsknr bliver væsentligi 
,Det sann-e man lender fra Sanatoriet 

lned Vosetup, selv Um Zilkeborg- Sa- 
YnatorietsYdte itke bliver slet saa stud- 
feligi. Der bliver ikke ofret saa megei 
Dem Taakne, og Altona-. Te Ser an: 

brinqes i Verelser Dem 4——5 Singe; 
sot de meget Enge indrettes Enkelt 
ellet Dobbelwcerelse, der vendet mod 

Syd og som hat Dobbelte Dom for 
at enhver Lyd kan holdes borte. Bed 
Bngningens Zstside strcelket sig den 

langstragte Ligßehat J Homde- 
jningen findes Engeværelse, Opholds- 
net-elfen og den scelles Spisestur. Der- 
imod er Kette-ich alle Depotee og 
Oplag, Bolig sot Funktipnærer, de 

store Desinfeliionsledler o.s.v. an- 

bragte i Økonomibygningen, som ved 
en overdcellet Tunnel er sorbundet 
med Sanatoriet. Lcegen faat sin egen 
Bolig. 

Tit Overlcege er ubset den ogsaa sra 
Lysinstitutet bekendte Dr. med. So- 
phus Bang, der hat det tilscelles med 
sin Kollega Dr. Saugman i Vejle, at 

han selv hat vceret brystsyg en Gang 
og hat maattet sage Helbredelse i Ub- 
landet. Nu struttcr han as Suntyhed. 
Det er i dei Hele et gennemgaaende 
Træk ved en stor Ratte as de Mand, 
der hethjemme hat taget Saugt-prie- 
sagen i detes Haand, at det er Fall 
hvis Interesse for Sagen er vakt ved 
en eller anden personlig Oplevelse 
Mange as dem hat selv en’Gang vætet 
brystsyge og hat paa sig «selv per-dei, 

»Ist-or stote Resultate-: en rationel Sa- 
natvriebehandling kan apum-; qdkiib 
läge hat den srygtelige Sygdom bers- 
vet en eller enden nærstaaende Steigt- 
ging- 

Sanaioriet ved Silleborg betegner 
kun del ssrsle Skridi paa den Vej Na- 
tionalfoteningen vil gea. Alletede as 
den Gretel-, at dette Sanatorium kun 
er beeegnet paa Mænd see-ever Ret- 
særdigheden, at der i ålt Feld los-si- 
tes ei til, hvortil Kvinder hat Ab- 
Sang 

Vi hat tidligere seemyoeveh at naae 

Danmark er kommen sotholdgvis sent 
med i Sanatoriebevægelsen, san hat 
det i det mindste den Fort-L at vijnn 
beuge os Etsaeigee til Wette, lman an- 

vctltcds hat gjstt O- lem en sca- 
Dan Ersaeing san bei sinnt few at 
Idee ee scheidest at stw 
Mond pg beystsyge M M 

samm; Senat-rinne- Ins Oft-I du 
fremgani under sW Fig-seh 
Miete Mindest-see IF seidene-essen 
ee Lesen-sen M den W Z» st- 
few eck- M sen de k- neu W 

ad, i Silleborg forbeholder mag- 
Mændene hele Bygningen, men sam- 
tidig er man alle-rede begyndt paa at 

udarbejde Planet for det Kvindesan- 
atorium, hvprtil man hat erhvervet sig 
Grund i Rcerheden af Ry. 

Til Overlæge i Ry er udset Dr- 
med. Jsager, hvis Doktotdåsputats 
om Tuberkulosens Spredningsforhold 
paa Landet vaktc Opmærksomhed fid- 
ste Vinter. 
J samme Forbinthfc maa vi endnu 
omtale, at Foreningcu hat el tredje 
Sanatorium paa Stabelem Det stal 
ligge i Nase-heben af Haslev paa en 

Grund, som Lensgreve Motiv-Bre- 

gentved ganske vift ikke hat stænket —- 

han kan nemlig ikke fotekre Grestabets 
Jord bort —- men sum han shar givet 
Foreningen gratis i en Slags Arbe- 

fæfte. Dets Laege bliver Dr. Helms. 
.Efter saaledes at have faaet god Gang 
i Tingene kan Nationalforeningen med 

god Samvittighed fejte Grundsienö- 
nedlaeggelsen med en Fest. Neffen alle 

Beftyrelscns Medlemmer gav Msde 
rundt vm fka Landet og famledes ved 

Firetiden nede i den store udgtavede 
Grund. Derefter lagde Bestyrelsens 
Forman-d, Ovetpraefident Oldenburg, 
Grundstenen efter en kori Tale, og der 
blev sunget Sange ak· Bald. Røtdam 
og Christopher Baesi. Des-den help- 
tes der Tale IF Prof. Faden fom 
sum hat været og stedse ersen af For- 
eningens ivtigfte og virkfomfte Besten- 
elseömedlemmet. 

Eiter denne Hojtidelighed færgedes 
alle Deltagerne over Silkebotg An 
til Hattences, hvor en mindre Felds- 

lspisning fandt Sied. 

Gravplads mcd 40 Gravc fka 
Jcrnaldckm 

Pan den sydlige Del af .Hanebjetg, 
Humble Sogn paa Langeland, stsdte 
Eieren for nogen Tid siden ved Pfef- 
nina paa Grade fra Qldtiden. 

s 
Veso en Undersøgelse, fom er fere- 

Jtaaet i stet as Foraaret, afdcekkedes 
ta. 40 (Tjrc.oe,dels Uknet med brændte 
Ben on zcls Brandpletter (Fordyb- 

ninsser i Jordem fyldie med drcendte 

Ben, Kul og andet, som blev fejet sam- 
tnen fra Baalvladsen eftet Ligbrwnd- 
ningk 

Af Gradene var de 25 Mandsgra- 
oe,bef!e:nte ved de deri nedlagde Baad- 
sn, Rageknive og Sager, fom fulgte 
Manden i det daglige Liv, og blev 

tagt has ham paa Baalet. 
Om de Grave, som, fotuden beend- 

te Ben, hovedfagelig tun indeholdt 
Staat af Lukan medgivet den afdøde 
paa Baalet, kan det ille afgøtes, hont- 
vidt de er Monds ellcr Kvindegravr. 

J tre af Gravene fandtes tun 
drendte Ben. 

Sotn Etscknpel paa Brandpletter 
Hmed Mandssaget kan tjene Grad Nr. 
82. 

Den bestod af en tedelformet For- 
dybning , omtrent 1 Alen i Diome- 
tet og okntrent 14 Tommer dyb med 

Haandsten. 
J den med Kul og bkændte Ben 

blandede Fyld laa Brudftykter af et 
Drittetar af Let, Form som de nu 

btugelige flade Ghampagneglas. 
Paa Banden laa, sammenrustet i 

en Klump: 
En Skjoldbule af Jem. Ei Jeru- 

svcerd, bpjet san-men, for at det kun- 
de faa Plads i· Braudplettew Den 
til Sdærdet hsrende Skede af Jetn 
ligeledes sammenbsjet En Jetnsakö, 
nsjagiig i Form og Ststrelse som 
de nu btugelige Uldsalse; disse Sakse 
hat vist not i Oldtiden veret beugt 
til Haarei. En Ragekniv as Jeru, af 
en Form, Tom hidtil ikke hat betet 
fundct i Norden Tre Jenes-m med 
flade Hovedef sen-c hat fafihokdi 
Stjoldbulen til SkjoldeL 

Utnerne var gennemgaaende stoke 
og af godt Arbejde. Desvætre var 

de fleste af dem meget ssndtede, dels 
af Jotdens Tryk og dels af ved Pisi- 
ning. 

En af dem, et stott, smukt Lerkay 
JZ Sommer hsjt, indeholdt foruden 
de brændte Ben: En Syl ellet Naal 
af Jetnz en udmcetket bevatet, smuk 
stlenaal af Broncez en Jernknivz 
et Spyd, ern; et statt Zfietnspcendd,1 

lBronm 
en meget sjælden FormH 

to Stjotvsmx 
Uden pm Urnen var nedpallet Kuk 

fra Baute-; samt Sikasatene af to Ler- 
tar, et Dtlkkebæget og et ftstre Han- 
lekar. Disse Lerkar shsar vceret med 

paa Baalet, og Skaarene as dem op- 
tagne stimmen med det øvtige Grav- 

god-5. Pladsen i Utnen hat imidler- 
tid ikke kunnet streckte til, og de blev 

derspr pafkede ned udenom. 
Alle Gravene var fra den ckldre 

Jemaan for og efter Krifti Fsdsel 
og stmes at frrcckke sig over et THIS- 
riiiii as et Par Aarhimdxedin 

Tis: Der i Juni-et er adfkilligc Zins-, 
fom bar stor videnfkabelig Interesse, 
idet De enteu var fuldstcendig ukendte 

her i Landet eller bog tun tidligere 
bavde været fundne i entelte andre 

Grade-, er de paa Gravpladfen fundne 
Oldfager af Ejeten, Hr. Christosser 
Vcnditen, siænkede til Nationaltnu- 
seet. 

Husmidvel okKniniIek 
J» M csndp stif, Illlgsmed ficfbsiesahig In- san- 

di:sclna. m Du al drin- mplk baut-Glitt mcd vib- 
flod, Udsle:, Modercni orflmntn og Feld-muten- 
elfulv elle- tmcrkeinld Diensten-floh Bald-c ellet 
rothen Inseln as Name, Ttlvsietiahed m at Gu- 

de, lsdcnve Smcnql anradkm Roavckrt k- alle Stafs Nomdeiygdomme,tsl knhvmiom header Mk just-fee e. 
Modu, holt Ostke et soge, vil kg give nde om et 
got-: Ousmwdeh ais man sn er en fertig-ne det- 
mcv, kostet det tun otv Tem- om Ugen at bllve Mk- 

cendvp helheeyen Leg Unite- ikte at Halse noggh one andre ändqu hetqu — det et alt, spat fes o- 
wed Ihr-: . O. 
ko. I. sum-h sit g-» .I·trc Dis-Jud- 

lasen K—m«sp- ein- -r »-«·(«- huq mu. 
sllbksflms Itskyunltkksuss k s» t« sv s» « »h- 
sao VLFLASKIL klle 
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Linvter Saieklk 
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Iedl ge Ideal-tin Jst-Den Ekel Inseln-s- 
Hq, sq es hu Lied ftpgtell Saum l Dif- 
terne, vagen, ivea og cum-, ledfssei 
If en fu«-theils trailer-de Smerte l Num- 
I Ost-eins stoss- Maaaed bar ieq Lag-»Win- os card-IF os »Um-fors- Black Dunst 
o ies bat-be mm manedltge keimt-us Ida 

merke iok ssklte Gang san manqe Ist. 
N a a a « Da s ts. 

Ost-d Bætd hat Livet for en Kvlw 
de, fein Ader paa femme Mache sen-« 
Nunm- TgvigP Tos er der Tustudet 
as Kot-they som udholdet faadan kryp- 
Lexis Smerte yvex Masked gebes- Aa- 
gr. Dvis De et en If Dem, Instit 
It at fis-, at denne sammt 

Ilslcsscssoul 
vU stasse dem varig Lindring. Las 
der væke Dekes Trøst, at en Millio- 
cvlndet et bceven fuldstckndtg tntewi 
af «Wim of Entdui.« Digse Minder 
led as Ovidflod, uregelmæsstg situi- 
uinkk hovedpine, Rygværk oq Trka 
Undetlivet. «Wine of Catdui« stand- 
set at fanden Smi rie. Kind en Dol- 
cariFlasks «Wine of Carl-ni« strak oq 
tag den 1 djemmctsz Lsnlighed. 

Imago-sb- Ikasd oa Skristet klo, nnd 

gis-»sie- gsssxssssxgssz 
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»san«-. · ev- stea « a sum e co:szmsooss« tun- 
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Ovis Te ikkI bar cIs tchlnrwksfia sIIIIb MIIJIH htm- 

TIIII.» Dr sIIII Isner viI IIIIII IIII Ins-v Mai-en I 

Erde-II oII Mr mfk. LIIIIIIII MI sIdI »Noch rllcr mftiak 

Visch II !arikg«. Tkn mIIstI lsIrIII «.’-’««IIIII«I II: Mike 

Euch-Irrt rIsIIt nIIII Is: III :II,;I- 

CANDY 
CATHARTIO 

svspsiss 

spis dem ligesom candy 
BishIIIiIslIIIH IssrksstuInI smaqu IIIIII III III-I arde 

EMTHI·I"-.,I3I1fisIanIIIgeriHIs EIIIIsIIIs rtxrrnmlmr 

10,-.«.’I IIIIW Ur- 17r. Vu— XII-T Ism sIs Presse-or 

iIIxIsIIII VII III lIllI »Es-III tm Fund-nd AP:"-—sic 
S"l’lilsI«l.lX(-’ Iklkdnchs («U « 

FliiIngIIILIU ÄHI Tusk· 

Held Blodet rent. 

VÆRDIFULDE sALVE. 
C » IIIU Fu es w 

um« MITLIIkIjajRig III-; tpu guter, 

suslgcs bog 
FRU 0!-s«EN. » 

97 W·20. sk. P xsonnm d( -J 

PRls 25c. 

T 

Pku Olsom snlvo er uklmekket tot 
bund-mai byldek. gamlss may eczemu, 
skjægsop. »mka brzspcktpr og zum ist-· 
cito hodsygdomma 

TM cnknetq scsm indscndor 25 ist«-Its 
Frimzcrkcr, vjl vi send-e Salve-n krit. 

Vor mpe 

Smcdcforretning 
ptm Stufe Zi. muri-for Hure H Luxu) 
er un gaben og aiibcfales til Lands- 
mckndg Søgning. Al Slags nl Fugu ben- 
bmmde Arbeit-e ndfmetz dumm na nl mo- 

dssw WHA- N. Johnfcn sc Co» 
hon, ein-. 

bcjdgvoqn cllck Dcrcs LIqu 
kanyct, en Brcmfc paa Vog- 

ncn ou al nnveu Slnag Vogns oq 
Grovfmcdakbcidc, licuvcnd Tom til 

C. A. Hoff, Ists-»k- 

Hvis Tc ptlskkk cn home made Ak- 

Atvcsager i Danmark besorges af 

KgL Daan Virc-.Ko11sul, 
Theo. Olscn, 

Dumm- « Nein-· 

W 
EDt. F. R. Stenmrt 

E Lege og Kirurkh 
sont-r over halletj Ave-us 

—Blaik, Nebr- 

XCV- 

,,Udcn Mad og Drika 
Dncr Hcltcn ikkc.« 

Saale-des lydcc et vgammclt Rim fra den 
poctiske d)iiddcrtid, mcn selv i vor profaiste 
Tidsalder kan ersprogct finde Atmen-: 
belie. Oel-en cr Arbejdcrcn, lwad euren 

hAU findt-S i Land euer BU, ug for ham ex- 
dct bcdstc ikke for godt. 

« —- er Mad og Drikkc « « 
for den amerikanske Arbejdcr, idct den ncerer samtidig sont den flukker 

.Tørsten. CRUWN JIALT A l«l«) er anbefalet as Prcefter og Wegen 
Truggistcr og Kemikere som den encste Drik i Verdem der er lavet 
;paa Malt og Humle udcn at være verwenden Skriv ofter Prisliste og 
EAnbefalinger til H SELLE cITY EREwING co. 

1507 STAYIS sTs7-. RAclNc, Wis. 

-«)"(. Essai-w s CAN KOM- Vt has M k isspUkiltusn Un- 
»» q Om- 1 rhnxsss cl. M Hi Hut- ,-: In list-Mr MAX-s- ul(·»-i1u:1 ;.««- «isl u: Ins-ou lurc sank llsc Cl 
Jst HEN. Mustmnchs 

n wiss nist- ::-’- Os. 
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»i, »w- F-
 

.U«H· njk In 
Uns :«( -s’.1’!(s: L«:1««-.m 
Ic« « um«-ZU 1«- Ast-. V 

Lsrx t« L Utisls ,l)·«v-t(«5k"i::ns, spi- 
l1rlpinsstks««td- 3tm11, Bursch 3æ1)e;1«1-1r-(«;,«s « .sr-1«rs-·««lk-«—n«,iu 
um«-J Sk-! Nit- m llnisexmqilsc, » osss nur«-! f,:.·."-1-..)z-s, hu hk H »Am 

»H! Ok-»:«Y««sii:sscsls«1, Jst-w Im en Entl. Euchs T« tlhs ph- kun H«;.« 
i k-» liest-s um miq rntrn Uns-, Ema-enn- sslm Vorbericrtm sns ist«-.- T-« 

ji«-mitk- 
fu M Um, uq Its Our Reiten mr Ruck-hu 
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B,f"""""" sTESL PSIs 
fluc, Use-sum Ins Iso stytcs Imm- Pol-In- 

sold hy All Nation-is 
28 lob-I st« UOI fort. 

Tut-. mnmmo per-s cveswnese 

wom. usw su. SITEIIIWOI sfkkl III co- 
FUR sAl-I«J: by Dunish Luth. Publ. llotisc., Ist-»k» x·.·,,« 
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