
Danmark. 
For og nu — 

De ftdste Dages helligr. 

For 25—30 Aar tilbage — striver 
»Aalb. Amtst.« — udfpyede det nne 
Zion derovre i Amerika en fand Regn 
of Prcesier, Profeter, Apostle, Evan- 

gelifier og Uosendinge over Danmart. 
Men da var gamle Danmari ogfaa 
Motmonetnes Guldland. 

Mnde paa Mode holdtes trindt om 

i Landsbherne, og mellem Moderne 
vanlede Jofef Smiths og Brighnm 
Youngs vceroige Efterfplgere parvig 
runot, og der var ikke den Vraa eller 

Hutte, der ikke bleo hjemsøgt. 
Der blev arbefdet ihærdiqt. Det 

nn Zions Herligheder oprulledesis i 

blendende, sindsforvirrendc Billeder. 
Og besserem Den Irrt-, der bleo 

udsaaet, gao goldne Franken Te 
hvekvebe Proselnlter droq i flokkevis 
over Atlinfen oq lass-at ud i Det vilde 

Ve7t for nt fik:e sn et Liv i V-: lockre 
og fr: at oinre en Eviahed i Himme- 
risi» eller ret: ere fr: r at kente Pan Cir i- 

stug : Det nne -;icsn. 
»vor-an qkk del dem Verspre? 
Ein Fielie pna Skussel se. 
Inne Ping indlemmedeg i Dek- 

stanenrie Mormoners Harem Te- 
blev oitende, niende eller tiende Med 
hultruer bos gamle Vellnfininge 

Mand, der medbragie »Grunker« 
her hjemme fra, sik disfe anbragre i 
en euer anden Stenklippe, der blec 
dem folgt under Navn as en feugtbat 
Farm. 

Aarene foundtl Dei nye Zions 
Jldaande over vott Land tog af, men 

den havde ogfaa svedet og opbrcendt 
faa megei i vor Almues Hytter, san 
det var paa Tidr. 

For Tiden fer man igen her paa 
Egnen Udsendinge fta de sidste Da- 

ges helligr. Nu farer de ikke ftem 
med Brasi og Bram sont for Aar til- 

bage. Lufkende set man dem vandrr 

fra Hytte til Hytte Kun MinutterI 
dvceler de paa hvert Sted Som Re-? 
gel faar de tun Tid til at lægge noglei 
ttykte Strifter fra sig; thi Folk gidet 
itke hsre deres Print 

J enkelte Byer hat de haft Mod 
not til at betamme Msderz men om 

end de ikke ved disfe Msder er bleven 
behandlede, som i Fjot var Tilfældet 
— visinol paa Sjælland —- hvor de 

strnedes ud of en By, saa hat Tilhh 
terms Anial —- 2 til 5 Stykter —- 

og disses Holdning sillett betaget dem 

Lyften til ydetligere Anstrengelsen 

Ref, Danmark blivek aldrig, aldrig 
mere Mormonernes Guldland. 

Der et nemlig Fotstel paa for pg 
nu. Den dunste- Bondeftand ladet 

sig itle binde Kumiter paa Ærmet 
om den nn Zions Herlisghed og Gad- 
benaadethed. 

Smaanxx 
Frifundne Kirkeejerr. Ved 

Rind-Gislum Herrevers Ret er af- 

fagt Dom i Sagen Borgmester Nr- 

senørn i Silkeborg m. fl. kontra 

Eferne af Hersom Kitte. Rosen-Im 
havde gjori qælbende, at De iribstævnte 
ikte havde ovfyldt deres Forpli.gtelser 
som Eiere af Kirken til at vediizqe- 
holde og bevare de Slægten Rosen- 
Itn tilhørende Mindesmærker og 
Gravsteder. Ved Dommen blev Kitte- 
ejerne imidlertid frifundne, cg Sa- 

gens Omkostninget ophævedes. 
Sagen hat verseret for Reiten siden 

1897 og hat valt en Del Opsigt. 

Druknet Student. Et Lig, 
som fotleden blev fundet i K-benhavns 
Hahn ud for Molepavillonen, blev 

Pagen efter genkendt paa St. Johan- 
nes-Stiftelsen. Dei vifte sig at være 

en 28-aaeig Student Hother Clausen, 
Stn af en Urtekeoemmer i Reian- 

botg Tvctgasdr. Den unge Mand, 

yetfudetede Juea og i den nætmeste 
Iid stuljde have betet ap til Eksamety 

forsvandt spotltst kott ist Jul paa 
sin Wlbge Speisenun paa Lange- 
liaiex Motiedet hatt egentlig er kom- 

men of Dage, er entmu itie bestemt op- 

dagede Lokomotivføreren en Mand, 
fom gik mellem Stinnerne et Stykke 
foruve. Da Monden trods gentagen 
Fløjten itke forlod Sporet, bremfedes 
af alleKrwfter, men desvcekre for sent. 
Lokomotivet ramte Manden i Dom-eh 
cg han segnede bevidstløs sm. Die- 
blikkelig sprang baade Lokomotiv- og 
Togsprer af, men kunde ikke udtette 
andet end at tagt den livløse med op i 

Toget og tøre ham ind til Refund-, 
hvor han overgaves til Sygehuset. 
Han var imidlertid allekede død paa 
dette Tidspunkt. 

Hvem han var, vides ikkr. Han saa 
ud til at være nogle og tredive Aar, 
maaste Handelsmandz thi der laa 

spredt en Del Træsteer og Tkægafler 
fomkri.ng Siedet, hvor han dræbtes. 

Et fottjent Riddetkors. 
Om afdøde Stiftsfysikus Trautner 
fortæller »Auf-us Stiftstidende«: 

Fm Krigen 1864 vendte den unge 
Læge hiern, dekoreret need Mohnkor- 
set, trods sine 26 Aar. —- Men han 
Lande fortjent det. 

Dei var i Lasarettet. Blut-selig 
fpaltedes dets Telttag af en GranaL 
Den faldt vaa Jordsen mellem des 

mange Baarer og Feltsenge. J næfke’ 
Nu viide den etsplodere og fprete 
Død eg Odelasggelse over alle. To 
sprang den unge Traume-.- ti.!, oq med 

Fnre for at blive massakkeret greb 
ban den trudtfylvte Granat og knkede 
den langt dort ud af Lotsen-eint Fa- 
ten var ovetstaaeL 

Trautner var en af de fau, der 
kunde have reddet sig fett-, men han 
tænkte pack dem, der ikke runde flygte, 
vg- hcm blev. Derfor sit den 26-aarige 
Mund Riddettorfen 

Jkkeflet faa galt, men —! 

J ,,Rcesived Tidende« sindes folgende 
Ertlcering: 

»Da der er Iommet mig for Dre. I 
at det Rygte er udbtedt at Der i ers 
Brod, som var indtobt til mit Hugl 
bog en Baget her paa Egnen, fandtes. 
en ibant Rotte stal jeg ikle undlade 
at gøte opmcertsom paa, at jeg, fom 
underføgte Brodet, haode den Opfat- 
telfe at »Rotten« var et Stykfe 
Sætkelæered, som jo meqet let san 

finde-s i det Mel, bvoraf Brod-et baiek 
Metn Legedosig i Matts 1903. 

Camillo Nielsen.« 

Et Sangerstcevne as Sko- 
lebstn. Den dnnsie Sanginfpe!- 
tor, Professor Nebelong, hat unt-fan- 
get den Jde, en Gang om Aaret at 

IiVeerkfætte et Sangerstævne of Born- 
«fra Landets offentlige Stolen for 
derved at flabe baade ny Interesse 

»for Stolefangen og berede Bejen for 
fcelles oq ensartede Undervisningsme- 
jeder. Professoren hat forelagt Kul- 

"tusministeren sit Fokslag, og bon syn- 
tes san godt bekom, at han hat for- 
anledinet sammenkaldt en mindre 

Kommission, befinaende of baade 

Skolemcend, Komponister og Musik-e 
til at drofte og ncermere udarbejde 
Planen. Denne Kommission, hvori 

»ogfaa Domoeganist Artbur Allin er 

sovfordtet til at Lage Sæde, afholdet 
sit sprer Mode i de nærmefte Dage. 

Ulykkestilfældr. Frederiks- 
vceek, den 28. Marts. Da Dæksbam 
den »Guldborgsund« af Hundefted 
kendte hjem fra Fisteri ved Anhalt, 
bleo en ung .Fi·-’ket, Oluf Rasmus- 

Ten, staaet over Bord af Alyoeren og 
drutnede. 

Revolvetdtama. Fta Her- 
ning meddeles: En ung Pige fotfogte 
forleden Nat at dtoebe en nittenaatig 
Kobmandslærling her i Byen ved et 

Revolvetstud i- Hovedet. Leerlingen 
lever endnu. 

Den unge Pige hedder Dotothea 
Petersen, Lætliugen Mels hausen. 
De opholdt fig begge hoö Ktbmand 
chergsaard og hat tidligete vætet for- 
lovede, men Leerlingen havde hceoet 
Forlovelsen. Attentatei stete ved To- 
tiden, og Studdet tamte Niels Han- 
sen i Tindiugen; han blev bog ille 
farligeee fasset, end at han seid tunde 
gaa til Sygsehusei. Man stgee nu 

effe- Pigen," der foesvande strati ester 
at have assytet Stadt-et- 

Uduconefir. Sognepræsi for 
sue-sieh Mensghed, Provst for Lunte, 
Oben og Seen-by denkt-et i Fyeui 
IM L R P. Beil-leis et bestillet 
M Most for Lumby Wiss-d 
si fein-e Säft. 

—- 

Et smutt Tuch J 6. Trek- 
ning vandt Gaatdejer Dines Pedersen 
i Ordrup og hans Broder hver 22,500 
Kr» som en Pakt af det store Lod, 
der faldt i Holbcet. De to Brsdre 
havde faaet Sedlen af en gammel, 
fattig Mand, der ikke havde Rand til 
at veholde den langen, og paa den 
tutiøfe Betingelse, at bvis Brsdtene 
i. Lobet af et Aar vandt den ftsrste 
Gevinst, siulde Monden have 2000 
Kr. Der er nu gaaet 1z Aar, siden 
Sedlen blev folgt, saa de heldige 
Binde-e havde itte nogen Fotpligtelfe 
til at lade den gamle Mund nyde godt 
af Guldfloden, men i Glæde over 

Gevinften hat de dog i Folge »Sta- 
ygelsep.« udbetalt heim de 2000 Kr. 
l 

I TUstaaet Jldspaafætg 
te lse. Købmand H. Chr. Andetsent 
i Horfens, der var akresteret fom mis- 
toentt for selv at have paasat den 

Jld, der Løkdag den 21. Marts om 

Aftenen opftod i bang Forretningskæl- 
der, bar nu aflngt Titftaaelfe. Grun- 
den til Jltgvaascettelfen stylres dank- 

ligc plonomiste Forholrn 

En nn Latinstolr. Aaer 
Bymad hgk forlerien i et luttet Mode 
befluttet at opføre en ny Latinfkole 
pas Plndsen bag bed den nuvcekende 
Fieithedratstolr. Fotud for renne Af- 
nexelse bar der bog selvfslgelig 
gaaet Fothandlinqer med Kultusmi- 
nisteriet, da Lpføtelsen of Lgkinsiolen 
itke er en kommunal Sag. Til Sko- 
len niver Stolen i Folge ,,Aarb.Sttd.« 
et Tilftud af 80,000 Kr. og Aarhus 
Rommune og Havn ligcledes 80,000 
Kronen 

Appelleret Provstekets- 
dom. Forstelærer Rasmussen i 
Bronderslev hat i Folge »Beste-L 
Tid.« avvelleret Provsterettens Dom. 
Overdomstolen er et Landemode, ke- 
staaende af Stiftamtmanden og Bi- 
sioppen. 

Bistop Sthyr er, eftet hvad 
,,««’Fyer.s Stiftstid." etfarer, vent til- 
bage til Odenfe eftet Ophold i det 

sydlige Udland. 

Hvem vil hjeelpe Spate- 
lassen ud af Forlegenhe- 
den? Als Sogns Sparelasse hat 
ifl. »Aalb. Amtst.« i denne Tid en 

saa stot Mengde Penge liggende uden 
at væte udlaante, at Bestyrelsen hat» 
set sig nsdsaget til at avettete i Wade- 
ne, om der mnligvis ille stulde viere 

Folt pas andre Egne, der tnnde beuge 
nogle Benge. Beboerne der i Sognet 
hat allesamt-ten Penge nol. 

D r u t n e d e. Holftebro, den TZSUl 
Marts. To unge Mand, Sonner afJ 
Knud Vetersen, Barsbede, Estvod, er 

drutrtede i Flpndersp ved at Banden 
tæntrede, da de var ude at regte deres 

Fisketrogr. Ligene er fundne. 

Hvad hun havde i Ban- 
ten. Han: »Ist jeg frier til Dem, 
Jst-ten, vil jeg gerne vide, om De hat 

«r.oget i Banken.« 
» 

Hun: »Jeg hat min Aæreste der, 
He Olsen. Hart er Bessern-, og vi 
ital have Bryllup i nieste Uge.« 

i 

s D r u t n e t. Da Fistek Søren 
IPeter Peterer af Tranebjerq for- 
Heoen Eftermiddag var sysselsat med 
Tat sætte Bundgatnspæle ved Besser 
Strand og herved blev hjulpen af 
Arbejdsmano Jens Albrechter, tan- 

,trede Banden, og begge faldt i Vortret- 

iDa der kom Hjælv til Siede, var Jeng 
Albrechter druknet. Han efterlader 
sig Ente og tre utonsirmerede Born i 

meget smaa Knat. 

»Der siulde vel itke — 

—?« Pan Notdre Bitts Kontor 
beendte der nylig en morsom lille Epi- 
spde, spm beugte lidt Afvetsling i den 
tsrre Retsplejr. 

Bittedommer Valeur havde ift. 
»Auch Stiftst.« lige idsmt en stat- 
kelö forhutlet Etziftens, som var ble- 
ven anhaldt 67 Gange for Tiggeri« 
en Straf paa 8 Magnet-ers Feengsei. 
Dommen blev forkyndt for Manden, 
og Bittevommeren sputgte fom sied- 
vanlig Atreftanten, om han havde no- 

get pdetltgere dt bemerke. 
Den tiltalte betæntte sig et Øjeblit, 

men ftp-alte san langtsvmt Quart-den 
frem; idet hart sagde: 

»Jo, Dr. Assegsort Der stulde ve( 
Rede-re en Stilling til lidt Sie-auto- 
half« 

Luni Friquighed htstede sin Lim- 
M der af Dr. Mr ble- mitakt 

»sich-sam- .- 

Tødsfaid Cn af Kolding 
Bys fiørfie Hur-blende. Kobmand E. 
A. Borch, R. af Db., er afaaaei ved 

Død-n, 69 Aar gammei. Den Afdsde 
var Tirekiør for Koiding Laane- rg 
Disiontoiasfc og hat iidliaete i 24 
Aar vætei Medlem af Kolding By- 
raad. 

En Oldemoder paa 59 
Aa r. Fotrige Søndaa, da Madam 

Houidtiisen i Edbjera holdi sin 59- 
aariae Fødfelsdag, havde lnm Bei-a 
as ssn Daiierspns unae Kone, som 

Hinidleriid under Choioladeaiidei 
niaaiie bknde or- oa iage iil sii Hjem 
ved Holfied Si. Derfm meldes nu, 
sit-Lock »Es-H. Ad.«, ai den unge Kone 
samme Daa nediocn med en DranH 
bvctsed Madam O biev Oidemoderi 
paa sin deselsdag. 

N ni B s r n e b j e m. Ensztu 
Bndde fka Himmellsjeraaaatven bat 
lejrx Enedkcrmcsier Hinsicer nkxe Villa 
i Vilm for ai iikkrckkc EVENka der. 

J. Tsfiixtninaen sinder Exed i disse- « 
i- 

Liss i 

Ll l d e r d o w J b f e m.—— Forieden 
nediaateizs as Bnraadet ca enfelke an 

die indbndne Girundsxenen til et Al- 
dermmcshfem fo! Raisicv Fiommnnr 
besten-it iil ai rnnme Zu Person-en 
Bnaninaen Ddføreg citer Teaning af 
Ariiteii Nahm Nytobina F. 

USöndhcrjyllandf 
kiinveri og VoldiægiZ En 

oandrende Siomagersvend, der forlei 
den ifficsrmiddag kom iil Røddina, 
forialie der, ai en Mand ved Nasn 
Schsnidi havde overfasdei cg voidiagei 
en 12 Aar gammei Pige i Zicrrbeden 
af Vdjens og fraiagei hende 7 Matt 
35 Pa. J Jeis Kto var Foriaklletem 
der bcvde høti om det fortfaidne, trus- 
fet samtnen med Voldsrnanden og 
haode faiiei Misianie til ham. Sam- 
men med en Sieniløvet, der arbejder 
ved dei paakegyndie Meini, havde han 
faa dkuiiei ham fuld, faaei hele Hi- 
fiotien iisiei ud af ham og derpaa 
holdi ham fast og bragi hatn op iil 

Amisfotfiandet Koch paa Mariegaatd 

Sior Situe i Udsigi. Tit 
»Mein Zeitung« sirives fta Asden- 
taa, ai der frygies for en almindeiig 
Sirue der i Byen i April. Da At- 
bejdsgivetne hat afvisi Hjcelpen og 
Fabriiatbejdetnes Fordringet, hat 
disse vedingei ai nedlægge Arbejdei og 
under ingen Omfiændigheder ai gen- 
opiage det paa de gamle Bxiinge!- 
fet. De itæver en Lsnfothøielse paa 
ite Pg. i. Timen og Akkordarbejdeis 
Afsiosselsr. Dei et iiie aiene Arbei- 
detne, men ogsaa Tsmreme og Mater- 
ne, der vil steue. Tømrerne vil have 
en Timeisn paa 45 Pg., medens Ar- 
bejdsgirerne iilbyder dem en saadan 
paa 42 Vg. forelsbig i ite Aar. Tom- 
tnersvendene hat alligevei afslaaei deiie 
Tilbud og vediagei at holde fast paa 
detes Fotdring om 45 Vg· med eiAars 
Gyldighed. Da Atbejdsgiverne iiie 
vil gaa ind derpna, nedlægger Sym- 
dene Arbejdei, og efier al Sandfyw 
lighed vil Murerne siuiie sia iil Ism- 
ketnr. ngaa Malerne fotlanget eni 
Lsnforhsjelsc, som vifinoi beviiges 
dem. 

Forlade sin Piads eiler 
blive udvisi sii forleden Dag eni 
hos Gaatdejer Peter Ryis i Brand-! 
strup ijenende Kaki fta Kongerikgeis 

iVaiget imellem, da han i den Unten-? 
Jning var iiaevnei iil ai mode hosAmis-Z 
Tfoeiianderen i dediag. Juden tre. 
zDage stuide han viere borie af Pladseni 
khpikRyiL Husbvnden, der fuigie medi 
lKenklen iil Amisforsianderem mæglede 
spat-, sen han iiie iunde blive i 14 

Wage for ai faa Tid iil ai faa sig 
sen anden Mai-L Men dei iunde ikie 
Tiillcdes og der blev henvisi tii ei Pat 
syst-te paa Egnem sum nmnglede 
Inst og der iunde han lei faa Mai-T 
Karten agier imidieriid not iiie ai be- 
nyiieden velvillige Anvizning. 

Husmiooel orJininvek 
I Im sitt-»denn usiäemeuuxvmkuvi tm- m- 
Ists-Ihn en Tcl nich e um« hucmidoe tax-d Ind- 
bit-, UT stri, Mo serkns zokflvtutii Da Feldern man- 
gelfuto elle- lmrnefnlv Msancdcsoh Vutdek elle- chxcm Uns-Jus Vcrtae,ctlbste1«abev tu »Okt- 
re, latmxde S: nekre Nyatavesh Rvavcri o alle Stegs 
fmnoewgomnmc, til mhvmipm fes-der tm visit-teue- 
Mtdkr. hvis Dstre er ihne, rsle bis give esscd ein et 
godt du«-taumel. Pol- mm sa er at fette-km der- 
m n, koste- det tun tv Tuns om Use-I at b ive bild- 

gesva velbcedcr. Ies taste- me at ielqe anget. 
me andre-Lin end- deepss— det eurem-indisch- 
»er- 

Ifssss «WM-III-l 

Fyrtaarn paa den allt- 
ste NordøsHyst Der nye Fur- 
taarn ved Stranden paa Avgustenhos 
naskmek sig strertt sin Fuldendelfe. 
Dets Opfprelse hat kostet 85,000 Mk. 
Der er to Beboelseslejligheder indtets 
tet Ved Siden of for to gifte Opsyn5- 
mænd med Lade og Stald til en Ko 
for hver. Der er nu Bnggegrund 
aftstuttet for et andet paatæntt Int- 
taarn længere mod Øst mellem Hagen- 

Hbjerg Skov og Stranden ved Karls- 
tninde (Himmaet). Dette sidste styl- 
des Ønster i Matinekredse. 

Vestaaet Eis-innen Mater 
Andre-s Andersen, Søn as Landbols- 
mand Hans Anderer i Kabdtup, hat 
i disse Dnge bestaaet sin Asgangseksa- 
men paa Vygqeklolen i Eutin med Pete- 
di.katet »Im-get godt«. j 

l J l d e b r a n d. »Im-leben Mor- 
gen Fil. 7 opftod der Jld i Kob- 
mnnd Jenes Ilkortensens Hus i Hoku- 
lxmd, som nedbrændte til Grundan. 

Varexazieket samt det nieste af Jud- 
Voet blev redk«et. Jlden mencs at verre 

opskaaet fm Storstenm 
Mortenfen var staaet on,"dn Jlden 

ndbendx men Konen og Borsiere lau 
encnu i Jenaer-« 

Mistet Haanden.T-.1 Kund 
net Stoffes Schmidt forkeden hjalp 
Ganrdejer Stov i Langetved ved Takt- 
stemastinen, fik hnn Haandett ti Masti- 
nen. Haanden bleo faa stckrtt lock- 
stet, at ban snaatte tcres til Krebs— 

sygelmset i H-.1der51ev, hvor Haanden 
er bleven taget of hani. 

— 

O o e r f a l d. En Vngabond kom 

forledtn ind til Landbolsmand Hans 
Fabtin paa Bei-ijati- hvok en lille 

Pige 12 Aar var ene hjemmr. Vasa- 
bondkn hat jo not meertet det, hoorsot 
kran fratog hende en Pung med Ind- 
hold, og fta en Kommode tog han en 

anden Pung med Jndhold. Pigen 
kastede han nogle Gange paa Gulvet, 
hvokved hun tildwg sig nogle Strom- 
mer i Ansigtet, ligeledes holdt han 
hende sor Monden, for at hun itte 
stulde steige. Til sidst lyttedes det den 
lille at slippe fri, hvorpaa hun med 
itukevne chedee lsb ooet til Naboen 
for at heute Hjcelp. Vagabonden for- 
svandt med det samme nordpaa estet. 
Olsenvad til. Gent-atmen sra VojensJ 
sont netop var der og sit Meddelelse 
om det passerede, satte steaks ester 
Voldsmanden, der fothaabentltg maa 

blive fanget, for at han tan saa sin- 
sortjente Straf. l 

Et Oversald. Forleden As- 
ten henoed Kl. 93 blev en Dattek af] Landmand Toft ved Slesvigoejen, 
Flensborg, paa Besen hjem antastet 
af to Meend, der havde foesulgt hendr. 
Pigen lsb steigende ned ad Besen. 
Angeibetne singtede under den niskte 
Teappegang til Mslledammen, men 

blev·dog sangede her og fort paa Po- 
litistationen. . 

U d v i s t. Forleden blev Studier- 
svend Johannes Anderfen af Odense, 
der arbejdede hos SnedtetmesterJohn- 
sen i Nottegadr. Haderslev, beordtet( til at give Mode paa PolitilasnreLH 
hvor der blev meddelt hamlldvisningsJ 
otdke med Paalæg om at være ude as 
Landet inden 24 Tämer. Den udviste 
neegtede at undersirioe Udvisningenx 4 

Uiclunclerbalsam 
er tilvirkct estrk den bekrndtc danske Dok- 
tor chrik Echmidts originale Necept og 
er dersor inqen Hmubum Aubefales der- 
for sum del bedfte Lasgcmiddel til enlwex 

» 

lidende. Talrige Anbcfnlingcr hohes-. 
Vidundcrbalsamcn borttager fuldstcendigl : 

Filippenscr, Fauna-, Exmh Ligtorne, 
Vorter haard Dud og las-er Saat. An- 
befales som rt fokikinligt Mit-del mod ru 

og rcvnede beendet- giver tilmed en smul 
og klar Tint og fjeknek besudelt alt-ver- 
flødig hemmtka Faas i to Stank-lies- 
nIed Brugdanvisninq, Jst- Mc og Bl. 

P. Fkkderlklen F: CI» 
Box 65 Clyde, Cook Eo» Jll. 

Eu Wandlunle Lage 
ldet amle Land belbkedebe mlg fuld ten- 
bi t or Netvelvækkelie, Nraftløshety vasks 
te Hukvmmelie, Ssonløshelx Tod«-m On- 
dek i Forbiubelle hernied, efter at jeg her- 
til Lands hque foriøgt Anstalten Spe- 
’;l-lister, Belter viv uden Nytte Dokto- 
rens Recept for helle incrrkrlige Las emidi 
dgl er end-m i min Vesiddelse, og sur at 
blælpe lidende Landsmænd vil Iegnfjende til enhver, iom besgækek det, en ilrift 
deraf tilli e ined videte Dplysnin er friti 
fokle let ·onvolut. Recepten an fass 
ekspe eket pqa et godt Apothet mod ringe 
Udgiit. Striv til tmg strau, og De vil er- 
ake at der endnu findes Ærllsehed og 

relating i Buben, og at den 
» editin, 

lom min ecept forelkriver, vlrkelig sure- 
ter. Ihrem- c. s. Bemiom Bok M, 
W Mk , 

L 

Gar Arbajdet 
texts-re 

Ue tlssts Maul-er III-or slg M at 
ls·e. Wus- tm m gutes 

Det et mng vanskeligt at passe sme Pligter 
Med en bestandtg smmende Fing, 
Med plagionnne Ums Vauskeligheden 
Donn«5 Kidnen Pius got Eli-beider lecken. 
Te hell-redet Rngsmerkrc 
Te hetbredek alle Nnresygdommr. 

! Mrs. Christian Petersmh Chrisxian Peter- 
fons Hain-u. Win- af Jan-vers Hom- Honi, 
51 l Mann Sk» figetz »F Falls ljver andbygp 
get af tsedoc Falle-, Iowa, som er plaget of 
stikkendc Zmekfei i Rvggen ou til Sttslders 
bunten-, hvis alle. sont lider ai Tyrannenart-, 
uklcm Stdn og en wugftende Vnknmg Umke- 

Aisondringen, hmde btive sri for dem iaa 

hurtigk og itille ocd Hjaslp as Ton-se Ridney 
Pius-V todt paa Mornin G Namefo Apo- 
tek, som W two, da ujäde :I.’m«mlsasldei alle 
den«-J fmikcllkgk Domin- itsc Jst-Irre merk 
her paa Nun-n. Ktm altmk pflle til at 

provk alt muttgt, dn kund-» gtuc mig kin- 

dxjtm, udtoinns Im alt mit Krupo ul Me: 
vix-in, og i glcrc Etlfcrtoc Cis-gis km T«11-,1chjaslp; 
nicn Indni xcq but-m- I.m.n"—5 .scmm-:1.-1Tilig, 
nk Fig um«-n nasmnsmridm Haftp- Tinte 
Middel nimm- disckcc sit-m mme Nun-L inst- 
fedc :Inn-«qcst, nunmehr Inn-mu, og naar 

.8;«—o»edsi)xmnoinckm- paa llmdcn i stimmte 
want-t, blcv Evimmclthden og den Unmenge 
xsumsionzking o«1,fanltm«tc. 

Eli fri Ptove as Ihn-c sominziqis rlhxke 
Medicin. du- Eislbusococ :I.1«r-:-.«l-ricnon. ml 

zum swklangcnve vhuc sent-i hunuouihcllr i 
de Äsosrnede Imm- Zfrm m Rom-: Mit- 
lmm Czi,»2-1isralo, N. ",». Tit Zeugs iaue 
Armen-is Puci M Heute vix JOHN-. 

Org. kred. Unrath 
Greift-at sp- coamky Glut-, 
dumm darbot-. Im» III-spek- 

»0Inr ais-alt sum Born var sovi, 
Innres its site at sitt-sinke sie-steh 
III-m Doktoren gar aus stockend-eh 
fest han ans-« sp- Imget Caritas-list- 
Uudn for at hu beste blev ieq san-e sei 
hvek tag. Inn Imm- vtmlagve Ists at 

iaqe »Bitte of Ein-pai« en use for it 
finde up, hvad via sams- Iikte pas mis. 
Jeq Iaq da Medielnen oq bles meset 
qtad over at »san« at nier Ins-sur es 
della-ed begnadi- at made Moos-. Ju- 
den ts ltger var jes ovpe igjem oq tm 

en Manard kund· ie- asloke mit Ied- 
vcmliqe Akt-eilte- Jks wies Acht-im- 
med Begciitriu0. « 

»Mutt- of Hast-ist« mr Du c·r..:m wrne Asces- 
Ikr nä .:l !i«-:·.:"-:«I. tm -: unckrfjuxkt zz hart-.- 
knmfxen s. but-Uns cui-tm :l«.- r: s! !- 

qsn Ihsinre t« In 
« Sinne is Haus« Les-Im 

atsuute --—. Userssunsskkkk Hm. zijis uszktz 
das·he-n1s.»«:’t«n«!i C 1:tu1« so sjkcosptrsks n, 
Mdss Isi- Use- kkkte I lrml mu spathk ·»«k«-C 
h;»!ci:. Les-us- lnn I- utlssale leise r Ewme 
Chr-neu tnsl n! ein-« k ixuxt iosr ner Ast-Inne. 
«-:-.«- n- os Euchs-P -1.erek km Indus-tun 
Rho. 

WEJEOFCAPDM 

Bedst for ;- 
Minsjvosdss 

stu- Tr »Er tms evvnsqrtvnrksssqu11 LWEZ ina bmt 
Tqut Te hu «::ir H: Uns he: Jss Luni-s l 
c: .»1 «- mr NU. L-·«11 Isksmfr ’Zi««-1rf:-« ,».«s.«e 
.-«:-- k: s. -:-,;-. Its-· u·«!»i.-, vix-Ue .«-"«..-.sz. at holde 
»auch its tu Wo -: it 

OANOY 
cATHARTIO 

Spis dem ligesom cassuz 
«"«··.-«s.«s.s« Uns-sum winke csss kg «-«. »Ist 

Erz-Ue kav m: si- aufs cui-: ist- E.m--s-s- rskksr Idol-e 
:k«,-.-·«,z ,»'..: u L- .. "-.t » H« »Ic- Utsesos 
1IJ.:: ktsqu I "i «·-.:--.st Pest-nd «.«::-r.c-5c 

Weh-usw li« »Ein-( s).. 
( l-« »Hu est-( »New Vor-. 

old Blodet rent. 
so YEAK8’ 

SXPSRISNCS 

PAle fis 
est-us 

copy-sc s sc. 
Anyono somit-is s sit-»f- IM ei m- Ists 

qalculf uns-lata mu- msamhn ikc Um s- 
innst-ums is Ismlmltly p summe staunst-O- 
timss smcklys-»Isi1-10«klal. Ihm-Ums- mi tos- 
sont its-o. til-lagst ausm- y tut- sus- umm sit-. 

Pan-m- uss-en Uns-um«- Mutsn (0. kunstv- 
speelatusitice. Inst-»m- cmsruo. tat C 

Sciemiiic Hmericmu 
A hats-maon litt-nimmst Its-eins Los-sit att- 
enluums «- sny spie-»Im- Jtmmuh «l «- »m. IS s 

th 
lmzk nmssths. Il. Vol-l by all n- vornahm 

ca stimmen-. ffng Yes- kimcls Mit-c. FI- ls ist-. Wahn-et »I- D. 

Aryefager i Danmark besprges as 
KgL Daan Vier-Kausal- 

Thea Oler, 
cult. « · s - seh-. 


