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Gorki, en ruSsiskNovelist, 
om Jødeforfølgelserne. 

Pan lcqqer Skyldcn paa det tussifke 
Ariftokmti. 

Berlin, 23. Maj. Frankfurt »Klei- 
ne Presse« ossentliggør en Avtitel af 
den tussisie Novelist Maxim Gorti 
om Blodbadet i Kifchineff. Artillen 
tivek voldsomt ned paa dem, der op- 
munttede Psbelen til deCtscesser, den 
begik i Kischiness Han bebtejder ille 
Psbelen faa meget sont Ruslands 
dannede. 

»De dannede Klasset,« sigek han, 
»er en Hob usle Slaver uden Folclfe 
af personlig Verdighed, rede til at be- 
nytte sig af enhver Løgn for at redde 
bei-es egen Magelighed og Komfokt, et 
blsdagtigt og lovløst Ekemensh for 
støtste Delen uden Samvittighed og 
Stamfølelse til Ttods for detes ele- 
gante dee.« 

Han ettlcekek, at den bannt-de Klas- 
se ek itte mindre styldig i de stam- 
melige og gruelige Handkingek, som 
et udøvet i Kifchtness, end de, der 
myrdede og plyndrede. 

Jdet ban fortsættek, figet Gorti: 
Wisse anlere med Guds Naon paa 
deres Leber, som prædk.ter Hab til 

Jsdernsz og Finnserne i det rugsiste 
Samfund, hoher jammerlig Ulnlte 
pcm de Lin, fom er bleven dmbt gen- 
nem dereg Jndfyldelse, og te fort- 
scuf stamwst ivekes havefutke Vom, 
at forgifte de stsagete Rusferes Sind 
vg Føle’ser.« 

Goin slutter med et Optaab til 
dem of det tussiste Samfund som 
ilte endnu er bleven helt fordærvede af 
diese Von-bitter »ti( at hjælpe de for- 
celdteløse og odelagte J-øder«'. 

Hi 

Fotografiet vidner. 

St. Petersborg 23 Maj. Folg- 
gkafier fra Kischiness, modtagne her, 
stadfæster fuldelig Rappotterne om de 

verste Afstyelighsdek, -som udvvedes 
mod Jeder-ne under Udbtuddst der, og 
modsiger de ofsicielle Beretningek om 

Blodbadet og de Historier, som tryi- 
tes i Nationalist-Presfen. Folt i 

Kischiness erllceker, at ingen Kristen 
saaredes af en Gevceklugle, og at der 
er ingen Kristen i Hospickaletne. 

s- ie- e- 

Hjælp sende5. 
Chicago, 23. Maj. Samuel J. 

Kling Aasfeter for Chicago »Jewifh 
Massacke telief Committe« lablebe i 

Dag 810,(W) som førsie Bidrag fra 
Chicago til Lindting for de nsdlidle 
efier det jsdisle Blodbad. 

Politichefen i Kischiness flal vckke 

bleven assat, fordi han ikle innre 

fiandse Oprstet. 

Jnfulteret Czaken. 
Chicaao 21. Maj. »Bei er de for- 

enede Stateks Pligt at bryde alle 
Tkaltater og hæve al Fotbindelse med 

Rusland, at give Grev Cassini hans 
Neisepas og sende ham tilbage til 
hans Herre. Amerika lan ille holde 
sin Stilling blandt Nationerne og ve- 

re til Vens med est Land, der ian gn- 
te sig flyldig i saadant Batbati som 
Bist-habet i Kischiness«. 

Dei var Rabbi Raphaports effek- 
ityllelige Erllæring i Altes i Pech-El 
Tempel ved et Mode of Jeder-, sam- 
menkaldt for at prolestere imosd Grev 

Cassini. den russisle Ambassudtc i 

Washingtons Fremslilling fom en 

Sklags Neifcerdiggstelse af de russisle 
deers Behandl«ing. Rabbien fort- 
satte: 

»Nun faa Maaneder fiden udftedte 
Czaren en Proklamsatiom som gil ud 

.paa Univerial religiss Frilxsed, men 

han talede til ·Galletierne. Vi er 

msdte for at prolestere imod en Mand, 
lom i den Henseende ille staat tilbage 

:g,s»». 

for sin Hetre — en, Der hat føjet Jn- 
fult til Ulytten ved sit Forspg paa al 
undstylde Blodbadet ved at foregive, 
at de rusifte Jeder er Optræktere og 
Undertryttere«. 

Hur like bebt om Endotfcment. 
Polititernie lan ilte tie. De stal 

tale om Kandidatet for ncefte Pras- 
sidentvalg. Nu sidst er dct Talen om, 
at Ohio Statstonvention stulde udtale 
sig for Theodore Roosevekt som Re- 
publitanernes Kandidat, der hat gi- 
vet Folt noget at tale em. Mart 
Hanna var imod at faa Spøegs- 
maalet op, og det tun-be maafle vcere 
not saa fornuftigt. Det hat immer- 
tid givet Anledning til folgende Ub- 
talelse af Præsidentem 

Wolle Wolle, Wafh., 25. Maj. 
Præsidentens Selketær Lacle udgav 
folgende ,,ftalement« i Dag: 

»Im han talte om den politiste 
Stilling i« Ohio, sagde Prcesidentem 

»Jeg hat itte bebt nogen Mund om 

hans Stotte. Jeg hat aldeles intet 
haft at gøre med at fremkaldeSpørgs- 
maalet om mit Endorsement. Tet 
rat nødt til at komme før cller senk- 
re, cg for saa vidt bet nu er reift, saa 
naturligvis vil de, der fynes om min 

Administration ogNomination, endop- 

serse dem, oq de, som itle gøt det, vil 
mchlsejre dem-« ( 

»Pmsidenten sagte ogsaa, at han 
var dnlst tørt over, fcsm McKinkenZ 
Stumm-L hoori Ennton er beliqnende, 
bar handlet ved at give Jnflruttion i» 
hans Farben Jntset lunke have glæsj 
det ham mere.« 

»Nordcn«. 
Det var med stor Fern-selig oi 

forleden modtog det forfte Nummer 
af vor ny, illustrekeoe Kollegin 
,,Notren", der udgives i Racine af 
Hi. Jvar Kirlegaatd. Bladet et me- 

aet lovende baade i Henseenoe til 
Tetst, Jllustrationet og ydre Udftyr. 
Dei udgaar en Gang maanedlig i stort 
og smult Rvart-Fotmat og kostet 50 
Cents pr. Aargang. »Wind-en« vil 

ojenfynligt afhjcrlpe et virleligt Savn 
i den ftandinavisie Bladliteratur i 

Amerika og svil siklekt blive en velsct 
Gæft i mange Hjem 

Hjælp til de kusfiske JödeV 
Omaha, 28. Maj. Tredive frem- 

ragende Joder i Omaha afholdt i Af- 
tes et Mode paa Mk. C. S. Elautters 
Kontor og oprettebe en permanent 
Organisation til at lede Atbejdet for 
at lindke de betrængte Joder i Rus- 
land. Rabbi Simon valates til For- 
mand, Martin Sugarman til Selte- 
tcrr og Morris Levi til KassereL 

8700 er allerebe sam!ere. Man 
breitet-. det Spørgsmaah hvokvidt 
det vilde vaere rigtigft at sende de 

indiamlede Beløb til Rusland for at 
lindre Nøden i Hjemmene der, eller 
danne et Fund til Jeders midlsertivige 
Foksprgelse, naar disfe ankommet til 
Amerika. Den endelige Bestemmelse 
herom vil itle blive taget fst paa 
neeste MA, der afholdes Onödag 
Aften i den kussiste Synagoge paa 
12. Stkeet and Capitol Ave. 

Den kam fig. 
Chisholm Jowa, 7. Febr. 1908. 

For omttent to Uger siden bessgte 
Deres Agent mig og overnattede her. 
Jeg havde netop en Kalv, som var fyg 
af «Blactleg«. En anden var død et 

Var Dage for, og jeg ventede ogfaa at 

miste denn-ex men Agenten hjalp mig 
at give den tre Portioner af Wntkins’ 
Anodyne Liniment, 121 Teflefuld hver 
Gang i en Pint varmt Band, samt 
en lille Haanofnld Salt, og Aalven 
lom fig. W. J. B e s t. 

Togulykkc vcd Whiting, Iowa. 
Tre alvotlig samt-e 

Onawc1, Jowa, 26. Maj. Omaha 
og Kansas City limited Passagertog 
paa Chicago og Northweftern Bane 
forulykkede ved Whiting i Aftes Kl. 
10:15. Tre Personer. deriblansdt Jn- 
geniør George Coleman og Postkne- 
tjenten, lom alvorlig til Stude. Det 
bereites, at ingen af Passagerne kom 
til Stude. 

Ulytten foraarsagedes sved at en 

Jernbanevogn var blæft ind pack Ho- 
vedsporet ved et Staatsfika Loko- 
motivei blev næsten belt Idelagt, og 
Bagagevognen stog megen Stude. En 
Vogn tastedes heit af Sporet. 

Ten Omftændighed, at Sovevogne- 
ne var foran Passagervogneneser for- 

modentlig Grunden til, at Passagie- 
wetnes Liv sparedes. 2 

Dr. Huss af Onawa er reist tilUlnt-" 
teftedet. 

Efterretninaen om Ulytten naaede 

Sioux City faa Minuter efter. at dcn’ 
var inbtruffen. Et Hjoelpetog med 

Jernbanemcknd og Lceger sendtes fra 
Eioux City til Siedet Kl. 12,45. 

si· It- I· 

Vev at lasse om en Ulykte af m 

Aarsag som ovenncevnte maa man 

unDrezs over, at Jernbanekompagnici 
itte sorge-r for, at Sporet efterse«:«, 
særlig ver! Ztationerne, før et Jltcg 
ved Aftenstid stal passiere. 

Skybrud i Miuucsota. 

Red Ring, Minn.0, «7. Maj. Basl- 

Viae Stybrud sendte i Dag en uhyre 
Strom af Band ned i Hay Ckeek, og 
Vandmasferne bottslyllede 1000 Foo 
af »Chicaao Great Westetn«s Spor. 
Ogsaa Ved Kenyon er famme Baues 
Spor brudt, og det hat vckret uinuliat 
for Banearbejderne at udbebre Ska- 
den, hvotfor alle Tog paa renne Linie 
er indslillebe i Dag. 

Machen er arresterct. 

Washington D. C» 28. Maj. Au- 
gust W. Mathem Superindenten 
for Postvæsnets »Im Delivery«- 
«Department, der hat vceret suspen- 
detet, medens hans Sag anders-gies, 
blev i Gaar amfteret paa Ins-anleh- 
ninsg af Generalpoftmesteren og sat 
under Anklage for af Kontrast-m at 

have modlaget Siitpenge til et Beløb 
af ialt 822,000. Med Arrestationen 
fulgte bans endelige Affledigelfe, der 

siebliltelig trader i Kraft. Andre 

Arrestationer venles med bet aller- 

førstr. 

Til KicL 

Washington ,D. C» 27. Maj. 
Flaaredepatteinentej kundgør i Eiter- 
middag, at de fotenede Staters nord- 
atlantisle Eskadre vil forlægge sit 
Krydstogl fra Llssabon og samtnen 
med den eures-wisse Eskadke bespge 
Kiel under den tysie Kapsejlads. 

Stagskibet Alabama vil afgaa den 

5. Juni; den Esiadre, fom lommer til 
Kiel, bliver saaledes Alabama, Chi- 
cago, San Franc-Mo og Machias. 
Der kom lelegkasiste Jnstrulser fra 
Flaademinister Mooby til at jage 
vette Sltidt. 

Stor Togulykkr. 
« 

Birmingham, Ala» 28. Maj. Ei 

sprgeligt Sammenstød stetc i Gaar 
paa »Ihr Southern Railway« i Nect- 

beden af Bryan, 28 Mi.l vest for Bit- 
minqham Tre Mastinmeftre, fire 
Fyrbødere og en Bremsevogter Inistede 
Livet. Tolv ladede og otte tomme 

Godsvogne btændte, og beggc Ma- 
stinerne ødelagdes. 

« 

Rom Lamme staat feil, da pkøv Amt-oc- 
Blond Bittens Lustbreder dankqu »or. 
døjclse, Forstoppelsu opliverhele Systcmet. 

Bilder med Livct. 

New Castle, Wyo» 28. Maj. W. C. 
Clifton, der i Marts Maaned myrde- 
de Mr. og Mrs. John V. Church, 
blev i Aftes kynchet af en Folkehob 
fra Gillette. Hoden sprcengte Døren 

«til Famgsleh greb Cli.fton og beugte 
ham ned fra en Bro veft for B.yen. 

’Dereftet blev Kroppen staatet fra 
Hovedet og faldt 40 Fod dybt. Ho- 
ben beftod af 50 riden«de »Ranchmen«, 
der var fortrinligt organiserede cg 
udførte Folkiedommen methodisi og 
overvejet. Da Cliftons Lig i Dag 
blev fjærnet fra dct Sied, hvok bet 
faldt used under Broen, fandtes fø!- 
gende heftet paa hans chedning: 

»Vi er af den Mening, at Loven 
er for langsom ti.l at hcenge denne 
den mest koldblobige Slyngel af en 

Moder, der har myrdet vore icere 
Vennek og Naboer, og dersor paatager 
vi os selv at hævne. Jdet vi haaker, 
at denne vor Handling i sin Helhed vil 
mode Offentlighedens Bifald, forbli- 
ver vi ,,Tl)e Mob.« 

Elmo er sdclagt. 
Blancl)ard, Ja» 27. Maj. Den 

lille Bn Elmo liqe over Gramer i 
Missouri og omtrent 8 Mil fra 
Vlanchard blev satt gth som jævnet 
mcd Jordcn af en Entkon Fels- i Gaar 

Cffternxiddagg. 18 Person-er blev 
krckbt Dan Stier-ej eller tøde af Veres 
Innr. 

Cnclcnen Wehe-Oe nldeles Mafonic 
THIle en treetages Beygnina, book 
14 Mennesker opholdt sig. Alle blev 

begravet i Ruinetne. 
Unsejret kom fta Nord-oft og gik lige 

pcm Wabash Banens Station. Saa 
totn Tuten til Mafonic Temple. J 
nedekste Etage var der en Buti.k, og 
det var der, disse 14 Mennesier var 

samlet. Bygningens Ødelæggelfe stete 
saa hurtig, at ingen af dem, fom var 

inde, kunde komme ud. Cyclonens git 
derpaa videre og tog med sig Ruh og 
Stub. Der staat ikke mange Bygnin- 
get tilbagr. 

Elmo var en By paa flere Hundrede 
Jndbyggetr. Det er den anden 

Cyclon, Byen har vatet hjemspgt af 
i Lobet as 86 Timer. Den føtste 
tog Tagene af flere Butiker og Baa- 

ningshuse, og Gadetne laa fulde af 
nedblceste Trceer og »Ud-hufe. Jngen 
Mennestelw gik tobt veb den, og Folt 
var i Arbejde med at reparere Studen, 
da den anden Cyclon kom· Denne 

kom faa hurtig og uden mindfte Bur- 

sel, saa man knapt forstod, hvad der 

var stet, før alt var forbi. 
Cytlonen fortsatte i syvvestlig Ret-— 

ning ud over Landet, og man singt-er 
for at faa mere at høre om Død og 

Ddelceggelsr. 

Drcvne fm Hus og Hirn-. 
Sioux City, 28. Maj. Vandsian- 

ten i «The Floyd River'-« er stegen 
med rasende Fakt, og Vandmasserne 
et naaede her til Byen, hvor 500 

Mennester er bleven dtevne fra deres 

Hjem langs nie-d Flehen. 
Onawa, Ja» 28. Maj. Den lille 

Sioux-River gaat stadig højere, og 
Vandmassen i den er den største siden 
1892. Mange Ssettlere nordøft for 
Onawa maatte arsbejde hele fwste Nat 

for at redde detes Kreaturer. 

Ipvorledes er dettek 
Bitllb der ctbundredt Dosen-se Veto-using Vor » 

hvm Ist mde aontatrh. der ifte Iau yetvkcch vci 
Usllss Satanli can-. 

« 

F. J. C he ne y G C o» Ein-, Tokde O. 
M. Undertegnede, hat hendt F. J Quem-t- c de sidsts 

15 Aar ogmnc lmu er acht-us Mocng t Mc Inn-n 
ninqtsItaMaltionek og finanmlt i Cum-d m at Wim- 
dc knlwkk sfokvtixktelic bisres Firma Um- p.cm.«1» im. 

W e I t « I tun t, Momequ Tricgqntis, Tod-M O- 
Waldinq. M n non w Mo with 

leokesnh Eva-JOHN Ton-do« f· 
soll-s Satan-h Cun- kogw inwan og vnsler bis 

rette vaa Block-It og Syfmnetd Smnlnndcr. PM Tot 
pr. Finste. Sulch nf nne Asmtlpetcrh anesbyrd fra· 

sum san-us Puls er dc bedin. 

»Danskeren« udgaar to Gange om 

Ugen. 8150 aarlig. Mode-Nr. frit. 

Udlandet. 
vvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvsv 

Stot Saulykkc. 

Aniwerpen, 28. Maj. Den britiske 
Damper ,,Hudderssieid«, der i Gaer 
sejlede «herfra til Grimsby, er paa 
Reisen kollideret med den norfte Dam- 
pet ,,Uto«. »Hu·dderssield« sank, og 
tyve af dens Passagerer siges at vcere 

omkomne. Besæiningsen er reddei. 
Passagererne var iscer Meint-enden- 

de Søfo’k, der menes at viere blevue 

fuldficendigt knufte i Sammenstøds- 
Dieblikkei. ,,Uto« led kun mindre Be- 
siadigelfer. Tet ek siden godigjort, at 

ogfaa 22 øfirigske og italienske Ewi- 
granter er omiomne. 

London, 28. Maj. Ei Telegram fra 
Grimsby meldet, at ,,Hu!ddersfield« 
havde 29 Emigranter og 5 andre 

Sieerage-Passagerer. 20 af Ewi- 
granterne savnes7 Reiten blev reddet 

sammen med Bescetningem 

Jtsk Udstilling i St.). Louis 

London, W. Maj. Dei irske Land- 
btuggdepariement hat nu vedsiaget at 
organisIre iin paaiænkte specielle A- 

gerbrunisudftilling i St. Louis. Sekte- 
iceren for ere"and, Mr. Mund-hum, 
som i Tag cnszddklie Efterretningen i 
11nderhusct, til-falte, at "Teparte11:entet 
fiulke underrckies om, at der fm ame- 

riianfk Zide er dranet Omsorg fcr at 
sikre dct en scerlig Pavillon. Depar- 
iementet bar fat sig i Forbindelfe med 

ten kongselige Kommission, som hat 
tilssagt dei sin Swtie og Samarbejde. 

Albanskc Hövdinger i Land- ; 
flygtighcd. 

KonstantinopeL 28. Maj. 47 al- 
banske Høvdinger, som er forviste til 
Lilleasisen, førtes i Gaar gennem Bos- 
porus for at afgaa til en eller anden 

Havn ved bei sorte Hab. Dei serbiskse 
Gefandifkab hat meddeli Posten, at 
Situationen i Gammelferbien er af 
en faadan Karaister, at Jndbyggetne 
nnd-es til at søge Tilflugt i Serbien. 

4,500 Aar gammclt Skib. 

Ægypten synes at vcere et uudtøm- 
meligt Statkammer for Arkceologer; 
det ene mærkelige Fund est-er det an- 

det fremdrages af dets ældgamfe 
Jordbund og gib-er det ense klare Be- 
vis efter det andet for, at der her i 

fjerne Tiber, som man forhen kaldte 

forhistoriske, hat herfket en højt nd- 

vikket Kultur. 
Et højst interessant Fund blev for 

kort Tid siden ajort, idet man i Da- 
shur dybt nede under Ørkensandet nd- 

gkavede fern gamle Skibe. Dei enc 

af disse er færlig mærkeligt, idet bet 

rimeligvis er en af de ældste Prøver 
paa Skibsbygningskunst, der er be- 
varet ned til vor Tid, og formentlig 
betegner Begyndelsen til Skibsfart 
overhovedet. Tet er bygget af Gebet- 
ttæ, som med ftor Omshu er blevet be- 

handlet med- Skarsøkse, hvad der fes 
tydelig paa flere Siedet; derimod er 

der intet Tegn paa, at man har an- 

rendt Sav. Tømmerstykkerne er 

fammentappede med hverandre, og 
paa de Steder, hvor de stulde holdes 
sammen, et der i de modftaaende 
Bjælker boret Huller, gennem hvilke 
man har ftukket R—emme, rimseligvis 
af Lceder, hvokmed de faa blev bundne 
sammen. Alle Fuger og Sprcekker 
Var udfykdtse med Jordbeg, for at 

Fartøjet stulde blive vandtæt. Oder! 
Vand«·inien var Siderne malede hvide.f 
Fartøjet var 18 Meter langt, 25 
brcdt ca 13 højt oa delvis forfynet 
med Dort Man fandt ogfaa en kort 

Mast, lyvoraf det tan sluttscs, at man 

bar benyttet Sejl, samt nogle Re- 
Oster af Aarer, som altsaa ogsaa hat 
været anvendste til Fartøjets Frem- 

drivnina:detchinier var meaet smulek 
og beregnere paa at gøre Slibet hur- 
tigt feilenre; det havde ingen Kol, og 
man har den Gang, da det blsed byg- 
get, næppe kendt synderligt til den 

Kunst at sejle op mod Binden. Den 
berømte tyste Ægyptokog, Heinrich 
Brugsch, antager efter forskellige Kri- 
terier, at dette Fartøj er bygget mindft 
2500 Aar før Kriftus. 

St. Petersbrrg jubilerer. 
Det er i denne Maaned to Hun- 

drede Aar sitzen, Peter sdsen Store 
grundlagde Ruslands Hovedstad, og 
baade offentlige og private Institutio- 
ner beredet sig i den Anledni.ng til at 

fejre Jubilæet med fornøden Pomp og 
Pragt. Ssaaleres har Kommunalbe- 
styrelsen udsendt ikle mindre end Sc- 

Jndbydelfer til indenlandfle og 85 til 

Freminede Borgerreprcesentationer, og 

;det antages, at Municipalraadet i 

iParis agtser at indfinde sig næsten 
ifuldtalligi. Den 29 stal der vcere 

Souper Paa Raadhufet og den 80 

ftor Diner i Adelsllubbens Lokaler. 
Den fidfte Jub.«lceumsdag vil der blive 
uddelt 1()0,000 Festbcegre til Discip- 
«—ene i Bnens Stoler samt til Gomi- 
sonens Mandstab og Underofficerer, 
og i Mikaelsmaneaen følger endelig 
en gratis Besvisning paa Kommu- 
nens Belastuan 

Den bkllandske Fioloni i St. Pe- 
tergbvra bar faaet Medrelselse om, at 

"til St. Petsersboras forestaaende 200 

Aars Jubilæum oil ankomme fom 
Deputerest fra Zaandam en Søn af 
Ervræsident Paul Krügen Til Ju- 
bilceet Vi: blive indbudt samtlige eu- 

rovæifke Hovedftærer og enkelte tyfte 
Vom 

Kontrakt for en Bock- Koloni r 
Mexico. 

Der bar i nogen Tid Været lcest i 

Dagspressen om, at Bioerne fra 
Transval, Sydsastrila vilde koloni.sere 
i Mexico. Nu læser man (28. Mai) 
fra Elpaso, Texas: 

General G. D. Jonbert og Kap- 
tajn W. S. O«dannell, Reprcesentan- 
ter for Boertolonien ved Tamanlipas, 
Mexico, er i Fcerd med at slntte Kon- 

tralt med det Synldilah fcm vil staf- 
fe Finanserne for Kolonien. Beerne 

vil optage 88,000 Arres. 
sSynditatet vil bringe Boerne fra 

Sndafrika, forfyne dem med Aröejds- 
redflaber og Kreatur-er og give dem 

Kredit i deres Bntilter Landet lia- 
ger 100 Mil langt langs en sejlbar 
Flod, og en Jernbane vil blive bygget. 

Spanien-s Konge arver. 

Madrid, 27. Maj. Kong Alfonso 
bar arvet 7,500,000 eftser fin Vesdste- 
foder, Kong Frantz, som bebe i Fjor. 

Vorc Gamlc. 

Den et en Vielsignelse for vore 

gamle, Dr. Peters Kuriko. Den- 
ne Gang er Vset en’gammelDa- 
me, Mrs. M. Meyer i. Po- 
niatcswski, Wisconsin, fom lovpriser 
denne Medicins styrkende og oplivende 
Egenskaber. Hun striver som folget-: 
»Poniatowsii, Wis» dsen 26dte Tec. 
1902 LErede Hr. Doktor! Jeg In- 

fier at takke Dem saavel for Deres 

promptie Ekspedition af Medicinen 

fom ogfaa for dens helfegivende Birk- 

ning. Jeg følek mig nu igsen ganste 
bra, kan felv gøre mit Arbefde, mine 
Arme og Ben er igen bøjelige tiltrods 

for mine 67 Aar, og jeg Viejer 190 

Bund. Alle, som ser mig nu og faa 
mig i Begyndelsen afVin«teren, undreg 
over den mærkværdige Virkning, 
Derez Medicin hat hast« Dr. Pe- 
tet’s »Kurilo« er itke en Apotekeps 
Medici·n, men erholdes gennem Lo- 

talagenter ellser dir-site fra Fabritans 
ten Dr. Peter Fahrney, 112-—U4 
So. Hoyne Ave-, Chicago, Jll, 


