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Dei sidste russiske Skib i( 
Port Arthur ødelagt. 

Admiral Togo torpedoers 
Sebastopol. s 

; 

! Port Arthur i Ruinek. 

ct Telegrani fra Toiiio as 15. Tec. 

Midng meldet: s 
Der tapporteres, at det er lytkedesi 

Japanerne at torpedoe det russiftes 
Stagstib Sebastopol, det eneste Stibi 
as Port Arthurslaadem som itte for-l nd var sdelagL 

Dei siges, at Admiral Togog 
Flawde nu vil gaa i Tsrdot ved 

Sosebo at fordert-de sig til Kampen 
med Lssierssslaaden 

Fotud for den Rapport, der kund- 
qjorde Sebastvpols Ødelæggelse, 
havde man i Totiv modtaget et Tele- 

qrcun fra Admiral Togo, som for- 
Mie oni de forskellige Torpedoangreb 
No Sebastopol Mandag Nat og tid— 

tin Tirsdag Morgen. 
Forste Angreb gjordes Mandag 

Eli-at Kl. 12, men Resuliaiet kendteH 
itte. To Timer senkte fornyesdes 
Ding-redet, og siønt der føltes Stød 
as Tokpedoen, ten-dies der ingen 
Virkninq deraf paa Sebastopoi. 

Under et tredieAngreb ramie enGrns 
nat en afJapanernesTorpedobaade oq 
ndygikggjorde den, saa den maatte 

slæbeZ dort. Kl. s; Morgen qiordeiz 
Der to Forssg sanitidig. Fleke Tor 
ksedoer elsploderedes, men Refiutiai « 

tet dar ntensdi. Rugssrne gjorde« 
trasttg Modstand, oq flere Torpedoi 
baade Amte-T Japanernes Tabi 
bete Nattens Kamp var tre Mond 
saatedr. Om saa digse Angreb 
qjotde det as med SebastopoL ellpr 
der hat været senere Angab, siges 
site. 

Meldinaer fra Japanerneg Land 
bar tyder paa, at Russerne ikte kan 
holde nd meget tangere Port Ar 
jbnt er staaet i Ruiner af den svære 
Stytc sra 2053 Meter Hill. Bisens 
Gadet er for-todt Kun nogle faa 
Soldater pairouillerer Byen. Mange 
of Bygninaerne et btænsvte eller ita- 
staaede as Japanernes Granater, der 
nackt ethvert Sted i Bnen og Hamen 

Kommendsiren paa Meter Hill be- 

reitet, at Batteriei nu retter sit An- 
greb mod Arsenalet og Tor-pgdp- 
Qplagzhuset paa »Tigers Tail«. 
Torpedohusei antændtes kg btændte i 
nogen Tit-. Forsøgene paa at Ede- 
lckggeArsenalet hat hidtil veret uden 
Heid. 

Tre handelöstibe kasmtes as «3 
Vomder og blev enten brændt eller 
sitt-M i Senk. 

Jutei flydende er tilbage i Hunnen 
uden det siydensde Vng as de Ide- 
tagte Siibe. 

Meter Hill menes ogsaa at stulle 
biide as stot Betydning soc Bombar- 
detingen aOs de Ivrige Futter og at 
kunne bestytte Jnfanteciets Angreb 
fta Pigeonbugtem 

Nord sra er der intet nyt — kun 
en Rugsers Udsagn om Stillingen. 
Hat meint-, at Zwar-tm der nu er 

naaet saa langt, som de kan, og Vin- 
teren er en god Fokbnndssælle sor 
Russernr. 

..--——-.-.- 

Esterlysuing. 

Danish Publishing House hat 
midiaget et Brev med 15 2-Cenis»l 
Frimqerter for 1 engelsk og 2 danste 
Poe-marked Brevet er assendt sra 
Syd Dak. 14. Dec. 1904, men Post 
Ofsice er saa utydelig, at det ikke tun 
fes, hvad det er. Der er ingen Navn 
eser Adresse strevet i B.revet, ingen 
Assenderg Adresse paa KonvolnttewI 

l 

Use-deren as Wes-eh om dette stuldet 

komme denne til stunk-sich bedes til-! 
sen-de os Navn og Adresse. hvortil« 
Bogmærlerne ønsles sen-ht. 
Danifh Publishing Honse 

Paul Petersen, Bestyrer. 
P. S. Vi hat 4 andre Breve, som! 

hat lagt hos os i lcrngere Tib; de er· 
Ist-en Navne og Adressetn Vi hat« 
ventet paa at høre sra dem, som hats 
sendt samme. Der er Smaabeløb i 
alle B.revene. Naar rette vedloms’ 
mende tilskriver os, og Vi lau lendc 
af Haandsirift og Jndhold, at det er 

den rette Person, stal vi ordne det. . 
Vær paapassensde, at alle Bestillin- 

get er forsynet med Navn og Adresse, 
at vor Adresse er ret, og at der til- 

siriveg os, shvortil Penge sial gan, 
lom blisver tilsenldt Danifh Publi-« 
thing Houfr. 

Cbadwick-Sagen. i 
Dei hat un i nogen Tid vceret eet 

ckf Dagenes staaende Emner, og end- 
da er man omtrent lige llog paa den. 

Emsbedsmændene i Oberlin Natio-I 
nal-Banl, Ohio, glædede fig, ida de 
harte, at Mrs. Chadwicl var arte- 

steret. Det vilve thlpe til at klare 
deres Stilling. 

Nu er hun ille alene arresieret, 
men tillige fort fra sin Arrest i New 
York til Cleveland, Ohio, for der 1t 

underlastes Joch-n Men det er om-. 

trent alt, lyvad man Ved. Derudiover 
gaar de vildefte Rygter om den Sil-. 
terhed, hun hat stillst for sine Latini 
og Munde-m bvorvaa hun har stasset 
iig dem. J- faa Henfeende er Nyct- 
terne faa forflellige, som at den stil- 
lcde Sillerhed naar op til 828,000,—- 
mu, oq hun ftal nol betale enhver sit, 
og saci«til, at den foregivne Silbe- 
heb er lau krodt som værdiløs. Den» 
almindelige Meiitng er bog, at det 
sidfte lommer Ssxndheden ncekmefH 
Fort-arme vil vel drage Sandhedeni 
for Tagen. 

Toldrkfokm og kabaneloven. . 

Ek« Folteftemninq fo! 
deggQ i 

i 

l Den nfsentlige Menkng stotter i 

mccrlelizi Grad, sirivet Walter Well 
man, de Forslag, sont Præsidentenz 
ukgerer overfor sit Partis Leder-e i 
Rongressem Toldrevificn og Regusi iering af Jernbanepriser. I 

For Tiden stænkes den sidste Hen« 
siilling stsrst Opmcekksomhed Men 

Toldrevisionen er aldeles ikke for- 
glemi i det shoide Hus ellrr blansdt 

Kongressens Ledere. Der strommer 
Vteve ind til Senatomne og Reprces 
sentanterne i Favør of en moderat 
Fonandring i en Del af Tsoldsatsetne 
Ii Dingby-Loven. Og disse Breve 
kein-mer fta alle Landetö Egne, vasU 

sentlig fra Forretningsmænd, der gi-: 
ver fpecielle Grunde, hvorfor der bot« 
sie Forandring i flete Toldbeftemmel- 
ser, begtundet paa Forandringer i« 
Ide lsymmereielle Forhold Sterlig 
nogie Henftillinger Efeu Union Leaqne 
Club i New Yort her vakt Diamant- 
somhed. Dei fynes, sont endog trog-« 
le af de gamle «stand pass« begynF 
der at give Trinken Medhold. I 

Fra en anden Kilde bereites, ai« 
Præsidenten hat billiget en Jernbanesp 
Lovgivning Ii Form af en »intersiaie 
commerce« Ret. Et Foksiag i den 
Retning er allerede udarbejdet og i 
Justitsministerenö Hemden For-stu- 
get qaar nd paa, at der stal vælgeg 
en Donnner i hver af Landets ni 
Dommerkredse, og disfe sial samleg 
til en viö Tid om Aaret i Washing- 
ton fom en Appelret vg forresten 
holde Moder-, naar og hvor sont helft« 
det lieh-des 

Dette For-flog vil blive tagt til 
Grund for Forhandlingerne i Konss 
erreger den Sag anaaaendr. Sauen- 
som er meqet omfattende, vil dlkve 
paastyndet saa meget som muligi. . 

Stor Jidebkand i min- 

neapoli5. 
« 

2 Mænd omkomne. Tabet 

anslnas til 83,000,000. 
l 

Den H. Dec. fort efter MidnatJ 
tIIeldtes- der fra Miitneapolis: j 

»uden Tvivl »den vcekste Zwist-U 
som Minneapolis nogen Sinde har! iendt, rafer for Tiden«. 

Jlden opkom i O. H Peck F: Cas 
fotografisfe Oplagshus paa 5. Streu 
og 1. Ave· Syd, og i mindre end en» 
halv Time var denne Bygning ch 
Mag-nasse Næsi efter gik der Jlds 
i Bnutelle Brødrenes MøbelaplagJ 
det største i Nord-besten F 

En stcerk Mnd blæfte, og det fua 
ud, sen-c hele ForstetningB-Distriktet1 
fkulde gaa med. Men lige i m lag-’ 
sde Binden sig, og ved BrandmandU 
stabets ihærbige Bestrebelser«lykkedes 
det at begrænse Ulykkem PowerD 
merkantile Forretning, den ftørste 
»department store« i Notdvesten, W- 
iedes det at redde fka fuldstændig 
Ddelæggelse. Den siges bog at have» 
taget Stabe for 81,000,()00. 

Fataliteterne hidrørte fra foldendel 
elektriske Traadr. Gen TkaaB faldh 
blandt «en Flok Tilskuete og drckbte en« 
Mond paa Siedet. To af Brand-I 
mandskaket blev dræbt paa samme( 
Monde. 

Tabets Vcerdi saettes fra bitt-DOG- 
swi til T4,()00,000. 

Bistqun om Ruolana 

Den aamle Fredsven er nde med- 
en »Opsast« med Odersirift: ,,75Tredx-l 
t«-«)t1eri««t«. Artitlcn er aftrytt t norCl 
sic, sdanske, fvenstc, tnsie on franste 
Mode. l Forfatteren qaar strcnat i Rette. 
med Czarem der frerntom med Tan-« 
ten om erdskonferencen t Haag cg 
san tort efter brød sin Ed og fratog 
Finland detg Selvftændighed og ved 
Trattatbrud tilegnede sig Manchu- 
riet. »Den anle Fare« er itke andet 
end en ruSsifk Opsindelse. Den vir- 
leliae Fare er derimod den russisim 
Til Bevig derfor anfører han sol- 
aende Ord af den unge Grev Tol- 
sioy efter ,,Novoje Veemja«, de Ie- 
Dendes Mad: 

,,(5.n saadan Kria har Russland it- 
tc haft siden Peters Tid. Det gast- 
der Herredømmet over vokt europceil-- 
asiatier stontinents sstlige Kyst, li- 
gesom da det gjaldt Herredpmmet o- 

ver dets vestlige. Liaesom vi under 
vor Kamp med Svensierne fsrst hav- 
de et Nat-va, men dereftet et Pultas 
va, hvor Sdenssterne est under, saa 
sial det ogsaa gaa i Kamxpen mod 
Asiens S·venstere, Jiaspanetne, hvts 
Øek ved der-es geograsifte Beliggenhed 
ved Randen af vort Kontinent ligner 
Standinavten. 

Man stal være ufædvanlig klein- 
modig og tortsynet for itte at jjne 
Udganaen paa denne Kttg. Man be- 
hover blot at kafte et Blik paa Kor- 
tet, Paa det tusisisie Riges Udsirwt- 
nina, Paa detg Byer, dets Marter, 
Stude, Søer og Bierge og paa dets 
Fall for at overbevtse sig om Udgan·a- 
aen. Russland er usovervtndeligt, 
Rusland er et Land sotn tntet andet 
ved sit Falt, sin aeoarasiste Form, 
sit Klima, sin aandelige og intellek- 
tuelle Kraft, sit Temperament sin 
Fredskærllgbed, Beaavelfe og sit 
Kalb. Jtordens Fremtid tikhsrer 
Rusland trods al Bedrweltahed fort 
Die-Nitsch Rustand oversiygger alle 
Nabofolt og assimilere dem alle. Vt 
kommer oasaa til at trænge Enaltb 
mændene ud as Æavvten vg brot 
fra Indien. Russland er under-hin- 
deltat.« 

Bførnfon sfosktsaetter saa, idet han 
beendet, at det er Fredsvennerne i at-· 
le Lande, der stal mvdakbejde den 
russisie Fade: 

At ondt skal vcete gsodt, og Magt 
skal vcere Ret, naar Statssdannelsen 
trwver det, der er Fjendem De faar 
føle hans Jernskl-o, naar de rejser sig 
mod hom. »Da tager han og Laster 
dem uden Barmhjertighsed ned i de 

Fasbrelandsløfes HeVVedc Men det 

faar ikle hjcelpe; de hat gaa det gen- 
nem, de faar prsøve at kravle ftg op 
igen — og fortsætte! Som de enges- 
ske Fredsvenner gjorde, da Boeternes 
Nationalitet stillde knuses i Stutz- 
Lsannelsens Navn. Ære være de en- 

gelfkc Fredsvenner; de gav Eis-emp- 
let! 

Efter nogle Bemerkninger om Un-« 
xmrn og Østerrig striver hatt vkidem 

Det maa ikTe kunne gaa an at va-- 
re tust Fredsven og have en saa stsor 
Fare som det elsas-lothtingske 
E’—porgsmsaal sterbende bestandigt vi- 
dete, uden Forsøg paa Løsning. 
Fredsvennerne faar lide det, som dei 
kostet at rejse sig mod en nativnxl 
Fordoxm Videre maa de tage Parti 
mod den ufvrfvatkige deertrykkel- 
se af dsanfk Sprog i Nordslesvig og 
polsi i Polen. Statsdannelsenz 
middelalderlige Gensfænd maa ikke 
længer kunne kvcele Aand. 

,,Beriiner Tageblat« hat hemmen- 
de tilladt sig at udelade, hvad Bis-rn- 
son striver om Tysilands Forhold M 
N«ordflesvig. 

Von Plehves Morders Dom. 

Dei meldeg fra St. Petersdorg 
under H. ds» at Solches-L som ka- 
stede Bomben, ·-«der dtcebte Minister 
Von Plthe den 28. Juli, og Silv- 
rifftt), bang medftyldige, i Dag fand- 
teg styldige for Appelretten. Den 
fnrfte des-rules tfl Fasngsel for Livss 
tid under ';.aardt Arbede den anden 
til 20 Aar i FængfeL 

Man ventede, at Forhøret vilde 
have varet i2Dage, tnen det paaslynd- 
tes til en hurtig Ende af Frygt for 
Muligbeden af en revsolutionær De- 
mcnftration. Forlyøket holdtes for 
lullede Døre; alle Jndganae til Pyg- 
ningen var aflaafede og bevogtede. 
Fiun indvarslede Personer stedtes Ad- 
gang. Sasonesss Faden en Kob- 
mand fra Ufa, var den eneste uveds 

kommende, der var til Siede, da For- 
lyxret begyndtes. 

28 Vidner afhøttes, og deresfter af- 
gaves Dommen. Selv laldte Mor- 
derne sderes Handling ,,forsparlig 
(juftifiable) Mansddrab«. 

Den almindelige Mentkng er, at 
deres Liv er sparet, for at der kan 
tildeles dem des- rnere Tortur· 

En Mortgage paa Formen 
kg en Rælle af Sola Velsler Gro- 
migsory Nsotes), som forfalder, naar 

man mtkndst er istansd til at indfri 
dem, folget ofte lige efter Sygdom og 
store Doktorregninger. Hvorfor ikke 
forhindre eller tukere Deres Svgdom 
red at beuge Dr. Peter’s Kiirjto 
Mr. C. B. Parier, Dep. Tak. Col- 
lector, Los Angeleg, Calif., striven 
,,Jeg har brngt to Flasker af Dr. 
Peter’s Kuriko for et meget alvors 
ligt Tilfcelde af Masvekaiarrl), og Re- 
lultatet er lanat bedre, end ieg ven- 
tede eller nogen Sinde havde haabet. 
En Spisesle Kuriko indtanct en Ti- 
me fer Frolost, bjar aiort ster V"s:k· 
ning end 8300000 anvendt til Dok- 
toter og forlkelligc Mediciner, fom 
bar vilt siq fusldstændig virknitigsld- 
se. Mscsdtaa tnin Tal.« Dr. PeteIIS 
Kuriko, det ga»tnle, prevede Middel, 
træsser qudommen i denäs Rod. Den 
renser B.l-odet, bringet Massen i or- 

den ca givek ny Livskraft til del 
lvaekkede Legemr. Den har en sveciel 
Virkning paa Find-feilen Leu-sen 
og Nyrerne. Dr. Peter’s Kurklo sal- 
ges ille af Apothelere, men direkte 
til Forbrugernr. For ncermere Op- 
lysninger striv til Dr. Peter Fahr- 

.ney, 112-114 So. Hoyne Ave» Chi- 
cago, Jll. 

Liberale Reformer vil bli- 
vei indrømmet iRuSland. 

-
.
-
.
-
—

-
 

Ziemsivoisiernes F'orlan-- 
gende vil resultere i meget 

godt for Follet. 

vil blive gki«vet. 

Zemstvoifternes Memovandum 
Ifremkom i rette Tid. Bau-de Juden-z 
riggministerens Stemning for Reform 
og saa den Sitilling, Rusland for 
Tiden er i, støtter Memovandumets 
Hirav paa Reform. ! 

For nogle Dage fiden var der stor 
socialistisk Demdnstraiion med rødt 
Flog og Raabm «Ned med Bureau- 
kratiet!« i St. Petersborg, men Op- 
ftanden blev kvali i Fødselen. Atter 
ten 14. ds· meldes der fra Mostow 
om Studenier-Demon·«firation og 
Raabet: ,,Ned tnedi VT"lkaarligheden!« 
Der er altsaa Uro blandt de revolu- 
tionære Elemenier, sog der usdtaltes 
Fragt for, at disse Foreieelfer vilde 
virke uheldigi for Zemtvo-Forlangen-j 
det. Men det synes nu, som rime- 
ligt var, at Czaren og hans Raad- 
givere nok kan se til mere end een 

Side. Der smeldes nemlig nu frsa 
St. Peierssborg: 

Der er ikke længere Tvivl om, at 
Regeringen har i Sinde at foretage 
Reformer fom Følge af den liberale 
Agitation, fom begyndtes, da Mini- 
ster Mkrsiy kom til Magten. Zemstvw 
ifiernes Krav paa en direkte reprcei 
feniativ, lsovgivende Forsain-F 
lina vil iike blive Zindrøsmmet, men it 
Medium i Form af en reprcesen-l 
iativ raadaivende Forsamling,» 
der kan fremlæaae Folkets Ønfier" 
for Reaer«ingen, synes nu at flulle 
blive RefultateL En hel ny Lov for 
Pressens Frigørelse er oasaa i Udsigt. 

Planen om en raadgivende For- 
fatnlinq, der fsor 20 Aar siden blev 
fnrefliaaei af Prins Vasislchioioss i 

Forsbindelse med Forlangendet om et 
Land-Parlament er Grundlaget for 
den Plan, der for naxrvcerende er un- 

der Overvejelse. Prins Vasilchiokoff 
paastio·d, at ni Tiendedele af Rus- 
landg Vefolkning var umsoden for ai 
ndøve Pol«iiske Rettigheder. Han ftp-s 
reslog derfor et ,,zemslaya douma«’ 
eller Landraad, samsmensat af Repress- 
senianierne for Zemssvois med en 

raadgiivende Siemsme i Regeringen. 
Jniet er endnu afgjort, .mert Mini- 
ster Mitsiy siges at favoriseve denne 

Plan. Dei er hans Ønste, ai Prinz- 
ZVasilcbiolosss Ssns ssal blive bang 
IGfierfsøslaey i Tilfælde bang Helbredi 
slaar fejl og winger ham til at trække 
sig iilbage. 

« 

i 

lEn 
Zlags Repræsentaiion 

! 
s 100 Sække Mel til de fattige. 

Osmaha Council No. 118 ckf »Uni- 
sted Csosmmervial Travler3« hat givet 
100 Scekke Hvedemel tikl Udkveling 
blandt fattige sammen meb den Ju- 
lemiddag, som vil blkve givet af 

I,.Salvatison Army«. 
l Jsdet Salvation Army takker 
Travkers for deres Gsasvsh kundgsør 
dens O·fsicerer, at de vil veere glade 
Ved at modtaqe ethvert ssom helft Bi- 
dmg fra andre Organisation-: 
Freiserhæren armnaerer for at give 
thlemiddaa til 1000 fattige Paa 
Juleda·a. 

! 

Streng Vandmangel. 

Der meldes fra Ckarksburg, W. 
Virginia, at alt staat stille der paa 
Grund af den langvarige Tørke. Den 
hat nu varet i sire Maoneder og er 

den strengestr, man hat kensdt ä det 
midtre W. Virginia. Der er ikke en 

Draabe Band at fan, uden hvad der 

intbiføres pr. Jernbane ellet pr. Vogn. 
Alle Jndustrier saa mer som Ari- 

I 

ferne er statt-biet, og det imme5, at 
Disse ogsaa kommek til at stunk-se. 
En Fod dyb Sne hat tagen Lindring 

igiveL da det vedbtiver at svckke kolbi. 
»Et af Byens Vanidbasiner holdes i 
Reserve for det Tilfælde, at der siul- 
de udbrtyde Jldløs. De andre er 

tømte for længe sisdem Tilstanden et 

meget alvorlig. 

Til vore Venner! 

Vi har mange Venner, som er vote 

Kunder rundt om i dette store Land. 
Dersom de nu alle vilde huste at 
sende oss deres Besiilkkngeri paa Juk- 
bøger og Kort,1da vilde vi faa en 

Masse Be"stillinger. Hust os, Ven- 
ner! Vi har flere tusinde Bøger, svin 
vi kunde ønske at sælge til Julen. 
Hjælp os at faa dem folgt. Se efter 
i ,,Danskeren« og vort Katalog, om 
der ikle er nogle Bogen de lunde 
have Lyst til at have eller give som 
Julegave. Dei glædet os altid at 
fiaa en Bestilling fra e’der, og vi vil 
aerne tjene eder i at faa de danfke 
Bogen sosm kunde ønsies. 

Paul Pein-sen 

Det spanfke Kabinct resignerer. 
Madrid, J4. Dec. — Dei hele Ka- 

bknet hat resigneret. 
Resianationerne er en Følge af Umfa- 
hed blandt Ministrene angaaende 
foreslaaede militcere Reformer iog 
Kocheng Nasgtelse af at stadfcefie 
risse lldncevnelser, som Krigismini- 
steten havbe forelagt hom. 

Isl-10,000 for venligL minds- 

tækning. 
Houfton Bond, en Opvarter i ct i- 

ledende Hotel i Nashville, Tenn» 
msodtoa den 13. ds· en Check for 
sä1(),000 fra Eavansville, Inst-. For 
fire Aar siden falD-t en gammel Mand 
mn paa Fortovet ud for ei Hotel vg j 
forslog sia alvsorligL Mr. Bondjik I 
bød den aamle fm Hjcelp, reiste ham IF 
op og passede ham, indtil han blev 
rass. ,,(5heck«en var Vederlagei. Mr. 
Bond vil ikke nævne Mandens Natur« 
der sendte ham Pengem. 

Til vote Abonnenter! 

Naar der invsendes Betaling for e 
«Blade, da husi, at det er mmt paa H 
famsme Tid at bestille nogle Boger I 
fra Danifh Publisbing Housr. 

Canada byder sin ny General- 
Guvernsr velkommen. 

Da Earl Gray, Canadas ny Gene- 
tal-Guvernsør, og hans Selistab den 
18.ds.ankom til Qttawa, ·Ont., 
mødtes de mdd et hjerteligtBelkomg 
men. De modtoges af Sie Richard 
Cartwright, Hon R. Wi. Statt pg en 
sfor Mennestemasse En Ætesvagt .I" 
fulgte det vicekongelkge Sele til 
Regenthufet, medens der affyredes 
Salut. Vyens Boramesier og andre holdt Velkomsttaler. 

Bortgivcr Mediciner. 

Pape Medicine Co., 101 E. 4 
St» Cincinn—ati, Ohio, sendet fuld 
stænbig frit en fuldstænkdia Behand- 
ling af deres nye Lagemidley ihm 
øfeblskkelia lindrer og hekibredek ask 
Former af Nyress og Blatt-Onk« 
Rbemnatisme Vg alle «urtc acidsp 
Syadomme. Der hat aldrig Met, 
noget saadant føn Der er ikke i hele 
Verden en Lidende, der hat Rand U 
at lade denne Medicin npaaag 
Skriv kun og fortcel hvorhen de 
sendes oa De vil msodtage dem u 

« 

1 Censts Udgift. Lces detes «ubm«f««s« 
kede Tilbud paa en anden Side i — 

te Mai-. 


