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Fra Washington 
Ecnalecs Behandling af 

Kanalbill’en. 

Minister Moody om Jeru- 
banerabatten. 

Senatets Budgettoinite blev i Tim- 
dags enig om at indftille, i Oderens-- 
fiemtnelife med stets Befluming, at 
der til Kanalarbejdets Fortsættelse 
til forste April 1906 bevilges 811,- 
(’:e)0,()0(). Komiteen foreilaar dog en 

Ændting i Forslaget sauledeö, at der 
fot Fremtiden ikle stal lunne gsøch 
lldlcrg tsl Kanalen udksn eftet Kongreåi 
scns Benryndigelfr. Denne LEndring 
tagek sagten-J Sigte paa, at der for 
Fremtiden sial føkes slarpete Tillyn 
nied, hvotledes Pengene anvende5, ai 

ingen dtager stor-: Lønninget, n«d-:n 

Regeringen faar fuldt Vederlng fest 
lldlæggene 

Kkigsniinister Tast, Kanaltorniteens 
FoanAnd Zhonts, Zelretæt Joseph B- 
Vitsghop og andre ai Kommissions- 
Fsunltionærer var indlaldt for Komi- 
tcrn og blev forelaat mange IMME- 
knaal angaaende, hvad lldgifterne var 

paart til. Tafi og Shonts argumen- 
tcrelde for, at Bevillingen fokbpjedez 
tl 8165,,00000 d-n Sinn, der op 

rindelig Var ncevntt Fcrflaqet Tast 
fzgtdse at han var villig til at gaa 
ind paa en Bevilling af Pll,00(),00n 
nu, da denne Eli-n vil være iilsiræt 
Selig til Arbejdets Fortsxkttelfe til l. 

April; cnkn saa vilde en anden Be- 
Iilling blive nsidvendig 

Mr. Bishcp blev fikrlg udspnrgi. 
Gan hat-de neinlig været tcrlldt Korn 
missionens »wes; ageni«. Bishop 
svakkde, at han i Zhonts Fravæteltke 
tavde ovettaget dennes Pligter, endog 
understreret thcls og foreftaael In- 

dre lldgift-Ir i Forbindelfie ined Ka- 
nolen. 

Justitgmiiniftct Moody fyneg at 

have besten-i fig for en ny Kam-p- 
.naade imod Jetnbaner og Affenldere, 
iom giver og modlager Rabai. Den 

Haar længere end ElkinsiLcrem der 
tun beste-mater Bilder for Odertræ 
dete. Mvody vil have dem, soin an 

dke Forbtydeke, ftrasset med FængleL 
sttitsminisieren hat til alle fine 

Distriltsatdvotatet sendi et C«irtulære, 
lwori han bl. a. figetx »J etlyvert Til- 
·fælde, lyvot fvrnndenl Bevis lau sit 
res, sticrl De bringe dette Bevis ink- 
fct en Grandjuty og indstævne ver- 

anende Jekntbanefunlttivncetek og 
Affe-idem 

Bider et isplge -El’tens-Loven de 

enesie Strasse for Overttceldelser if 
»den Art. Justitsminisleren vil, »Ist 
»Na-hat« Forbtydeme flal tiltales fcr 
Komplot t den Hensigt at begaa en 

Florbrydelse mod De Forenede Sta- 
m. En saadan Forbrydelsse kan lfslae 
en Hofesteretsnfgstelse straffes med 

Fængsei. 
spad der nu end ster, saa er Op- 

imtksvmthden nu engang henledt paa 
de listige Metodsek hvorved de store 
Krrporationer begunstiges, Konkur- 
renten staas ihiel, og det vil hjælpe ti l, 
at Korporationet oig Traktö vil blive 
set efter i Smmnene og om muligt 
tagt under Kontrol. 

As Finansnrtnistetens Newport 
llal vi meddele Mgende lille Uddragt 
Statslaössens Jndtægt l det Finanz- 
aac, fom endte den 30 Juni 1905, 
var 8697,101,269.95. Deraf beløb 
Mindtægterne sig til 8261,798,- 
856.91. Internal Revenue gav 
8M,095,740.85 og Pastvæsenet 
8152 826,585.10. Ssiatsckvssens Ub- 
glftek i famme Tit-Drum del-b sig til 
WWJGMZT M der Glev en 

tlndetbalance paa M,004,228.60. 
Mgeringnng wogt-Im hat l lve sw- 

lie to Aar ins-W deis anlbiægier 
mä ober·64 Millionen Wen dcri et 

Uittgnvl tust-spaltet M,000,000 M 

MVCW 
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IVsort Lands rentebcnende Geld 
Gelt-b sig den I. Nov. 1905 til 8859,- 
158,940. 

Vor Jnidførssel i Fisialaarei, der 
rndte sibste 30. Juni, help-b sig til en 

Værdi af sl,117,512,629, og vor 

Udførsel i sammt Tidsrum til PL- 
515,565,720, saa Handelsbalancen i 
rok Fawr bliver 8398,053,091. 

Schmeider til Washington. 

; R. B. Schneider af Frem«ont, Nebr» 
«tidligere Melem paa Repwblilanernes 
»nat«i-onale Komite, ventes til Wash- 
jington i disse Dage. Man wenn-, at» 
han skal lægge et godt Otd ind for1 
T. L. Miatbeivs, der fornylig blev af- 
sleidiget som U. S. Marshall i Omaha. 

» 
Skønt ingen af Nebraslas Sena- 

licsrek lender Grunde-n til Schneideks 
IBespg i Wafkyingtom er bei den alsll 
yniindelige Mening, at han vil talc med 
Præsidenten og sage at ovevbevisse hamI 
km, at Mahhews itle hat fejlet, at han! 
tun hat fulgt gammel Sædvsane i sin 
Behandling af Nichards og Comfto l,l 
de antlagede stcegejere. ; 

Nebraska Deleaaiionen i Wash.Ug- 
ton hat paa Følelsen, at Matbews 
Fjernekse stete im saa meget for at 

strasse denne Embedsmand, smn for, 
at Pkæsidsnien vilde vise sin Missfor-- 

møielse med den af Dom-met Munger 
.ti!-fen·dte Strafi Sagen. I 

Der er allerede indlelbet en hel DeN 
Anspaninaek vm den valante Post. ! 

i 

lMifs Alike Roofevelt ital-met 

Dct Inevdeles fta Wafhingtvni 
IOngdagH, wi Miss Alfice Roofevelt, 
IPrassidentens Taster, er bleven tro- 
Elcvet med Kongresmand Nichvlas 
sLongworkh fra Cincinnati. Ohio, og 
lstal g'««ftes til Foraar. 

Dagen for Bryllupet ek itte endnsu 
l(stens.t, men man mener, at det vi! 
blive tidlig i ForaakeL » 

) Mr Longwokth repmsenterer 
Fijios forste Distrikt i Kongresssen. I 

Hian er født i Cincinnati 1869 og 
yravuerddes 1893 fra Hatvars Lev- 
ftolr. Folgende Am blev han »ew- 
mitted to the bar« og begyndte at 

praTtksere ssom Atmokat i sin Ffdebtx 
Hcm hat tjent i sin Stats Legislatur 
baade fom Repræssentant og Senat-or, 
vq i 1903 blev han valgst til Forenede 
States-S Kongteg. 

Foruden meget anbet, der fortwi- 
les om hom, siges det, at han er meget 
rig. ! 

Mifs Novsevelt vil btive 23 Aar 
i Februar. Der fortælles, at hun 
fnart taler alle de euwpæiske Sprcg" 
flydende og er Land-cis most populære 
Dann 

Der kan alfsaa fnart ventes stoxt 
Btyllup i det kyvide Hus 

Mange Utykker paa en Das 
! 

i Milwaukee. 

Fem alvvkligeUlykkeötilfældet fandt 
Sieb i JJtilmaukee i Sande-as s 

Former Jcchn Grevert ble paatøk t 
af et Tcg og saaret faa farligt, at hatt 
vil d- 

Farmer Joseph VI. Muehlsbcmer fra 
Mequom Wäg» kom tsil Stabe ved at 

lslive ereriørt aLf et Par løsbste Heste." 
Hans Tislstand er betcmkelixp 

En utendt Mond blev kastet over 

ende- og fauret alvorligt wf et Var 
Hefte, lørt af Hugo Fall. 

Den 7-aarige John Polarek af 
Wautvatossa blev siaaet overcnde af en 

Sporvogn og trutket med den et Styx-I 
ke. Hans Tikstand er oqfaa beten- 

selig· 
Willimn Stieltz, Bann-set paa 

Northwestern Bauen, satt-E ned mellem 
tso Bogne og sit spare Messer i 

Ryg og Skatdrr. Man header-, at han 
ril komme sig. » 

Stillingen i RuSland. 
4 

s—. 

Czakens sidste Haus-U 
Kosa·kerne— er Utilfredse. 

Revolutionspartiet 
rustersig 

Ylderligere Jødefoksøk 
gelser. 

Tst ser nu ud, som Czarens frdste 
Statte begynder at rotke. Beretnin- 
gerne hat i de stdste Dage lydt paa, at 

Revolutionisterne itte vilde fochaste 
sig denne Gang med at saa etTlaeret 
almindelig Strile. Det stulde forst 
se at saa Mytteri i Gang blandt Ko- 
sakterne Og nu kam-mer der Meldina 
sra St. Peterssborg over Ehdtltuthnen 
(Østsprøjsen), at Regeringen er meget 
alarmeret over et Mode, som K«osa!- 
lerne hat holdt i Moskam hvor der 
vlssar lhdt stærle Klager over den Be- 
Tyandlina, de beredne Soldater er Gen- 
stand sor. 

Man var paa Mødet slet ikle til- 

baaeholldende med at klage osver den 
Forplejnina, Kosatterne saar. »Man 
rarerne var itte stillet til Hundes-de.« 

Modet vedtog adstilliae Fordringer, 
og det er ikke u«muligt, at Kosatkerne 
i andre Dele af Raat vil følae det 

ElsempeL som deres Brødre i Mos- 
kaw har sat dem. 

Arb-.jdgtlaS-sen alcrder sia over, at 

Msisfornøjeslsen breder sig indensor 
Hærens sorstelliae Afdeliager. 

Bliver det til Alvor med Mytteriet 
blandt Kosakterne, saa set det i Sand- 
hcd mørlt ud for Regeringen i Rus- 
land. Alt l leenaere Tid har der vceret 

Opstand baade i Marian og Land- 
Hlxaerens for-stelliae Afdelinger, paa 
Kosallerne naer. Spreder sttanden 
sig nu ogsaa blandt disse, saa har det 

revolutionære Pakti det snart, son-l 
de vl have dest. Oa det giaar not ibte 

i Hoveblandei. som det gil med Re- 

rrlutionen i Ftnland Her vil den ikle 

sorlslbe uden Blotdsudghdelse. Czaren 
tager heller Mc imod Russerne, svm 
Prins Qbolensii tog imvid Finlekns 
derne — som «Venner, der kam for 
at dritte Estermiddagste.« 

Revolutionisterne har taget Rege- 
1ingens Musterin af Kurstaless og 
andre Anbejderledete i St. Peterssborg 
som en Udfot’dring til Stvrkeprsøve. 
Nu tager de sig sa«mmen. De bliver 

forsigtige. Anbejderraadet ser Par- 
tiets Svaghed og Mangel paa For- 
uekedthed til en almindelig Styrte- 
preve. De tiloveksblevne speierli- 
st«i«ste Arbejderlddere si St. Peterstbsorg 
har holdt et hemmeligt Mode, hvvr 
de hat besluttet jkte nu at msodtage 
Regeringens Udfortdring, men tillige 
etllaeret, at det er Arbejdernes helltge 
Pligt at sortsaette det Artbefde, der er 

sbeghndt med Arrestativnen ass deres 
Ledere, og de kæmspende Legioner maa 

forberedes paa vaabnet sttand Beme- 
gelsen vtl herester blive ledet af et 
Triumvirat (Tre·mandötaad). 

Man lan altsaa nsu vente forholds- 
vis No paa Obersan for en Tib. 
Men det styder i Masserne sorn i en 

Vulkans Jndre. Og naar det vil 

Grhde los og hvsorledes, det kan man 

tun gætte om· At Regeringen ogsaa 
paa sin Side fordereder sig til Kamp 
(eller paa at forhindre den), derom lan 

jr ikle tvinles. At, det arme Ruslanid! 
n- ie se 

Paa samme Ttd, sam der meldes 
mn Revoluttsonisternes Planet og For- 
lkeredelssey forialles der om at fortset- 
te deesorsplgelser. Ei Telegram til 
»New Freie Presse«, Bucharest, Ru- 
man’ia, ltyder saaledes: ,,E-sterretn·in- 
ger, som et msotdtagne her gennem 
Flygtninge, lyder paa, at stden San- 

»Idag hat Van Elltfatbethgard, Rus- 
»land, vætett Brand og Mlen hat 
mystdet ogspplhndret t de jsdssse Mr- 
terer«. 

Fra Berkin meldes om Hjælp forl 
tyste Flygtninge og nødlidende i RAE-( 

fegsorerne Harnack, Von Bergmann 
Schiemann og Samarsa, — Genera- 
lekne Von Alten, Von Los-bell, Greve 
Von Pfeil og man-ge andre fremra- 
Lende Mcend hokdt et Mode i Mandags 
Wftes og besiuttebe at optfvrdre Offent- 
ligheden til at bidrage til Hjcelp for 
tysie Flygtntnge fra Rusland og Ty- 
siere i Ruslantz der imster at advan- 
dre eller er i Not-. Rygtet fortceller, 
at der er 150,000 nødlidende tysie 
llnderiaatter i Rastatt-K 

Rusfifke Flygtninge i N. Y. 

Fem Hundrede russiske Flygtningr. 
of kyvilte mange var Øsjenoiidner til 
Blovbadene i Odesssa og antdre rus- 

sjste Byer, entom med Damspbaadene 
Pastricia og Cthemnitz til New York 
den 12. ds. Fleke af Flygtningekne 
qav haarrejsende Beretninger osm des- 
res Oplevelsset. 

Wbraham Chanoc en Bl««stt-znstager 
sra Odesscy fortalte om Begtventhe- 
derne i Odessa fra Begyndelsen af, 
da to rivalkserende Processioner stosdte 
vstimmen og begyndte at kcempe. Hast 
·fortalte, at smaa Born blev kostet no 

cf Vinduerne, russtste Kristne pattuljes 
rede Gabenrne for at besiytte Jeder-Ie, 
medens nmndstwrte Minder bkændte 

og myrdcidsr. Arbejdeke og Studentcr 
anæførte Freds"fokket, medens forklcekte 
Polittbetjsnte fcedvanlizxvts git i Spio- 
sen for Mordertbandernc 

Sidft Nut. 

J Afteg cg i Dag til Morgen, 
lige før Bladet gaar i Pressen, er der 

moving-et «saadanne Meldinger fra 
Russland, at vi ganske kort maa med- 
bete dem. 

J Tur«sisa, Vokhynia, er dkk ifølae 
siueeddelerse til St. Peter-both mus- 

det et hath Tsusinde Jst-den og det er 

en Prwst, der har været Leder for 
’«M"vrderiet. idet han hat opfordket de 

Kriftne til at udislette alle Jølder. 
Hunkbredet andre er saarede. 

Bønderne i Livsonia hat valgt en 

egen Regering, uafshcengig af Czaren 
og Regeringen i St. Petersborg, pro- 
tlameret en egen Stat, kcnfiskeret 
Land og drwber ellet foridriver Land-- 
ejerne. Den nye Regering bar blandt 
endet tut-Hei Udsstænkningssteiderne i» 
Riga og besiuttet at indslrasve Skatte3. 

Der bereites over London, at Gene- 
ral Grev Ajeris Jgnatiess er bleven 

citresteret, fordi han, samtnen med M. 
Steschnskn hat arbejdet paa at styrte 
Præmier Witte og oprette ,,Ditt«ator- 
ship«. 

J kyvert Falb er Jgnatiesss Plan 
strandet, idet Czaren staat meb Witte. 
Og Wittes aner raader til pwmt 
Handling imold ·R-xvolutionifiserne. 
Saaledes sirsiver M. Mensshitoff, an 

rieltendt Skrisbent: —,,Reoo"lutioni-ster- 
ne ud—sender saabent deres Emsisfærer. 
De akbejdth i Daaens Lys, medens 
Regeringen arsbejder -’: Hemmeliqhed 
Vel sandt, at Regeringen bar Kano- 
ner, men maasie kun for nærværende, 
da de er uns-dvendige. Naar die vil 
hab-ves, kan ingen garantere, at de 
islke er i Re«volut"toni«st».srnes Hamder. 
Nekrvaerende Anarki stykdes Martin- 
xscns Uvirkfomheh Witte, lig Kum- 
spattiim tillader Fjenden ikke alene at 

mste sig og funkle sine Kkæfter, men 

«endo«q at vcelge Stillingen og THden 
sfor Slaget. Saadan Taktik vEI ikke 

merk vinde i Ruslsand, enkd den gjorde 
:i Manchuriet.« Man tør vel san end- 
lnu haust-e, at Revelutionssn ikke stal 
saa Fremgang· 

Modtaget Kalb. 

Pasibt A. C. Weis-wann hat mod- 

taget Mld fra Wenig-heben i Dem-eh 
Toka» og flWer dertsll i Mai 1906. 

Ptæmierne. 

Jo, de kommeri Vi u·dl«ovede jo 
«scm — 1., 2., 3., 4. og 5. — og de sta! 
not komme. Men Vi stal først høre 
fra B«e«bømrnel"sesskomiteen, s·aa vi ded, 
hvem akf de elleve, der stal have denk, 
og hvis AdfhandTing der er bedøntt 
fosm Nr. 1, 2 o.s.v. Dei vi1 masasic 
jage lidt Tib, men dsog vel fkke ret 

længe. Vi mente forsst at have In 

Komite her nær vdd, men det glisppede, 
saa vi mnatte til at finde nye Med- 
lemtner. Nu er der tre Mænd, som 
hat piaataget sig at være Komite, og 
ri venter snart at høre fra dem, og 
saa sin( v·i meddele Resultate-L 

Heliedaqd og Opoftelfe. 

Fra Kenofha, Wis. melkdes: Fred 
Augusteen blev sirckkkelig forbrændt 
tsen Ode, Nsovsbn i en ftor Brand, som 
odelagde Sodaihuset i Laflin - Rand 
Powder Eomspanys Fabrik Paa Plea- 
sant Prairie. Mvd Fare for sit eget 
Liv bar Augwsteen en Mund ud af 
den brænidende Bygn17ng og var paa 
Vden nd med den unben, du han fsaldi 
overvceldet af Rsøg og Dunkster fra den 
brandende Soda. 

For at redbe bang Liv hat Rev. R. 
H. Jones og ni Msedlemmer af Plea- 
sant Prairie Methodistkirte nu staf- 
fet 12 Tom-mer Huld, ssom blev ind- 

lagt taa Augusteens Ben. 

Sekø Born brændt ihjel. 

Fra Du«bois, Pa. meldes om et 

meget sorgeligt Mykkesttlsfældc Mr. 
Willinm Morgans Residens neb- 
lvkænGte tidlig i Tirsdags Morges, og 
6 af dekes Børn indebræn’dte, medens 

Fsorwldrense og detes to øvtigaBptn med 

Nød og nwnpe slap fra dest med LiveL 
De to Bis-rn, som reddedes, blev af 
Mdveren nedkckdt gennem et Vindu i 
enden Etage. Moderen selsv sprang 
jwst nd i Tibe, før det brændende Tag 
'faldt. Børnene, fo«m sndesbrsændte, 
var i Akderen fra 3 M-aane«der til 
11 Aar. 

Andels-Gkitbedrift. 

Osestern Federatison of Miners’ 
Exekuii«v-Board hat ifølge Mel-dqu 
fra Den-ver besluttet at foreslaa Unio- 
Mn at rejse et Fond paa 81,000,00·) 
for at begyn’de Grubedrsit efler An- 

helsplam Det er Meningen, at hvert 
Medlem af Føderakionen stal bidrage 
Sim. En asf Fordelene ved det paa- 
tænlte nye Foretagenbe vil eifier KI- 
Initeens Mening være, at Medlemmer 
af Forenin«gen, som mister deres Ar- 

isejde Paa Grund aspf der i Colcrado og 
andre Stater brugelige END-System 
svil kunne saa Bestæiftigelse. 

Boger som Jutcgavcr, 
Hvorfor er der brugt saa mange 

Boger til JulegaverL Førft fordi 
Bøger er en weget passfenbe Gabe. 

Fsor «det andet fordsi de er itste Van- 

stselige at sende pr. Post eller Exprefs, 
dsa Forfendeksesomkostningerne kun er 

smaa, og der er ingen Fare for, at 

de sial Lage Stabe eller gaa itu. Fsor 
"det treidie er det Lcesnsfngens Tib, 
Iwad Aargtid vg Tidsalder angaar. 

Derfon om De vil give en Julezs 
gaöe til nogen, da giv Bis-gen men 

gcr et gosoit Ufovalg og køcb en gvd 
Bog. Dei er bebst at henvende sig tisl 

ldaalsh kahllshlng Konsi- 
« Weis-Naht : « 

Po ul Peterfvn, Bestyrer. 

PJZ Bøger sendes direkte til en- 

hver Adresse paa Moden, og vi ga- 
ranterer, at de bliver leverei. Lad 
sog blot faa Adressem saa stal vi be- 

Isøkge Reste-» Am Bestimuger ers- 
pedeng ssammse Dag, fom de er mod- 
taget her. 

Whiny og Tusme 

Fem Landstrygere hat-de taget en 

a«f Vognene paa et nordgaaende Gabs- 
tcg paa Msllwaukee Banen mellem 
Miltvaukee og Elklhart Lake i Besin- 

« del-se tiolige forleden Morgen. Kommt- 

thøt Mutch oipdagede dem ved Elshart 
Lasle og gav dem OTdre til at fotlade 
Vognen, men trat sig tilbage, da en- 

asf dem ttak en Revvlver. 

Vdd Hilbert Junctison blev Vognen 
Tat af; men Landstrygerne fanlot Vej 
til en andeu. Konduttøren stængte 
dem dia inde og telegtsaferede til Depere 
citex Politi, svm mødte frem Kl. 5 
csm M'orgenen. En af Mem-dem for- 
«søgte da at Mmmh en anden blev studt 
: Benet. Alle overgav de sig da og 
blev arre«sieret. 

Mændene er Polalker og havde duck- 
kct en god Del Wchisty. 

Et lille Jldcbesindende 
dil, om man grubler dem-ver Nsat og 
Dag, bringe Nervesystemet i Uorloen 
og lcrsgge en paa Sygelejet. Derfor, 
vcrr jskke ursolig eller ængsstelig men 

Gold dem ved godt Mod og hav Til- 
Ilid til Dr. Peter’s K·uriko. Dei er 

len Medicin, de fuldt ud ksan fivle paa. 
Den er udelukkkende sammensat af 
Plante Beftsanddele og indcholder 
intet, som ikle vsil gøre godt. Den er 

iitte til-folgs- paa Aipotbelen men er- 

Iskmldes alf specielle Agenter ansatte af 
sFaerkantcrne, Dr. Peter Fahrney ä- 

FSons Co» 1.12—118 Soutsh Hoyne 
iAve., Chicagm Jlls. 

f 

I Missiomrrmotdcrne i Kinn. 
c 

Fra Piking bereits-Is- 11nder 12. ds.: 
Te (5binesere, fom er fanden siyldige 
Tom D-elt«agere i Msordet paa fleke 
amerbtaniske Missisonærer i Ltensschom 
den 28de Okt» blev offentlig afstrasset 
sildste Onsdag. Tre af dem blev halss- 
-l«.uggeit. Otte blev idnmt Strafm- 
bej«re fra fem Aar t««l atten Maane- 

iken Ssyv blev idsømt milder-I Straf- 
jfe. Man søger fremdeles efter andre 

tDeltagere i Myrderierne. 

N« vaeubetg Co. standinaviste 
I Lage-anstatt i Chicago 
ler en af de celdste i Nord-besten og hat 
Jvnndet Anerkendelse for at vcm den 
Ilsedfte i Landst. Den forestaaes usdes 

Jluktende of skandIinavift Lceges og ert- 

jhvey Tom strlwer til dem for Mys- 
;ninger erholder altid Ssvar i sit eget 
»"Slprog. 
I N. Rosensberg Co’s Hsjem«mebehand- 
Hing har vsift sig at være den pausi- 

deltgsste Vg sikrefte. Med Hjeiwmebes 
handling for-sta«aes, at Patienten i sit 

Icget Hjem lan lurere sig selv med N- 

IRosenberg Co«s Med·ciner, hville mere 

end en Gang hat vift sig at gøre Un- 
ter-denken Als denne Grund er derez 

iMevbode blevet vktdt belendt og reklam- 
"menderet, og det er ogtsaa sder"for, at de 

gbar nnd0r fin Belhandling Patient-:r 
Jfra hver Stat «i Amerika. De hat 
jogssaa udxrivet en læretig Bog »Ung- 
dommens Rand·gsiver,« sotn sendes fkit 
til en«l)ver, som anbolder om den. 

I Annoncer fra N. Rosenlberg Co. 
That daret indryltede i dette Bilnd de 

sidfte 12 Aar og vi har aldrig erlholdt 
Inoqet Wagemiaal fra Patienter, sit-m 

lzar shenvendt sig til dem, wen 

tvertimsotn Vi lan devfmr uden 

sFryqt reltosmsmenldeke denne An- 
:«sia"lt til de Lidende for at bee- 
ire den Gedsste olg spaalideltgstk 
ISe fosr,øvrigt der-es AvertisEfenienti 
lBladet og striv til dem, naar De er t 

««Be«h-ov af Lcegdhjoelp. 
; Svenska Raimund-setz Mittag-q- 
tporis,,Minn., Redcknom Oktober 21. 
1905. »·Dtsk.« aptager eftek Anwes- 
nkng og ladet del gasa paa nM" 
Mut-z Arm-an ,,Dfst.« Red, 


