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Nr. 46. Plain Nebr» Frcdag d. 22. Juni 1906. 15. Aatg. 

Den form danske Kirkes 
Aarsmøde 

afholvt i Nenn-are. R.Dak.. ttn 
den 13. tll 19. Juni 1906. 

Tet var en hel Overraslelse, da 

vi var staaede af Toget i Kenmare 

og flulde til at se efter Befordring 
nd vaa Landet, hvor Aarsmødet 

stulde holdes, da at opdage, at 

flere Automobiler holdt der rede til 
Tjeneste Jtle saa faa lom over det 
Stntte Vej tildels med 25 Mils 

Jan i Tinlen Ogsaa andre moder- 
ne steretøjey saa vel som b. a. en 

iniprodiseret Charabanc var ogsaa 
til Tienestr. Den hele Befordrina 
git ndmærlet. Vort Tog var ill: 

saa lidt forsinlet, men vi lokn al- 

linevej tidsnol til Modestedet til at 

faa Fkoloft, før Anbningsmødet 
sittlde begynde. 

Ilabningsmødet 

beanndte Al. UWO Onsdag For- 
middiazJ. Det var som scedvanlig i 

der iscesentliqe en almindelig Dej- 
nsekfeaudstjenefte Der var den 

FarandrinkL at Forsagelsen og 
Treitelendelfen ntessedes for Alte- 
rer i Siedet for Kollelt osq EpisteL 

ltxsgor Kildsia holdt Wohntan- 
talen tnnttet til Joh. 17, 1 med 

Eber-W Jeln Fotberligelse gennetn 
fin .i.!ienigl)ed. Da denne Tale time- 

liapiiz bliver irnlt i Aarsberetnin 
gen. ftal vi ilte referere af den her. 

Formean forrettede for Alte- 

ret, on Stedets Vrcesp Paftor C. H. 
Sctnnidt bad Jndganagi og Slut 
using-bonum Vi flal oqtaa need- 

ne Enlmerne, da de fnntes os sakr- 
lin velvnlgte Den førfte var Nr. 
26K: »Na bede vi den Helliqaand«. 
den anden Nr. f578: »Kom Rean 

frn det Hofe, lad Jorden ovlives«, 
den tredie Nr. 251: »Wer Gnd han 
er faa fast en Borg«. 

Eiter Gudstjenestens Slutning 
erllceiede Formanden det JO. AMI- 
mode for »Den forenede dan. ev. 

luth. Kirle i Amerila« aabnet i 
den treenige Guds Navn og bød 
Forfanclingen Veltommen i velval.,1- 
te Ord: »Gud i Himlen han stal 
lade det lylles for os, og vi, hans 
Tjenere, vi stal gøre vs rede til 
at bngge«. Gud hat ladet det Inl- 
les Lande for »Den forenede Kir: 
te« og for det dansle Settlement i 

Ward Co» N. D. Ved Bod, Tro, 
Bsn og Arbejde flal det fremdele 
lnltes. 

Sau bsd Pastor Schmidt sont 
Stedets Præst de anlomne hjerte- 
ligt Bellt-muten Endequ bsd Ward 
Co’s eeldste Dansler, James Joha- 
fen fra Minot, for en Tid States- 
advolat og Statslenator, Zusam- 
lingen Vellommen til Ward Co. 
i begeistrede Otd angaaende de fer· 
fte Nybyggeres Kaar og Udvillin- 
gen. Hnn sluttede med at Inste Lyk- 
le og Gudg Velsignelse over For- 
farnlingen. 

« 

Saa flal vt her lun vtdere med- 
dele, at der ved Medets Begyndelle 
Onsdag Eftermtddag var ankom- 
men 41 Priester, 35 Delegater og 
Z andre stemmeberettigede Meinem- 
mer. 

De anlvmnes Tal ansioges til 

omtring 400. 

Aarsmsdets 
Fortetntnger. 

Aarsmsdetg fsrfte pg egentltgc 
Opgave er jo at raadslaa og satte 
Bellutnlnger angaaende vor Mr- 
les Fellemärlsomheden Det er mer-.- 

tneft derfor. det holde-. Der-nnd stal 
bog ingenlunde veete sagt, at den 
opbyggellge Del af Msdet er at 
ittngere setydntng. Knien- For- 
retntnger ex ·netap ntdvendtge tin 
den- Opbhsgelfes Clow. Wen l 

Siedet for at fort-se t Ildsftlge 

faa vil jeg fotetrckkke sprst at for- 
tcrlle om Modets Fokretninget og 
stden lidt om Opbyggelferne un- 

der Moder 
Modets førfte Fortetningssesfion 

holdtes Onsdag Eftermiddag Rel 
sultatet af Navnelisten er alletedel 
meddelt. Antallet af Aarsmndetzl 
stemmeberettigede Medlemmer naa 

ede 83 l 
Ethvert Aaksmsde modtager Jnd ( 

beretning eller Rapport fra de 

Meend, som staat i Spidsen forl 
Kistens Fallesvirkfombeder, altsaaH 
fra forsielliae Embedsniænd, delss 
ogsaa fra staaende Komiker-. Den 
førfte Rappokt, der blev forelagt« 
Modet i Aar, var fra en Konnte- 
der blev valat i Fjor til at qøre 
Udlast til jyorretninasorden Den 
tapporterede ved sin Formand Paft 

Hans-en Dens Rappott modtoaes; til Forhandling iteals, on Komiteen 
nmde grade sig ved Hi se sit uns-Z 
last vedtaexet nied lnn faa da fmeial 
itffndkinaer. Vi flal meddele de 

verfentliafte Beftemmeller. 
Ved hvert Aarsmødes Begnndelfe: 

ital Formanden ndneevne en Find- 
niaatslomite, til bvem meter oa 

Deleaater on andre ftennneberehj tiqet maa melde sia for at fal. ds-l 
1e·3 Navne vaa Listen over stemme- · 

lerettiaede Medlemmet s 
Jntet Medlem dør forlade Mo- 

det under en Zeefion nden at nie de: 
det on atuide Grunden for Fjer' 
netka til Qtdfmreken. ; 

mqu flal tilladeg at ndtale sin« 
mere end ern Ganq om samme Sag - 

faa længe der er andre Medlems 
mer der begæier Ordet ! 

Der vælgeei ved hvert Aargmødezj Beavndelse en Wolninationzlonlitch 
lieftaaende as et Medlem fra hveri 
Kred5, der er repmfentetet anders 
Moder Deine Komite ftnl sang 
Vidt muligt bestaa af lige mange« 
Prasster og Lkrgmedlemmen 

Alle Forsan og Beslutninger flal 
indlevereg fttiftlig til Selretæren 

Cfter Vedtaaelfen af disse Reg- 
ler besluttedeö det, de slulde trade- 
i Kraft fttaks. 

analonliteen valgtes saa paa 
den Maade, at der fra Pacifillred: 
sen valgtes en Prceft, fra Nebraska- 
lkedsen en Lægmand og san fremde- 
les fliftevis gennem de 7 represen- 
terede Krebse. 

De lotale Blade i Kenmare havdc 
onmodet om at faa en Neferent ved 
Moder Past. Nyrop valgtes. 

Saa blev der fremlagt Anføgning 
om Optagelfe i Samfun- 
det fea to Menigheder: 1. Ten 
sprite dan. ev. luth. Mentghed i 

Worchester, Mass» 2. Nazareth 
dan. ev. luth. Menighed, Kenmare, 
N. D. Begge Anfogningetne be- 

vilgedes, og Menighederne bot-es 
Velkommen ved Rejsning. 

Efter Sesstonens Aabning Tots- 
dag Formiddag oplceste Formeln- 
den stn Jndberetntng, dont- 
af vt stal meddele ftlgende Uddtagz 

Den 2. Oktober i Aar vil »Den 
forenede danste Kitte« fylde sit 10. 
Aar. J mete end een henfeende 
er diese Aar armselige — ftore 
Verdensbegivenhedet af gennemgri- 
bende Betydning. Der peget saa 
pack de store Kktgsbegivenheder i 
Amerika, Attila og Astrn. De harj 
nnderlig tjent til at dkage Mennes 
sielloegten sammen baade lotn Na- 
tionet og Jndlvidet og san i Der-I 
tens Haand tiene ttl at tremsiyndel 
Here-end store og hetltge Dag- 
Komme. 

Sau nogle Tal: 
Omkttng 106,000 Missionoerer, 

dels udfendte og dels tndssdte, at- 

befdet for Ttden ude t heimw- 
landene Bibelen san lcfes as L- 

«1oo,,oooooo Neun-net 142000l 
Sie-te sage-s ved Das-o pg W- « 

den- en Wen-even i two- Om! 
: ftpee Messe-e hat vi dset bsade 

hie-time fee og fta andre Laut-i 
l 

Alt stigt giver Herrens Falk paa 
Jord nyt Mod. 

For vokt eget Samfund gives spl- 
gende statistisle Ovetsigt: 

Da de to littelige Leite, »Den 
danste evang. luth. Nord-Kitte« og 
«Det danste evang. luth. Fett-Mam- 
fund«, mødtes i Minneapolis den 
2. Okt. 1896 og organifetede »Den 
forenede danste evangelifl-luthetste 
ltikke«, talte de 101 organiferede 
Menigheder, 20 Missionspladser oist 
66 Præfter — Refultatet af et 
ka. tyveaarigt Arbejde. Nu omfat- 
ter »Den forenede danste evana. 
lntb· Kitte« 159 Menigheder 45 

Missionspladfer. Den hat l dette 
Tidsrum haft 116 Prcester. As 
disle er 6 døde, 3 udtraadte, 8 
bar nedlaat deresscktnbede og 2 
er rejlt tilbage til Danmatk. 1 er 

sha, doa baaber vi, at han i en 

ncer Fremtid stal blive i Stand 
til at ovtaae sin-Gerninq. For 
Dieblitlet bar Samfundet 100 Pete- 
fter Da tljenloaiste Professoren To 
af disse arbejder i Hedninaemis 
kennen oa to andre blandt Lands- 
mcend i Canadm de øvtige i De 
Kerenede Ztater. Fire Jndremissio- 
neerer arbejder lejliahedsvjs t Kred 
fene Iowa, Minnelota oa Nord 
Dakota. 

cflleve LIJtisfioncerer, Mænd oa 
Flvinder, arlsejder i Vore Hedninae 
missixzner i Japan og blandt India- 
neun-. 

D« ek m. Ums-- Sjckk lob 
formelt tillmter »Den forenede dau- 
fte seiete«, men ifølae indbentede 
Oplnsninaer fra Prcesterne er ow- 

trent det dodlselke Antal af Lands- 
mand under Jndflndelse at vo"it 

Zamfundå Arbejde. 
Den aatliae Forøaelse af Sam- 

fundet i de fvundne 10 Aar er 6 

!!Jtenial)eder, It IJtigfionspladfer pg 
« Præstet 

Sanxfundets Mcniabeder ejer 133 
Ritter til en Verdi af omlring 
RLOOWU oq 62 Pkaefteboliaer til 
en Vcerdi as ca. Plcnkolyfk R Kir- 
ler indviedes det sidstc Aar. 

Samfundet hat en Fælleseje i 
Trin. Sem. F: Dana College, Dan. 
Luth. Publ. Houfe og Bornehjem-- 
mene til omkrinq 880,000 Vcerdi. 
Privatstoler indenfor Samfundet 
hat en Verdi af omtrent 850,000. 

Samfundet hat i det svundne 
Aar haft en Udsgift til Veælteløw 
ninaer, Lærerlønninaer, Mist-Inner- 
ne, Kirlebvgningek, Bornehjem ni. 

m. af omkring 8100,000. 
Omlting 300 Elever hat fretven- 

teret vore Stoler i det sidste Sto- 
leaar. 

Angaaende Rredsmissionsvirb 
somheden vil vi henvise til Aar-Ide- 
retningen. 

Hvad der tunde viere at meddele 
fra Selketaerens Jndbe- 
retning er allekede meddelt fr: 
Formandens. 

Det samme gælder tildels Kas- 
seretens Jndbetetning, 
idet der er ncevnt om Samfundetg 
famlede Aarsindtægi. Dog lan 
herfra meddeles adslilligt af Inte- 
fesse. 

Det sidlte Aar hat været et godt 
Jndtægtöaar. J de fleste af vore 

Lasset hat det glvet Ovetsiud. Kun 
i lebende Udaifters Kasse og Ja- 
panmissionölassen er der Unda- 
llud. J flere Tilfcelde hat det 
stdste Aaks Ovetstud tjent til at 
doekte noget af Understuddet fra tin-· 
ltgere Aar. Der er glott et rigttgt 
godt Strldt hen lmod at faa vore 

Jndtcegter og Udgtfter til at botan- 
cere. Dette et baade gkædeltgt og 
atvet Grund tll at takle baade 
Gud og Mennester. s 

Eftet Jndbetetnlnger fra 
Vernehjemmene kan met-de- 
les, at beaqe Hiem hat 42 Bien. 
20 vaa det l Ell Horn, Iowa, og 
22 paa bet l Mandat-. Wis. 

Moses-tut pas sterbe Clu) 

Fra WashingtonW 
Kødinfpektionø- Loven vedtagen t 

Nepræfeutauthuset. 
Andet Nyi fra Kongressen. 

l Loven om Sundhedsinspektion 
og Kødtontrol ved de store Stagn- 

;huse vedtaget enstemmig i Husets 
fMøde d. 19. ds. Der var praktisk 
»talt ingen Jndvendinger mod Loven, 
Fsom i sine Hovedtrcek falder sam- 
kmen med den i Senatet enstemmig 
eredtagne Beveridge Bill. 

Landbrugstomiteens Formand, 
Kongresmand Wadsworth, indbrag· 
tte for Hufet Komiteens JndftillinJ 
lom Jnspettionstovens Vedtagelse i 

»;«n Siittelse, som man antager, at 

;Præsident Roosevelt vil tilftemn.e 
stammen med det hele Landbrugs: 

Hutdnei. 
l Loven indbefatter, at der stal be- 

"vi19es 83,000,000 til Juspektion oq 
Kontrol, ingen »Eourt Review« nf 
Zundhedginspettøreris Afgørelsec, 
cg inqen Afgiftsbestemmelse. 

Jnspeltererne skal have Ret til at 

komme ind i Stagterierne, enten 
bis-sc er i Gang eller ikke. 

Mr. Wadizworih foressog, at Hu- 
fetg Daqsorden skulde fraviges og 
kset indstillede Luvforflag bebandles 
sieblittclig med tun tyve Minutter 
levnet til Debat fra hver af Les 
deme. Demokraternes Feier, Mr. 

Williams, foreslog fyretnve Minut- 
ter, men han lslev nedftemt med stort 
FlertaL 

« 

Komiteformanden oplcefte deref-— 
t:· Lovarflmets Tetit on qik senere 
over til ers. Udvitling af Lonan 
entelte Bestemmelser. Linn erslazsds 

de, at disse var tilfredsitillende 
isaade for det amerikanfte Folt, 
Konsumentcrne i Udlandet cq Jndp 
havekne af de store Bachs-Fir- 
maer. 

Jnspeltions- og Kødtontrolloven 
qaar nu til Konference mellem Hug- 
ng Senat, og der er liden Grund 
til at frygte for, at Senatet itke 

stulde gcm med paa Lovfokslaget med 
det nu af Hitset vedtagne Jndhold 
og Lydelfe. 

sit-III- 

Præsident Roosevelt bar sendt 
Senatet til Stadfæstelse den ende- 
llige Udncevnelse af Herbekt H. D 
Meine, nu tredie assisterende Se- 
tretcer i Udenriqsdepartementet, til 

lEnvoy Etsiraordinary and Mini- 
)iier Plenipoientiary« for De Fore- 
Inede Stater i Norge, med Bopcel i 

Kriitiania. 
Samtidig hat Præsidenten ud« 

ncevnt Huntington Wilson fra Illi- 
nois til at efterfølge Mr. Veirce 
som Sekretcer i Udenrigsdeparte: 
mentet. Mr. Wilson er født i Chi- 
cago og bar i de sidste ni Aar vceret 
Medlem af den amerikanste Legation 
i Tokio. 

st- is «- 

De til Washington ankomne Ud- 
fendinge fra Sau Francisco hat 
baft en Konferance med Finansmi- 
nistet haw, angaaende hvilken Hfælp 
cllek Stotte Regeringen tror at kun- 
ne yde San Francisco under Byens 
Genopfokelsr. Det forlnder, at Fi- 
nansminiiteten erkicerede si·q’ villisi 
til at anbtinge som Depositum i 
Sau Francisco-Banier indtil 812,- 
000,000 mod Sitterhed i Bonds, 
udfiedt af Bym 

·- - - 

l Hutetö Budgetkoinite indstillede 
d. 19. ds. til Bedingelfe Kaum-eg- 
mand Watsonö CJnd.) Lovforslag 
om en aarlig Bevilqning af MS- 
000 til De Fotenede Statet Prce 
ftdent at anvende til Dæktelse af 
Reifeudgiftet for sig selv og ind- 
kudne Gester. 

i is- i 

Hutet debattetede den lis. Juni 
i to Time-: det isihmiste Konnt-· 
tptrgsmaal og Wuttede med 110 

mod 86 Stennney at en Slusekanal 
stal bygges. Med ftor Stemme- 
flerhed fotkastedes Forsiaget om, 
at Materialier til Kanalarbejde stal 
tobes paa Verdensmarkeden Redu- 
blikanetne gjorde gældende, at det 
et amerikansie Skatteydere, fom maa 

bestride Kanalens Ornkoftning, og 
Fortjeneften ved Salget af Materi- 
alier bør da billigvis tilfalde dem. 

Mr. Burton fra Ohio talte en 

del Time og fremholdt Fordelene ved 
en Slufekana1. En Havfladekanal 
vilde koste s400,000,000 eller mere 

og kunde ikte blive fcerdig paa kor- 
tere Tid end 20 Aar. Der var vg- 
saa Fare for, at dens Sider kunde 
sende Stenfkred ned vaa Skibenen 

slt si- «- 

Husets Landkomite indstillede den 
18. Juni, at Hansboroughs Bill 
om at anvende LLOOUDOO af Je- 
rigationsfondet til Drænering af 
Redriverdal stal befaldes. Repres- 
fentant Volstead mindede i Komiteen 
om Stecnersons Bill angaaende 

,Drcenering: men den mødte Mod- 
sftand, fordi den indstrcenker fig til 
Minnesota. 

III-kl- 

Hufet vedtoq den IS'. ds. en Re- 
solution om at alt Materiate til 
Banamakanalen skal kobes i de Fore- 

nede Stater. En heftig Debat gik 
fornd for denne Bessutning, og de 

demokratiste Medlemmer forspgte sit 
vderfte for at faa Resolutionen for- 
tastet. De mente, at Materialet til 
Kanalen bor takes i Verdensmar- 
kedet og til de lavefte opnaaelige 
Pristn 

USE-le 

ÅePrcesidenten undertegnede den 16. 
Ids. Billen om Territorierne Oklaho- 
Hnas og Jndian Territorvs Dir-tagel- 
jfe fom Stat under Navn af Okla- 
doma. 

II It- It- 

! Hufet vedtog den 16. en Bill, 

ifom gør Suverior, Wis» til en 

Subvort of Entw, bvor altsaa ufo!·- 

itoldede Vater under visfe Vetingel- 

Lfer kan loser og lastes. 

Rroningøfesten i Not-ge. 
Fra Tronhjem meddeles den 20. 

Juni. — Rong Haakon, Dronning 
Maud og lille Kronprins Olav med 
Følge kom til Trondhjem i Gaar 
Aften og fik en Ijkodtagelse af Fol- 
tet og de udenlandfte Gæster, som 
itte tunde være smuktere eller Inere 

hjertelig og begejstret end Tilfældcf 
blev. Kongefamilien kom med Kon- 
gestibet ,,Hejmdal« ZU. 6130 i Gaak 
Affen. Selvfølgelig var hele Byen 
ng de Titusinder tilrejfende paa 
Benene. 

For førfte Gang for seks Hundrei 
de Aar hylder det norfke Folt i 
Tronbjem, Rigets tidligere Hoveds 
find, after en Konge og Dronnin,1, 
fom er Landets eqne og ingen an- 

dres. Vel blev Oscar II kronet her 
i 1873 og andre af Bernadotter- 
nes Hus før ham; men de var 

som bekendt tillige et andet Lands 
Konger. Sidfte Kroning af en 
udelukkende norfk Konge foregik i 
Aar 1299, da Haakon V blev hyl- 
det. J Gaar var det atter en unq 
Kong Haakon, fom steg i Land Paa 
den cervcerdige Kroningsftads Grund 
og der blev modtaget af Folkets 
famftemmige Jubel. 

Skønt Norge anses for at ligge 
udenfor Anakkisternes ,,Bombe-Bel- 
ie« i Europa, hat« Politiet taget 
omfattende Forholdsregler for Kon- 
gefamiliens Sikkerbed under Op- 
boldet i Kroningsstaden Det samme 
guelder andre af de bespgende syr- 
Ifelige Personen Dronningen er, 
som rimeliq kan vom, noaet nee- 

vøs efter det stammelige Ovekfallx 
for kwillet bendes Niere, den unoe 
Dkonning af Spanien bkev udsai 
for under Bwllupsfestllghederne i 
Madrid· 

Jødeforfølgelse i 
Rusland. 

Nyt qufemyrdeth 
100 dræbte og over 200 

faarede 

El nyt Massemyrderi af Jøder 
hat fundet Sted i Bialystok i Rus- 
land. Omkring 100 er drcebte og 
200 faarede. Store Flokle af Jøder 
fkygtede ud i Skovene udenfor Byen, 
ivrigt forfulgte af Pøbelen. Mange 
Rygwde til Jernbanestationen og 
gik onIbord i det første, det bedste 
Zog, men ogfaa i Kupeerne blev 
N omriawi. 

Om EsiamWMVnIdurlä Jumä 
meddeles til Berlin fra Bialystol: 
,,Plt)ndring og Mnrderi fortsættes. 
Byen er erklæret i Belejringstilstand, 
oq CBarnifon herfra og fra Y?abo- 
lsnerne er i Befiddelfe af Byer 
fom nu er i Brand. Jldebrande 
Dryder ud uophørsig. Gzüuationen 
er forfærdelig. Nogle faa Jøder 
bar —— Ved at betale store Sum- 
iner —— faaet Lov til at siipve borL 
Guvernøren i Grodno hat erklæret, 
at han ikke fer nogen lldvej til at faa 

IZlagteriet ftandfet endnu paa flere 
"Da,1e. ngaa i Jernbanekupeerne 
bliver jødisie Qzasfaqerer overfaldne 
og kostet ud af Kupeerne. De faa 
Jødeh sont er undsiuvne vandrer 

zpaa Inaa og faa onckring i IRark og 

»Skov. 
I Fra St. Petersburq meddeles, at 

Zden bele GEtillinq i sTusland for- 
zværres Hurtigt paa CBrund af Akyr- 
kderiemc i Bialyftok, og Regeringens 
jStilling bliver mere og mere dan- 

;skeliq. Den revolutioncere Bevcegelfe 
hat taqet ny Fart overalt, og Til- 
standen paa Børsene i St. Peters- 
burg og Moskva og andre Steder 
nænnn sig hurimod Wanst. 

Iløblen var ikke tilfreds blot Ined 
at ssaa ibjel og pine, Inen de af- 

7dk1des Leqemer var strækkeligt mis- 
bandlede. Saaledes var Ansigternse 
lkgefrem masede at de var helt ulen-- 

deligex et Lig fandtes med Søm 
drevne ind i Øjnene; Lemmer var 

bquede af Børn med en Økse eller 

iandet siarpt Vaaben. 

Kan intet gute. 

E Ei Teleqmm fra Præsident Nonse- 
deli til ei jødisk Masfemøde i 

7Beeth Oammeddrofch Haqadal Stim- 
kgoqe i New- York den 20. ds. an- 

spaaende Masfakreringerne paa Jo- 
,derne i Russland fornylig siaer 
Tdenne: 

,,Jeg skal overveje Sagen sam- 
men med Minister Rooi. De ved, 
bvor dybt vi sympatiferer med De- 

:res Følelfer og hvor ryftede og for- 
:fcerdede vi er,on1 hvad der er fors- 
Jfaldet i Rusland men De ved ogfaa, 
:l)vor umuiisgt det er at aøre andei 

»end Skade ved at indblande sig i 

gSagenF 

Faa Mennefker ded. 

lhvor mange der er, fom føler fig, 

Horn om de var aldeles udsiidte, og 

.dette gcelder ikte blot om Mand, 
smen i lige saa høj Grad om trab- 

lle Husmødre. Saadanne Folk tren- 

lget til noget, som vil styrke deres 

.Syftem og stcenle varig Lindring 
zved at rense og fornye Blodet. Af 
Legemidlet, som besidder virkelig 

iFortjeneste, sindes der sandsynligi 
vis kniet, fom kan opvise saa nd- 
mcerlede Resultatek som Dr. Pe- 
ter’s Kuriko i at bygge op Syste- 

imet og helbeede Netve-Svækkelse. 
Dei nytter ikie at fpskge derefiee pack 

«Apoiheket, da den ikke kan erboldei 
der. Den feiges direkte til For- 
brugeene as Fabrikanterne, Dr. Pe- 

ter Fahtmy ckc Soni Eo» 112skis11s 
So. hoyne Ave» Chicagth Jll.« ) 


