
Yanmark 
Endre- Mission 

og Balgmcuighcdzsagcm 

JudrciTVkiissionO Bestyretje hat- 
ic-1·iinlia vasret samiet til et Mode i 
Fsreoericia 

Zporgszmaalet om en Valgmenig- 
hedsdamielse inden for JndresMiEsp 
sion oar til fornyet Behandliug paa 
Tltiødct 

Lm Resuttutet af dissc zokhandJ 
linger gioeås folgende ! 
Privattclcgram til »Kr. Dagbl·«:s 

zkedericia, 11. Maus. 

Valgmenighedssagen forhandledes 
i Tag i Auledning af et fra Børkop- 
eaneu fremkommet Atidragetide. 
Man var indenfor Best1)relsen ikke 

csnig om, hvorvidt Tiden var kom-» 
men til allerede nu at optage ValgL 
menighedsdannelfe som et fast mis-» 
sionerende Led i Jndresdllkissionensj 
Arbejde 

s Derimod var man enig om, at et’ 
enkeltstaaende Skridt som den øn- 
skede Valgmenighed i Børkop, burde 
Missionen ikke foretage, før man var 
klar over at ville gaa videre. 

Anicrikanskc Professorcrs Fore- 
læsningcr vcd Univcrsitctet. Det er 

nu ordnet saaledes, at Kansleren 
ved Universitetet i New York, Henru 
M. MacEracken kommer til Køben- 
havn i Slutningen af indevcerende 
Maaned og holder folgende offent- 
lcge Forelæsningeu hviså Temaer 

dog maaske vil blive ændret noget: 
ZU. Mart-I »What Universities in 
Amerika can do for the World’s 
Peace«; 1. April, ,,University Pro- 
blems in the American Metropo- 
Iis«; 8· April, «The Work of Uni- 
tsersitieszs for Pedagogy«. 

Forelæsningerne vil blive holdt 
i Universitetets Auditorium B (Stu- 
diestrcede 6) Kl. 3 og er selvfølgelig 
offentlige. 

J September Maaned vil Prie- 
sident Nicholas M. Butler fra Co- 

NW UT spitq ligszwassxm 
ar lzeYajidleL PTLJW eiktxrainhiijtininii 

» »W-; DFAM Ei»».,.- »F 1) ,,T«he Amencan form of Govern- 
ment; .2) The Economic and the 
Ethical in the United States. 3) 
Education in the United States«. 

Et gstrigfk Blut-, der kalder sig 
»Der Salon, Oesterreichifches Adels- 
blatt«, indeholder en meaet sympa- 

tetisk Omtale af det danske Konge- 
l)u—:-’ første Reprcesentanter, Drs3. 

Maj. diongen og Dronningen og 

Mwnprinsparret Tet hedder san- 
lcdesi om Hö. Maj. Kotigen: 

»Den Elskvasrdigljed og Juni-de- 
tutnntenhed, huornled Kongen ogsaa 
nmdtager de lldlændinge, der har 
den Lyfke at komme i hans Nierl)ed, 
er Neuen- til et Ordsprog. Ved san- 
danne Oejligheder optræder han paa 
ingen Maade sum sinnge, Inen taler 
nied dem paa den mest utvungne 
Mande. Han har et venligt awar- 

ligt Ansigt, men naar man ser ind 
i hans fmilende Øjne oa jagttager 
dcn lette Trækning iMundvigen 
mærker mau, at han ejer en Rig- 
dotn af Humor .« 

Fortjcnftmcdaillcn i Guld. Se- 
kretæreu for K. F. U. M. i Kalben- 
havn, ca11d. theol. Olf. Ricard, bar 
af His. Maj. Kongen modtaget For- 
tjenstmedaillen i Guld. 

Lørdag den 14. ds. skulde Kand- 
Ricard afrejfe over Sibirien til Øst- 
asien, Kina, Japan og Mansjuriet. 
og forøvrigt Jorden rundl, saa han 
formodentlig ogsaa kommer til at 

greste Landsmænd i Amerika. 

En Brandftifter i Købcnhavn. 
Den 11. ds. ved 21X2-Tiden opda· 
gede Beboerne i Ejendommen Nr. 
34 paa Købmagergade, Hi. af Kron- 
prinsensgade, at det brændte paa 
Luftet. Der blev straks slaaet Brand- 
alarm, og da Juveler Hertz har sin 
bekendte Farretning i samme Ejen- 
dom, mødte han med ftor Udryk- 

.ning: Dampsprøjten kom dog slet 

jikke i Brug. Derimod blev to af de 

store Redningsstiger reist-, og ved 

Vrugen af 2 Slanger fik man i Lei- 
bet af en Timestid Vugt med Jl- 
den, der havde anrettet en ret be- 

tydelig Skade paa Ejendom1nen. 
At Jlden er paasat, ligefoni den 

Ved Nørrevold 16, synes at Vaere 

hævet over al Tvivl. Desvcerre er 

det endnu ikke lykkedes Politiet at 
komme paa Spor efter den ihærdige 
Brandstifter.« 

MAVk T Hodersslev Amt, mensw 

FZHKYWQPIMYM Proz-rie- 
tæt Jul, «»Tjdr«nebygaard«, købl 
Gaarden ,,Julsminde« foIE 114,0()0, 
Kr. Overtagelsen sker 1. April. 

- ,,Hotel Null-um« i Thisted er as 
Hotelejer Sørensens efterladte folgt 
til Kellner Secher, »Oui« Royal«, 

jAarbuå Købesnmmen er sefter For- 

Dr Peter-Ist- 

Kurtko 
er et Lcrgcmidch som bar bestaact Tidens Brodes over et Oundrede 
Aar hat n virrct i stadiq Brug. s en rcnscr Blodct, styrkcr og opli- 
ver hele Zijstcmct og givcr Livsorganerne fornyct straft og Fi)rigl)cd. 

Tilbcrcdt af sundlicdsgivcnde Rødder og Urtcr, indcholdcr den 
intct andct, end hvad fom er gavnligt. Mod La Grimm Gigt, Muse-, 
Leder- og Nyrcondcr er den udcn Ligc. 

Kan ika faacs paa Avotbcket, men Almcnheden forsyncs direkte 
gjcnnem specielt ansatte chuter. Hvis der ikke findes nogen Agent 
i Dei-es Nabolag, skriv til Enefabrikanterne og Eierne, 

DR. PETER FAHRNOEY Es sONS C0., 
III-US so. Hoyve Ave-? CHICAGO III-- 

Den eneste ak sit Slags 

Dansk-Bngelsk og Engelsli- 
Dansk LonnnesOriibog. 

Den-te kuldstævdige lilie Bog indeshnldek 
22000 dnnske Ord ins-d engelslc Forschuan 
og ALW engelsk Ukii mui ilansk Fortda- 
ting. Bogen indem-M r tiilige andre Op- 
lysninger swiisom les-glei- fnk stsvnjsg. 
Litale Kruge-n sk stoto Bugstsvet og 
Hintetegm Tab-suec lot- dlsal ts Vægh 
Reglek tot Postl)ekordking. hvot So man 
ksn etholde U. s. Patentek m. m.m. 

Pris: l shirtitsgsbind soc. Mskolclco sites 
fokgyldto Kante- 7sc. poktofkit. 

Danjsh Luth. Publ. IIouso, 
Blatt-. Nebr. 
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Ægtevielsesattesten ’ 

Vl hu- omielig optici-set at tu en vellykket og elegant udført f 
Meloe-sägt psa Dansk og i smagkulde Kulører. Det er ikke nogen 
Eiter-May wen originalt udkøkt as dct bekendte Firma Ernst Kauk- l 
wann Co. Nr. U i vor illugtketerls Katalog et en rings Ettetlignjng. l stjkkelsen st- 17 x 22. Pris: 85 pr. Mu. Eines ogsau pas Engelslc til 
sama-e Pris. 

PANISE LIJTlL PUBL. EOUSE, mail-, Nebr- 
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lndende i »Ac1rl). Stiststid.« 175,- 
WU dir. 

Lampen mod Lllkoljolcn Ross- 

lilde Zkolekonuniiision har efter An- 

Inodning as de sanmirtende Asljold5- 
selstalier dedtaget at indføre linder- 

rigsning om Alkoljolens Skadeligljed 
i Bocan Skolerx Undervisningen 
vil foregnn sannnen nted Nutnrlasre 

Floindclig Reservclasgc En Win- 

dselix Liege, Frk. Vill) Nielsen, er 

bleven ansat som Reserdelcege ved 
Eanntdriet i Skørping. 

En anden kvindelig Lcege blev for 
en Tid siden ansat som Reservelæge 
ved Faksinge Smiatoriuni. 

Tct 4. danskc Stolcsangstævnc. 
Zkolesungstasvnernes Forretnings- 
ndvnlg lJar oedtaget, at det 4. danfle 
Stolesangstasnne afholdesks i Esbjerg 
Eøndag den J. Maj. Den paatcenkte 
Kirkekoncert i Ribe Domkirke hort- 

fulder som Følge deraf. 

Gnldbryllup. Veteran fra Tre- 

oarskrigem Husnmnd Vertel Hod- 
dcnn og Hustru i Hohe ved Lencvig, 
tan den 31. ds sejre deres Guld- 

lsiryllnp. 
Huåiejeis Søren Jenan og Hu- 

sIru, Grevinge Lynghuse, sejrede,l 
ifølge »Hollnrk A. Tagbl.«, Guld- 
lsryllup den 19. ds. 

Automobilløb genncm Jylland. 
Dansk Antomobilklnb har, ifølge 
,,Rold. Foltedl.«, opgivet det paa- 
tænkte Hurtigløb, der skulde være 

usholdt paa Grev Frijs Grund; der- 
inidd vil Paalidelighedsløbet, der 
sra siolding skal gaa Jylland rundt, 
efter «"este1n111else11 blive tørt de tre 
sidsle s age i Mai Maaned. ( I sinkt ihch En 12-aarig Mælke-: 
drxng sPeter Jensen, Søn af Ars; 
lnsdeuiand L. P. Jensem RoskildeJ 
kom Søndag den 8. ds. ulykkelig as 
Tage. Jdet han vilde springe op- 
paa en Mælkevogn, snublede han dg« 
saldt saalede5, at Vognens Hjnl gik 
over hans Brystkasse W m- te Ek- 

skexslthth w 
»Mir-as yvor han døde en Time —- 

Jndlceggelsen 

Anholdt. Efipper Lawsen, hvis 
Ztedsøn, Sømand Marius Ander- 
nn Ratten til den ZU. Februar 
drnknede i Rissen-J Havm er efter et 
Lorde Listen den T. ds. asholdt 
Fordør bleoen anholdt. 

Undsen sna sin Stedsøn falde i 
Banden tnen foretog intet for at 
redde dunk, oq et Pur andre af Lato- 
vsxnssi T?I’edli,i1-l"e1se er tidligere komne 
us Tage nndei lignende Otnstæik 

« digheder. 

Suuck Husdckoration Blandt 
de mange Forslag og Opfindelser, 
sont diounnigisionem der har til Op- 
gaoe at finde Midler til at sorhin- 
drc de Inange Ulykker ved Børns 
Udstyrtning as Vinduer, har mod- 
tnget, gaar et nd paa, at der under 
alle Vinduer anbringes Sække, som 
Børnene kan salde i. 

Toenk, hvor dekoratin i en By! 
Og tcenk, hvilken Fortjeneste for 
S cekke-Fabrikanterl 

Kulosforgiftning. To Tjeneste- 
piger paa Ganrden »Kolnaa« ved 
Brønderslev fandtes Søndag den 
8. ds. liggende bevidstløsz paa deres 
Værelse. 

De blev bragt til Brønderslev 
SygelJus, hvor den ene snart kom 
til sig selv, medens den anden heu- 
laa bevidstløs til næste Dag. 

Man antager, de er bleven for- 
gistede ved Kulilteforbindelser fra 
Bagerovnen, der støder op til Pige- 
kommeret, og som havde voeret i 
Brug i Lørdags. 

En Hønc ruger en Kattekilling. 
Paa sen Gaard i Sydsjcelland stjal 
en Rugehøne fornylig en nyfødt 
Kattekilling, da man ikke vilde lade 
den kuge. Men det vilde Killingens 
Moder ikke finde sig i, og den og 
Hønen sloges saadan om den lille, 
at Haar og Fjer røg omkring dem. 
Tilsidst syntes de at enes om den, 
saaledes, at Hønen holder Killingen 
tsarm, ncmr Katten vil ud og røre 
sig. Og Barnet lader til at befinde 
sig scerdeles vel hos sin Plejemoder. 

Jndbrudstyverier i Haslcv. Thes- 
dag Nat efter 10. ds. er der beaaaet 

en Række Jndvrnd i Haleeo, bl. a « 

hoiz Aktiesctsmuct emsi J. unsicy xs 
Sim, i Crome N Osoldclnnidtgs For-i 
retningslofala has Sag-fester Tant- 
gaard, hvor Haanduærters og Land-« 
dobanken har Lokale, ug huis Unter- 

mager Th. Hausen Sidsnneu1ite 
Sted lJar Tyoen taget en ny Unfle-; 
de øvrige Steder dar Udbyttet ine- 

net ringe. 
For 3 Maaneder siden blen der 

begaaet en Rækte lignende Jndurnd 
i Haslen 

Hugormcn. Der strives til »Beste 
A. Fklil.«: Forleden meddeltez det 

sum en Sjældenhed, at en levende 

lHugornc var trafer i xleierheden af 
en Snedrioe. Dette er imidlertid 
ifke enestaaende; man maa endog. 
tvcertimod antage, at Genskinnet fra 
Sneen ind i Slangenz Vinterleje 
er medvirkende til at lokke den frem· 
i sollyse Tage i Slntningen af· 
Februar. J Hedeegne vil man i 
denne Tid kunne træffe Hugorme i- 
Maengde paa gamle, delvis jnelagtel 
Jorddiger, iscer paa Tiger-H Lieside, 
hvis Solen kan komme til at varme 

der. « 

Elektticitctcn paa Landet. Der 

har i længere Tid været under-· 

Odervejelse flere Steder paa Syd- 
langeland at oprette mindre lokalell 
Elektricitetsocerker, og i ten jenerej Tid har disse Planer antaget fastere 
Form, idet man nu i Fl. ,,Langel.! 
Av.« tcenker paa at samarbejde tilj 
eventuel Oprettelse af et stort Gen-; 
traanlceg, omfattende alle de sydliaes 
Sogne paa Lange-kund 

Paa et Møde forleden viste derl 
sig fra alle de mødte Repræsentanter; 
stcert Stemning for Tilslntning til! 
Tanten om et saadant Central- 
Stærkstrøxnsanlæg, og det vedtogests 
at søge tegnet Aktier ng Eleftrititetszs- 
forbrng i faa start Linfang soni mu- 

Iigt. 
Det søgaaendc Haufiskcri gaar ded- 

veddlivende ineget daarligt, striuesii 
der fra Harboøre d. 9. ds. Kun i 

Januar Maaned var der rigeligt 
sff Fisk for Kysten, men da for- 
ils- is« jxet Akt-ej New-Hv- aesten.7«««—J Ingen Fifk, skønt man gaar 

Ll50 Sømil og derover fra Land og 
-fisker paa indtil 30 Fvne· Saa godt 
som alle Fiskene har Underskud, ikke 

Jfaa endog meget herndelige Tab. 
Til det daarlige Fiskeri foinmer, at 
Priserne i Hamburg gennemgaaen- 

»de har vceret ikke saa lidt lavere end 
i de senere Aar. 

De fleste af Motorkutterne vil bli- 
ve tagt up til Somnierx ingen af 
dein dil i hvert Fald forsøge Ir- 
landsfiskeri. Maaske vil enkelte pra. 
ne Bildefifkeri i Kattegattet 

Afskaffclsc af dct offcntligc Justin- 
vckfcn. En Jndsender i ,,’Lsends 
Tid·« foreslaar, at man udvidei 
Hjielpekassens Lmraade faa meget 
som muligt og afstaffer det offentlige 
Fattigvæfen. 

Spørgsmaalet er løsr i en enkelt 
Landkommnne, nenilig den, hour 
Folketingsuiand sil. Berntsen i man- 

ge Aar lJar Vceret Somieraadsfor- 
mand. Der efterlignelsesuassrdige 
Resultat er opnaaet Ved klagt Sam- 
arbejde ncellem Sogneraadet og Be- 

styrelsen for den frie Fatigkasje 
samt en forstandig lldnyttelse af 
Sygekasse og AldeiIdoIIisI-uidersrøt- 
telsen J Løbet af 18 Aar for- 
svandt det offentlige Fatigvcesen fra 
den Kommune. 

Selv om man ikke i alle Landkoni- 
Immer kan naa saInme Resultat, saa 
vil Bestræbelser i samme Retning 
alle Vegne kunne gøre Nytte. 

— 

Sutter i Stcdct for Krocr. J 
»Reform« spørger en Jndsender 
em, hvad der kan gøres, naar en 

Kro er nedstemt ved en Kommune- 

afstemning, og Kromanden saai 
Forening med nogle Venner danner 
et Landbohjem 

Reduktionen henviser til, at der 
kan reifes en saadan Folkestemnina, 
at Politiet tvinges til at skride ind. 

Nogle Steder behøves Folkeftemnin- 
gen ikke· Politiet er aarvaagent, 
og et Ord er nok til, at det lukker 
Sutterne. Men mange Steder har 
man jo en vrangvillig Øvrighed, 
der ingen Ting vil. Overfor den 
maa der en Folkeftemning til (Pro- 
teftmøder og Adresfer). Hat man 

Isegyndt en faadan Sag, skal man 

ikke give op. Som sidfte Jnstcms 
shak man Jnstitsministeken 

Fri or lver lidchtthfst 
f- En kuld 50c æslge Ifigenbalsam 

’in ovxmue ck at Mlbndc ilsqp Winden Icq Inst-It at fcnde m SUL wskc 
Fizusnlmlsam seit til Tun, Tore- dartun snfn:·, mndck cllcr sum-M 
baxsam cr et lmgcnuddcl for windet- Im Uil funhnsc for Tun, twurlk 
tun turerc Tom sein i Tore-:- cqci chm ndku dunsr m udm at sorfunnnk Tores 
arlscidcy Figcnbmsmn er uctop dct rette nnd-du til at gjksko inqc hsxudcksxjjte 
og wage Evindck statt-, og jeg san bevise det. Tot kr et nstuscs unwil- 
iom Inn: bcvirfct nmuge merkvskrdiqc tscllsrcdclscr. Dei-for o!csskr1cg, at bvkr kvindc forfmcr det, lwkk Winde, sum lider as den holde flvd, smertkfnld mcnfmtaijom jam, lsctspuduisc, fokftmming cllcr 
ftcmfaldaf livmodcrcn, suulstrk ilcumodcrcneuckwggrstoklc11c, oft-. 

Denne 50c. æske kostet Dem 
ihke en cent 

Jeg vil give Tom fannne aldcles frit for at des-» ver- 
dim af dort pur-parat, Da om Te vil fortfmtc mi« behand- 
lingen, vil dct tun koste Traumgeran Um na- «. Aufna, 
kiasrclwsprindm ubsn Man til Trrcsz-1idljg.:«c crfakiug, 
st:iv til mig straf, idag, ina slxxl jcg jmoc lustmndlumcn 
aldctcs frit und for-sie post. Ei prrsvnligl for-sog 
er mere overbcviscndc end nogct mich. Imvcty 
at m 50r. assfc vil viiv Tem, lnsad Fiqsnbaxsknnkmt11dnsm-. 
Vil Te Hier dem for-Ja :- Etriutzlmigids1«14F«-x11si1kxksy 
qlwde scndc Trnc m ZU Ums-— crfkc frit. Adresse- 

;X-lk5. Hart-in til-L Richard-V JULIIJFJZIIJIM 

Siviudclig Forpagtcr. Frn Mel-l jen, Enejstrnp leergaurd har i 
fiere Flur haft nævnte Gaard i For- 
pagtning as sin Mand. 

Fru Nielsen betaler 40 Kr. pr. 
Id. Land i Forpngtningsafgift; mens 
natnrligvis stal Anders Nielsen sele 
detale Zkatter og Asgifter. s 

Fru Nielsen agter for Fremtiden 
at drive Guarden paa en ganste 
egen Munde. Jndtil for nogle 
Mauneder siden har der vceret Ko- 
bold og Soinehold sum paa andre; Osaardez Inen nu er det forbi. Heles 
Kreatnrbesætningen er for Tiden en’ 

Mo, huiss Opgave er at sorsynej 
Mmrden Ined det duglige Forbrug» 

af Bär-it Svin holdes ikke. Der-- 
imod bar Fru Nietan 9 Heste, oq 

bnn ngter at slan ind paa Hefteop- 
drast. 

Ellers skal Jndtægten tages gen- 
nem Snlg nf Hø og Korn, navnlig 
qennenc Frøsulg. og da scerlig Roc- 
Jsrø. As kvindelig Medhjcelp har 
Fru Nielsen knn sin yngste Dotter, 
en Pige paa 16——1T Aar. Derimod 
Niner Kurlelmldet natnrligvis ikke 
lille 

Esbjcrg Andclssvineslagteri. Ved 

Esvjerg Andeksvineslagteris Gene- 

ralsorsaniling sorleden Var det store 
.«».»»Lf;skss1js;»g zllp « 

Generalforsamlingen, derr over- 

»Vceredes as Veterinærinspektør Dalss 

Lgaard samt en Tel Jkke-Andelsha· 
were, aavnedes as Formanden for 
JsBestyrelsem Gardejer Lars Muse as 
starre der gav en Fremstitling as 

lzsorholdene nannlig ved Llfskedigeb 
sen af Slagter Liebling, som ved sin 

ksissked iljavde fremsat Trug-let um at 

Islade Stagteriet og Direktøren For- 
Inunden udtalte sig i Tilslutning til 
den Fremstilling, der er givet as 
Tirektør Nortand og»Veterinæ1-in- 
spekter Talggnard hoisis Erklcering 
us U. Mart-J oplæsteszs. Tillige op- 
tæsIeS et Telegram sra Landmqu 
Ininisteriet, hvuri erklceres, at der 
iite ksdxn paustuuet i ,,Vestjytlands 
Sociuldemokrat«) var indledet no- 

gen Undersøgelse mod Direktør Nor- 
land. 

Lin-s Mose udtalte derpaa, at der 
iffc Var nogen Anledning for For- 
suinlingen til at drøfte denne Sag- 
inmrotn der nn oerserede Retssuger 
mod »Vestjyllands Socialdemokrat« 
ou Steigter Rebling. Han henstil- 
lede, at man gik over til den næste 
Zug pua Dugsordenen 

Rebling, der overværede General 
smsnmlingen fru Valkonen, og en 

Mund nede i Forsamlingen, forlan- 
ger OrdeL men paa Forslag as Lars 
Muse vedtoqes Afslntning. Herfor 
stemte alle Reprcesentanterne med 
Undtuacelse as 2. Efter denne Af- 

stenming gik man over til Dagsor- 
denen. 

chrfald paa Købcnhavns Gadc. 
Ta Gehejtneetatsraad Glückstadt for- 
leden Eftermiddag lidt over Kl. 
IF- var paa Vej sra ,,Børsen« til 
Landniandsbanketh blev de nd for 
Holmens Kirke i København Gen- 
stand for et planlagt Oversald Frn 
en Troske, der holdt uden for Kir- 
ten og efter Øjenvidners Sigende 

I lsavde holdt der en halv Time, sprang 
en ung, velklcedt Mund-nd, som me d 
løftet Stok løb over Gaben, vg, in- 

iden nogen as Herrerne knnde afvcer- 
ch det, tirføjede Direktør Emir 
Gliickstadt et kraftigt Slag højt op- 
pe pna den venstre Kind, tæt ved 
Tinding og Øje Den Overfaldne, 
som i yderst Øjeblik søqte at afbøde 
Slaget ved Hjælp af sin Haand 
rumtes derved ogsaa over denne og 

fis en snicrtisfuld stæVelse puu Dami- 
lieu-J chsrflnda 

Gehcjmectatismaden, som lJidtil 
Var guuet fri, fik nu sin Hat slaaet 
m; Inon inden Voldismnnden kuudc 
fortswtte Overfaldet, havde den gam- 
lc Ort-re are-bot sin Jtok og flog 
luan nied den i Horn-der Sonnen 
greb derpaa Voldsmandens Stok og 
brækkedc den itu. Eftksr at være ble- 
ven bete-not sit L Haben søqte Voldss 
nimidon nt flnqte. Saftiq sprang han 
iud i Stoffen moq raubte til Kasten 
csni at køm .. en Geheimeetntsract- 
den forbc1d dot og understøttedes heri 
of de muan M enneskcr der burtiat 
sumlodc fixi. os( das amtidiq en—Be- 

Brib Anlecinmgen 
Dst nye Oplag ak vor verdensberomts 

Bog vEJLEDER TIL sUNDIIED 
et nu kundig og Sohnes-, snm indsendox 
10 Gent-s i gangbare Frjmærkvr, kan 
erholdo et Exemplar at denne werth- 
tuldo Bog. Bogen er skreven at Ovar- 
lægen ved nedkznstaaencie lnstjtnt otz 
indeholcler de werdjfuldeste 0plysnin- 
get om Bei-melden ak Helbreden· De, 
som hat læst denne Bog, ansek den 
værd sju Vægr i Guld. — Vogt jsk tot 
Biterabprd 

Naak De bestiller Bogen. bor Do op- 
givo Navn og Adresse Umstng Adres- 
sok alle Breve til: 

W MZTL Insijtutg 
: 140 W. Its-tm- st , N Y. est-. 

As er baut sit-» 
qusket. Dei 

tensck Haarctoi 
Pier det fta stn 

Lende Haar- 
stoel aiwr Haares dct imturliqe Lii 
oq en fund Glans 

.,l-i-Sr-Agsia« vil items-rings et stink, 
Ifmsnxr Dank og bcffandig befriet Hob-ed- 

«« 
hat-m sm Eise-. 

,·.l«.7::ir-Ag-in« et inqen Farbe og plets 
ter xkkc Dei-:- ki.es1-Mi«:-sion kr at stemme 
Haarvakstc:i, rg ii Hammer-en at det qse 

«JI-..»I«F«Z« Nits, swllil Pcngene tiibegebetsles. 
« "« X Hvis Te var Sterl, bu-: Tckeskaarfaldet 

af, hvis De er tin-ig- skaidn redet — in 
send ritcr m jin-sie Of ,.Haik-quia«,vg De 
vi!b1i:«s.· i-":f!«ebs cgt.11; :i1ligi. 

Em Fi. st-: Jud-: vaic tilsjrækkelig. te 

Ilaskcr vil sitt-est owns ket- 

Pkis 75 Cenjg vi. Finste. 
Scnd direkte til es, vi Maler Expresqomkosp 

aingm. 
Dept. 24. Eskhctic chemical co. 
511 sixth Ave» New York· N. Y- 
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Alle Kakus-der slaael 
AF DElI CAN-E PMLlDEUcE 

cllWll LllllE 
Ach AT LAITEISI PA« 

oc. 34 DAG 
KORTESTE TID TlL sKANDINAVlEN 
NAÄR DE sENDER EFTER VENNER 

ELLER REZSER TILMWLE LANDET 
Korn lhu de JLE cUIARDERE 

Ulslfsllss sc MMIETMW 
Havots Monat-Ren 

Enele exislekende sire-sl(I-ue Tut-bin Dampskllie· 
790 Fod lange-» Q-- 

Verklensstörste. hurtigste og elegantes-to sinne- 

Ds kjæmpestore. llURTlSE lllYE Dampskibo 

osansnss’ (Trq skrucr Turbln). 
stökslc ins-Amte Dampsklb som exists-sey 

og söstekskibsl 

osnoslssp (vobl)oltsl(rus), bsggo s- 

676 tell-il lange-, 20.000 Tot-. og to at tle 
stät-Sti- i Vorder-. 

Do storaktcclo dortige Dobbollskruo Dampsklds 
LUCANIA ös- cAMPANlA, 
620 satt taugt-. 30.000 Ileyieslkræktek 

l Do limälggaaemls Expross Post-Umwle- 
IUMBRlA oc; ETRURlA, 

525 Notl long-e. 14,500 liesteliktkktek . De ltiæmpsmæsslge vobhsllskrus Usmpsklbs 
IIvERNusl oc; SAonIA 

600 Pack lange, its-Do Ton. 
To at tlo störle som nogonsimls Inlöliol Basta- 

lllljie Forbimlelser til alle 
skanclinaviske og Finske Hame- 

ss vol-o Agenlek sagssomls spsclells nye 
! klilslllll llMssEs BBllllllllllllEhlGllEllllL 

P. G. WklkklNGs bist-. West-. Dop’t.. 
«-s. costs-m ankam-a um suman STI.,ca-c4s· 

Wette It oace for the 
most Ubert-l otket 
ever mode tot ob- 

» 
miniag psteuts and 

ask kok the· stENTons outos" the best 
book publishssd for inventots. hest refe« 
tenceS. Eskssusnsv 20 Haus« Adress- 

Wss. N. MOOAL WASItucTcn. I o- 


