
Höndierjylland 
Fortyskuingsmetodcr. En Artikel- 

der bærer Overskriften »Form«- 
Ivtter »Modersmaalet« saaledes: 

J en nordflesvigsk Egn har der i 
en lang Aarrcekke i to Nabodistrik— 
der været aiisat i det ene en tidligere 
Prenksifk Officer som AmtsforstciII- 
Zer, i det andet en større Gaardejer, 
:-:i« var født i Sonnet J Office-— 
mie- Tifirikt feildt der lsIcle Skyller 
It Beider lösend-armen havde fnldt 
II« IIt einre, og Llintistjeneren var al- 
zid i VikaonilIed Iliesnltnlet ei« ble- 
ch et deiliiit stori Forsnniliiiqitsliiis 
In sei-. Iniaziiiende diiiisk Ver-erzielle 

dieiiinieliislereii tiig der IIna en 

-ndeii Illinnde Inn var IIIIlset IIII 

imiiinesii ined de Futt, liiiis Politi- 
risiier lInn blev seit til iit Viere VIII-. 

InlIe dere: ZIIIIIIJ oq solle fiII sIIiiI 
en eifi deIe-;-, tnn ifle i PJI itiik Fur- 
ii.:ii’I-, jlenit lIIIii holdt »O Flenslmrg 
·3Lvi-:i'«, droftede Vlndeti O :iIiie«I« nie-d 
lIII-seine og geIne gif ined Iil der reks 

ZEIT-Idee. J nun-S Zogne fiele der in- 

Feii lldviIiIiIIgeI«. Var en Land- 
niinid i Officereiitz Tiflrikl blenen 

Zorlegen for Tjeneftefolk som Fell- 
zsgs as en llduisi·iinii, kiiiide del liain- 
KIH III -x5ieiiiiiietIIit"eI«e«Ii koni korende 

.I:«: tilde-d at IIinslpe hain Ved at 

;·—»iue« :"iIIIi: iIiIIg pim en Karl eller 

"««’«-e·-"iI»Ie frei siIi IIwniniiine —- sinidnn 
«-.-".«iII lejligliediisnis se«lnfølgelig. IHcin 
Etendie iiigen Boden Var der noiiet 

"«eje«ii, ordnet-cis det ved mundt- 

Eig Aftale, og skiInt lIiin IIIir »en 

hin Tiziler gik lIeIiI dog for at 
III-re »en sjældeii flink Maiid«, soin 
erIiii nldrig hande Brinil nied. For 
Ein Villiglied iidlind lIan sig lilIIt, 
u: Folk Vilde melde sig nd af de 

diiiiiie Foreiiiiiger, for ,,I·aiI Var lIIIn 
iri for alt del Ekriveri,« og hund: 
derfnr kiinde IniIII jo lige san gudt 
III-re dunst. Resiiltatet er lilevei en 
E ziiilitisk IHenseeiide flin) Veiolkiiiiig, 
ZU imnr lIelt nden for det politisfe 
Tin. Eier er Begyiidelsen gjorl til, 
III TiIsklIeden lidt efier lidt kan din- 
Des Jud-nas- 

Der er, soin sagt, iiigen Fiire ved 
e-: onitale disse Forliold; thi Den 
tyile Forening og dens Presse er 

heldignis af en hel anden Ausku- 
elie. Den tror at vinde den danske 
Befdlkning ved at holde den ,,det 
olinife Sinnl« for Brystet Man 
zum iInske denne Beim gelse Inegen 
FIIiiiIiiiiiIi og deuc- Forinnnd en 

III-II Birfsniiilied Inn slIil del 
rttl iIIIII Diiiifllkeden Iiodj i Nord- 

IesV-ig. 

Maugsimn —- EII giiinincl Beic- 
iiIiI. »Min.« er Diener IIIiiiIodel oin 

II upiiige folgende: 
Ziiiidnkien den ill. Januar knnde 

Jeii giinile ngtncerdizie Bekomm An- 
dere See«lierg, fejre siii 83 Aars 

Zixdselszsdng IXJiIIi er lIexriIefødt i 

i"s;.«isII«iiII Isziegeriid Zogiii 1826 og 
Jan se- tiluage Paa et klingt og viI«t«-- 
ist«-it Lin. Tei« lIiiI for lIIIIn sum 
im: nndre liaade II «Ie: liIIe og merke 
Time-; iiien lIeIii link IILId set paa; 
Einer iiI d en ri-: HIIsjdi lied. l 

J Fiaret 18-l8 dleV jun indfaldt 
iil at aftjene -sin 9"-.I«I«iiepligt siisi 3 

JninIxtIsriiI under Zelilepissqrelh sog 
Hirn sinr deltiiziet i Ire -- Jl:ei, neinliki 
Ied ein«-d Diil lI-I Il oii kli(iii.iitd-.«. Vor-· 

"Itse«i«II lIoldt dosz sin l«IiEeI«I«IIIendc-I 
in itd one-r lizinIi sti leid Tierin Dei-de 

irsiii IIII snnd IillIiIiie ji«-i neigen H 
Maiin ni de iisIIinle niigere er«i 

seien ede lIieiii til den eeIIII« imiley III-II 
l 

l 

«
- 

EIkIn ei« iiIi ene till inne ilre Sonne 
Ilii er lIiIii Iniisiin lIleIIeii IIiininel IIIi 

Fittich inen bans Onkunnnelse og 

Muideriie Inn den sIIiJidIie Tid erli 
iska lileven siIcekkede Ist er en 

·Fornøjelse at lytte til ljiins Tale 
TiiiI gamle Dage. Dei eI«,- 

keins Aand rigtig blinet let-endet4 
Imar lian dukker ned i T’.innderne« 
Rein Iiaa ønske bani IIII alle de 
gamleh soin endnu er ti!b..sge, en godJ 
og blid Livsaften P. J. « l 

Toftluud Omegn. —- Høj Aldct. 
Den 27. Jan. fyldte Enke Karen 

Ists-« IIII .- ..: I--.-.--- -- 
s» fis-»Lie» 

Moätog imj sie Pkecmie 
pas Verse-is »Par- Food« Udzlillitis . i chicsso, 1907« 

Marie Rossen i Rurup sin 92-aarigc 
Fødselsdag. Den gamle Kone er 

endnu temmelig legemlig rask og 
ganske aandsfrifk, saa hun kan hnste 
Inange Aar tilbage, og fortrinsvisii 
niindes hun tydelig fra Uiigdomss 

Tage og dem, hun da var i Berøring 
med. Endnu stdste Sommer kunde 

yun foretage Spadseretnre, sont 
strakte sig over en Mil. Den gamle 
dione faar Aftcegt og Pleje hos sin 
Sønnekone, Ente Vodil Marie Ros- 
sen i Rump. 

Hadcrslcv. —- En højt bedaget 
lzwinde knnde den Bl. Jan. fejre 
lsin Fodselcsdag, neinlig Ente efter 
Bager Lassen, Nørreaade ;3I)2« Hqu 
snldte Ui Aar og er i Besiddelse as 
ain Ennleed, aandsfristp glad og Uel 
Instrde 

i — — Ente-im Sinne Christine Jens- 
Hen, sodt Heut-tel, Haderisleiy fuldte 

d en Eil. sann-n- W Aar. Ten gam- 
1e Tanne, soni efter sin Alder endnn 
er rast og rorig, lJar lmet 33 Aar i 
den Lejljgl)ed, thoregade Nr. 508, 
isoor hun nn bor. 

Skcrrbæk. — Frimcnighedskirkcn, 
sont ligger paa Butten Syd for 
Einen oed Frimenighedspræst Jor- 
aensengs Bolig, er nn onItrent sm- 
oig, paa Malerarbejdet neu-. Kir- 
tulotten er ogsaa kommen oxj op- 
yxengt Der gioes flere, sotn gerne 
yaode ønsket siirten noget nærknere 

oed Oden; inen selo oxn den ligger 
ist lille Stykte nde, kunde den itfe 
noget Zted Viere komme-n til at 

ligge saa stont, sont den nn got; 

iden tager sig godt nd og kan fess- i 

jin oid Aufrede (Z-l. Ark) 
Aalnnram —- Knlosforgistning — 

H Bern dnde. En sra jin Mond 
sraslilt Zione Treoesz her i Anden- 
ma sorlod den EIL Jan. sit IHient ved 
Eonderport efter at have bragt sine 
ne sxnaa Born i en Alder as 1 til 
J Aar til Jena-T Da l)nn tonI til- 
lmae, Var Lejliaheden fyldt Ined 
Kennst-. Nonen fik hurti-. Vindnet op 
og saa efter Bot-neue soni da alle 
ltm beide- 

lLinn blev anboldt 

Braus. —- Et Tødsfald. (Fl. Av.) 
Den 20. Jan. hensov efter et kort 
Sygeleje gamle Stine Thomsen i 
Birkelev. Med hende er en trofast 
dansk Kvinde gaaet heben. Stille og 

Ebranifri var hnn og hørte til de 

siflvinden der gør en Gernina i Stil- 

Oendes første Hiem fandt hnn i 
leer Tem, lmor l:ende4:-v Mund var 

Inn-d. Hort ester deregi Osifterinaal 
dlev hendes Mund taldt under Van- 
Oen i 18H:Z; dog forlssleo han i Ko 
lsscnbaon .oa ajorde Tjeneste der. Ei 
ter Flriaenss 7l11t11ina ver-die lsnn til- 
lsagch Inen bleo efter noale Aar-·- 
Forloli landflyatia, fordi han ikte 
rilde sværge Prenåisens Kanne Tro- 
stab oa kirinpe under prenidsisk Wans- 
ner. Ten Oedengangne knnde faa 
Taarer i Øjet naar lnm fortalte 
om bin« Sorgens Tid, da hendesis 
Mand maatte for-lade Hiem og Fa- 
niilie for at føre en landflygtia Fa- 
Iniliefaders triste Tilvasrelse Eiter 
JlabenraipLoerenskomstens TilbliVeL 
se fik bnn doa sin Forsøraer tilbage 

J de sidste 25 Aar lJar hnn oa 
lnsndes Mand, der indtil for faa 
Aar siden dreu Zinedebaandværket, 
Iioet i Birkeleo Hun Var elsfet oa 
skcittet af alle, der kendte bende, 
sont den kirrliae, fredeliqe Koindcy en 

as dem, der bar deress Ztnrke i Mild- 
ljsed. 

Hader-Inn — Undvegcn. — Kot-t- 
Varig Frihcd. Ten som ncistasnkt for 
Oderfaldet paa lDestetraskter Thom- 
Jen anholdte Jes Schmidt saa den 
28 Jan. sit Snit til at nndvige, da 
han fra Amtsretsfcengslet sknlde fri- 
res over iAmtsretten. Ude i Gam- 
den lob han fra det gamle Retsbud, 
sprang over det Plankeværk, der er 

ntellern Gaarden og Smaabanen, og 
løb langs ad Bauen hen til Skole- 
aade 

Her kom til alt Held Politibetjent 
Kraack gaaende, og da han san 
Tlnqtninaem som han kendte, for- 
fnlate ban bam. Den nnge raske 
Mond flnatede imidlertid ind i La- 
tinskolen oa skinlte sia under et Bord 

en Kassdetc Da Faderen er Forba- 
«-«1 ln1«, Esnote han Lokaliteterne i 
» n siore VUAninxL 

« 

kaisjjssrsss Heda-Jede ««Retie!»te11 has-n 
ji Pan-: ZisfniesleR meu føkft efter 
jin kam-d Kamo — det fortælles, 
sit .?-.-lnnidt fmode faaet fat i en stor 
Umiv — lyktedes det atter at faa 

Usam bundcn og bllstct Dg føkt tilbllge« 
til Arrest-In I 

En stot« Ell wuqu Mennester handel- 
sttmlet siq i Anlednittg af den ophidsII 
smde TildrengclL 

Gram. — Stjaalct Køreth Etz 
Wundeer Stiickct i Kastrup tilhøJ 
tcstdc RøretøL der II atten til Torsss 
tug den 21. Jan. ftod i Gæstgiver 
Tcidntmnns Port, blev stjcialet heu- 
ttd :I)-’ot«genstunden. Eieren troede, at 
Mist en var søgt bjcmefter, og søgte 
ritt-! dir-recht i den Rettting, men 
ndcn Resultat Føtsst op paa Dagen 
smdtch not-sinkst i Neid-ding, hvor 
m tmts mit-net fttt itcd tma stjærs Ho- 
til u; :: Jttot ndt Bis-U on, sum strsak « 

« Irtstkct si;1, tntsdtaqcnde ct’ 
»Ist-c. son! Exszttrtsi i Womit-n 

Ost-Im d«"it!!-" ltiscfuxdtts cr, ljnr man 

H .·"1L11 TUW W OR! 

( 

. 
Tuftltmd. —-— Trirbi II tdur :-kon-i 

i 
i 

artttsttr i Lin-Dir Eftm tiztklttcs Tor 
icdsstt Frrtittsujdct« Ruhe Vcd Meld- 
stitisg us et Tt ts. Tct fict ttaftctt hvtsr 
»Nimm-. ..r ist: Sslrjdcdtsr fornlykkers 
rcd Armde i Lindr- 3kott. 

— klimcringcns Lyft til Grund-» 
cjcudtmt. Tott 29. Jan. vcd MidLsi 
dugistid mikmn her til Bycn et Eks 
kraus-g utcd EitmnltunetL Tot niste« 
stq at Dwrc dikmcringsbcrrcd fra 
!ts:viq-- ozt Tr. Trtmndcr fra Ha- 
distklcm de ttilde bese Gaarden 
(—8«-t·t1htlit!1d, for umligoiszi før Auf-« 
Ists-nett at komme i Vesiddclse uf den, 
fut- ut den ifkc ffttldc gau over paa 
statt-Ists Kiswndsstx 

Hulsttsttp. Pustor Jørgcn Eriksen 
m- andttcd lmtdt Zottdug Aften d. 
It Jan. or ftsistcligt Mist-ei For- 
iuntijttqssmtjct i .«Zopftr11p, hvortil 
der var tttodt W Teltagere. Past. 
Lsrifsstt raste otn Kristcndotnntens 
Jnitfpruisc i Japan. Hatt udtalteJ 
m den Ttiq stttd iffc fjetsnh da hele 
txt just-Just skttrlmncnt gtk over tils 
miftendounuenf Eiter ForcdmgeH 
dasst·i"sui:- Rnssmrdcnty og Pastor 
Trifft-n ovlasftc vcd dette en Julcle- 
qutdc Tstttma sang utmt noglel 
Zunge os« Naardssjcr Fritz-s Vognsen 
sta Zkønlml kam-de «T(1stor Eriksen 
for den godc Aste-n, Forsamlingen 
lttittdc haft. 

Rødding —- Tcn ny Frimeuigs 
hedskitkc,- der opføres her i Byen, 
et· nn under Tag, hvorefter Arbei- 
det paa den mu ftaar stille FKM 
Its-mutet Fra sin høje, fri Plads 
zum Bakkekantett lidt Nordøsk for 

:.ift·t11ckmntdcn tat-Iet- dcn fig med 
sit tstslfnttsiisdc Uurn oq rødc Teql- 
tm todt-litt nd oq er en Pryd for 
Vom 

Huguut· —- Bcløttuing for lang 
rg tro chitcsm Jlttdelsmcieriet 
,·.x—:l:.sttt-t-«,timrd« i Fttstcd hat« over- 
-«-.-2t·t ltidiiluvtisnde Elkkælfkskusk Mads 
Peter-Ton i .««:111nnffov, sont barl 
fort Lskalk til klstcjcrict i hotthd ens 
Fucci Any- m Pasttts Sinkt-, en til« 
ikarn solt-« oq m til· haus- .«’konc, som 
cn Anerktsndclsc for lang og tro 

THAT-fu« i Meist-ists Virksomhcd 
l —-——COD— ———- 

Bis-knarrt 
than-I stilpold til dcsc tuka 

« 

Rewlntioni lsldl 

li. 
J Plane dklkuaned idle Iltlsmd 

ten Okskcizdtc klieucilution i Berlin, 
der guv Anlcdniug til limnp i Bxxenis 
wuchs Bugefter tvang Borgerne 
sung Fiedel-if Wilhelm Ost-n Fiel-De 
as «lY:-ksu-:-se11 til at hilse pag de Dødc. 
Jesudcn Duriscndtcii Troppcrne fm 
Berlin, cixfmi indcn de sidftc Bar- 
ikndcr var fjerticdc. Dei er inter- 
Lijnnt i Dr. Auge Friis:-’s ny Vog 

in lasse um Viszlnurcks Forhold til 
Delikte Revolution: 

Uden chsyn til den lidset frem- 
irwdende Rolle, han dogi Virkelig- 

»in-den hidtil havde spillet idet poli- 
ztiskc Liv, uden lange Overvejelser 
var Bismnrck bcrcdt til Handling. 

Først væbnede han den 20. Marts 
sine Bønder og forbcredte dem paa, 
at de skulde drage til Berlin for at 
befri Kotigen Han lod dem forjagse 
nogle revolutionære Udsendinge, der 
Dur komue til Egnen, og paa Kir- 

lfctkmrncst i Scbønhausen hejfte han 
du«-einst xen bvid Fane mcd et fort 
Idol-s: cn Nnboqodseier, hos bvem 
lmn ter Jnrnputicr for Revolutio- 
1!cn, trncde ban paa Livet. 

Ausfler reiilo bmi endim den 20. 
«- Osvstssmn for sit lilivcs klms over 
FJZLHIWJII List-, eslsfordre sinc Vmincsr 
·I .«««-;1ndlin»». 508 "Zoldntcr1ic, der 

Ihm- scndte bnrt im Berlin til Pols- 
diarn, mødte ban dvb Forbitrelfe mod 
Oprørerne og Lyst til Kamp for 

r 

c 

Den gamle pgalidelige 

Tot vers-Ente Schlvejtisf-txsfkc Urtemikzch 

Its-sc -. .- s XVI VA. HI- Ø s III-VI Jst- qu L, .- T.- ,.-s eg- ,-rb- H- -,- !,,-. 

Den anerkjcndtc Leder af allc Familie Mkdicincr. 

Ists crygäs zt.!F-Iss.trsigs«tåsc. 
Denn-«q::111eI«!t-p de l-«src: tieifs iEi un lain iiI se 

Eflerligniikl sit-: Iizetz den tm iisse ««.I«-.dI smdd l »Op- id 
J- 

s kc I-»-.x«-«- I 
Ell ’.,..t« » « FIE- tin-l « l: ".««:1 Inn HEXE-sti- nkt-d EX- 

k·, s 
I 

» ,.:,-«. .,» » »..«,«. .»« s—,I x .- .«--. ..-«. LI ei -«««.1.«..u«i IOILIZIY j) Ei WITH P: « 

-:-—..: m » .. 

« 

l .’·l1!L-«.I. »W« END-III- il ess- T,-«-.:Js.., T 
« 

L 
.,.»« ;. « .I. « »i« « 

« s 
— «- -·- l « » ...,.· k.-s.-7e2ken. --»-.-.-. 

sen ftyrker hintern-. : 
LEJIndens El FM » 

fine ndnmdtkede Csxnsitiffnlser i im 

nogen anden kjendt Medicin. 
Da Tr. Elseter Fahrxiey iSlntniizgen nf det attende Elsas-J 

hundrede fmft till1e«I«edte sie derointe BlodreIsningsniiddelJ 
Kuriko, for Settlerne i Vinnlzjergenes Oniegn i thInIfanIIniII, ; 

pleiede Folk oft e at ride eile-« kjne over de Itjedne oxz lIrixtreY 
Lande-Wien og Fje eldftieI helefI«n1ti, ja, til og ined et Hnndreks e? 
Mil for at faa bang UitemidDL Tiods denne III-Insel pries 
Kommnnikationsmidler spredtccs dog Ryet oIn hnns Liege.;1?«xsdek" 
over hele Egnen lige ind i Niiljosrateme, Maryland og BE 
ginia. Knie beoirkede3, sont blev Lisjenf«n dfor Inegen Omtale 
i Settlegnenterne Jdag kan fi-1nm e Liegenii ddel, indeholdende de 

famme fnndhedssgivende Czenftassh der gjorde det faa berømt 
paa hin Tid, blive afleveret ried Den-is egen Der, naar Ve- 
ftilling indfendes pr. Post, Telegraf eller Telefon. 

Et Kuliel Telegrnni fra Mr E CPageh Eaft London, 
Syd Afrika, indeholdende m«f.«llnsa pIIa en Forfyning af 
Kuriko, Inodtoges ny ig af Dr. Peter Fahrney IKZ Sons, Chieago, 
mindre end en Time efter 9lffendelfen.De11 famme Eftermiddag 
blev Kaki-ferne afleveret Ima Jerndmieftationen for at begynde 
den ti tnsinde Mil lange Reife til ljint fjerne Land. Saadan er 

Forandringen I lidt over et hundrede Anr. 
Dr. Peter-Z Kneikos Ry kjender ingen geografifke Grænser. 

Den er en Medicin for hele Mennefkeslægten. 
Salomo fagde: »Der er iutet Nyt under Solcn«. Det men- 

neskelige System er omtrent det famme idag som det var for et 

Aarhundrede fiden, da dette berømte Urtemiddel først fik sit Ry 
LTom System- Qpbygger og Sundheds- Gjenopretter. J hele nenne 

s· har dette Urtemiddel udøvet sit storartede Arbeide at helbrede 
g hTTpe lidende Mæud og Kvinder. Intet Tilfcelde hat veeret 

faa flemt, intet Onde san alvorligt, at ikke Knriko har gjort godt. 
Hvis De er blevet mismodig og trøstesløs paa Grund af 

mislykkede Forng paa at finde Lindring, saa fortvivl ikke. Fat 
Mod og Hanb fra den Erfaring, andre har gjort, der har fundet 
Sundhed og Lyike ved Hjæle cf dette fimple U:·teknidde·l. 

Hemmeligheden Iie d det 3 foeld er fu«-i gnmxnel sein Fjeldene; 
det angiiber Sysdoniinens Nod ried m fjerne ithkiyttede og urene 

Stoffer fra Blodet on Systekt sei. Eftex at Blodet er bl evet renset 
og gjort rigerey bliner oe a« sle Organer ipjen ist-and til at gjzjte 
det Arlseide, fom Naturen kxæver IIf dem, og der kan knn Blitze et 

Resultat, nenIlig fund-, kraftig Helfe. 
Dr. Peters Knriko er ikke en almindelikx Handelsvare. Den 

er ikke tillavet paa en ligegyldig Maade blot for at fa«flgcc3, Inen 

-er tilberedt ined den meft fasnrittnlndssfnlde Omlzn og Neug- 
tighed for-i Mediein for fyge Folk. Hver III-nie et, inden den 

forlader Laboratoriet, forfrzick ined et registrent anme1, der 

erindfnrt i Lsivmetoinw Bogen Af gode Grunde feel-gest den 
ikie til Apothekere og andre-, der er Ikt refferet iiVe.Iseforlfnndling, 
xsiicn diIekte til Ellmenljeden gjennem fpeeielt aiifiitte Ase-Uter- 

, , fom De kjender og hart Tillid tikx For videre 

Opli Isnin gerr fkri vtil Eue-Eierne. 

1 isne D en ein « 

ei; f act pua Grund af ; 

lnnd til Vieininet etnsj 

Jexii zei« on Wabe er 

En Modus («T-Zl-.:dc. 

III Iseiixsssks «i (si.sp(id, ,-«J.ss,js,, 
USE-e Dr. ib Us: »Es-It Hasen 

«·"-.«-1 III-VII «·««-I CI ’p« ?««Tsfc 
«:JI".«ij«.«. Tssx III: «»»«·II 

:·ETI1!2:LIC:(!EJ Js- still-Ihm 
: ss.;·: c( 

disk 
Cr tu uzI 

umtmä ksz Fund-« Z.:"k- 
såns HEXE-« EIng sEiI Vctstrc 

WIJQ ozI Szix Nie sag-da thn Ul- 
dcs LILDIEJ kmmnc xfs It stkI Im bxrr 
Hin-Ei Lmn Inst-ftp :! disk Lxxfc cIf Prove- 
fasten oxI Musik-ftp tot cr, at TIIIII kmt 
bustc silc «««.de"1, mI til min store 
Mkdc bcsxmnder Hm m (Iaa. Hatt 
fcm mz okjkist braut fix: Vetfocm Hcmnd 
link-san Hof-L- som den III-»Hm Tot er 

DiftkndprkksIL hdilkcn Zorn-Bring De- 
nk MNI in hu gint pcm bnm Der 
er munge andus ber, sont i List ch 
nick- mig bar givct en M Isise Von-Je 
tfs Lcssgsma »den erlp, oI alle Vil 
nn gjerne gipke et Joxs·k)'g med 
Kuriko. 

Undflap Kirnrgcns Kniv. 

Mr. Cmil J, Strandbcrg i Deek 
Brnok, Wisconsin, skriricr under Dato 
18dc January 1900: «ch bar thut 
AxIcnturct for Tr. Peter-Z Kuriko knn 
sen fort Tid.; mcn den ex allerede 
kjendt ovcralt som en prwgtig Me- 
dicin. Den bar allcrcde knckret man- 

ge, blandt dem min egcn Faden Hcm 
hane et stygt Saat paa Oderlcebem 
og Lægerne troede, det var Kræft. 
DenMedicin og Salve, som de gav 
hom, hjalp ikke noget. Tilsidft sagde 

-de, det enefte,de k var at gis-re- var» 
at skjcere af Locken; men Fader vikbe 
ikke lade dem gjøre det: Hatt sluttede 
da med Lcegerne og begyndte at bruge 
Kuriko, og mcerkeligt, som det synes, 
bleo Saaret paa Læben hell-redet, ef- 
temt hcm havde brugt to store Fla- 
skcr, og han Var cn frifk Mund igjcn. 
Kuriko bar Dis-selig ikke sin Lige som 
Medicin.« 

Speciclt Tillmd 

Hvis dcr ikkc er nvgcn·Agcis-t 
for Tr. Peter-s Kuriko i Dcrrs 

Nabolag, og De ikkc tidligcre 
hat bestilt nogcu, kan D-: faa cu 

Przjvcknsfc indcsxeldcnde tolv 35 
Essnts Flaskcr for den sxsccirllc 
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tzxongm (!")encralcrne Prittwctz og 
Møllendorff, der havde haft Kom-» 
mundocu under Gadckmnpen, hande« 
dog ingcn Tro til, at der var uoget 
at udrette, da Kongen selv havde op-3 
givet Kampen. Men Bismarck kun-? 
de ikke futtc, at dette fkulde vcereH 
en endelige Afgørelse; var Kongenj 
kkke fri, saa maatte en and-in give! 
Ordre til at bruge Tropperne mod4 
dkt oprørske Berlin. Befries maatbej 
Kongen, koste hvad det vilde. 

Dereftser søgte han Forbindelse 
med en af de kongelige Prinfer i! 
Potsdam Prins Vilhelm, der Var! 
ved at afrejse til England, kundel 
Lan ikke faa fat i: dsen yngste Prins, 
chderik Karl, til hvem BismmsckJ 
indførthsss gonncsm sin Ven Roon, Vil-? 
de qernc handle-, som Bismnrck bc1d,J 
mcn tut-dr- ikkrs. Mcd et Vrev fra« 
bam søgtc Vismarck da Ot non til 
Berlin for at km Konnt-n selv i Tale 
Amt Ist sit snxxsrc kaa nfmqe, toq 

Jn. l1lk1d lu-cdst·1s.(mct Hat med Inm- 
int Kofnrdc vcm for ikko at blkms 
fcndt: i anmen bade bnn en Vi- 
stpl med firc Skud. Jøhriqt Var 

han i Kjole af Hensyn til den Au- 

diens, yan haabede at opnaa hos 
Kotigen· 

Der lytkcdes ham ikke at slippc 
ind i Slottet. Han maatte nøch 
used at faa affendt et Brcv til Kon- 
gen, hunri hnn sugde ham, at Land-—- 

Viefulkningcn var uberørt af Revolu- 
tionsm, og at Kongen vilde være 

Herrei Landcti det Øjcblik, han 
forlod Berlin. Han fik intet Svar. 

Han blev genkendt og fulgt af Spio- 
ucr; fremmede, der keudte ham, ad- 
varede ham mod at blivse i Byen, og 
hcn imod Aften forlod han med ufor- 
gottct Sag Berlin. 

J Potsdam forhandlede han end- 
uu en Gang med de to Generalcrg 
»Um Mulighcden af selvstcendigk 
Handlitch det vil-sige, om at fan- 
dcm til mcd Vaabenmagt at heute- 
hmnqen nd af Berlin. De lobedc at- 
mm med bot-til, um endnn et Kurs 
Gen-erach« vilde give Plancsn disrciisp 
3"I1s11t!1inq. Endnn et kort Vcsøk1» 
sssszmdv Vässinssrcki Berlin den STLÅ 
Tcir at so de fnldnc Vakzsifiidekcsfm- 
)1«I«.-: med (J««51«wnmu-lse satt ban Kon-« 

am tret-de nd paa Slotsnltancn ou. 
ærbødigt hilse paa Ligprocsessionmj 

Terpaa reiste hun til Magdeborg 
for at forlmndle med General Bran- 
gel, wen Dleo schrpt afvist og truet 
med Ilrresmtion sum Højforrceder. 
Zua vendte lmn dybt nedslaaet til- 
bage til Schønhausen og maatte for- 
rlure Bonderne, at der intet kunde 
Oliv-e ud af Vefrielsestoget mod Ber- 
iin. Faa Tage efter var han atter 
i Potsdam Da var Kongen derude 
oq boldt i en Forsatnling af Gar- 
deofficierer en Tale til Forklaring af, 
l;-vorfor han ikke havde brugt deres 
Hjælp, men sendt dem bort. Bis- 
marck overværede Optrinnet. Talen 
var svag og gjorde det uheldigft mu- 

lige Jndtryk. Da Konker sagde 
,,jeg bar aldrig vceret friere og sikrere 
send blandt mine Berliner Borgeve, 
knn mmr Vorm-me ønsker det, vil 
jcsg nasrmere ovorvefe, om Tromm- 
ne skal vende tilbaqe,« harte-Z der 
Murren lslmkdt Lfffcererne ou Sa- 
lsesichderne mfslede mcsd SZIIIWL Bis-—- 
sinisssrk sjhtsptsiksredik en i Prsfnssenifs Si- 
ftorie HEXEN Zcene mifsllem den over- 
stcs .(?1«iqs:"sbe:·rcs na Koxme oq lmnsks Of- 
ficere1«. Kcmqen band-e selv opgivet 
siu Sag. 


