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Vcdstcd. — Afdød pensioncrct 
Prasst J mitk- Vladc li.«f-)11dtg,oi«i«:» 
at tidlizssrk Prasst her i Eis-inst, skasH 
Erfile er dod i Bi«ot·liini, 88 Aar 

gaiinncL Oaii Var Prassi her i un 

laan Mariaska uieii ljavde ika no- 

sen Jndflndclsk Paa Rand: link-t: lld 

uitlina lusr i: lsan Vormund-US nam- 

mcsi sum tin-For af cti Eissijnks 

Hummeln-. —- Pludsclig død. 
Naardchr Omslnk as Oanimelov var 

sorlisdisn paa Vesøg isoiji Gaardcjer 
Nie-sen i Brmndr11P. Den 24-aariac 
Son, Maria-:- Hørlnlå sum i lasugcrc 
Tid bar lidt as en Werteser var na- 

faa med. Eftcr at man hade drukket 

Kasse oa vasret en Tur udenfor, sat-. 
te man sig igen i Stum- Pludselig 
sank den unge Mand samtnen og 

var død med det samme. En ftraks 
tilkaldt chae kunde kun sastslaa, at 
et Hiertcslag var Aarsagscn til den 

mtac Monds pludsclige Død. 

thgetup. —- chndomsfalg. An- 

drcnss Petrrsen heer Butin hat« folgti 
sit. chudont til Boqntnand L. Juni 
us Dadule Molmsnnnncn ist 17,()W 
Illknrts LUsnstuitmcn nicvsolxustx ou 

Lucrtmulsui ftisr Iil l. Aper Til 
ijdunnuun lwnsi L-» Tor-du Land 

Gram. — Stor Skandalc. Foer 
Even Aftun sud ist Var srwxisfis Arle i 
drrc fm Tmlvasrfct indc i Fluten-o 
u kde suircdc tut-d on Illcund fm Fol. 
In Tiscnndisn ikfc Uildc aim- nd laut- 
kxcrkn slaslitc de lmni nd ou prualode 
nun-. Vasrtcn ou on Illkand til vildc 
stille Voldsnmsndcnc tilfrcTI-:«; men 

un fort Evensfcrne løsJ paa dem, san 
de- nmutte flygte Tisisoftrr flog di- 
en licl Mætigde Ruder ind i Krocn 
ciq pau Osrmngaurd Da Zumfkmic 
pur lmlnklnwdc Ined Knive oa midn- 
Nisdsknbcly blev Ovcrvagtmcstcren og 
ists Gisndnrnt tilkaldtc, og dissp besor- 
drede en hol Del Bebnerc ud for at 
bjirlpe dem ved Anboldelsen-. Stum- 
skerne fandtcs i deres Scngc og munt- 
tis mvd Maat føres ud oq blev lum- 
kisde bragte til Amtsietsfængs leti 
Rødding. 

— Gamlc Falk. Foruden Thøge 

— 

Peterfcu Julu i Tisch der forIOden 
fntdtc Im Am- Uq ci- Guunss Fugu-J 
Mdslr Zlkseuucskscp der Mk l SM- 
Wl IT »Herunter uusm der or over W. 
T««u· «1«uulc, ucknlju Efntu«.gcr Pete- 
sen her uf Quem du« i :U«’mgeu, den 
TYIL Februar hljvcr Eil Platz Enke- 
Wtiuinu :lI«’«ui«- xiastqaard ligeledesji 
tin-! us Bin-n fnldor den il. Illkurts 
ZU Ihn km Uutr Murm Gram uf 
Tist hluwr nassus :I.I«’it·t«c1s:-d«1«1 91 Aar 
«««—«uuuul. Alle distc Muth or Incd11nd- 
ranclso us kunnte Kuthruus V«’«11«ie,der 
don utcflo Tid uma holde WOUAVU 
Hut euer-J Or sjuslcliq f1md,1suduu 
suldfiusndiq msfc m «1«md-:Lfriskc. 

Røddinq· — Efcndomssalg. Land- 
muud August Bockuuum Uaa Neid- 
diuq Iftcnuurk folgte fuk UUHA siII 
chudotu til Tl).TbuInse11 fra Grim- 
uclwk MUmk Cjcndonnussth hvortil 
der børcr 1.) Tøudek Land, hvoraf 
2 Tøndcr Land quqet iKratskov, ko- 
ster 10,2000 Mark· 

—-Jordcfærd. Atti-T er ern af vore 

gamle ftedet til Hvilkx nemlig forhens 
vckrende Ganrdejer Jens Haner See- 

Den gamle paalidelige 

»Es NMX s Kuriko. 
Tcx bcroutte Schweizisk-tystc Urtemiddel. Den anerkjcndte Leder of alle Familie Medicincr. 

Mcre popnlær end nogensinde. 
Denne gainle prøoede Urtemedicin kan have sine Efterlignin- 

ger; nien den l)ar ikke sin Lige s om snndhedsgioende Middel. Hvad 
den kan udrette med Hensyn til Opbygning af nedbrndt Helbred 
hat« været en Aabenbarelse for Tusinder af nedtrykte Mænd og 
Kvinder. Den ikke alene renser Blodet, men skaber nyt, rigt, rødt 
Blod og gjør Legemet snndt og kraftigt. Den befordrer For- 
doielsen. Den regulerer Leveren. Den holder Maven i Orden. 
Den styrker Nyrerne. Den nærer, styrker og opliver. Den aabner 
Hudens Porer og hidfører sund Sved. Den staar paa Grund as 
sine udmcerkede Egenskaber i nærmere Forhold til Hjemmet end 
nogen anden kjendt Medicin. 

Da Dr. Peter Fahrney iSlutningen af det attende Aar- 
hundrede sørst tilberedte sit berømte Blodrensningsmiddeh 
Kuriko, for Settlerne i Blaabjergeness Omegn i Pennsylvania, 
pleiede Folk ofte at ride eller kjøre over de ujevne og bratte 
Landeveie og Fjeldstier hele semti, ja, til og med et Hundrede 
Mil for at saa hans Urtemiddel. Trods denne Mangel paa 
Kommunikationsmidler spredtes dog Ryet om hans Lægemiddel 
over hele Egnen lige ind i Nabostaterne, Maryland og Vir- 
ginia. Kure bevirkedes, som blev Gjenstand for megen Omtale 
i Settlementerne. Jdag kan samme Lægemiddel, indeholdende de 
sqmme snndhedsgivende Egenskaber, der gjorde det saa berømt 
paa hin Tid, blive afleveret ved Deres egen Dor, naar Be- 
stilling indsendes pr. Post, Telegraf eller Telefon. 

Et Kabel Telegram fra Mr. E. Paget, East London, 
Syd Afrika, indeholdende Bestilling paa en Forsyning af 
Kuriko, modtoges nylig af Dr. Peter Fahrney se Sons, Chicago, 
mindre end en Time efter Affendelsen Den samme Eftermiddag 
blev Kasserne afleveret paa Jernbanestationen for at begynde 
den ti tnsinde Mil lange Rejse til hint fjerne Land. Saadan er 

Forandringen i lidt over et hundrede Aar. 
Dr. Peters Kurikos Ry kjender ingen geografiske Grænser. 

Den er en Medicin for hele Menneskeslægten. 
Salomo sagde: »Der er intet Nyt under Solen«. Det men- 

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

Aarhnndrede fiden, da dette berømte Urtemiddel sørst fik sit Ry 
som System-Opbygger og Sundheds-Gjenopretter. J hele denne 
Tid har dette Urtemiddel udøvet sit storartede Arbeide at helbredeJ 
og hjælpe lidende Mænd og Kvinder. Intet Tilfælde har været 

saa slemt, intet Qnde saa alvorligt, at ikke Kuriko har gjortgodt. 
Hvis De er blevet mismodig og trøstesløs paa Grnnd af 

mislykkede Forsøg paa at finde Lindring, saa fortvivl ikke. Fat 
Mod og Haab fra den Erfaring, andre har gjort, der har fundet 
Sundhed og Lykke ved Hjælp af dette simple Urtemiddel. 

Hemmeligheden ved dets Held er saa gammel som Fjeldenez 
det angriber Sygdoinmens Rod ved at fjerne udnyttede og urene 

Stoffer fra Blodet og Systemet. Efter at Blodet er blevet renset 
og gjort rigere, bliver de ædle Organer igjen istand til at gjøre 
det Arbeide, som Naturen kræver af dem, og der kan kun blive et 

Resultat, nemlig snnd, kraftig Helfe. 
Dr.»Peters Kuriko er ikke en almindelig Handels-vate. Den 

er ikke tillavet paa en ligegyldig Maade blot for at sælges, nien 

er tilberedt med den mest samvittighedsfulde Omhu og Nøiag- 
tighed som Medicin for syge Folk. Hver Flaske er, inden den 
forlader Laboratoriet, forsynet med et registreret Nummer, der 
er iudført i Laboratoriets Bogen Af gode Grunde sælges den 
ikke til Apothekere og andre, der er interesseret i Vmsesorliandling, 
men direkte til Alnienheden gjennem specielt ansatte Agenter — 

Venner og Nalioer, som De kjender og har Tillid til. For videre 
Ovlnsninaer skriv til Eile-Gerne 

En Moder-s Glæde. 

"Mrs. A. Weichcl i Euklid, Ohio, 
skrioer 21de Dec. 1908: «For nogcnl Tid siden ordrede jeg en Prøvekasse 
af Deres Kuriko. Den har sikkerlig 
frembragt en vidunderlig Forandring 
hos vor lille Gut. Da ieg førft be- 
gyndte at give Barnet Kurito, var det 
aldeles hjmrpeløst Gatten er to vgl 
et halvt Aar gammel og kunde ikke 
bruge sine Fødder eller sin venstre 
Haand, og Lcrgerne sagde, han vils 
de aldrig komme til at gan. Jeg hax 
givet hmn næften det helesaf PMB-» 
kassen, og Resultatet er, at han kan« 
bruge sine Føddax og til min store- 
Glæde begynder hcm at goa. Han 
kan nu ogsaa bruge sin venftre Haand 
ligcfaa godt som den høire Det er 

vidunderligt, hvilken Forandring De- 
res Medicin har gjort paa ham. Der 
er mange andre ber, som i Ligbed 
med mig bar givct en Masse Penge 
til Lægerne, uden HjæIP, og alle vil » 
nu gjeme gis-re et Forsøg med « 

Kuriko. 

Undflap Kirurgcns Kuiv. 

Mr. Emil J. Strandberg i Deer 
Brock, Wisconsin, skrincr under Dato 
18de Januar, 1909: «Jeg har haot 
Agenturct for Tr. Pctcrs Kuriko kun 
en kort Tid-; men den er allerede 
kjcndt overalt forn en prægtig Me- 
dicin. Den har allercde kureret man- 

ge, blandt dem min cgcn Faden Han 
bavde et ftygt Saat paa Overlæben, 
og Lægerne troede, det var Kræft. 
Den Medicin og Salve, som de gav 
ham, Ijjalp ikke nogct. Tilfidft sagde 
de, det end-ste, der var at gjøre, var 
at skjære af Læbcm men Fader vilde 
ikke lade dem gjøre det. Han sluttede 
da med Lægerne og begyndte at bruge 
Kuriko, og mcerkcligt, som- det synes, 
blev Saaret paa Lcebcn helbrcdct, ef- 
tcrat han havde brugt to store Fla- 
sker, og han var en frisk Mund igjen. 
Knriko hat visselig ikke sin Lige som 
Medicin.« 

Specielt Tllbud. 

Hvis der ikkc er nagen Agent 
for Dr. Peters Kutiko i Dctcs 
Nabolag, og De ikkc tidligcre 
hat brstilt nagen, kan De faa en 

Prøvckagfc indcholdcudc tolv 35 
Etat-; Flafkcr for dcn speciclle 
M prisz ·"2.00, 

Dr. Peter fahrnev sSous Co» 112-118 So. Amme K«eg-9Thicago,1lll. 
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bei-U fru Vriendsrruir kllled hanc er 

en god dunst« Mund Hauer liederk der 
iill made Ekiul rnm sit Zinde1aq. 
Teil winte, der sit sit Vanejunr i 

Osterwret du Erinneru- erd 
lmendte furrmtidr der it"t·e siden. nien 

numtle nu lmfle under fes-: Eriqdum 
neu. Un Flan- af liekined l() Vugmi 
H M Tel FUDHIWUAWC lcdlililsde 
lmin til lmnid sidi1l-.Nerilesled. Lin 

»x·imiile Jetiis XI Eeeberq tutide nied 

’«’T;itresik1e—:-: »Ou« Hier-de, tmud lmie 

;l«uiir e.« 

) Bovlniid. — Trofast Fulgeskab i 
Liv og Tod« Teil 22. f. M. dode 

lBIcnde klieiisluiid den Angri- nf Von- 

lliind efter tre Alard EindnnL oq 
den Li. s. M. er lianis niunxiemiriqe 

lL"rile-dfkix1rsr·i11de 
kllcarie, seidt Juliu- 

sisn, ligeledeszs bleven lrienifnldt, alt- 

snu kuu to Tage efter sin Majas 
Vortqu De to, der i jun munqu 
Aar kirrlig liar lwldt smrmien, bar 
scaledes ogsaa trofast sluitet Fig-hie- 
sfab paa den sidste Reise. 

Skcrrbtek. —- Skattcn stinkt J 
Fjor udtalte Lundmad Verlusten at 
Kredsudgifterne ikke vilde blioe for- 
lrøjede forelølrig. Derfor lwgførtess 
disse Afgifter det liervasrende Kom- 
muneregnfkub nied stimme Zum som 
ferhen, nemlig 5000 Mark. J det 

»forløbne Aar bar cherluek Kommu- 
rie iniidlertid alene muuttet udrede 
2000 Mark mere til Kredsen end 
Auret i For-tiefere Dette bar iaen 
lmft til Følqe, ut man lmr vceret 
tvuuqet til at forliøje Skiittem beil- 
ket nuturlikwis vaskker mequ Mis- 
formzjjelsef 

De Erriliedsiiiasiid, Landrmiderne 
Ilskmwe ou Verlieren der san rneget 
bar bidruget til Kredsgældens For- 
øgelfe, er imidlertid reiste dereLi Vej, 
men Befolkningen er bleveu tillmge 
eg maa betale. 

-—Jldc nnvcndt Sparsammeligth 
En Embedsmand her i Brien, der er 

bekendt for sin overdreone Sparsam- 
meligl)ed, kom i Fjor til det Resultat, 
at det kostede for meget at faa sit 
Flæsk røget i Skasrbæk Hart ftillede 
Forefpørgsel om Prisen forskellige 
andre Steder og erfarede paa den 

Maade, at der i en By pack Østkysten 
boede en Mand, der paatog sig at 

røge Folks Flæsk billigere. Embeds- 
manden sendte derfor i· Aar fine Sri- 
neskinker med Toget til den paagæl- 
dende Adresse og glædede fig ved 
Tanken om de Penge, han oentede at 

spare. Det Varede dog nogek lustige- 
fer han fik de røgede Ting tilbage. 
Hun forespurgte derfor paa Øftknstem 
livor Skinkerue blev af, og ftk det 
Svar, at de var affendte for lanq 
Tid siden. Det viser sig nu, at de er 

bleven stfualne paa Veien bertil. 

En Artikel af cn tysk Pmst. l 
cft uiaendriveliqt Birke- 

liglsedsbillcde. 

For noqon Tid sidcn meddelte 
danka Blum-, at den tnsfc End-stie- 
neste i Hørnp paa Als bide munt- 
tet oplsøre af Mangel pan Deltaqclsa 
Demn- Efterrctning blev straktJ sont 
inange andre foisimnsket nf Fortissi- 
ningsskrilmntcr og sendt Sud paa til 

store Dagbladc sont et Bein-:- for, lwor 
ilde Tyskhedcn var stedt lscr i Nod- 

slesivixL og lwilkist Freinskridt Dunst- 
bcdcsn ajnrdc, sna sclv Konsistorieti 
Kiel var nødsagot til at bøjc sia for 
Tanskhedens Kran. 

J denne Anledning indchulder 
,Rcicbsbotc« for den 1-l· Febr. ful- 
gcsndc lasrcriqe Artikel nf Prasstcn i 

Hør11p: 
»Amt« Inangc Prccstkr i Vord- 

slesvig unser det for ntilbørligt, at 
dcn politiske »Tyske Foreninq« blan- 
der sig i kirkclige Anligncndcr, som 
bog aldeless ikke angaar den, naar 

de fleste Præster i Nordsleszvig sum 
bekender at Vasre tvske Musikd, aabmt 

bævder: det er en unatnrlia Tilstaud, 
at dct Sproq, bvori Religionsnnderi 
visningen i Hovedsaqen givein i vore- 

Skoler, og lwori Gnds Ord forkyn-E 
l 

des i vol-is Kirker, ikke oklsaa læres. 

i Skalen, naar det kristcliqc og kir-. 
kclige Lin sknl Vesdligclsoldcs, —- vgl 
det er det danske Sprog ——, og naar« 

de af den Grund beder um Jndførel- 
scn nf dnnsko Sproatimon san nd- 

sssrøjtcss Mistasnkeliqqølseiscns oq 

thatnlelscnss Gift i rint Maul iniod 
dem. 

! 

Hund Opbasvclsen af den tnske 
IGUdstienvstc nngaar, sont bar været 

indført her i to Aur, da ligacsr An- 

,-—- 
-- —- 

ndninkien til Oplneuelsen ikte lidis 
Damit-me der stet intet hat« haft at 
eure nnsd liele denne Jan oxi 
lnsenL der pausmar ander, Einer nied 
tiicr uden Vidende llsandlwds Un 
::«·1tnt·lj-,1dis:s heller itte liess det tun 
Urler Innifinnrinnk sont er lrssnidt i 
Ftixinien fin« ).ii1«t«e11—:i un denis Tje 
Ante-J Ære un Vierdixihed deritndd 
nager dei ene en nlene hinz- de tuste 
Sinsaziere nnn lnir ladet die-se tust-.- 
(«")nds:stie!n«snsr saa det dadrlinfte 
Eini. Inan tan twnte sin. Zagen fin· 
lxuldesx jin jnaledeszz 

Ret« rinelia to Aar siden indxnin 
IS Ilikedlennner af Tliieninheden net-, 

et Bdnstrift unt Jndforelse nf Hi In- 
fte Onidistjenestetx De paastnd, at der 
lirsede lienved i« tnsttalende Fami- 
lier i Zaum-L on at Jndferelsen af 
lisite bindszitjenester derfor dar nderft 
nndvendia. Denne Paastand var ika 
fand. Der var knn seks Familien 
Naaftanden indeholdt tilliae en gron 
Fortuerinelfe iuiod mig. Tlii der- 
sdm det kiavde dæret sandt, hande- 
ieg sei-sinnt mit Einbede paa det gro-l 

’Veste, idet iea ikke havde sørget far« 
at Gndsz Ord blev bndt disse Inanqu 
tysftalende Fatnilier paa deres Pia-l der-zumal. Blandt Ansøgerne var der 
nonle tro sisjrkeaasngere; men Inange 
af dem er desinerre saa ukirkeliael 
it de end ikke konnneri Gnds Husss 
M de siskistucs sum-te schkigdage,s 
tnen i det bøjefte ved Vearavelser.l 
Da de fleste af de Ansøqende des--l 
nden bavde Dansk til ModersncaaLl saa antun jea fra første Fand ati 
Besøget Ued de tuske Gndsjstjenester 
vilde blive daarligt Allerede førl 
Andraqendet blev sendt inni, bavde 
jeq aflioldt flere tnfke GndstjenesteH 
on ;1jdrt meget bedrøvelige Erfarin-" 
Ack. X 

kliiedensz ntan i Nordjleszvig begun- 
der med tu elleri det bøjeste firel 
tnste bindstjenesteix foreslog jeg, daj 
san Inanae Personer bavde nnderskre-: 
ret, at disk iudføktcs scks tyskc Gilde-i 

sisp » 

tjenester. Te mig overordnede fikti- 
tige Lllltnidiglieder gav i Febr. 19072 
Lskdke tir Afiwtdecscu as disse Guds-! 
tjenefter. Paa to Søndage skulde der! 
viere Skrijtemaal og Altergang· Jeng 
sendte Formanden for den stedlige 
Afdeling ask Den tyfke Forening, som. 
stod opført i Spidfen af BønskriftetJ 
en Fortegnelse over de tyfke Gabs- 
tjenefter og bekendtgjorde det altid 
Søndagen før fra Prædikestolen, nam- 

der skulde være tyfk Gudstjeneste,. 
ligsom jeg ogfaa altid Ugen før i 
rette Tid bad det tyske Vlad i Stein-- 
derborg om at optage Meddelelfe 
derom under de kirkelige Efterret- 
ninger. 

J de to Aar blev der nn tilbudt 
tnsk Llltergang fire Gange. Men ikke 
en Sjasl bar nonen Sinde deltaaet 
deri. Da jeg niod Udgnnaen af Nov. 
Maaned indgav Veretnina dernnh 
ti: det tonaelige Konsistorium bade ; 
ingen (Liaardnmnd, inqu Kaadnens 
innen anniand innen Fifker, inaens 
Oaandtnerker nndtaaen en eneste, in? 
gen Arbejdsmand imdtaaen liaele- 
des een eneste taaet Del i en tnfk 
Sindstjeneste Af de 48 Ansøgere hav- 
de fornden Lasrerne knn fix-c- vceret i 
Kirke da det endda knn een enkelt 
Gang. Paa en Pinsedaa mødte min 
Tatter, Inin Tjenestepiqe, Førstelæ- 
rerens Piae og en fremmed Malke- 
ragten Jeg boldt saa en Pitifeprce- 
diken for disse fire Mennefker. 

Paa 10. Søndaa efter Trinitatis 
tan to Piger fra Egnen ved Fluts- 
lmrk1: den ene tfente i Sonnet den 
enden var i Veføg has den første — 

Eøfteren Jea prcedikede for disse to. 
Fetiitetide Sandaq efter Trinitatis 

lickendtniorde ien fra Prasdikestoleni 
under Overvcerelse af fsere Verfonenx 
gt der nwstc Skmdqg viidc dritte boIdtH 
Søftprcediken paa T1)fk. i 

Der Inødte ingen. Med uforrettet 
Sag maatte jeg gaa den 11Xz Kilo- 
meter lange Vej tilbage fra Kirken 
til Præstegaarden Hvor var Ansa- 
gerneP Det bavde vist fig, at den 
l·-ele Vønfkriftszsag kun havde vceret 
en politisk TilkendegivelseI Medde«el- 

sen din, at der var bleven indført 
tnsk Gndstjenestei Hørnp, fremkom 
tiffeiitlig, inden de kirkelige Myndig- 
lieder, sank dog ene og alene er be- 

nmndikkede dertiL havde imffet no- 

tien Afgørelse 
Men Kirken er sandelin dog ikke 

til, for at den skal gøre Hovtjeneste 
for en politisk Foreningk 

Da Kirkensti Gaver paa den Ineft 
tn11«ø1«e11de Maade blev rinqeagtede, 
san de kirkeliqe Iliiyndigbeder fig med 

Beklagelse nødsagede til at ophceve 
de tuske Gudstjenester. 

51000.00 
hin-s sorsstslsresr for Sinnl- 
lI(-(1(-1t skimäcllg Stil-status 
ther- inlvs i Nach-n. Indus- 
tmstlxs km Ringen as 

case-met z» 
Wakeng 

L tto B c u c f, Eozsnepmssr 
S et medfplqendc Bch jlriner Pa- 

sior Bruch 
»Vi Prasster buch« unt Male fua 

iunslu Eurnqtiutciz ou stimmt fur- 
1s11ftiqt Tllkemtesfc nma doa i11drøm- 
mu, at vor llnqdom ikke fordnnskcsks 
rud, at voro lonulo tnske Lwrercs ai- 
Ver Bønwne lidt lludcrvisninq i det 
dunske JOHN Mcn da dette ikko skcr, 
sonder Wange Fnrældro del-es Vørn 
til Dantnnrk, og der fordanskes de. 
Tot vildc ikke ske, dersom de blev 
ber. Stærkt ophidset over, at der 
ingcsn Undervisnina gives paa Mo- 
dersmuulet, begyndcr Befolkninqen 
rnndt omkring at byqae Frimenig- 
bedskirkcsn Vi Priester man lide 
buardt derfor.« 

Mave-Forlegenhed. 
Alt Manebcsvær fm slct Fordjjelse 

forsvinder i kort Tit-. 

Enhver Familie her burde have 
Diapupsin i Huset, da enhver kan faa 
et Anfald af slet Fordøjelse eller an- 

det Mavebesvær naar sum helft, 
Dag eller Nat. 

Dette uskadelige Prceparat vil for- 
ksøje, hvad De spiser og faa Bugt 
med en sur Mave i kort Tib. 

Deriom Maaltiderne ikke frister 
Dem, eller hvad lidt, De spiser, sy- 
nes at fylde Dem, eller det ligger 
scm en Klump Bly i Moden, eller 
De har Hiertebrynde, det er Tegn 
paa slet Fordøjelse. 

Bed Der-es Pharmacift om en 50 
Cents Æske af Pape’s Diapepsin 
og tag en Triongel efter Aftensma- 
den i Aften. Jngen sur Opstigning, 
ingen Ræben fra ufordøjet Mad vil 
mærkes, ingen Gas iMaven, ingen 
Kvalme, Hovedpine eller Svimmels 
bed. Alt dette vil forsvinde, og des- 
nden vil der ingen sure Substancer 
vcere tilbage i Maven til at forpæste 
Aandedrættet med kvalme Dunster. 

Pape’s Diapepsin er en sikker Kur 
for alt Mavebesvakr, fordi den taget 
fat paa Deres Føde og fordøjer den, 
som om Maven var sund. 

AktugL promt Lindring for al 
Deres Mcwebesvcer venter paa Dem 
bos Der-es Druggist. 

Disse store 50 Cts. Æsker inde- 
bolder tilstrcekkeligt til at kurere et 
Tilfwlde af Dyspepsia eller selt For- 
døjelse 

(Avcrtissement) 

Mr. T. P. Hin-dy, lnsis Billede staat- 
over disse Linien er Kandidag kor 
Oounty-I)ommer for Racine By og 
County. Han er en dygtig sagkorer, 
der nyder den hojeste Anseelse, og han 
er jndo for at- bevare der frie Amerikas 
Rettig-bedien Mr. Hardy holder paa 
hyppig skiften ak ossentlige Embecls- 
mænd, hvjlket er den sande Teorj i vor 

Regeringskorn1, da lang Tjenesteticl i 
otkentljchmbede kan kore til en monar- 

kisk Regeringskorm. Dekkok anbekales 
Mr. Hardys Kandidarur paa bedsto 
Maade vod Valger den ste April 1909. 

Konfirmationökort 
Nyt Oplag af særdcles imuks 

kc Kott til Konfirmationcn. Ophces 
vede Blomster i forskellige Farver 
og trykt i Guld. Fint dekorerede 
Blade indcni med Vers passende til 
Anledningen. 

10 — 15 — 20 Cts. Stykket. 
Dauish Luth. Publ. Haufe. 


