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Modstanxdsevne Dyreforitg har visi, 
at det væfentligt findes i Central- 
nervefystemet, særlig i den nedre 
Del as Rygmarven Log er det ogs 
iaa paavift andre Steder i Organis- 
men, færlig i Ræfeslimhinde, Næsei 
tret og Spot, entelte Gange ogsaa 
i Spinalvcrske og Tarmens Lyms 
fetirtler. Smitstoffet er meget mod- 
standsdygtigt over for Fäuldse og 
Jndtørring ou taaler lasngere Tids 

Opbevaring i (S«-1ycerin, tilintetgørcs 
derimod let af Barmen og Antifeps 
tika. 

Tot fknl hanc vist fin, at Sygdoms 
men er sccklig hyppig i Skomagers 
familier, hvor Fodtøj fra angrcsbi 
ne Familin Var vkrret tildsieparati.on 
Fette kan indes paa, at Smitstoffet 
sandte-I i dct vod Fodtøjct has-Ich- 
de Erwde 

Vørnelamlnsdrn m· i vTinc typiske 
Forum- cn Horn-get Vørnesygdom 
Dog er Varncnldcsrens Ouervasgt 
mrgkst soc-Heilig i do forfkcllige Epi- 
dmnicr. Tot tmmäiqc Centralnerves 

system man lussidde on ringen-Mod- 
ftandiswnc end de vokssne43, thi det 

most vinchldcnkc 31mmen, Lam- 
111clEcrnk-. fu«-m- nsqjort Var-uralde 
til. 

Enqdonnncsn cftcsrladcr Uimodtas 
aeliqhed boadc issms letters on eftcr 
Gast-Mk Tisfaslch Etmdommen op- 
trwssrr Insrliq Zonnner nq Efters 
our san vol sporadiskv Tom evide- 
mifke Tilfasldc Aarfaqcr. Tom be- 
virfcr fnssrrx ;lI.’odta-,usliqbcsd, krndrs 
ikket Tom Umcl er drt 5unde og 
msfe Parn. der stimme-D 

Putnsntmsms tmr altid bog-Vital- 
indlaxmcix as .x,?sen·1)n til Jsolekrins 
gen, om end de vistnok knn » smits 
tosurlisss i E End-summan førfte Sta- 

dimn 

W 
s 
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De jydlke JudkesMissiouæters Ef- 
teraarömsdr. 

»Kr. Dabl.« af 25. Okt. fkriver: 
Eftcr en Altergankj i Brorsonsskir- 
km, Københavm om Formiddagen, 
lmor Postor Kold boldt Skriftetas 
len, samledes de iydlke Missionærer 
tut-d Prwftcsn Bymissionasrer on en 

lnsl Tcsl Medlcmmcr fra Mcnighedgs 
samfnndene til Forbandlingsmøde 
om Eftormiddaqen i Kirlens Istpr 
Her indlcdodis Mis7iotmsr Ørum 
Løalføn on Jakobfrm Købcsnlmvm 
on Forlmndlinq om Emnet: »Tro- 
lkab i Tleneften«. 

Der blev talt om, hvilken Rande 
det var fom Gern-us Tfener at tjene 
den Moniqbod, der var købt med 
lmns Mod, og lwilket Anlvnr det 
nat-. Dct afnldt om her at give Ast 
pna «1·i«a foln, at visp Menncssker bort 
fm lla felv ben til Herren oq bang 
Nnadcssord at nqte paa, at Troska 
i Gewinnen ndndtil maa vcrre knvts 
M til Troskab i Forboldet til Mud 
indadtil at tser im i lin Forde- 
redol5e. tm mnd den bellims Skrift 
on tm i Lønlammerlivet nie-d sin 
Gnd Tot kommst ikfe an von Tie- 
nmsns Eimer-, men Van. om ban vll 
lade ffa bmnes of Tin Herre. « 

Tit Troslnbcsn i Tivncften i Jn- 
dresMisfion bist-ist oqfem dvttc at 
ans-I Nat von den Naadmnvcy Her- 
ten bar givet Missionsfolktst i Tan- 

.nmrk: Ennmrbcsjdri ntcsllvm Prwftcr 
nnLasiJsull Pan den andenEideuns 
M onst-r nmn tidt: ,,Glid vi bande- 
drt I«n.1dnn!« 

Te Vmsftcsr on Missioncrrck, der 
Um· Famil-Ist Deo Forlmndlitmen i 

»Na-up lmndc vifmul alle en nn FI- 
1««:,« as at der var Grund til Tak 

l 

Hold den lillc varms 

Musik«-n «-« Modus litt-»li- from-- 

I.:«- lsmussll til «-n ..l’·-rl·s«s-li«n" 

mgfri «l·1(-l«-;isnil(sr til nf tat-zi- 

Knlcltsn al« VzisrplscsL nier lnm 

klsisilosr sit. linm nf (-lli-r pau. 
Til mulns Ticlcsr kan Äppamtcst 

l«l«x-tt··s til ssn mulcsn l)(-1 us Hu- 

Hist, lnsms Var-mi- l«-l»ivtss. Den er let at klyttes og nltid parat 
tii Brug. Ninu- slcsts csngang er kyldt med 01i(-, brukndcsk den 

9 «l’im--t-. Muts lieh-wer knu at Sttstte en Tusudstik til. 

..’l’l«« Pisrthistiun » ndstyket med en autmnutiuk flammt-— 

spruer (l·-t- hindnsts Vasgcsn i at bljve skrusst km- Imjt »p. 
Dunst- ·«1- list ist« Hist-IM, nam- mim vil ten-(- Vstsgen 

l’(1.s;t.«x-nii i til-m lcmxiljis eller staalkulør med Nie-last Pur- 

sirissgs-I·. Hm- hus handle-nie alle- Veszncs, ellcr Akt-is »Mir 

Kam-lup- til Insilkist sum holst Agentuk fut- 

v- 

staudarcl Oü Compsny 
(lacorpokate(l) 

,,DAN8KEREN« ou ,,N0RDEN«.H 
OF 

»Um-den« to Gang-e munde ...................... 1.25 
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,.Danskeren" to Gange ugentlig .................... 81.50 t 
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DÄNISU LUTII. PUBL. PURIST IMM, MBKMKQ 

Jul-;.sftjerncn 19U 
Udftyr smukkerc end nagen Zinde føk. Jndhold lsdigt som 

attw 

lldtommrr iAar eftet fpcsciel Ovcrenslomst Ljdligisrks end- swdi 
vanlkgc og vil kunnc naa ud til enhvcsk l god Tid. 

Jndgiv Bestilling oed fsrfte Lejllghed til Dei-es Præst, Ou- 
sets ticrrmeite Agent eller direkte til os. 

Dan.Luth.Pul-1.Houie, 
Kommissionæk for Amerika. 

W 

for, at Danmark har haft sit Sten- 
lille. 

En falleret Folketiugömand Fol- 
ketingsmand P. Biene, der er er- 

klceret fallit, havde i den Anledning 
faaet Zilsigelje til at made paa SM- 
dre Birks Montor paa Carit Etlars 
Bei, men mødte ikke 

Fogedretten afsagde saa den Ken- 
delje, at han jkulde niede, og der 
blev den 23. Okt. jendt Politi til 
huan Volig for at afl)ente hom. 

zolletingsmanden protefterede 
inndlertid mod at følge Politiet un- 

der Hennisning til den Beskyttelse, 
han nyder som Folketingsmand 

Denne Motivering blev taget til 
Følge og Fogedforretningen stand- 
fet. 

Under 25. Okt. læses videre: 

Sagen med Gældsforføluelsen 
mod Folketingötnand P. Bierre hat 
vakt stor Opsigt 

Folketingsmanden fiIgte den 24. 
Okt. at faa Sagen ordnet sanlede5, 
at hart-J Fasngsling bliver und- 
gaaet san havde i Nigsdagen en 

wttference nted ndgle af sine Ven- 
ner ont Sagen, og der blev derefter 
udstedt et officielt Dementi af Rygsll 
let otn, at hnn agtek at nedlægge 
sit Mandat. 

Det dreier jig om en Fordring 
paa 800 Ell-» med Omkostninger ca. 

MOO Kr. 

Funkt- i Kirkcrn Knltnsminifteriet 
lmr sendt folgende Eirtnlreke til Bi- 
skovverne: l 

Af Lager-, der i den ienere Tid 
har foreligget for Ministeriet, frem- 
gcmr det, at Afkwwlfen af Spelkgss 
inuaiet oin Yldgang til ved Vegrcweli 
ier naa Foikeiirkens siiriegaarde el- 
ier ika deng Alirker og Fianeller at 

tin-que ansr nndertiden lmr gi- 
net Vlnledninq til Missteinning i 
iaadannc Tilfaslde, hvor Afaørelien 
irte trwffeiis i Alteer af et i Hen- 
hold til Lov oin Brngen af Kittel-ne 
as 15. Mai lWZ § 13 fastsat Requ- 
iativ, oq hvok derior Afgørelien ef- 
tek Lovgivningen tilkoinmer den fun- 
qerende Præft. 

Jdet Ministerict man anie det for 
meget øniteligt, at Uoocrensziitems 
nielier i denne Anledning iaa vidt 
ninligt ssges nndgaaede, jlal man 

antnodc Deres Hsjasrvaskdighed on- 

at ville tilkcndegive Præstekne i det. 
Dem betroede Stift, at Ministeriet 
itke tan anie det for itemmende 
med den Udvikling, der i Nntiden 
er foregaaet paa dette Omraade, 
dcrfor heller ikte med Henfynet til 
Kirtcns Taro, at Prcesterne modiæti 
ter iig Medtagelie af Faner —- f. 
Ets. Vaabeiibrødrenes, Forivarsbrøs 
drenes, Fagforeningernes eller an- 

dre Foreningers Faner —- ved Be- 

gravelsfer. med mindre den paagcrli 
dende Fano enten ved sit Udfeende 
eller ved det, den inmboliierek, er 

eqnet til at forarge eller forftyrrc 
Deltcmerne i den tikkelige Hand- 
linq. eller iastiigc Forhold, navnlig 
PlodsmangeL i tiedkomniende Kirke 
ellek Napel bindrer Fanens India- 
relie i sammt-. J sorigt vil Pras- 
fterne vedblivende tnnne Mech, at 
Tliladelien til Faners Medtagelic 
isqu hos dein i betimelig Tid sor- 
inden Veqravelieng Foretaqelie, ie- 
ncsit Tagen forud. 

Med Heniyn til Adganqen til Kir- 
tens eller Kapellets Udimykning ol- 

;ler til at beuge anden Muiit end 
Orgelspil i Kirken (Kapellet) eller 

Hnaa Kirtegaarden geklder tilsvarende 
»:lieqler iom for Faners Medtagelse. 
i Det vil dekhos være iærdeles øns 
Jskeligt, at der i Tilfaslde, hvor der 

findes flere Præster i et Sogn eller 
ien wiiøbstad trcefies Aftale melleni 

idisie om ensartet Optræden i de okns 

ihandlede Forhold, og at den sauledes 
trnfne Aftole bringes til Menighes 
dens Knndikab. 

Mund- og Klovcftpgen 

Rot Tilfasl ldc paa Simlland 
Forsikringm 

Kobenhavm 2—l. Oktober. J An- 

lednitm af et Tilfcelde af Mund- 
oq Klovesyge paa Flakkebjem Mart 
bar Landbrugsministeriet i Dag. 
erklætet Flakcebjerg Sogn for fast- 
ligt affpærret paa Grund af nasan 
te Syst-any samt forbudt Udfarsel 
af levende «Kvæg, Faar. Geder og 
Svin m. m. Iaavel til den wrige 

— 
——-——.-—-—-— 

Dei nf Land-It iom til Udlandet 
fra følgende Sogne: Flakkebjerg, 
Heim-, Gimlinge, Faadrup, Skor- 
pinge og Hyllestsed, alle i Sorø Amt, 
samt paabudt Pasteurifering af 
Male bekundet Fløde, sskummet 
Mcelk, Iiærnemaslk og Balle fra 
Mejerier i de ncevnte Sogne. 

Stielfkør, 24. Oktober. Den Be- 
fcetning, i hvilken der er konstates 
ret Mund- og silovesygseh tilhører 
Onsnmnd Jørg. Nielfens Enke paa- 
Flakfebjerg Mark og bestaar af i 

Wer, 1 So og 8 Sonn som alle er 

beordret flaaet used. 

Horiens, 2-1. Oktober. Reprces 
fentanter for Midtjyd7k Mejerifore- 
ning og for Horsensegnens Landbos 
foreninger bar paa et Møde her i 
Tun vedtaget at oprette en For-«l 
sifriimsforenitm for Tab ved Mund- 
oq Klovsyge Der vedtogess Lode- 
og til Formand valgtes Midtjydik 
:lIiejeriforc-nings Formand, Proprie- 
tret Peterien af Aastrupgaard 

.siolding, Zi. Oktober. Syd- 
jydsk Mejeriforening holdt i Tag» 
et Mode i Kolding, hvor det ved-« 
togests at danne en Forsikringsforei· 
ning mod Triftstab ved Mund· ogs 
kae71W-. Foreningen trceder i 
Kraft, iaa snart der er tegnet et« 
vist Antnl Tyr, hvilket ital væres 
stet inden den 10 November Foresj 
ningen ftaar under Sydjydt Mei- 
en ifredst Befmrelfe 

Nykøbing F» 25. Oktober. Veteris 
Im-rf1)sikus3, Professor Bang har i 
Tag konstateret Mund- og Klovjys 
qe i Besætningen paa Korielitze. 
Venetnktmem der bestaar of 250 

Kreatnrer, tilhører Forpagter Nrøns 
nenanrd Politimefieren hat« den-f- 
ter beordret den fwklige Affpærrinas 
Jst-afttrceden for Sande-r Alsleos 
Zoqns Vedkommende. 

Tyfugtilfældene i Viborg. Fund- 
l)ed—5t"dmmi«:sfioncn i Vilmrg aflioldt 
den Zi. Ottober Mode efter Anmodi 

njng af Vcstyrelsen for Handels- 
furcniugcm der ønilcdc at faa en 

lldtalelie fra swmmissioncn ang. de 
ianitære Forhold i Byen, særlig 
med Henlilik paa de for Tidcu fores 
faldne Tilfwlde af Tyf115. 

Foreningen agter nemlig at ind- 

qaa til Forivarsministeren med An- 

dragendc om, at den paatænkteOvers 
flytning af det indkaldte Vinters 
mandskab til Aarhus man blive op- 
g?vl"t. 

Simdljcdslommisfionens lldtalrls 
set gik iflg. ,,Viborg Etifts solltet-F 
ud paa, at der itke er anmeldt no- 

get nyt Tilfwlde af Tyfus fiden 
Fredag den 20., at Sygdommsen er 

optraadt under mild Form, og at 

Tilfældene behandles paa Sygehw 
set med Undtagelie af to Tilfælde, 
der behandles privat under betrygi 
gende For-hold Sundhedskommisi 
sinnen ilønncr ikte rettere, end at 
der fan ikaffcs betrngende Knatte- 
rer for Soldaterms udcn for de smits 
tede Ejendoinmk i Viborg sog mener 

dcrfor at kunne anliefale, at den 
paatwnkte Overflytning of Mand- 
skabet opgioes. 

Et Andragisndc fra Viborg Han- 
delgforening om, at Wintermond- 
ikabet ikke maa lilivc flyttet til 
Aal-has blev den 2—1. Oktober til- 
ftillet Forivarsministerem Det er 

tiltraadt af Byens Vorgeri og 
Haandværkerforening. 

Dr. Cook holdt oni Aste-neu den 
2-1. Okt. det bebudcde Foredmg i 

swbenhavn i XOddsFellow Palascsts 
ftorc Sal, der var fluvendc fnld. 
Hatt modtoges med Larm og Piben 
og Klappen, faa det varede mscgset 
kenne-, indon lian fik Ørenlyd De 
Lysbilleder, lmii fromnistm var me- 

get smukku men da han from-visit- 
et Kort over iin Nute til Nordpos 
len, brød Publikum atter ud i mi- 
nutlanq Larm. Macht iluttcsdc paa 
stimme Maaden Foredraaet indeholdt 
intet fom helft unt. 

To Emka rftcsr sit For-edmg sknli 
de qcm fm OddfksllnnspPalæct til 
Hotel Phønir, havdo der 5amlet sig 
flere Hund-rede Mennoskesr. der over- 

daanedc hnm med raadne Æbler og 
Æa. Politiet effortcskodo Coka ou 
fmns Ledsagere til Hotexloh oa ef- 
ter at man havde anholdt en af de 
livligffe Demonstmnter, blev Orde- 
nen genoprettet. 

Blandt Demonftranterne var iflg. 
»Niget« Folkethingsmand Sabroe, 
der udfkældte Cook for ForbrydeV 
Jdiot oq W. 

« 

Af Vigtighcd for Julcu, 
Vi Inster, at enhver Læfer as dette Blad skal forstaa, at neben- 

staaende Tilbud qøres ikke for at tjene Penge paa diöse Uhre, men for 
at staffe os en Anledning til at sende Dem vor Katalog over forskellige 
Stags Julevarer. fVi gør derfor dettc Tilbud allerede nu, saa at en- 

hver kan modtage Katalogen med det første og i god betids før Julen 
indsende Beftillmg og faa sig tilsendt Julevarer og standinaviske Inte- 
mad, saasocn LudefiiL Juleost, Juledrikker, Julekonfekt, Delikatesser, 
Groccrivarer, etc. Ligeledcs vil der blive sendt Dem en fri Katalog 
over Smykkksr og Juvcler af furskelligc Stags, alt til laveste Partipr1- 
ser. Stort Udvalq af Legctøj for Juleklapper til Børnene. Scnd 
straks efter et Gulduhr ifølge nedenstancndc overmaade fordelaqtikxe Tilbnd, hporved Te vil forskafsc Dem alle die-se diataloger over In e- 
varer graues. 

Kun denne Gang. 
Dcttc elegante Herre Guid-Uhr 

Seudes til cnhver Läser af dette Vlad ved Modtagelsen af km 

W 

Drum Ansamin vifck et sf Lange-te· Dem er et 
»Dann-m Cau« tun-. v. v. i. Rassen vaq begqe Sitte-. 
Dem llvkek Mk Muth-Plaud« immer er Tuscer med 
It fleste bringe Uhr- og um hekfok Mc holder sla treuen Denk nbrek dkkimod «qo1d·flltkd«. D. v. i. Kasten e- 
flaak If get-Wut Meint hell igicnatm og bei-other slu 
Galdqlan faa lkenqe vck et noqei Wen af den. »Der 
tqqek unwillng ansagt Aar lsk et faaoant Uhr nun-S 
Id. Doktor Inn vi give Dem absolut Ginqu for 20 
sak vaq Kasten fpaveliom nimm-um Missetat kom- 
mt I mquqe iocittelliqe intutte Monstrh 

J- 

Denue Werg-uns- visek Uhnmtket i dem tmuttc mit. 
Uhkværtct er oben musøt ssuldt fammcnsat, vq st- 

inl og andre Dcle et flm ebne oq volkkxdr. Ortsk- the-we Unter Spindel, hxkkvct Evikatssfiæk aq« 
mai-« Nul. Beoste Kvamet lmkdet fvckiletivfig 

uvrletne er summte i en dovhclcikkactsndfatuitz 
vjv emajtletet Uhkskive mev merkst-lau kller fort 

tomcktle Emr. Et uvqtættet godt oq smm ils-M 
Iommn nmntekksqtmietotreettid. ubkvmtetsw 
vclfom qsimxarqntekes des-for vaa TO Aar-. Et III 
iom dem iætge euew for ZIZW tu 815.W. 

Dctte clcgante Dame Guid-Uhr 
Sendes til enhver Läscriude af dette Blad ved Modtagelseu af tun 

1 L MS T 
Dknne sites- 

ainq viket et of 
Lang-ne. Dem 
Dameahr er os- 
iaq et »Amt«-s 
Tafe« Lamme- 
uhk on ec tmoy 
imwan Stoan- 
fe, com Donner 
syneo om. Beq- 
qe Lange-te er 
«qold-flllkd«oq 
ttte »und-le- 

m··. Mai andre cru. de ums-at m gemgcnc Mc- 
tql helf i ieunem vg er ikte tun delq tmcd en ins-d 

lade alt-. Folgen but-, at qsfeme amv 
eholdck m inmm Insekt-tm iqa tktuqe du er 

sum mit-a II dem of vt qlvet 20 Unke- Gar-mit 
an den-. Dem kk Gev spat-, at uhnt er. Iom m 
r bar hefkkevet det. 

Dem er en 
lipt tatst-keck si- 
tcgninq of dem 
Dameuhr. M tm 
ladet vennk M- 
tegninq forflskke 

ok at det Kal 
alde lenkte am 

de fakitclliqe 
Dele. Tst ck et 
mcqet flnt vq M- 
tkn unmerk- sak- 
qcvemt t Gall- 
o Mich Aue 
II km et as stnt 

ætvkt Smal, ou 
alte blul oq 
Stntkk ek using- 
iiq missrt on imt 
volmk V Her 
Iokkkkl TM II If sskclllkckkc pas 20 Ack« CI Mk II 
dem letqu i Alminvelighed ist so til O20.00. 

! Vi soelgek et Herrenhr og et Damenhr, som ovensor bestrevet, til en Pris as 
« 

knn Votoo pr. Stylle. Det er lavere end hvad Uhrene koster os, sljont vi ljobet 
dem i starre Partier direkte fra Fabriken. Vi sordrer ikle engang, at de stal betale 

T denne laoe Pris, for Te har over-bevist Dem om, at det Uhr, De udvælger, er til 
Teresz sulde Tilfredshed og aldeles sotn vi hnr bestrevet det. Te behover derfot 
knn at sende os 81·0(), og Te saar Uhret tilsendt, undersog det, og hois det er 

tilfredsstillende, betaler Te de resterende 85.00. Er Uhret ikle tilfredsstillende, 
returneres det paa vor Bekostning, og De saar Teres Tollar tiltss1ge. 

Grunden til, at vi sælgcr disse Uhtse til en saa lav Puc, idet Vi lider et 

» stort Tab og paadrager os al Resilo, er den, at vi trot, at saa got-: sont enhvee 
eneste Lcrser af dette Blad onsker et godt og fint Uhr, naar det tun ernoides til 
en saadmt Spotpt«is. Mcd andre Ord, vi er siller paa, at vi stal erhotde Navne 
og Adresser i Tusittdvis, til hoilke vi samtidig lau sende vore 

k Nye frte PrtSltster over Varer 
« tilligented Katalog over sntnkke og værdifulde Prescntcr og derigjennent muligenz 

saa tnange stunden Vore Priølister indbefatter et stort Udvalg af itnporterede 
« standinavisle og andre Delilatecsser, ndvalgte Grocerivnrer etc» hvilke vi soelger 
-til yderst lave Priser. Det slal ligeledes bemerkst-D at Prislister saaoelsoat 
«Katalog over srie Presenter scndes Dein absolut srit og De paadrager Dem 
ingensomhelst Forpligtelse til at kjobe Varer hos os. 

Stein Deus Navn og Adresse pna nenenstaqenve Cum-am angiv hvils 
let Uhr De ensker og indsend Coaponen sttots til os samtnen med 81.00. 

For Læiere uf »Duustctcs« M Coupon til gen 20dc December 1911.I 
jLundin sc Co» 117.119 N. Etizabcty St» Cyikagp, Ja. 

Hcrvcd vcdlasggrsz s1.00. Jfølge Løfte send mig hvad jeg nebener har 
masrict uer ct birde til min Bcdøunuelse. Dct er imderforstaact, at hvis jeg 
ikke er suldftasndig tilfredø med Uhren kan jeg sende det tilbage og faa inin 
Dollar returncret. 

........ Herreuhr. .Damcuhr. 
Sirt et Kryds (X) soran det Uhr, De ausser. Skulde De ønfke begge 

Uhr, saa indscnd MJOU og vi stal scnde Dem Uhrene til Tore-Z Bcdmnniclsc. 
va Tores Nnvn on sinnst-nimm Adresse neun-for Eli-we tm full-e Dem vernimm at »an- Money 

Order ettkk at tmdk ketommmsdcrct Brei-. im- mdiend stmvelttnsn en Bahn-- Solln-i en qtmiavcliq Kompo- 
;.lm VI ankamen-, at dkt komm-r clqtiq item· how adkksfcret M os. 

INavn 

Postkontor ............ ................... P. O Box» 

Sim» .. ....R FWD »Vox. 
Stuide De Instr,atvi tun eudeie Dem voke Prisliftey Inn lau De is in 

bcnvttk nenne Tom-on oq i iaa ilfælve iætte et sinds i neune Imm, og ris- 
! tistckne icudes Dem trit, Piser 
I De, fom er bosatte i Chicago eller paa Besøg her, indbydes til at besøge 
Lundin ä Co s Lokaler, 117 N. Elizabeth St , nær Washington Boulevard, 
s» hvor De selv tan se de udlovede Uhre iaavelsom iaadatme Bote-, vi sauget-. 
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