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Fka Danmath 
.13 :I:.c.st: at 22de —24. JunU 

« zangfkfi vil blive aiholdt i 

.z;.»-;1Dcns.«denog:3die Juli. 

zmpqukutmec vev pro-en- 
« XHemdeHDrager er tfokgaarg 

zif««igning af Nodsoognr. 

ggprevaaroiuvlleeumsz Tcn 
,.-. spxtgkgiabrit i Aalborg fett-ede- i 

Irg- .Hiiiidi"edaat«Hjubilasnin. 
ssmpkpqr sit-des i dey Kirkc. 

Hemmt-n var if. »Thipt. Av.« Jst 

Hm kpdmende Brnd var 7:3. 

Wes-dingt. En Kone i Dan- 

h«1kisølgc»Skdb. Av.« i disfe Da- 

z zutllingerefter 15 Aar-s darn- 

kiszzteitad Hnn er 52 Aar. 

pcgi Haltet-lau Højres Hier- 
an er ined tilhøkende Trykkeri 
."« »;«,««» Jer. til et Aktiefelfkab 
lennand Nnmp i Spidsen. 
mht qf Bitt-. tfn Bolzniand i» 

se ttongerizlen blev ifslge ,,Nordj.: 
fu« den leide strikten ihjel af sineJ 
« Nu var faa nheldig at vælte en: 

k» psg nratsz faldt Sværmen overj 
titicdtc ham paa det ftrcrkkelig-’ 

e
- 

n 

jendomøauktlom Ringstcd, 
sprznni. (:lt. B.) ,,.Hmngaardcn«, 
Edi. Land, er idag ved fjerde Ank- 

niitaact Proprietær Eyber fotn n- 

kixszott Panthaver for 150,050 Dir. 

Isixxlicstnncer og Lmloftninger lt,- 
sci. 

anft Jagtforkning afholdt i- 

·«Zi-tczn. til Illin. Bur. igaarGene: 
.-.i«nnling i Wandern BaronRecdtz: 
:: italntd sig Njcnoalg sont For- 
::» lnnntil da rnftennnigt valgteiz E- 
-«..s«1dde«.lireiganrd til Wunder-Hien- 

Linrn var flagfntytket, Tclta: 
ili IlUL 

orfkicllcn. Folgende lokale Bran 
Wem paa Lollandszalsten Quil- 
Instit-l er der paa Kong Christoffel- 
Juden og nong Christian den niest- 
— Tor er den Forfkjel, at den for- 

sntc rollanqualster over Inn-, tnen 

innre satte Styr over Holland-Fal- 

dtkfkcnchus. En yngre Tyr 
viiolge ,,Lland. Tsagbl.« fotledcn 
Ahnen ndenfor et todt LIan i Rud- 

mz;. Ten lagde fig paa Siden og 
:.id1eirygtelige Begl, tnedens dens 

«Togterc raubte ont Hjælp. Tilsidst 
lerne- det at faa den ind i en Port, 

nagt-eben Wyoming-. tsn 

gMand, fotni nogcn Tid hat« haft 
itntelfe paa et Sagførerkontor i Log- 
« iordnftede ifolge ,,Løgst. Av.« for 
lcTage fideik, eftcr at noglc Mis- 

hedcr ved Regnfkabsfsringens var op- 
edc af Pr·incipalen. T et er nn lyk- 

ccs at paagribe Synderen, der i Lor- 
stlftes blcv fort til Lsgstmu 
Overtiselel paa Gjevferbai 
u. J Manngs käm en Vogn med 
theste til en af de private Operkjskfler 
AGjedserbanen, og first i det Die- 
tHestcne var naaet ind paa Sporet, 

erlebe Kasten, at et Banetog var 

eiNterheden. Hatt forspgte at ryk- 
tildage og dreje af, men det lykkedes 
ehelt; den ene Heft bles rarnt af Lo- 
motivet og nraatte ftraks dmbes. Ku- 
n og den enden Heft flap tned Streck- 
li- 

FIMICIU Sognepræsten fka Tra- 
blkkg psu Same-I P. H. Bech cri 
Mdtlgs afgaaet ved Dsdem 
—stlge Telegram til Ritz. Bur. er 

Mmtetherre, Baron P. Chr. Rosen- 
tnt«-, tidligere Eier af Balfkov ved 
MUS, ded i Skanderborg, 79 Aar 
mittel. 

fsislgcfcelegn til Ritz. But-. er 

Omerengraad, forhenvcerende Amts- 
rvalter Lehmann igaar Morgeg dpd i 

MZUS cfter lang Tids Svaghedz han 
sit-r steigen Overappellationsraad i 
Mig. 
Glubfck Hund-. To starre Hun- 
!:Jiødby, tilhørcnde en Landittand og 

»Und« iuriH, foretog forleden Nat en 

Mugt til den tret ved Redby beliggen: 
VJJ Nebbelnnde, hvor de i Foremäng 
vermidt to Faun-floka tilhørcndc 
anlldelerne L. Sntith og H J. Han- 

"s US ihielbcd 9 Latn og tj Moderfaar. 
Mode-Tyr- fandteg orn Morgenen lig: 

Vlldt oinlring i Grofter og Huller paa 

lltcsttcih de vorige af Flottene var jagne 
Utornniarkerne. Hunderte fandtch 

Esllldc nielletn de dode Haar og Lan-. 

Mist UT Hllndene vil felvfolgelig koni- 

V» 
Utbetale ckadcn, der af uoillige 

kntd ervnrderet til ca. IIOU Kr. 

DR Feinde J Aaret Ists-« begat- 
1ZEISUJEEUIthker fra Bcsløg sig en Af- 

crmund ptla Jagt i en Band paa Vec- 

TTUFLWQ Ved en nheldig Marmor-e 

W drtkiaaden og begge de nnge Jet- 

sende T« such De tnedbragtc et dam- 

mrdtiixoptletær Feierulf til Vesle- 

,onfmll Wende koftbart og udnnrrket 

M ekekssgtgyevekiu Tette gil« tabt 
nnde trods flttttg Segen ikke findes. 

f J —- 

s -. 

; Oeen et tiden ndtemt, og Stedet, hvor 
Ulykien stete. Forleden sksdkk jspkgk 
»Thift. Av.« nogleArbeidete paa Ge- 
vieret, eiter at det i nogle og tredioe 

Ast M liggtt gtemt paa Fjskdmg 
Bund. 

« 

J Giftctanskb Eil Utlg Dame 
skulde igaar mode sin Forlovesde i Oster- 
fsgade. Han kosn itte til Tiden, hock- 
for hun satte sig paa en as Bcnfme pg 
ventede. Hun hnode en Kukv nied fig, 
soui hun stillede ved Siden as sig pqq 
Wanken- J Kurven var der bl. a. 300 

Kr» sont sknlde brugeg til Jndkjjb as 
Udfkyt. Hun oentede og oentede, men 
den upreeeise Kjeereste kom itke. Satt 
kkjsts hUU sig og gik utaqlmodig skem og 
tildeige i Alleen og —- glemte Larven. 
Da hun endelig desluttede sig til at gaa 
hieni, hustede hun paa si» ttdftykstat, 
oendte tilde-ge til Beute-i, men —- Kut- 
ven var stjaetlet. Fortviolet henoendte 
hun sig til Politiet, men det er hidtil 
ikke lykkedes det at komme paa Spor es- 
ter Tyven. (,,Politiken« af 28. Juni.) 

Fund-n Scot. Da Hustnand og 
Mater Spreu Kuudsen i Kunde, Haj- 
sel Soin sor nogle Dagc siden arbejde- 
deisin Mose, fandt han isolge »Beste 
A. Flkbl.« en Skat as gammelt Solo- 
toj. Ten var nedliigt i en sort Jude- 
potte, der straks gik i Stykter ved Bere- 
relsen. Ellerg var lsijenstandene ret vcl 
bevetrede. Der vari Gryden l Solv- 
bceget·, bnklet tned Fod og nted Indstrist 
Kiersten striftenodatter, Ant«:-tallet titu- 
deligt; l mindre Solvlnrger uden Fod 
eller Solvskaal ined to Hnnndtag paa 
Siden, den ene sormct sont en Knop, 
det nndet soin et Blad og tued Jndskrist 
derpna Hi. H. S. ; lnngs Bergerets Rand 
stod en Hindstrist paa Tydst as gudeligt 
Jndholdz 7 Ucegtige, gmnle Seit-wisc- 
slkcr, kortskastede og runde Qtoppm rund 
staftede og nied sorskjellige Naoneind- 

skjcrriuger; 55 Soloknapper as Ot sor- 
skjellige Slogsz 16 Ostener eller Ringe 
as Sold og 80 ftore Selvtnønter, nok 
san store sont vore gantle Specier, 
as sorskjellige Slagg og Alder, danste, 
svenske og tndske, de danske med Jst-ede- 
rik den Wette-, Kristian den 4deg og Fre- 
derik den stdjes Brystbillede, de sidste nie 

get lidt slidte; de tydske var sra Ham- 
borg, Saliburg og flere Steder. Fun- 
det bliver assendt til Kjøbenhaon. 

Den rede Hatte. 2 — 300 Tdk. 
Land Plnntage asbraendte is. ,,Skive 
Folkebl.« iTorgdags oed Estoadgaard. 

— J Torsdags nedbrasndte is. ,,Slioe 
Fltbl.« to Ganrde oed Hase-leih Astrnp- 
gaardene kaldet. 

— Wedelslund, tilhsrende Hohe-ger- 
ntester V. Folsach, er is. Telegram til 
Ritz. Bur. i Studags Eftermiddags ned 
brctndt tned Undtagelse as Stnehuset. 

—- En Jldebrand fortcerede ts. ,,Aalb. 
Stiftst.« i Mandags Morges den Prop. 

lHIjer e Niptrnp tilhsrende Mejeribygs 
ning tilligemed nogle Udbygninger. 22 

Svin indebreendte. 
— Goal-den Fonringi strding neb- 

bkændte istlge »Holstebro Dagbl.« i 

Munde-ges. En gammel døostntn Pige 
indebreendte; hnn vor kommen ud as den 
dreendende Bygning, men gik ind i den 

igjen. 
—- Fra Frederikssund telegraseres i- 

getar til Ritz. Bur.: Jmorges Kl. Zik 
opstod der Jld i Kltedesabriken »Godt- 
hand«, tilherende Fabrikant Schrsderz 
samtlige 4 Langer nedbrændte totalt i 

Lebet as 2 Timer, skjønt Jldeu straks 
bleo opdaget. 6 Familier er husoilde. 
Alle hat ossnreret. 

« 

—- Fra Hjerring telegraseres til Ritz. 
Bur.: Jganr Middags udbrød en vold- 

som Jldi den store Vildmose, som paa 
Grund as Tørken og stætk Blcest streitet 
sit en stor Udbredelse, meegtige ngskyer 
drioer endog over Linifjordem Sluk- 

ning er umnlig udcn steerk Regu. 
— J Lordags Middags opstod der en 

stark Hedebrand i Glynge BAUER Jl- 
den sornienes antcendt ved Gnistcr sra 
Lokomotioet, der sei-te Middagstoget fra 
Glyngorr. Branden bredte sig over et 

Fladerutn as mellem 10 — 20 Tdr. Land 

og slukkedes ifelge »Motse Av—« split- 
ester 4 Timers Forltb ved at opgrave 
cller opplpje Heden uden om den antcend- i 

te Lyng. j 
—EnJldebrandhjemssgte is. »Am-h- 

Anttszt.« i Tirsdugs Byell Fallings Ell-s 
den opkotnt i et Hug i den oesttige Unde- 

af Byen og sorplantede sig med rasende-» 
Hnrtighed til en Ratte Hile samt Als 
Niels Muan Nielsenci Waard og «.Us-’L 
mgtszhuc., stjont Binden tildelo bar ft«a.’ 

lDet helc nedbrekndte til Grunde-U PFU M 

««torscerdelig tort Tid. TU« blev WI-? 

JFainilicr lntgvilde, men de hat-de dvg 
Tined en entelt Undtagelse kasikkEL MEIS 

iMaria-I Nielsen fik endel Indbo reddet, 
hvotintod de andre Brandlidte intet sit 

iuvdck as Bccydniitg. Ai tireotueeH 
’bra-ndtc ingen. Gendarmerne var til- 
i ftede, tnen dercg RetrocereHE sppkkdks 
iitke; de hialp ikke til nied Olukmn en. 

; Falling By neddrekndte i Its-« Med nd- 

skqgktsk qf det, Jom brasudte nn, samt et« 

Par gaknle Pult- 

— Branden i Elling Muse her ifslse 
,,Vendg. Tid.« straft sig over et Ureal 
If 70 —80 Thr. Land. Mellemliggenbe 
Gmsstykker bleo bog ikke aiimndt over- 

alt. Branden opkom i et H. is. Hans- 
sen i Strandby tilhprciide Hcdeskifte 
mellem nogle Ovei·tsrv:5tatkc. Jlden 
forplantede sig i den starke Not-deiiviiid» 
med rivende HunighekY losrevne dicken-l 
dende Lyngioppe blev af Bin-stei! fort 
fleie Hundrede Aleii bort fra Brandste1 
det. Hvok de faldt, antcendte de Dyn- 
gen. Omirent 200 Mennefbr iiiødte 
for at begrænfe Jlden, vg dog kneb det 
Ined at rebde et Has. Dei bkæiidek hist 
og her i Grunden og vil vedblive derived, 
til der kömmer Regu. En Del Oper- 
kerv og en Mangde Lyng er gaaet til 
Grunde, men det sitt-sie Tab er bog den 
Mcengde Arbeit-straft, der hat væket op- 
budt i den Anledning. Vagthold oft-set 
endnu hinauf-en iMosen. 

Monat-pl i en m- ermesse. 

Den Sindrighed, hoornred vor Tids 
Pengeinænd staber nye Methoder og 
Saininenfpjninger til at kontrollere og 
cnonopolifere de forskjellige ForretningH- 
grenc, er noget ganske for-baiifende. 
Pengcgjerriqhed affader Magtfyge. Pen- 
gc er Magt indcnfor vie-sc Gmndfer, og 
de, sont besidde dein, beflitte fig i Reg- 
lcn pna at gjore sig foltc i saa stor et 

Linfang, sont tilstedevasrcndc Otnstæin 
dighedek tillade. Ten cneste kanke 
der adskiller Folcetg Velfcerd og Benge- 
nmgtcng umcrtteligc Tyranni er Boden» 
og tkoven i dctte Land cr, eller bnrdc 

von-e, ct Udtryk for Fsolkeoiljen Grun- 
dct her-pari, har gridftc Pengeinaknd 
stillct sig til Opgavc at opfinde Midlei«, 
hvorvcd Loven kan onlgaas, ogdereg 
attraaede Magt og Kontrol over Mc- 

nigniand alligevel opnaas3. J die-se Ti- 
der-, da Retfcerdigheden hat begyndt at 

gnidc Sonnen af Ojnene og Folkels 
Bevidsthed orn overhcengende Farer er 

ligesorn fkjcerpct, er den doniinerende 

Pcngcinagt blcvet inere Darsin i lldfol- 
dclfcn af deng Tryk, og istedetfor det 

gainle ligefrenime Undertrykkelfessystem, 
har de fundet paa at udøve Trytket tnere 

indirekte, under Skjnl af en eller anden 

Forkleedning, saa at de med jernbeslaae- 
de Sko kan rende hen over enhocr Jn- 
dustrigren, men uden at den offentlige 
Stetnning vcekkes i nogen betænkelig 
Grad, og uden at der er nogen Fare 
for at Folket steil kunne opdage, hoilke 
Personer der lægger Lamkerne om dets 

Fødderx 
Dennenye Form af Monopolherre- 

døinnre ytrer sig igjennein de faakaldte 
»Truft« - Kompagnier. Hvad er en 

«Trust« eller et »Trnst«-Koinpagni? 
Detengelste Ord »Trust« er overfat: 
zortrolighed, Tillid. Ordets juridisie 
og tekniste Defination er ,,Ejendom un- 

der Formynderstab for andres Brug; 
Ejendom betroet en Person, der bemes- 
nes Trustee, til Fordel for en anden«. 
Den eeldste Anstalt af denne Scags her 
i Landet er Standard-Oil-Monopolet. 
Da dets Præsident befandt sig paa Wid- 
nestolen under Ed, gav han folgende 
Fortlaring af et fligt Uhyreå Natur-: 
,,Det er ikke en Korporation; deter( ejheller et Koinpagnistab. Et streveh 
Dokument stabte det. Dets Liv er iklel 
af den Slags at Loven kan naa det. 
Det er ligcfaa usynligt som det er mag-« 
tigt. Vi har en Ehekutio-Komite, 
sont er Truftee eller Varetager af de i 

»Trust«et værende forstjellige Kompag- 
niers Aktickapital«. Jfandhed en for- 
underlig og stor Visdoin der undfangede 
denne glinirende Ide! «Truft«-Kom- 
pagnier, der hoerken er Korporationer 
eller Kompagniskaber, kan kontrollere 

hvilkensomhelst Forretningsgren, de lag- 
ge der-es usynlige Hander paa, men er 

ikkeselv underkastede Loveng Kontrol, 
ja ilke engang angribelige for Boden. 
Det nittende Aarhundrcdesz Lplnszning 
mkker Haand til Middelaldercns for-te 
Mysterier og frembringer dennc grelle 
Vandfkabning: Nutidens «Trust«:Koni: 
pagnier. Hovedlog, hiertelos, lropløs 
udftrækker den sine Folchorn og fkraber 
til sig hoad den ausser; inen dersom et 

starkelg Offer srkitcr sig til Modværge, 
eller stunk igjen, se! da er der ikte no- 

gei at slaa pna —- Zkabningen ei« blevet 
en Jntethed 

Die-se hennnelighcdssfulde »Trusts«, 
ladet-der til, dannes oprindclig ved at 

cn Tel Fabrikanter eller Handlende 
flaar fig samtnen med en striftlig zor- 
staaelse, der ilke forbindet Foreningen 
til noget oserfoe Uvedkoinmende, nten 

sitrer isnelletn Medlemmerne en fælleds 
Kontrolaf den specielle Fortentwng 
gren, de befatte sig med. Tiigfe forfte 
Undergrundsmasnd betragte sig feel-nan- 
lig sont selvvalgte·o:ruslees, og strals 
nnderrette de alle andre Fabrikanter og 
Handlende i sann-ne Forretning om, at 

en faadan Organisation eksisterer samt 
at det er til deres Fordel at flutte sig 
dertil. Naar en Fabrikant gjsr dette, 

III han overdrqge hele sin Fortetning’ 
til Kompagniet, og derspk modtager’ 
han et vin Antal Aktiek, sont der betet- 
tiger hatn til visfe Procentustosit, 
hvis Fortemingcn lsnner fig, (so«1n den 
i Neglen gjpr indtil det utcolige). For- 
retningen fortscettes naturligoig iotn til- 
sorn, incn den stytende Magt er nedlagt 
i Handekne paa Central-Kontinen, og 
den enkelte Fabrikant hat slet og ket en 

Aktiehaverg Andel i Organisationen sont 
Oele betragtet. Don beratigcr sig med 
den Foksikring, at Forretningen san le- 
des pas denne Samarbejdsplan nteget 
fokdelagtigere og sikkere end efter den 

gamle Meint-e, og dette hat virkelig oist 
sig at væke Tilfceldet. Altsaa, Fabri- 
kanten er fern-jet. Og hvig han fkulbe 
afflaa at flutte sig til Organisationen, 
springer der straks frem en ne) For-ret- 
ning af sannne Slagsihans Nærhed, 
og hannma se sin egen synke under en 

knusende Konkurrance. 
Disse »Ttust'«-Kompagniek formere 

sig tned en for-ut«oligcnde Hurtighed her 
i Landst, og true med, inden lange, at 

beherske enhver Industri, hvicz ikke der 

gjpres noget for at modvirke dem. 
StnndardOil ,,Trust«et var det forste 
i Marken, og dctg rioendc Lykke hat« 
banet Vejcn for andre. Seneke er der 

sprunget freut talrige c!)ng-T1«nstg, 
sent-Trun, Karg-Tuch (·!5nnnnioare- 
Trnst, ja endog ct leisktyTtnsL Og 
hvnd er til Hindcr forDannelsen af 
Jernbancs, Telegraf:, Elektrisk Lyszz 
Rom-Transz- ost Hund hindtcr dcttc 

Forcningszprincipv stndigc lldvikling ind- 
til al zconknrmncc cr durth Tun 
tun ct Middcl itnoo dctte om sig txt-iden- 
dr Onde, og dct er en pronkpt Anucnx 

dclsc nf Lovcn og falteng Miglmg. 
Magt man stille-) itnod MagL For-bru- 
gcrne og Vcrlgcrnc inaa tage Zageni 
Hannd. Bisse Ringe-, die-se Rever- 
bandch (for at talc forftaaeligt), digse 
»Pools«, disse Kapital-Sannnensvæk- 
gclser vil inden lcenge rcgjcre og trykke i 

Stovet Alting og Alle, del-sont ikke de- 
reg Magt blivct stecket ved statglig og 
national Lovgivning. J Statcn New 

York hat man fattet en Lon, der gjor 
denne Art Konsolidation lige ansoarlig 
fom en inkorporcret Forening. Lad det 

gode Værk fortsætteg indtil Monopol i 

hvilkensomhelft Skikkelfe, det tnaatte 

optræde, er bragt under Kontrol. 

Om at stille, naar man er sys. 

Tct et intet, Falk et saa crngstclig for 
sont det ikke at kunne spife. Otn et 

Mennesle f. Eis-. et plaget af en Mase- 
ellet Tatmsygdom, sont kaufte ntete end 

nogen anden stulde bringe vedkomtnende 
til at staane sin Tatmkanal meft ntulig, 
saa et det sjelden, at man lydet Ma- 
vens Bins, fam et det, at man ingen 
Appetit har; men man ptsvet at stoppe 
op, hvis man ikke faat de teglementetes 
de Maaltider og kanste lidt mete til. 

Og dog er intet Refonnement mete 

falflt end det. Tet et uttoligt, hvat 
lidet Mad man behøvet i mange Sag- 
domstilfældet, ag fpeeielt hvot lidet det 

nyttet at putte i sig baade det ene og det 
andet, ttods det hele synes end madby- 
deligt. Ja — det et ikke alene til liden 

Nytte, tnen det fladet i de flefte Als-el- 
det ihsj Grad baade i syg og fund Til- 
stand dette at bebytde den overttaette 
Tatmlanalnd over, hvad Appetiten sat- 
langet. Man kan væte ttyg for, at 

Madlysten not siget til, hvis man hat 
godt nf mete, og man behavet aldcles 
ilke at tto, at det gaat paa Livet last, 
otn man just ikke spifet sont en ftot,« 
ftætk Karl, naat man kanfke selv et cn» 
usfel Sktcelling. Te fleste tnaa have 
etfatct, hvot lidet et Mennefke behaoet 
til Otoantkting. Tet et spatt lidet. Bi 
ved jo, at man kan ligge i en Febetsygs 
dont mange llget uden at tage til sig no- 

get væsentlig. Oq det kan oi saatnæn i 
mange Ttlfældet ogfaa, om vi nn beha- 
vet lidt mete end da· Hootfot saa be- 
standig plage Doktoren og sig fclo med 
dette evmdelige: Jeg fpiset ingenting. 
Aa jo —- jeg spiset akkurat det, fom jeg 

. fot Tilfaldet taalet og hat bedft af, 
« 

hvis man date ladet Appetiten og ingen 
anden taade. Appetitcn taalet ingen( 

tJndblanding; den veed bedte end baadel 
mig felv og mine ngivelset, hvot lideH 

»jeg behaoet i ntange Tilfældet, og den; 
Jskulde fotskaane ntig fta ntangt et Til- 
j dagefald, ont jeg knn lad den« Stulde 
Hdet nat-e noget at ndfastte paa Appetiten, 
; saa et de: snatete det, at den ladet en 

itage tot meget ind end fot lidt; men 

!fot lidt fnat vi aldtig, naat den faat 
! tande- 
j Nnat Mcven et trat —- det gjktldet 
Hbaade for ftiske og syng — saa skal man 

jikke bebytde den med endnn met-e Mad, 
»lcge saa lidt, fom man fotoget Lasset 
zpaa Heften, naar den er bteoet trat on 
Indkjotn Bande Matten og Henen be- 
»havet Holle. 

Ri tiendele af aknte Zygdonnne kun- 

Lde fotebygges ved nogle faa Tage-J sm- 
fte, fttnks de fort-te Summe-met tf Eng- 
dontmen yttet sig. Jeg menek itke, at 

man i ethvett Tilfaelde flet itke fkal nyde 
nagen Mad, men at man bot nyde let 

ifotdajelig Mad og faa lidt af den fom 
;tnulig. Detsam man fulgte denne Re- 

el, vilde det dlive til stor Skade for 
reget-ne. (Snndhbl.) 

Wettk! Mitkck Merk! 

Paul Andcrfon, 
Notar-v Public, Laan 

Asfumukc- Indkasfcriugs 
Agcnt. 

El altid inle .t«)anndcn til Tjrnisttc misd at jirlgks Billcttn, Visite-h clln Post Ors- 
dirH, til allt- Pladfci i Gunst-tu Billcttrk fastgm Incd den hemmte direkte-. 

,,"I liiugvalla « 

H a m b o k g isllnv 
A m r iv i c a n Linn-. 

Utlaan paa Wudeirnbmnmc des-ich til law-th- ?llrntc. Atti-staats Jcndlasxscring 
befaller pronipt og beste-tut Aszsiireici Psalm og Bilejendommc min Brauts, Lytt- 
d, Storm og tkyclonci«,« altid til Dagcncs laoctte Pisisci i dct uctbckirndtc 

»Ist-Inn otcskuhouss Its-It »Ist-« o; »du-Uns« is packt-II, coun. 

Agfiimncis:tconipagiiiei«. 
Kontor i Marshall cb kllobbiim Vutit. 

L. « I-».sp—» 

B y c n« E lba s« 
jun-sti- og inldttasndigstc Jst-allow-«’i·m-i·ctning sja oxi driuns ni 

T’l)i«l·. Brod ten c Milch. J dcnius ttountrdc lldstitling as 
erimicr findt-H cnhmsr tiljrnttand ltentmirndc inidri demu- Braucht-. 

Ltsspicdc Tanstcitsg Zogning sanftre-. 
Mittck Bros. 

·- —- 

D a un c b r o g 
Icruvarc-MobclogSclctoibutik 

foiri it lontptisttnrt Wut-i uf «’iti«iil«l"iun, .tml«tclumic, Vlit·tn1, Vindu tslth;, 
:l.li’olilci, Ellcntmxsick Ernste Acht-i ow. 

J Äorbindctfc l)l«1nil-d bitt-w it Mitteilunlenusilitt-d, lpum Vettiltiugel of 
HletiktoL cllci fllcpumtiiin as qnnnnrtt nottut-u pim toll :ltotit(s. 

til lldualg cis Liziliktci lmuch sttidigt pna Mich 

Piifunr klommen-L Theo. J. Stern- 

-.- I -.-,»--..» -.-.--.— »-- 

Max-»F MAX-W leusr Wo. 
link fotctagctcn Udvidclfc og gknudig Omokdning of dercs 

storc Tonnucrplads, oq fokfyncr nu Fortemingen 
mcd dct 

Störfte Lager af Tömmer, 
Fenceftolper, Lach, 

Shingles, Listen ndfkaarct og 

foksiket Tkæakbeidc famt Btmgcs 
Materialct af alle Sang-D fom falng endnu 

billigere end spr. 

E. Enevoldfcn, 
St. Paul, Ren-. Iørretninssiirern 

Uforsssefflfigfhnv Hier D nfsfesfim 
Bcntckrk SygdomhtcgnenL 

Man fah-r m »Na-zu, Um, : vernunftle og I dis- Vle 
tagek en nbchageltg Unser-russele- t Mann-· oq dsmc Icnnu 

tomer yoraarmgcr IhnnrgngheT sie-oben zwingt-en lldygnqhed uq 
Matth. Pan Nknnd ai llsordsjeltthv blion Zindct list kommt-eh vol-wich 

bran nd as 1«(qevckgt; man blcvrr gut-um« nun-lia, tttoltg, ntnnlsnodnx og umwinqu 
llmtbpjelthhed fotdmer Inn-LA, Apme Hob oq YOU-du« og nnnløtct men- clln mindre 
Zoinnncilnsd, ibjertebanteth »Um-heb on hier«-Itmnnnslh-. 

Lasset-, umrin- Du diose Symptomen-? 
Lin be forionnneH, ntl bis mmndus nq nn Halt nl psanuy ihn rwncn komme-c i lloi 

den, og jaa Inbtmder Povcsdpnuz «.·mmn«sn m »1(d1mloi-nc, nadnx nnnmliq Rimsing, 
Honlnek og umwan Bruch .I)ou«-muunnns1, somqu nunqu not-umkele beioirrhg 
Wandel-rer lmoptge Zum-, :’.I(’nocmm(sun.i(1nnu«-«sshnnqrn LEkllxmxkorndc oq en Ä- 
lelieafbehagcltg Habt-ne kan knn nur« m ssn vnlnnsnhnz anhnc m gewinn 

J1«eve1·ingd0111ntemarjungen, M linken-I Inst nq Ihnusn ins-- « anutgt Huer ll 

fordmelighco Iotaakfaxnsk mgnnnt jun Und « —-i nun x Manto. ou nnumzx endet ined 
Tod«-» 

Vrnq (s«chnurc’s.i :«1101nnt( Ue lsui Ton ncl Itkk:-1"tl)clb«d1c. 
Tit Foknandtmg paa Witfon Arm-. Apothek. 

It. Paul Mehl. sonnt Zalqcsinnnd von-Unbeg. 

F Hos Jos. Gtik 

tvers overfor 

Nice ä- Ptase’ 

Lumber Yard 

faas Vater til « 

g 
zkioberens egne 

Ums 


