
k « D a u m a r k. 
.3,..;-«—H1i20——- 26.JU11.’- 

midhotg «Vadcqi1i1rd«« er 

YHU ; U Tilviklss foi )--U, UUU 

IRUVOIf Pfahl, »T11qb’.a: 
ei afqamst ved g o- 

spiij !«,"i;ci1 
IX111(«. 

« Christian Alerandcr 

» « .1mietpaa Piinds Essai- 

» 1!x..-.kir«;ssc Marias nylig 
Hi 

D
 

Ækksgtkst uddelte forieden en 

c:: sei-d Vaabenbrodrefcsten i Sor- 
» Wo ved Politik-cum vurderet 

gstcds UV Theater vil ifolge 
sil« t. 

« blive indvict iAugust 
Hpg Peiionalr. Theatret nil faa 
iKaiino. 

Afholdsforening iom 
»ja-. Jcknbanehotellet i Ring- 

er isolge »Kold. Flkbl.« over- 

fBuensz Afholdsforening for 16,- 
k- 

sfkspig. Forleden blev ifolge 
,Fkbl.« Stabsfergent Lund iAarT 

»sa: i91rrest, fordi han hat be-; 
Underofficerernes Uitderststtelses- 
or et Belob af ca. 1,900 Kr. ! 
uyi Hpikkblad agtes sprettey 
Hv. Der er for Tiden to Hsjre- 
aa Pladfen, men man er ikkej 

s nicd noget af dem. ; 
rivundne Berdipapkreru 
kkeBærdipapir er i disse Dage’ 

nden fra Vejle Bank. »Paa en 

rklarlig Maude«, striver Bodens-. 
elfe. i 

n amerikanfke Gesam, Pro- 
Andcrson, holdt iTorsdagsz et 

rag i Nobkilde Forfanilingshus. 
nderson cr Gjæst hos Folkethingss 
Bojfem 
IV - Templac Okvcncn«« 
Nrenc her i Landet af denne Or- 

gter at flutte sig sammen paa et. 

ogemode, sont afholdes i Wahns-: 
T age 
andværcersestcn t Aarhus ! 

»J, den lee ;zuli. (R. B.) Jfol 
clig ngjorelse hat .i;)aandværker-l 
her i Byen gioeet ct Nettooverskudj 
,:;-’-«Ji1.-,1L ! 

andets appetitvækkendc 
st. Cii ung Dame, der havde vak- 

«andet oed Korsør, indtog ifølge 
gelsep.« eftcr endt Bad 23 Stykker 
rein-od. 
t ivikc Arbeidermøve i. 
has. Jsplgc Telegr. til Ritz. 

tolte Procegsionen 2325 Perso- 
Med Togcue ankom henimod UUU.’ 

narlistcrne Meyer, Ma1«ott, Harald 
n og Typograf Hvidtfelvt af Kol- 

ge Siudssygeanstalt lob ifølge 
w. Tid.« i Lordags Nat bort fra 
Ixen i det blotte Linned. Ten Ene 
fanden Søndag Eftermiddag paa 

"enberg Mark. 
Svin i Aarhnsz sagte i Fredags 

ge Livet af sig selv ved at springe i 
En Betjent kom til, og der lyb 

at hale den Ulykkelige op. Men 
faa fnart følte Dyret sig paa det 

igjen, før det gjennem en stor Ru- 
’rned til en Tmskomand. Herfra 
det if. »Aarh. Amtst.« under Po- 
ntrol og Sejersjubel bragt til Net- 
det. 
Gruben-Updated Der gaar 
»Nun Amts.« i denne Tid Rygter 
at man paa Banekontorerne i s 

e her afholdt omfattende Forhsr 
M stsr Del af der kjsrende Perso- 

- fvm bescyldes for at have gjort 
jhldig i Tyoerier of Vater, forfend- 
ed Bauen. At Forherene hat an- 

fss store Dimensioner, stal vcere 

ndet i, at den ene Anklagede her 
ksig med at angiee den andeu. 
Uhu-inneren Meine-Mai 
spholber sig nu i Amerika, hvortil 

Its Politiets Foranstsltning er ble- 
·Iethrt. hin sit eftergiset nogle 
neder af stn Strissetid mod at for- 
esigtil at Lege Opheld i Amerika. 
km Tib sideuqfeejste hast Umge- 
flu Familie met et af Thingssllss 
bets Skide, og Skibets Ossieerer 

« 

fmt Passe-d em, tun at lade hanc 
lLsnd pn smeritsnst Grund. 
Messe-ei fis-C J Østm og 
MISMH paa Moes er Ver-stehl- 
spUsL Treenbe Wenig-Webstuh- 
« hoc ifscge »Mus- Ftkh1.« i 

eInledning udfenbt en Adresse til 

Mist blstdt Bebt-erne. Det heb- 
smk -De Besser-ne her i Oster- og 
FRer Sogn er ncsten uselukkeni 

HIRS- Inster vi gierne en Preesi ef 

stimmen-r met Keim-en 
Milssh Der er af det rugsiste 
spukka i Kiebenhavn rejsi Tiltale 

Nebst-ten af ,Demokraten« i 

inarhns, Or. cf Marott, for For-nar- 
inelse wol-END Maj. Kesser Alerander. 

Aal-sagen er en Notis i »Demakraten« 
as lsde Maj, hvoii det under Lucis 
skiisten »Wind« iiieddele6, at fein rus- 

sislc Niliilittci ei bleonc l)ciii«cttedc. 
Iqåtkktig. Wendarmerne i Sti- 

oeegticn er isolge »Sti« F-olkebl.« sor 
Iiden stinkt optagne af at anholde 
FOU, der efter gammel Stil sirtter de- 
rer-; Haar i Labetojr vcd Bivejenc nd for 
den-H Mai-leih Det er ved dcnne Jdmt 
lykkcdes dem at lirgge sig ud ogsaa med 

Hosteinændcnc paa Egneik En as dis- 

se bar hidtil vtrret paa Hat ined de be- 
leone Folk, men siden de hat« gennet 
hans Faar fra Vejgrssten, vil han ikke 
inere hilse paa dein. 

Bildsviucue grosser-er nn vcerre 

end nogen Sinde for skrioesz der i,,Faab. 
Foltetid.« Jkte not med at de sonder- 
river Faar, nien Falk inaa klavre op i 
Træer for at undgaa dein. Kartoffel- 
og Rugniarkerne hat« de begyndt at hiern- 
ssge og trindt oin i Skovene hat« de yngs 
let. Cn Mand her paa Egnen hat for 
ca. Iz Uger siden gjennem Amtet saaet 
Sagen sorebragt ,Justitsininisteriet, nien 

endnn sorlyder intet oni Resultatet· Vi 
vil iniidlertid haabe, atd’Hrr. Endg- 
ejeres Jagtret ikke ret lcenge maa ped- 
blive at viere en Hindring sor Udryddeli 
sen as de skadelige Dyr. 

Eis femaaeig Reh-magi- 
wand — Tre Bern, tilhsrende Jeng 
Chr. Jens en, Studsbjekg i Skjæruin 
Sogn, legede i F. »Vends. Tid« sorle- 
den i Engen ved Skjærnm Aa. Herved 
var det ene, en 8 Aars Pige, saa uhel- 
digt at falde paa Hovedet i et dhbt Hul 
i Aaen. Det ældste as Barnene, en 

Pige pna 8 Aar, lob strals til Hseinmet 
og gjorde Anstrig· Da Hjcrlp koin til- 

stcde, sandt inan imidlertid det tredie 
af Barnene, en Purk paa 5 Aar, staa- 
ende nagen paa Aabrinken, bestjæstiget 
med at trække de vaade Klæder af sin 
Safteix Medenå hang ældre Safter 
lob hjecn, havde han resolut kastet Tpiet 
og vovet sig ud. Holdende sig ved Gras- 
set i Vandkanten nted den ene Haand, 
hvor han neppe kunde hunde, sit han 
med den anden fat iTojetas sin lille 

Søster, som han derpaa har truttet op 
paa Bredden. 

Sælhunvene paa Acht-end 
Fra Nyfted skrioeH: Te fleste as »Poli- 
tikens« Lasere oed vistnok, at der levei 

Sælhunde ved Landets Kyster, tnen at 

de er tilstedei saa stort et Antal som her 
paa Radiand, er dog niaaske ubekjendt 
sor de fleste. Fra Nysted over til Gjed- 
sei-odde er Vandstanden kun fra saa Tom 
mer til nogle Fod, og ved Lavvande dan 
ner sig her flere Øgrupper. Tisse er 

Sælernes Tiiiiileplads. Her kaster de 

Unger, i Reglen i Forsommerenz de fes 
oste i Flokke paa 50 til 100 Stykker, og 
man kan undertiden her iagttage pudsige 
Seener af Sælhundenes Liv i Frihed. 
Meddeleren her-as saa forleden Dag 
gjennem Kikkert fra en Baad, som var 

dem temmelig nier, hvorledes de so’r oin 

mellem hverandre, snart over og snart 
under Vandet, oste i Kamp, saa Van- 
det skumrnede til alle Sider; forskjellige 
Toner hartes as og til, lig en Hunds 
Tuden eller Knarren. Ester endt Lyft- 
tighed sanilede de sig paa Sandholniene 
og lejrede sig tcet samtnen som en Faare- 
flok. Der var en 60 — 70 Stykker, 
hooras flere med diende Unser oed Bry- 
stet. De sprer i det hele et temmelig 
roligt Liv, da Faroandet ikle er meget 

"befaret her. Oni Vinteren sangeg de i 

stort Antal i Rufes-; der gjsres ogsaa 
Jagt paa dem med Skydevaaben og Kel- 
ler. Efter Sigende as Fistere leoer de 

i tusindvig her hele Aar-et rundt. 
Stpte Jldistssdh Farleden 

havde vi den stsrste Jldebrand ther- 
ning, der mnlig nogen Sinde hat vieret 

her, striver »Halt JlkbL · Det er 

Snedkermestee Ole Nielsens Bygninger 
langz Törvets ssire Side og paa Bre- 
degade indtil Skreeddermester Konsi- 

hsugs Ejendosi, der er last i Aste. 
lMenge Menscskee er heried blevne hies- 
oilde. For-den osEjeten beisedes Ei- 

end-atmen es Stifteersuldmegtig Dej- 
send, Manusekturhandlee P. Jensen 
is Doghsndlee Rshlat seist siere Seen- 
de es Reis-II dincelsiesheer. Kl. 
et. li Nat lsd Trost-nen, is en ku- 

llende Njg syldte seinem Fee P. 
Jenseits Bcrksted pas et Lostsmelse 
sormenes Jlden at sei-e optomnwi sed 

Presseoonem J en Fort greb den o- 

sig g, der var Stos not til Brand, es 
snart slos Jlden nd gjeunem Mission- 

,samtidig med, et den bredte slg o- 

ver hele Vuset, over Lostet gjeunevi de 

mange Lostsvcrelsee, der her sandtei, 
gsennem TIrIebeholdninger es Ole Ni- 

elseng Ligkiskeoplas, og den sinke Ve- 

sienvind pustede godt til saa et Jldhai 
af Gnisler og holde IIng sinkt lyste 
over de tilgreensende Buningetn Spelt- 
terne og Mindsebet see hurtig saa 

IPladsen og erbejdede stinkt, hud det 

Iossn stkkeet me tilstrises, et Jldeu 

indstmnkedesz til Qle Nielsetts Efeu- 
dom: bag ved lta en straatctktBygnittg, 
sont Jldgnistcrne strj hen over, Zg len- 
gere oppe i Bin-n regnede det nted Gui- 

.stei«, dels over Nielsz Montitsens ftraas 
taskte Vngning og del-J over Tot-miet- 
gnnrden; hat-de det hei fnact sat, vilde 

i«dei viele blevet en oidentliq Vital. Jl- 
sgcn vai ved at fertige i N Montitseno lITaiL inen oed Ovetosning nie-b Band 
og Velægning nied vaade Tageslei, soi 
hindredeH den i at ttende. Tset nieste af 
Jndboet teddedes for flercs Vedkonnneni 
de, ligesoni der ogsaa teddedeg det ine- 

ste af Baterne i P. Jensens Btttik. En 
Olhandler i cheldeien under P. Jen- 
sens Butik lider et betydeligt Tal-, idet 
baade hansJ Oplag og Jndbo ei« brændt, 
uden at han havde det ntindste asftti·ei«et. 

» 
Flerc af Svendenc havde ilte dercs Ei- 
iendele assnrei«ede, og hat fauledeg mi- 
ftet alt, hvad de ejede; en ckldre Karl, 
der beboede et af Loftgværelserne, ntiste- 
de fdruden sine Ejendele ogfaa et kon- 
tant Pengebeleb paa ca. 50 Kr.; hetaf 
har man dvg fundet de 16 ved at spgel 
Brandteintetn 

— Jfølge Telegr. til Ritz. Bur. 
meddeler «Fyens Stifs.«, at Hatt-its- 
levgaard under Grevslabet Gyldensten 
iaftes er nedbmndt undteigen Stuehu- 
set. 12 Heste og 80 Køer flal mere in- 
debmndte. Nesten alle Follene var til 
Skyttefest i Bogensc. 

—EnJldsvaade har ifslge Telgr. 
til Ritz. Bureau lagt 3 Gaatde t Aste i 
Landsbyen Kni ved Grenaa. 

—Jldebiandeni Kni udbrpd ifelge 
»Auch. Flkbl.« kadag Morgen mellem 
Kl. 2 og 3 i Carl Lands Garn-d i Kiti.i 
Otntrent Kl. 2 vaagnede Lands Fadcri 
ved Lernkehundeng statt-le Gjeenz da den! 
itnidlertid snart hat-te op, lagde han sig 
igjcn til at sove, en halv Time efter 
vaagnede han atter ved en stærl Knirken, 
og han saa da, eit Gaatden stod i lyH! 
Luc, hvorfor han gjotde Anstrig; bet» 
lykkedeg Follene at redde fig, Mandeni 
og Kdncn tned bei-es lillc Barn i det 
blotte Linncd. Des-Juden reddedeH Kre- 
atttrernc nied Undtagelse af en Kö, en 

Knie og en So med Gt«isc. Alt Jud-; 
boet bmndte. Jlden forplantede sig 
hurtig til hang Jacobseng Guard, der 
läa kun to Alen fra Lande-; ligelech 
nedbrændte Hang chrikfcng Guard, der 
laa 7 Alt-n fra Jacobseiig. Alle 3 Gauk- 
de nedbmndte til Grunden, ligesom der 
nok heller ikke rcddedes oidere Jndbo ide 
to sidstnævnte Gaarbr. 

— J Sondags Morgeg nedbreendtc i- 

følgc ,,Aarhue- Flkbl.« 2 Garn-de i Haa- 
rup, neinlig Sognefoged Laurs Welle- 
gaards og Niels Peter Niclsens. Be- 
boerne reddede sig i det blotte Linned 
begge Stederz nien hog Sognefogden 
sit alle, nemlig Mand, Kcne dg en 

voksen Dotter, betydelige Brandfaar, 
»iscer blev Datteren slentt forbrændt san- 
!vel i Ansigtet sont paa Arme og Ben. 
Hos Sognefogden indebmndte alle Kre- 
aturet, 4 Køer og l Heft, Svin og 
Høns, desuden 400 Kr. i Pengefebler 
af den nys opkrcevede kal. Stat. Sog- 
nefogdenreddede ea. 200 Kr» foruben 
et Par Sognefogebestillinger vedrerende 
Protokoller. Ellers brcendte alt, beri- 
blandt Dtittcrens Brudeudstyr (hun 
stulde nemlig havt Bryllup igaar), der 

ligefem hendeg vorige Tei, ilke var es- 

sureret. Bygningerne var af Bindings- 
verrk og bleo fulbstændig jcevnede med 

Juden. J den enden Gaard reddede 
Monden Hestene og Sinnen Keerne, pg 
der breendte kun en Gris og negle Hing 
menefJndbo blev intet rebdet. Ke- 
nen reddebe Pensebeholdningen, seia 
der brauste kun af Penge nogle Since- 
beleb, tilherenbe Bernene. En faktig 
Tjenestebreng, der var freue-tende, mi- 
stede alt sit Tej unt-tagen sin daglige 
Dust. 

ceeeleeee ee Demut-s eleveee 
et stevtettist seiest 

Dette Spekggmael beim-rede Forstken 
didat, sesistent eed Lendeehejstelen, 
Oppermann, i et Fekedreg fee sieben- 
heimste Uebejdeke derben: 

De feeste Bebeen fes-et fee gebt fein 
hele Lendet belastet med Stet, de net 
fette sig lengs systetne es bkedte flgbet 
fee ever Lenden De wedede Skeeene 
for Aseebntgets GIVE ist-cis pee sen 
lette Zerb, den feine Jers mensleee 
seen Nebst-set til et dyekr. Man eph- 
deee esse- fee,et sitt-e stg mee Oeeeteld. 
J Miedelelbeten eet set ken fettjentt- 
fnlb Deutung et est-de Sie-. Mea 

kyedeee beseelt-selig eed et berste ef; 
epsteb der eeb Ufeeflgtlshei elec, Les-ils 
Jlei Stein« les meidet beende, fee- 
lauge set eilte; pee den Messe eee ste- 
ee Skeesteiknlugek fette-entne. Hefett 
niesen kiendte lkke til Spezies-selig- 
hed, Ieee Busen ei Hemde eugih 
seltseeue epeeeseeee pee sen mesi eele 
Messe. In Liebe-feste Slet senk- 
tee s000 Los Brit-de ea- Aeeet, es 

Ismene sit 100 Fee-e es es Nester- 

——-—! 

skslen 10 Favne ag en halv Last Trielul 
til sit aaklige Jakbrug. 

Stark Masscr asTræ blev Landct over 

anvendt i For-in as Trakni. Zwist sor 
100 Aar siden blcv Knlsviderilt inbslimi 
let til Norbssælland. Man haode ogsaa 

sen udstraki Fabi«ilsvit«lsoinl)ed. Jern 
sudsmcltedeg as Mitte-statuten i Woferne- 
Malnicn blro blandet nied Titelnl og nd- 

»snieltct i Hutte-c i Jordan Salt stein- 
; stillt-dec- ved at udkoge HavvandeL Paa 
Wag- vakder en stvk Saltindustri, indtil 
ial Slov var sotbrugt der. Tcglbrcende: 
iri og Glagsmelteri slugte Maoser as 
Skav. Til Bygninger bkugteg en Mas- 

se Tmniner. 
De brandsarlige Bhgninger laa hobe- 

de samtnen i Byen; udbrjd der Jldlss, 
nianglede der suldstandig Midler til at 

beginnt-se eller slulle Jldem Til vor 

store Krigsflaade anvendtes store Mang- 
der Egetm, Handelsflaaden var ogsaa 
betydelig, Landbrugsredskabcrne vare 
lavede as Træ og holt-te tun kort Tib. 
Til Humleavl rundt omi Landet bras- 
tes Hundredetuslnde as unge Taten 

Marter-ne dreveö i Fallesslab ved Tre 

vangsbrug, en Del as Markerne hinle- 
des med Nag, en anden med Byg, en 

tredje »hvilede«. Udensor den dyrlede 
Mark sandtes Overdreset, hear Krea- 
turekne gil ljse og grassede; man maat 
te beflytte de dyklebe Marter mod Krea- 
tuterne ved Risgjarder. 

Til alt dette kam det mest hensynsljse 
Slovtyseti. Det heb ilke at stjcele i 

Skoven, men at «tage«iSlaven. Ftrst 
i 1866 blev det slaaet sast, at Stett-type- 
ri agsaa vikkelig var Tyveri. Veb Ma- 

riager Fjord blep Banberne i et Aar til- 
talte sor at have taget 100 Las Vrcende 
ien Slav. Paa Fyn rybdede de en hel 
Slav ved at ,,tage« as den, saa lange 
der var et Trce tilbage. 

Mest Idelæggende sarSlaven var Ge- 
derne, hvoras der Landet övcr sandtes en 

Meengde, sccrlig i Jyllaiid. Saaledes 
bleo Stoer tyndet nd. Egen bitklede 
under i Kanipen mod Bogen, dennes 
Nat-der og assaldne Lav danncr let et 

Slagg Tarvclag, i hvillet de unge Trek- 
er ilke lau gro, der kam Blaabær og 
Lyng iStedct ; saaledes er Slovene för- 
svundue i Jhlland og Nordsjalland. J 
Slutningen as sorrige Aarhundrede vare 

vore Slooe Idelagte saalcdeg, at det 
var let at sorvandle Slovjorden til A- 

»gerland, hvilket ogsaa slete i star Ub- 

strcelning. Mange as Kronens Slove 
kam cstcrhaanden i privat Esc. Kon- 
gerne folgte de store Kranskove rundt am 

iLandct, iscerinlland, og digse bleve 

ljjbte as Falk, soin sagte at saa Eis-be- 
sumnien ud saa hurtig som mitlig ved 

hensynslsst at hugge vak. J Slutnin- 

genas sorrigc Aarhundrede blev mange 
Herregaarde udstyllede, og de tilhsrew 
de Skooe blev huggebe val sor at ind- 
vinde Kjtbesummem Nu hat Inhal- 
dene sorandret sig til det bebte, ag det 
er heldigvis saaledes, at i Jylland, vor 

mest skovsattige Landsdel, er Fremgan- 
gen stsrst. 

Fra Sverig og Vorge. 
(3idsie MeddelelieU 

Stortingsprcstvent Stern fyld 
te i Frcdägg sit 60de Aar. 

Revaktir og Mission-n ·Up- 
salapostens« Redaktsr agtek sig med det 

fsrste til Sandwichsøerne for at virke 

som Missivncr. 
Eis strafen-tin optmder i 

denne Tid iNorge, og taltige Patien- 
ter strjmmer til hanc fta fjcern og nett-. 

Forelsbig er det lykkedes ham at gjjre 
to Pers-mer sinbsfygr. 

Eis SIOIIUUII Optik i Zis- 
lies. Fra Bari meldeg den ts. Juli: 
En Mantis nötsk Kapt. Gunstrfety 
der var Fsrek sf et Fett-j, fim ligget 
til Anker hekihsvnem er if stn Hos- 
meftetd Ssn blesen breit us et Dol- 
keftsd. Mut-set er isnsfynligvis Icenen 

begsset If Hein, fordi Gunsetien hu- 
be ssskediget Feder-en fts sin Bestising. 

Cis III-U IIIIOIOII Lins- 
stykelsen i Leisiinestth Lea hat sit spr- 
ste Gang gint Deus If den Øikigheden 
hie-siehe Ret til, nssk see et grunbet 
Iniebning til It tut-ge, It en sent 
ikke fee sig ist-nd til et tilsvske 95 pCt. 
if de i sen indestssende Ritter-, et for- 
bydeIottfcttetfen If Denkens Reis-m- 
heb. Den her nesicig In Grund If 
nogle i Okteneds Spuk-sank gjnte Op- 
dsgecfek stsnblet Denkens Bittfomhed 
ss etclaret den fsllit. As den nskmeke 

Onlysniagek innigem-, et henimod 
VII-beten of den i Bauten indfstte 
Zenit-l nnd hist tsivlsotn Gitter-heb et 

ndlunt til Fort-standen for Denkens Be- 
styeetfe. 

Dr. sitt-eine Ziff-m 
schlslssfsss 

Ding-Lege is Chitin-w 
914 (.Stkeet, Sinn City, Js. 

Markt Mer- lewrit 

Paul Andcrfon, 
; Notarv Public, Laan 

Asfurancc, Iudkasfcrings 
Agcnt. 

Cl altid tscd Haandrn til Tietusftr mcd at fastgr Wilh-um Verlet, clM Psst Ok- 
drczl, til alle Pladier i Europa. Villctlcr its-Wes med den bei-mitl- dil«ecle: 

»F hingoalla« 
H a m b o r g rllcr 

H A In e r i c a n Linie. 

; ULaan paa Landcjendonunc befolgt-g til laveslr Rente. Alle-flugs ,.’lttdka«zsering 
ibcsmsch prompt og bestellen Assukerer Faun og Byciendonune mod Brand, Lytt- 

d, Sturm og Cycloner,’ nltid til Dingen-s laoesle Prisck i drt vclbekiendte 
»Ist-an olssreowklsy last »Im-« Ia »Oui«-I« il du«-IV coun. 

Assurance:Compagnier. 
Kontok i Mal-shall O Nobbincl Butik. 

» B y c n E l b a s 
sitt-sie og fuldstændigste Jsenkram-Fo1«l«etning eiecl og drittes of 

D’hrr. Brsdrene MilleL J denne storaktede Udstilling af 
Jeruoaker sindes enhoer Gjenstand l)enhm«cude undetdenne Branche. 

Ærede Danikeres Signing austeil. 
Miller Bros. 

D a n n e b r o g 
Jcrnvarc-MøbelogSclctøibutik 

for-er et kompletteret Ltiger af Jsenkrant, Kakkeloone, Mist-L Vitldlthlas, 
Mauer-, Matt-assist-, Same-Fieber oft-. 

I Forbindelsc hermed driveg ct Vlikkenflagcrvtkrkstcd, hvöt Vestillinger af 
nytVliktøj, ellek Repciratiön af gammell udførcsz pcia kort Ncilitiz. 

Er udvacg as Ligkisms t,qvc;«fiqijig«i"jjmi Leing 

Priserne garanteret. Theo. J. Stein« 

Dem-VI WITH-c szlw Axt-. 
hat foretagetcu Udvidelfc og grundig Omordning af deres 

ftore Tøntmetplads, og fokfyucr nu Forretningen 
incd det 

Stärfte Lager af Tömmer, 
Fenceftolpcr, Leich, 

Shinglcs, Listen udikaarct og 

forsirct Træakbejde samt Byggcs 
Materialek af alle Sims, fom fælgcs endnu 

billigere end spr. 

E. Enevoldfcn, 
St. Paul, Nebr. Fortetningsforer. 

—.—--- «...- IS W 

Ufordvjesiffghed ellcr Dyfpcpsiw 
Bemerkt Sygdomgtegnene. 

Man filek en VII t. Um, csoemnknelje og 1 det Oele 
taget en ubehagehg Un ertrykkelie I Mai-eit. vg bis-» Zaum 

tomek fokaariagek Aftnægttghed, -Zlovhed, Søvmghed, Udygnghed oq 
Mathed. Paa Grund anfomxelighed bltver Stuf-et let ferner-seh vol-Mes. 

beugt ud af Li weng man blmer gixavesh pnrrlig, ukohg, utoalmodtg og tungnndig. 
llfordjjelighed ordnet Srna Appetit, Web og Redner og paassm mer-.- cllck mindre 
Svimmelhed, Hierte ask-n, - lauhed oa V erretten-meine 

Le« er, market Du visit Sumpf-merk 
Lm be forspmmes, vil de forandke snz tm Wart til Bau-e, kdet Leuen-n tojnmeei ers 

den, og fes indtmdek Hioedpnm Oppufsten of Jndooldene, nahtg vanstehg Inseln-h 
Ssulstek og inwendig Bylder, Poved tummel, for-get new-s -xokplocrclie, beioækug 
Ansehn-h hyppise Suste, Moder yge o Kenmyetkækmngen Velbenndisuoe sg en Fo- 
lel essbeha elig dydelse tun tun yde a en inwendig Bord-»He at »dem 

Lepety smme faakTungen, det hvide 1 Øjekog Ukmm one et Yum ; Squm U-. 
fofssieligxe fortariqgek otganifk Saugt-ed og et stadig Fusan-, ver f une tg endet med 
Dsdem 

Btu Cum-in's Art-taki Lke Bin· Den vil sittert helbredre. 
Zusi- uduus dass Isi- sros.’ speiset 

St. syqu ede. DInikSslgsmandsauft-Ists 

Hos Jos. Glis 
«- 

tvets net-ist 

Riee s- PMB 

Luther Ists 

quBskertil 
« 

Kissen-s esse 

wisc; 


