
«Ira Zimmqu 
IILetsltelelUr ai H .- 25 Augusu 

in ondartct Halsfygk km im- 

TtliU t:lkbl.« i og olneking Houldal 
..d 

»sp« exkl-c Bem; en Mund deri 

«» Inn malt-des ntistet alle sine tre. 

Musik-; paa en Tag. 
oksgaars hverken klebt el- 

spmk· Den sii dste Uge onitalte, 
zhaztisxtst til Forvnlter Nohr folgte 
end-Inn Tapdrus Sogn, hat isplge et 

M jndlpbet Telegratn Navnet Stank-- 

w pg itke sotn forstmeldt »Kons- 
ard«- 
kat paa en Jernbtmestasi 
n« de Togets Ankomst til Korinth 
am» i Sondags Aste-B sind ifølge 
pendb. Av.« en Pige nd as Toget, 
W befandt sig itde, og fort eher-To- 

.i, Ilitsants sodte hnn en velstabt Tat- 

iEnntonenH VentesaL 
W niovftutnp i Hatten. 
WItsjer Zoend Ghristensen as FAMI- 

zdk stif ifolge »Vib. Flibl.« i Son- 

lxstst Ztnkte Kjodi Halsen, saa itt 

lstststken knnde san det op eller neb. 

» sinkt send; Bnd til Vidorg cfter en 

» sant tmk Ztntnpen op; men 

enden uttr da nllerede ded. 

Stråffkt Skatpskyttc. Ten Ne- 

zz Hi one Batnillon, sont sorleden nn- 

t en Felttjenesteovelse nssnredc et skarpt 
ktto otstsr Hooedet paa en Sergent, er 

He »Vin. Ztiftdt.« tin ndsunden; 
unn- tilstaaet at have gjort det i 

tritt-et Hang Straf lyder paa 5 

ans tnotst Art-est paa indskmnket Kost. 
9ictncsis. Lojtnant Moller i Aar- 

der hande tnighandlet en Soldat, 
dienen idonit 30 Tages Vagtarrest. 

oldaten, der tidligere var den flinkeste 
and ved hele Batteriet, har nu efter 
nne Sags Fremkomsi givet sine Fore- 
tte itke saa lidt at anke paa· Alle 

sie Anker er is. ,Aarh. Amtgt.« i dis- 

Tage kulminerede i en Dom paa 10 

ageci tnork Arrest paa indskrcenket Kost. 
DURCH-. Frits Selmer, Sog- 
prcest i Aversi og Thestrup, er asgaaet 
dToden. 
—Ptattiserende Læge C. Guldberg 
Aarhus er i Lordags Aftes asgaaet 

ed Toben, kun 31 Aar gantmel. 
—Jfolge Telegr. til Nits. Bur. er 

astor Uorenzen i Aalborgigaar ded, 
imt as et apoplektisk Slag, 58 Aar 
immeL 
Et raav Qverfald er isplge 

Ratsk. Tid.« i Fredags sorgvet as to 

atsle paa Holinegaard mod en Bødker, 
m de var gaaede samtnen med sra By- 
. Eiter at have tvnnget hant til at 

dlevete sine Penge, 40 Ore, hat de 
jennempryglet hani paa det raaestez 
er er ikke en Plet paa det stærkt ophos- 
ede Ansigt, der ikte beerer Meerke af 
ttshandling, Nasen synes suldsteendig 
Usl- Ojnene can næppe aabnes, Mun- 

en stdder i et Saat. Boldsmændene er 

nenerede. 
En Rot-ers Endetiqt. AarhuH 

tm, fvtn tidligete omtalt, i lcengere 
is varet hærget as en Falt, sont her 
belegt en stor Meengde, deriblandt ine- 

i« tofthare Duer. Den havde sit Op- 
slstted i Tomkirkens Taum, hvorsra 
m hoidt Udtig med Byens Duer. J 
.redag5 Astes Kl. ca. Tit traf, striver 
YsrhAtntsth Nentesis den i Form 

s Glckskgiver Baue, der sra sit Gewi- 

lndue sendte den en Kugle i Liset. 

Fimbricw lev hete Astenen bestortnet 
is« stor Starr Mettnester, der onskede 
Ue del lkoje Tig. 
»ForberedtHævn. gjt Lust-age- 

MS btev ifolge »Tetnokr.« en 14aatig 
ring k Aarhnizi oneristiden as en H- 

MS Mrcoreng, det« slng ham i Horte- 
'" Wo en B!nilntnp, sont hitn havde 
vobt indi et Tot-klirrte. tfftcr Quer- 
awet lob hast sin Ves. Ten Quer-stud- 
ebmlecsj Hi Posttifmtione1t, hum- httn 

XIV krtlrnndet as en tjikttlds Liege 
-";t’1·1nng«5mnndcn er bleuen nnimidt ot; 
Astnsttmet sitz; sknidig. Hatt nett- ined 
M Trutz-In otz hande derfor ptttsset tunc 

sVJ nickt Frothet sinttet isnin med Littf 

»«««WI!, fotn hatt lmvde forsteroiget i 
tmnte L setned. 

MCU Fodietsdagsfcn ts-« unstet 
«S«E. deri Zondagss pttgsetede Aal-l 
Its VNS Waden vatte is. ,,Aal. 
UFIIHM oed dercS ejendonunelige Jud- 
sz alntindelig Lptntrrksonthed Putz-l 
Jägereme bestod netnlig aslntterældrei 
End Oq .5ivittdet-, Der alle snntesJ at- 
ZTTÆVV W Onlkring ved euetxctt have os- 

bor TDW lctovetg Jlldetx xetoar Aal-z 
» 

ABC-spuan nmndlige og Lohn-enges 
Beb?e1«e- sont i Anledning as Aar-Hdu-7 

genspkdenne Stittelseiz Lprettelse stki 
lg m- Slad TOg. Hospitalet er grund-l 
llgt ztme August 1431 og det var alt- 
fatr 
d peftfs Dside Usdtelgdag, der t Von-I 
US Wehes. i 

kzxzmde Sturme-ce- xein Ets 
get af« mer r Stigentz der holder nie-l 
private It beuge Oksældsord daade mor-ll 

lev iINng nanr hun er t Neuem-( 
is ,,Zlagelsep.« i Fredags fett II 

s 

i 
i 

Akkkstkn spl· at ione eiideprdek, sum 
hun hat-de erhocrrvet sig for dkk skka 
Illnndlæderg »Ale Hnn oilde ikke geb-l 
ntllig indfinde sig i Tit-festhaka kj hell-J 
Iynteg hun om at spadseke med en Be- 
tjent derhen, hnn vilde kjpte, fang hun, 
End-» pscLegeU bles, at et qu Be- 
klMU Mk If med he-nde, alt iniedeng 
hUU lob M ngn Of Ubspgte Komplimen- 

äer vcelte ned over dekesfyndige vae- 
er. 

Drutnede Born. To Pigebpkn 
PM 7 Og 9 Aar, tillzpkende Hnsinand 
AUTOR MADer Bat iJetscnark, stiilde 
isplge ,,Aalb. StiftSM forteden, ine- 

deus Forældrene var Ude paa Arbejde, 
Passe Huset og Kreatnrerne, sont var 

ptm Grces i Mosen. Oni Aftenen, da 
Forældrcne kont hjeni fra At«bejde, var 

Bornene itke tilstedc, hvotfor der stratg 
blev spgt efter dein. Sent paa Aftenen 
og ved Hjælp af Lygte fandtes begge 
Boniene«drukiiedc i en Tot-vegrav. Text 
forinenes, at dct inindste af BorneiiJ 
feist er faldcn i Grauen og at det start-ei 
oed at gaa ned pan en tilstedevcriendJ 
Tcenining hat gjort Forng pan at iscddc 
Softerein inen at hnn under Foisoget 
selv er falden i Grauen. 

Fodlcl i Dolgsnmal. ts-» Pigc 
koin if. ,,Morso Fltbl.« asoigte jin-sie 
Mai til at tjcne i Gaardcn stortbæt i 
Flade. Her sit nian straks Mistnntr 
oin, a’t hnn var frnglsonnnelig, nicn 

stjpnt hendes Tilstand var ineget synlig, 
neegtede hun det stadig. Hnn uedblev 

ogsaa at udfore sit Arbejde, og ingen 
interkede nogen niistcrnteligt hoH hendc 
for i Sondags Middags, da hnn cfter 
at have nialket til Middag plndselig for- 
soandt for sin Medtjenckinde. Tenne 
spgte nu efter hcnde, og cfter onttrcnt 

et Kvarters Forlob fandt hnn hendei 
Tøkvehnset. J Tirdags Morges hente- 
des Jordemoderen, og for hende behend- 
te Pigen, at huni Sandags Middags 
havde fsdt et Batn, som hun havde 
gjentt i en Bunke Spaaner paa Luftet 
over Tskvehufet. Herfra maatte hnn 
faa hente Liget af et Pigebarn, hvorefs 
tek saavel Moderen som Barnet blev fort 
til Nytjpbing. Ved den foretagne Sinig- 
forretning oplystes det, at Barnet hav- 
de været leoende født, hvilket Moderen 
ogsaa hat tilstanet. 

Et Midvel mod Biendeldnm 
Viendelotm er, som bekjendt, yderst 
oanskelig at fordrivez man kan vel faa 
drevet siere of dens Led bott, nien Ho- 
vedet bliver stadig tilbage og asscetter ny 
Led. Nu nieddeles deri »Musi- Fltbl.« 
et Tilfeelde, hoor et Mennestc ved et 

tilfældigt Middel blev befriet for denne 

Plage. En Pige, senn tjente hos en 

gainntel Stoleleerer, havde i flere Aar 
lidt meget af Bandelorcm og intet Mid- 
del havde været i Stand til at fordrive 
Snyltedyrets Hoved. En Dag kont Pi- 
gen hjein fra Matten, Ihvedig og tprstig. 
For at slutte sin Tørft greb hnn en paa 
Kjøkkenbordet staaendc Flaste, sont hun 
troede indeholdt Ol, og drak en god 
Slurtderaf, for hun opdagede, at Ol- 
let havde en ilde Smag. Hun stulde 
nu se nærntere efter, og opdagede til sin 
Steck, at det var Blcek. Hun lob ind 
til Latreretn og denne lod hende drilke 

dygtig Malt, hvorved hun flap for Fol- 
gerne af sin Uagtsomhed; men denne 

niedførte tillige, at Bændelorcnen blev 

drwbt. Blætket havde Lauten selo til- 

beredt; det beftod hovedfagelig af Gal- 
cebler og Vitriol. 

Im Solformsetellem Fra fie- 
re Sider meddeler ,,.Hors. Flkbl.« at 

der mange Steder paa Sundniarten hat« 
været iagttaget nogle forunderlige Luft- 
spejlingcr i Linegnen af Solstiven. 
Forft saas en lille uregelcnnsszfig Skive, 
der tilsyneladcnde lob rundt paa den e- 

genlige Solstioc, saa trat der en stot- 
sort Stieg ned over Solstiven fca ven- 

stc til heite. Til sidst sang cn vuggcnde 
Beocegelse af en længere nfornielig no- 

get langagtig Tingest tvcrrsz over Sol- 

ftiuen. Tilstneren sit ved Innet heraf 
Forestillingen oni en Kost, der var fast- 
l)nndcn i Ztnitet foi·neden og huig oznc 

Tel beockgede sig til Sidetne lockt-J over 

Soll-in soin et onivendt Pendnl. Tis- 

se Eustspejltnger eller Tilfyneladelser 
var Gjenfcand for tnegen Eintritt-, for 
Solen koni. Fornmrteljen fes at viere 

gaaet for fig iProvinserne under hoij 
forskjellige Fothold. Medens Hinilcn 
flere Stcder var ganske klar-, hat-de nun 

andre Steder, t. Ets. i Silteboig og 

Vorde, en san tætTaage, at des ictc 

var ninligt at faa et Gliint of Solen at: 

se. Der var ovetalt en stor Del Falk 
paa Benene. 

Durst at en Kat. Csn lillk Pi- 
ge, Tattek af en i St. Konseitsgade; 
bpmde Enke, er i disse Dage eigen-W 
vcd Dsden sont Fslge af et Zettel-id» 
Den lille Pige haøde netnlig en Kat, derl 
var hendes städtck LOSOMUMMIB Vg; 
ssm i Reglenom Ratten laa ved Sident 

af hende iSengen. Dyret var inegetti 
fkqmt og htvde aldkig gjort Barnet sie-l 
gen Fette-d. Men plndfelig en Nat; 

soc et Par Tage siden oaagner Moder-en 
ved at Batnet udsioder nogle Odiu, hUU 
staat op, tandet Liset, og ser da til stn 
Steckt og Fortoivlelse, at Bat-net lig- 
get svpnnnende i sit Blod med et aabent» 
Hul i Strichen, hvorsta Blodetvaldee 
ud. Paa hendeg Steig ilede en Rade-! 
tone til, og oed sotenede Anstrengelsees 
sagte de nn san godt som muligt at saat 
Blodet standset, indtil Lagen kotn tilsles 
de. Barnet var imidlettid allerede da 
saa ndtnattet as det state Blodtnb, at 
det asgik ved Toden allerede inden Lee- 
gens Ankomst. Tet var Kutten, der 
haode dtabt sin lille Legelammerat. 
Den hat-de sokmodentlig betncerket, at 

Vakneto Strnbe hat bevæget fig, ogi 
den Tro, at det var en Mus, satet til 

og bidt Barnet i Halse-t- 
Jldebmudc. Grindsted Prieste- 

gaard nedbtændte isolge,,Veslc A.Flkbl.« 
i Onodags Fortttiddags. Tet- ind- 
brasndte ingen llrcatutet«, medens deri- 
mod den indksotte kling, Ho, Taro og 
en Tel Jndbo sorttetedco as Flut-interne. 
Priesten vat« stamrrcnde paa Sygebesog 
og lom sotst hieni, da hele Gaakden lna 

i:)lstln Helden sortnodcs opstaact i Ding- 
gei«set, hoor det- Dagen i zornejen hav- 
dc onst-et sytet til Vtygning » 

—- Jldelnanden iHomaa Oe but-nd- s 
te want-de tillsottc isolge »Autle. Flkbl.«J 
Jlagmno Pedetsen og Nie-to Mottensen zY 
ligeledcs nedbtændte Stolen og s- — tzj 
Hase-, det« laa oed Sich as. For N.« 

Mortensen brandte en zolhoppc og et 

zol samt noglc Sonn Sau godt som 
alt Jndlm btændte, ligeledeg den indao-: 
lede Rag. Da der tnesten intet Band oars 
at saa, var der iltc synderlig andet at 2 

gjotc end at lade brænde, hoad der ones 
kommen Jld i, og sc at sothindte Jldens 
iat udbrede sig vidct«e. Hoorlcdcg Jl- 
den er opkonnnen, er endnu ikle opkla- 
ret; den begyndte hog N. Mottensen, 
og man tnente sorst at have set den slaa 
ud as Katlekantmeret. De sieste hat no- 

genlunde assureret, men nogle enkelte 

Hussolk hat laot eller intet agsureret. 
— En Jldleo opstod ifolge »Rand. 

Dagbl.« iOngdags Nat i Kammerraad 
Haltiets Ejendotn paa Storegade i Bag- 
bygningen, sotn benyttedeg as Gras-se- 
rer Jnstesen sont Varelagerz Jlden an- 

ttendte ligeledes et Par«tttindre Bygnim 
ger ved Siden as. Oele Barelageret 
bleo dels brændt, del-J odelagtz men det 
er assnret«et. Hoorledeg Jlden er op- 
kotnntet, oideel itke bestentt, men den 

opstod paa Lostet og formeneg at hidro- 
re sta en Kasfekoærn, hoorpaa der var 

brandt Kasse om Estermiddagen. Den 
stgte Z Etages Bygning tned det store og 
kostbare Lager as Kolonialoarer stod i et 

Nu i los Lue og nedbrasndte til Grun- 
den. 

Dunste Studenter paa Even- 
tyr. —- ,,Vordingb. Avis« meddelet 

folgende interessante Historie: J Fre- 
dagH Estekntiddags indkom Kutteren 

»Tsuca« til Vordingborg Hat-n sor at 

prooiantete. Den ssrteg as Studenten 
ne Rosen og Bech, der i de sidste Dagess 
starke Stortn var seslede med den srai 
Kiel tned Kjobcnhaon som Bestetnatelseg-J 
sted. Ester at Provianteringen vel 
var til Ende, sattes Kursen atter. 

mod Kjobetthaon, men Reisen sit en 

brat Ende, da Kutteren lob paa Grund 
oed Vintetsbølle Fredag Asten. Den 
bleo vel lylkelig bragt slot Lordag Mor- 

gen oed Assistance sw Votdingborg, 
men de unge Sportsmtend havde nn op- 
givet detes Forsaet otn at scjle Kutteten 
til Hooedstaden, og indtil oidere ligger 
den detsor sor Anker nde paa Zttonnnen 
ved Bordingbotg Haon, tnedcng dens 

Besætning er tesst til Hooedstaden ad 

Jernbane. 
Vcd et rent Zilsælde bleo de den Moc 

Juli as »Tsnca««3 Esel-, en tydsl mob- 
mand Hintze, indoiterede til at sejle nted 

sta stsobenhaon til Mai-no. llden at 

vcete overoastteg tigclig sorsyncde sned 

Neisepcnge tog de nnge Mennester mod 

Tillntdet; dct gsaldt so tun en tot-ten 

UdflngL »F Malnto, sont de naaedri 

glinirende West-, fotsogte Hintze at steige 
ttntteren,og da dettc ttte lnttedecs, sons- 
slog han Ztndcntcrne at tage med til 

met, et Tiidnd, der straks tnodtogeg. 
Lock-reisen nat itte vioete mastlelig; 
knn lob den paa Grund ved Otinge 
Pont. For at komme los dersra mont- 

te det« sogesz Hscelp, og denne lettede den 
itle ooetoætteg state Ressetacssc sok s- 
.ttt·. Tette nedstog dog itte Hiunoret, 
Messen sortsatteg med tritt Mod, og 
Kiel bleo da egsaa lyttelig naaet. 

Ter gik nogle Tage, hvor Were-i u- 

den Held sorsogte at sælge ttutterecn 

Saa tont hatt en skjsn Daa og tneddelte 

sine Ressesceller, at hans Penge var 

slupne op, og at han sor at slasse trog-» 
le maatte til Hamborg. Studentekne 
gav ham da alle de Penge, de haode has 
sig og gsorde Udoes sor stete, hoorpaa 
Hintze reiste den tzte August, nted Liste 
ocn at nat-e tilbage om et Par DageJ 
Hatt blev itnidlektid dorte og sente iT 
Stedet for et Brei-kam hoorihan nnd-s 

w 

delte, at hatt oar bleven sog, as at de 
ikle slnlde pettte paa hattt, nten ressez 
him. i 

Da Studenkerne desoterre var blat- 
tede sor Ressepenge, san de sorelsdig 
Tiden an, otn Vinye ikke sittlde komme. 

Torsdag Morgen den llte August var de 
itnidlertid dlevne liede as at denke, ag 
trods ett sotsrhgende Stornt dleo de ettige 
otn at resse hjent. Satt hesste de Ses- 
lene, totebet Storsejlet og Stortttsok, 
og sorlod Klelo Hat-in nagtet Fell sor- 
slkrede, at de aldrig slap leoende hjetn. 
Provianten slod i Fotshold til Reisepetti 
gene; dett bestod lntt as et Rugbrsd. 
Foreltbig lenkte Studenterne intidler- 
tid paa alt attdet end at spise. Dei var 

ingen Spag at tnnnsvrere Knllerett, sottt 
skde ett sorbattsende Fakt; i Lobet as 6 

Tinter ftk de Lattgrlnnd i Sigie. J 
Langelandsbæltet blev Herkjollen revet 

bot-t, og da de ttnge Menttesker paa in- 

gcn Maade vildc tilstette noget as det, 
der tilhortc He. Hinde, besiterbte de sig 
for, ttods Stortncn og dett hojc So- 
gang, at tedde Bande-n, hoilket ogsaa 
lt)lledes, ester at de havdc tnaattet «stag- 
vende« 6 Gange. Ettllett tneldte sig i-; 

tnidlcrtid, og del tnedbragte Rngltrttd! 
raltc ille langt —ja Sttlten blett san 
lettende, at en Klisterpottes Jndhold 
ntaatte delc Sljcebnc ttted :)lttgbt·odet. 

Eitttdenternc dar itnidlertid illc blen: 
ne tnerc ndntattede as det nnstrtrngendc 
At«bejde, end at de, hvis Kutten-n ilke 
var strandet ved Vintetobolle i zt«ednezs, 
giernc haodc sorsatanett helt til Kis- 
benhavn. 
H I 

Winde om Mes. H. Sorenlen. 

»Salige ere de Dabe, sont do i Her- 
ren!« ,,Ja«, siger Aanden, »de skulde 
hoile sra dereo Arbejde, og deres Gier- 
nin er ssl e dent«. 

Ln as enneskesleegtens værste Fjens 
der et« Doden, den hat« saalcknge Verden 
ar staaet myrdet ndett Ophsr blandt 

enneskene,den ette Slægt efter den att- 
den har den gt«ebet; ntod dens Magt 
sittdeg ingen Veilyttelse, den har nun- 
det sra Adam as og lige til os, hat med- 
taget alle ttden Forskjel og vil saaledeo 
oedblioe at myrde. 

Ja Dsdens Magt er srygteli , derpaa 
saa vi et Bevis —- os, sont i SgOag led- 
sagede de jordiske Levninger as Mrs. SI- 
rensen til det sidste Hotlested. Der hav- 
de Doden borttaget en elsket Ægtesælle, 
en sttt ag kjterlig Moder og en ljeer Ven- 
inde og Landsntandinde, ja hvor højt 
htttt var elsket, deront ntindede dett store 
Stare, sont havde indsttndet stg for at 

ledsage hende sor sidste Gang og derved 
give deresz Kjerrlighed for hende tiltjem 
de. Nu endeli haode httn sejret, ester 
ssrsl at have nd taaet ntange og haarde 
Lidelser; ttn var vort Haab tilintetgjort, 
vi, sotn havde troet engang at skttlde se 
hende vandre intelletn as rast og mun- 
ter sotn sorhen, og han, sont havde haa- 
bet at hatt samtnen nted hende ettdtttt for 
ntange Aar tnaattc saa dele Livets Glas- 
der og Sorger, sont ogsaa i hende at 

have en trosast Medhjtrlper til at srede 
otn deres Klenodie her, den kjtrre Bor- 
nesknre. Han tttaatte i Dag over-give 
til Gradens Heile det trætte Legente, 
hatt tnaatte i Dag sige del sidste Farvel 
til den kjæreste, han havde i denne Ver- 
den, hatt maatte i Dag veere Vidne til 
at Graden blev tillutlet, o alt, han 
nu har, er Haabet ont at de fkal tnødes 
hinsides Grauen, sor aldrig ntere at 
stilles. 

O! hoor sali idet sidsle Oseblik at 
hatte dette saste Inab, at Adflillelsett her 
vil tun vare en lot-i Tid. Qtn en liden 
Stttnd skal Gjenforeningen finde Sted 
i vort rette Hjetn heroventil, der skal 
ikle viere nogen Sorg eller Nod og der! hat« Doden heller ingen Pcagn der skal 
viere evig zied og Gliede, —- ja hoori 
trosterig et« det iile ogsaa nnar di staats 
ved den nabne Gran at minder- de Ltd 
af Jean vor Frelser ttaar hatt siget«:» 
»Jet; er Lpstandetsen og Liset; huo sotnT 
trot· paa mig, otn hatt end dar, ital hnni 
dog lette, og hvo sont letter og tror pan 
tnig slnl iktc do eoindeligen«. Hals ui" 
ilke haudc det fttste.t;)ac1b, at citer To-; 
deno tnorle Nat oil der komme en ins og 
dejlig Opttandelfeng Morgen san nannt- 
te vi jo grnc ved nk trenke Pan Toman 
in vi tnaatte jo fot«tvt"vle, hutg en ai do-; 
re fjcrre skttldc blive laldet bot-r im os. 
Men da vi nu bestetnt need,at en »in-isten 
ikke dar, knn det Forlræntrlige ned lnnn, 
lttn dctte Erd-Jers- Legettte,i hoiliet Blatt-« 
den hat« Bottg, ntedensz ltan vanorer l;er’ 
daa Eint-den« blioer lnktt i Graden; Dian- 
den, dct llitttkrcrttlelth gam- tnd ·til 
det Lin as Nlædc og Hei-täglich iotn et- 
beredt for de salige forend Ver-denk- 
Grnndoold ltleo tagt. Tet·for, Tn Hug- 
ltond og Hader, lnd Sorgen ikle bringe 
Tier til Iortoioelse over hnad Tit hnr 
tnistet, Tit need, ltnor ltnardt httn led 
her, hvor ntegrt dedre lmr httn det tkke 
nu; thi: ,,:Enlige ere de Tede, sont do 
i Herren ! ·« 

Jeg er en Wirst og -K:ennnrd, 
sont tntnc niedre var: 
Mit edlem et« es daa sonnt-» 
J Lmnlen 1«g det har. 
Terodpe dorr nun Pia det- 

J Herlighed og Ilio, 
Ter vilde Ieg og oktrc 

Udi kntn Anders Bo. 
Ten alntægtige Und giver lsder alle, 

som staat- tilde-ge, Kraft »g Starke til 
at betre Seit-net og Tal-et af den kjære 
Hedengangne. 

Venlig Hilsen, 
Spreu Streits-n. 

St, Pani, d. 4de Sept. 1887. 

MærU Wert Alter« 

Paul Anderfon, 
Notary Public, Laan 

Asfurancc, Indkasfcrings 
Agcnt. 

Ei- altid ved Haanocn til Time-sie med at scklae Villcttci«, Vetter, aller Post Ok- 
dmt, til alle Pladfek i Europa. Villettets saslgess med den beipmte direkte: 

,,Thingvalla« 
H a m b o r g eller 

Ame r i c an Linie-. 

l Wann paa Landejendamme besung til lavestr Rauh-. Allcslagsz Jlldkllsfmäns 
besorge-J prampt oq bcstcmt. Assnrcrck Faun otx ijendamnu mob Brand, Lytt- 
d, Statut og Umlaute-h altid tils Latini-J lamite Piistt idtt orlbcklklldkt 

»Im-san Umkreis-Um samt »Ist-Ia« o-: »oui«-I« It one-»Im com-. 

Agsarance icotnpagnietu 
Roman Mars-shall ch Noblsintz Vatik. 

B i) Ein El b a s"« 
ttaiftc og fuldftasubigstc »Man-Im Fanetning cjco ag drivcy at 

I-’l)u·. Brod rent- Millrt·. J dcimc storaitcdc lldftilling as 
Irr-varii- tinch cnhvcr Nicttstaud lienlnnrndc undci dcnnc Braucht-. 

Miedi- Tanskcrw Lagning auska 
Millcr Bros. 

N. K. Paul, A. N. Ulletidall »l. ll Tann, 
Ptaiidntt tmstcica Illgftitc Lamm-h 

Saint Paul National Bank 
(5· ftetfolgkt til 

Howard County Bann. 
St. Paul, Anstatko 

F Anlariscret Kapital .................. 820(),W0.00 
l Udbetalt Kapital ..................... 85»,()00.00 

lldspret almindelig »Z«atikkarctning. Meister abttcdeg paa alle lssttopag lebende Von-, 
Tampitibs Villettet tilialgs, til og ska alle emsopaettkr Punkten Penge udlaanes paa gun 
stigc Viltaar. Vi giste lldlaaninget lgode lPfanne en Specialttet. 

Dur-W Platte szlier Lo. 
har forctaget eu Udvidclfe og grundig Omordning af deres 

ftore Tommerplads, og forfyuet nu Forrctningen 
med det 

ärste Lager af Tömmer, 
Fenceftolper, Läch, 

Shingch Listen ndftaaret og 
forsirct Træarvcjde samt Byggci 

Materialcr af alle Auges fom fælges endnu 

billigere end for. 

E. Enevoldfem 
St. Paul, Rest-. Fortemingsisrer. 

Ufordøielighed eller Dyfpepiia. 
Bemært Sygdomiztcgnene. 

Man spler m Las t,111·,o : oerssnmxt lse ng ! del Oel-.- 
taget en ubehaqelsg lln erttuksehe c Maom oq dizve Zymv 

comcr Iomanager Afmckgtuzheo ;,.ov1)ed j,ou:uthv, lldyquqheo oq 
Matth. lau Wuuxb af Uiorldojelingd bltocr -mka M fomuueh nah-weh 

braqt no afugcoasgh manbltvergnavempic·-,1k11q molm umalmodcq og tungimdsg 
llfoijelcghed fordreier Inmq Appetit Flot- og IL amku oq paamlek mete cUe1 mindre 

Zvnnmclhed, spiektebanketh Mau heb oix s«1s11-ttmx:sen« 
Later, market Du disfe Symptomerf 

Lm de forsømmes vsl demmnxsu W na( .:11 1:«. Lom, sdct Tevesun tomnur i lloks 
dru, og san mdtukbek d·sovedp1ne,» u: « s in (- Month-;- .-,« nadtq winket-g :):ssøung, 
Zvulsler oq mdvkndixs szlbsix .s")rsu--c«su:nm«l, stuan netupkz soisnnrelm besunsrlig 
Jlandcbmm hyupkge Zum-, Mod«i«s:·«.1coq«·nn::1;ekr«-kninqn Gelde-umkan tg cn »so 
lelieaibelmgiltq Noch tu 1 tun use-« us m -:1·.II.1-:1:s«: ,1.-i11«.-«!-1n- m Inm» 

X :«·-coe1inqdomnufam Ein- am her hum- Jst « ihm-n mtc et gulnqz -kH r. ll 
sowmeltthv yomatiaqu kan IT iuknl»5. k.; -:x5.z««1;sx:.), d.1v::1::c1.i·x:1co med 
« oben 
IuthilnsurcgThuer H« Esxsi Un Hkushrtl)e1b1«e0u-. 

Tit Fortmndtinq pcm Witson Arm-. Apomkk 
Zt«10111.«icb1 Tuns· 1««.2mndsolkstndc.i 

FlMUiUg- Flytning! 
Z disfc Tage 

J. Gliks ftorc Varclagcr, 

lu·:c1aendcas« 

Fodtoj, Haue og Harr, Manusatturvarek og farbige Weder 

nytct kudk 

BOLHZG IRS NY BUTle (ped Cis-n of Anders-Ich 


