
Ie a D a n ma r k . 
tMebdeleliek at Ell-Sei Jnlm 

Provindferne. 
»Ich Qkk« — en nu kristeliki 

Forening nied Inilittert Suit —- opere 
ree for Tiden paa Buddha-thun 

Bügel at Sagt-en- Jenlen s 

Sterling-, der drnknede ved llnpieitodfen 
pna Aarhns Bugt den lobe Juni, er nn 

inndet. 

Barucmorveelken fm Vonnup 
Logik der forleden onibragtr sitnhc 
fodte Vnrn ucd Zwilling, er ifnlge 
»Vendi. Tid.« dpd i Llrresten i Stehn 
as Meellefeber. 

Ved Seel-n Jemhwnd er tm- i 

F. »Fredhvn-J). An.« nu ZU KnrgjassteL 
lilandt hoilte Piofegsoteine Benaco 

Holin og Tr. jnrig Julius ).«iigfrti; oln 

fna Tage venteo dlonfestionaring 
Panlli. 

Nevolveeielvuioev. .l«llui—l,uc. 
har iiolgc «Asnts·t.« i Lorodago en Kot- 

pornl vrd zorplcjninggtorpset nflioet 
sig i en Forstne i H. P. lllnnsrnogadr 
ved :5 Revolversknd i Tinbingein Re- 
voloeren hat-de hnn for en N Dnge siden 
kjollt of en ScrgenL Motive-l er nbci 

kiendL 
Pludfcliq Doc. llnder en ,’i-et«t, 

Kolding conservative Klub i Bot-dass 
holdt pan Hotel Kolding, sthrtede isplgc 
»Kann Fslkbl.« under Maaltidet en as 
Opvarterne oin og blrv liggendesoin 
til-losz. Der blev hurtig hentet to Las- 

ger, inen alle Gjenopliselsesforsog var 

forgjasvw. 
Afk lefkslh Pera en General- 

forsatnling, sont denne Stoleg Aktio- 
uærer for nhlig afholdt, vcdtoges det, 
ifolgc »Aarh. Anitot.«, at der fra 
Viittei«hii«sitcs’ets Beghnoelse fkal opret- 
teg en Lacidlnngsafdeling oed Stolen, 
fault-des nt Der for Fretntiden blivet 
baade Landbrngsftole og Hojskolc i 

Asc- 
Geneeenve Maul. W wjmaut 

i Anrhnel har if. »Temokr.« i en lange- 
re Anrnrklc gjort jig skhldig i forskiellige 
Napscrier. Un enkelt Nitringsdrivew 
de. sont del sierlig er gnnet nd over, 
har fnnct en Erstaunt-g nf Huo Kr. 

Tyveriernc hat knn knnnet gan for fig, 
sordi der natur-ling ikkc sandte-H Anleh- 

ning til at antage, at den flotte Wit- 
nant rapsede. 

Dyk Okuqfh El Konsortiuin i 
Sok- Ainc, bestaaende afGodsejeene 
Seevesiius, Batzele Bart-er, Eskilkn 
strap, Musik-, Sprup, hoc ifolge 
»Neestved Tid.« as N. Peteesen, Hyg- 
stedsanrd pr. Vejle, kjtbt Hingsten 
,,Valdetner«, It Aar get-unsel, der fik 
Iste Pisa-nie blandt de :t-og 401rige 

s Hingste ved Udstilliiigeiis-Dykskicet. Kis-; 
bestimmen er efter Forlydende10,000 
Kr. 

500 Ke. tot et Hie. Vcd et 

Slagsmnal intelletn en Handelskonnnio 
og en Spillemand ved Regimentet i O- 
dense flehte Spilletnanden Modstandes 
eens ene Lje nd tned en Cigarfpids, 
hvorved Synet paa dette Die gik tabt. 
Ved en i denne Anledning nedsst Kkigss 
ret erSpilleinanden ifplge ,,NyborgAv.« 
idsmt 6 Gange 5 Dages sintpell Fang- 
sel paa Band og Brsd samt en Glut-es- 
erftatning af 500 Kr- 

Cu Sklböveteram J Eckern- 
fokde ligger ifslge »Warst- Anitgt.« en 

lille, men meget gasnniel Stillst-eurem 
nenilig den nied Kalksten dertil snkoinne 

danske Jagt »Mein Hedvig«, Kaptejn 
been, hiennnehsrende paa Nhord ved 

Stege og bygget iStejnbaghoii i Aa- 
ret 17ll. Fartoiet har aldrig met-et 

forsikret og heller sldrig lidt noget fotn 
helft Hat-ari. Den nnveerende Kapter 
modtog Jagten eif sin Onkel, der hat« 
scret nted den fra sit ltide til Tode Aar; 
Jbsen hat felv fsrt Slnden i 24 Aar. 

LMIUOVIqu Frn Helsingor te- 

legr. til R. B. Et heftigt lluejr her 
raset her i Dag. Lynet flog ned i Klo- 

sierniosegaard, dmbte en Mond og be- 
dsvede flere Personen 

—Fra Roskilbe telegraferecs til R. 
B. J Middags trat et Tordenoejr, 
ledsaget af stark Regu, hen over Ross- 

kildeegnen. Lhnet flog ned i Gaul-dein- 
Jorgen Jenseits Ganid i Hofhu, der i 
Lobet ni en hnlot Time tiedln«trttdtc til 
Grunde-in To Heile og nogle Kreatu- 
rer indebrasndte. 

Symmtfticfkft Sorndlwrg Lunte-s 

Skytteforening Germand Leu-er sorgen 
Peterfen) nfholdt i Sondugg en ftørre 
Gyniantikfest i høje nge ved Ein-nd- 
borg, hvori 24 af Foreningens Kredit 
deltog. Ter ntnrfheredeo i Proceosion 
med Music og zarter im Evendbot«g. 
Øvelserne beghndte Kl. li: og varedc til 
Kl. Oz. Det var — striveo der til »Po- 
litiken« —- en Fornojelie at se, nnd 

hoilken zardighed de henved 200 Bon- 
derklaele udfsete de forstjellige Prieste- 
tivner i Gymnastik. Tet hele git nied 
en Smidighed og Lizstigl)ed, sont ind- 

btagte dein den weise Tilttucrwcngdes 
jævnlige Bifaltk Eiter Øvelsrrneg Stut- 

ning holdteo Taler as Kand. Vegtrttp og 
stetig Land, Vetstt«up. 

tet-alte Vorn. To Vom pack 
Sindal Hede ets ifolge »Vendf. Tib.« i 

Totsdago blevne toalte i en Saat-grav. 
Bat-nettes Moder, ett Hitgtttanbs Kond- 
sendte sitte :t Vorn i en Aldet as K, tj 

og St Rat-, hett til ett i Narbe-den verren- 

de Sattdgtan for at hettte Gab-fand 
Medeas de var befkjekftigede nted at op- 
iatttle Fanden gled en Sundbeink tted 
over dein alle st og begtavede de 2 satt-: 
staubig, tttedetts det tiedje Bat-n, det« 
var et Aat gl» aibejdede sig nd af Satt-. 
det og lob hient tii Moderett og fortalte 
det Pacsfetede. Modetett ilede ntt til 

Ulhttccsftedet og fil« ttoglei Narrheden ar- 

bejdettde Falk tillaldt, det« gravede Bor- 
ttene ttd, ttten Mode-ten ttauede tntt at 

se sitte Born bleve dkagne ftettt sotn List 
Amtszpnctll Fta Lstvendsyvsel 

stritten til »Vettds. Eid.«: At Foltette 
paa de steter Gatttde let-et et fandt Hel- 
vedgliu nted Dtsit og Stagstttaal, et« al- 

tttindeltg bestjendL Sont Regel et· det 

dog tttest tt"ttt«lette, det« lottttttet i Harmo- 
gctttaettg, Pigettte indsltatttct sig tttest 
til at bearbejde hittandett ttted Munde-n. 

Paa Gaatdett Qttestrttp i Volsttttp 
Sogtt hat det« i disse Dage staaet et tut-l- 

digt Slagszntaal, og til est Fotandrittg 
et· det detttte Gang Piget«tte, der hat« 
ptttvet öttasftetx Melet"slett, en Bot-ast, 
hat« ttentlig, estet at hatte ptnoet for- 
sljellige andre Kastenaabett, taget en stat- 

Ttaase og kastet den iHooedet paa trot- 

tepigett, faa at der itctttbtagtcg et stott 
Saat over det ette Lic. Sagen et« att- 

’nteldt for Politiet. 
Ittkerimodr. To Fistetse fka Gutt- 

borgsttnd afholdt i Fredagg et Mode 

paa Hatt-l ,,tliot)al« i Nhkjabittg paa F. 
Madct blev holdt for at et«tat«c, ottt 

Flettatlet af de ontboettde Fisketr et« stetttt 
fot i Hetthold til Lov ont Fisletict i 
Tatttttatk af site April d. A. Pag. tsZ 

at faa affattet strtligc Regler for lBisse-- J 
riet-I lldonelfe i Sttttdtt Fttldtnagtigi 
Lcifet dirigctcdc keiskct Jotgcttfctt fiki 
farst Qtdct. T et« ttdittattdt tig detpaa 
ett lang og vantt Diskussion fest i 
og itttod Baadfisketiet, af og til ttted lidt 

statpe lldtalelset". Ved den paafolgettch 
Afstetttttittg, ottt det« stttldc fkc .L)ettoett- 
delsc til Ministetiet for at faa BedttrgJ 
tek affattede, stetttte 40 for og Lt inton 
Dei lslev overdcaget til Jttdbhdettte af 
Mabet at forebrittge Sagen til Mini- 

! stetiet. 
Oucdbkyamh J Studagsz seite- 

ve Fister og Færgetnand Niels Olsen og 
Huftttt i Rnttgsted deres Guldbryllttp. 
Brttndeparret tnodtog i Dagens Anleit- 

tting taltige Beoiser paa dett Agtelfe og 
Sympathi, de hat vit·ft at fotfkasse sig 
der paa Egnen. Til Ære for Nielg 
Olsen, sont besorgee Fætyefartett for det 
forenede Datnpstibsselskab i Nungsted, 
hilfte Orestmdsstibette ttted Flaget oed 

Forbifejlittgen af Rungsteb. En stor 
Del Gaver strotntnede hele Degen ind 
tilde to habetlige Gatnle. Brabant- 
ret, sont et« henholdsttis 72 og 74 Aar 

gl» et« begge raer og aattdsftiske. Fest- 
vagen sittttedc ttted et littligt Festtttaalttd 

stittder asbett Hittttttel ltooti ca. 50 Per- 
sonet deltog. 

En uhyggelis Begtvenhed 
foregik ifalge »Vettdf. Tid.« i Tit-Idags 
i et Sogtt ved Hjotting. Ett Mand, 
det« led af Gattttttelntattds Koldbtand i 
den ette Fed, var iaat blenett attgteben 
i dett andett. Fent Maatteders Pine 
hat-de hatt allerede ttdstaaet, og hatt tali 
te ofte ottt, at Livet blev hattt ttttdholde- 
ligt ttttdet den stadige brattdende Sauer- 
te. Ett Pige, der lottt til ltatts Hien« 

xttdtalte i Titgdags ovetfor Kotten sitt 
» 

Farttttdrittg over at den Ulhkkelige dog 
vat« kotntttett ovett Settge, idet httn hav- 
de set hant lobe over Gaarden tned et 

Reb. Konen sit httrtig gjott Attfkt«ig, 
og tttan fandt i et Udhng Statlett hatt- 
gettde satt lavt, at hatt fad paa Jot«bett. 
Matt sil« hattt fttsaks siaaret neb, tttett 

hatt afgik ved Todett Ottsdags Aftctt ef- 
ter ett lang og ftygteligT Ladolantp 

Selbmvkd. Fta Vestjyllattd sit-i- 
vesJ der til »Politikett« den ZU. Juli: 
Ett hervastettde ftorte og vclhavettdes 
Guardejer hat« i disse Tage aftivet fig s 

ited .Hættgtttttg. Den beklagelige Til-v 
dragelfe hat« vakt tnegett Opsigt, da dens 
Afdode, det« haode naaet »Statut-Hi 
Aat««, var ett sjaslden agtet og ft«entttte:j 
lig Battdetttattd. Gtttttdett til Selvif 
ttterdet tttaa iseet fogeg i bctt Otnsteettdig- j 
hed, at hatt tted et Fald for et Aath 
Tid tilbage ltaode faaet et Slag paal 
Hjanmh og at hatt sidett den Tid havdek 
ttteeeket Attfald af Last til at ettde sitte« 
Dage. Gjetttagne Gange hat hatt end-; 
eg udtalt sig for sitt Huftt"tt, at hatt ogs 
de vol-site Sottttet sittlde holde Lje tttedl 
hattt, at Manictt ikle ftk OvettageH 
Selvtttotdet ttdfottes paa den Maade,; 
at hatt —- tttedettH ssttstttten sov ped haus· 
Side — tejftet sig op i Settgen og hastig-: 
tet sigi sit til Sengebasttdet faftgjortek 
Sti«otttpebaattd. 

Lisette-I Atti-del J Fee-demz- t 

F --—— 

barg AtreftnnL hvor Antallet as Arre- 

stanter pleier at pariere mellem u a IS- 

haf der i nogle Maaneder tun ver-et l 

Je 2 Mand, hvoraf den ene if. »Ist-ebb. 
TAnilsav.« er en Sindgsyg, derer inde- 

spctkret del-, indtil han kan blive optugtk 
paa en Sindessygmnstalt Hast bleo for 

Ist Aar siden lassen-i for Militlertjcnelthl 
liLTelsingaiz hvor lian fatst nogcn Tid 
!dlev behandlet sam Siinulant og dpllll 
Itil at hensitttecz i Varetikgt paa det Os- 
Iienliges Betostning, efter at han liavde 
foramt Voldtasgt i en Skov lnod en la- 

aarig Pilze-, i hviltcn Anledning lnm 
blev hensat i Tikjøb Arbejdgansmlls 

iechcialafdclingz hekfra saa halt for et 

2Pat Manne-der siden Lejlighed til at 

lundoige og han traf strals efter sin Und- 

vigclse i Halsser Hein en Pige i l«.- — 

ls Aal-g Alderen fra Bornholm og lot-« 
svcde Voldtasgt iniod l)ende. Han ci nn 

alter anholdt. 
EuIottcrfotdrivelfeeiaa nor 

kort Tid sidcn bleo ved et anonyinl Biev 
til Lvrighedcn en nng Gaardnmndw 
datter paa Kingstcdegncn angiuct jotn 
flyldig i Forsag paa Fostersordriuclsc. 
Eli for-klagen llndersagelse viste, nl An- 

givelfen var rigtig, idct Pigen 1ilstod, 
at hnn sidstc Eftcraar troede sig singt- 
sonmiclig ved sin Kjirrcste og dcicfter 
havde anvcndt forftjellige Midlisi for at 
fordrivc Fostctet. Som Grund licixlil 
angav hun, at hun frygtede for sin Mo- 
ders Brede og dessndcn trocde, at heu- 
des Forieldte aldrig vilde tilladc llcnde 
at blive gift med Kjietesten, fordi han 
var fattig. erlge indhcntet Lagert-klas- 
ring niaa de nf Pigen anvcndtc Midler 

nnses for ustadeligei detangivnc Lin-- 
nied, og dei« er heller itte niod hcnch 
Uedholdende Benevgtelfc tilvcjebragt Be- 
uisz for-, at hnn virkclig hak- fodt cller 
fremtaldt rn AborL Onn slap isalgc 
,,:)lingst. zllc.« vcd llndckrcttcnszs Toni 
i Lardags nicd J Gange 5 Tage paa 
Band og Brod. 

Praefteiubilæum Eis as di- faa 
paa Als tilbagevcrrcndc danskc Priester 
Pastoi Eschivenscn i Olymp fejrcde i Luk- 

dagsz sit TanarS Prwstcjubilwuin· Haj- 
tidcn ci« i og for sig sjældcn, incn at 

Pastor Schnuenscn i saintlige ZU Aar hal- 
oitkct i samlne Einbede er vcl inrsten 
ekgcinpellost. Paa forsljcllig Munde 

lang Belloernc dercs Kjterlighed til dcn 

ganile for Tage-h han vertkedes af Mu- 

sik, og Sognets Beboere inodtc vcl na- 

ften alle i stct as Dagen for at lykpin 
ske, Sangforeninzen affang en i Da- 
gens Anledning aj en Gaakdlnand for- 
fattet Sang, og Prasstens Tilladelse til 
at lade en Kunftner ndfste hans Billede 
til Ophcengning i Kirken ndbades. J 
nccsten 100 Aar hat Felder oz Sen vir- 
ket i samine Einbede, idet den nnværcm 

de Priests Fader taldedes til Herin 
1705· Hernp Præstegaaisd nied sin 
stjønne Haue ag sine gjcestfii Præstefolt 
er vel kjendt af niange Danfke, oel nann- 

lig fra Ki«igsaarene. Den egentlige 
Hsjtidclighcd fandt Sted iKirken oni 

Spudagen, hvor Pastor Schivenfen tal- 
te oni sin mangeaakige Gierning paa 
sanmie Sud. 

De ttare Boqttaver trelft 
,,Politi[ken« skrivekz Tset vil glæde alle 
Vennek af vore ftote Bogstavek at erfa- 
re, at de state Bogstaoer for denne Gang 
er frelste. Kanipen inellein de store og 
de sniaa Bogstnoer satte, sont bckjendt, 
for ilte lasnge siden Sindene i Beim-gel- 
se. Vor radikale llndervisniiigsniinister 
vilde i Kraft af Parlamentarisinen lade 
de store Vogstaver soksoinde for de 

ssnaas nbestkidelige Majoi«itet; nien han 
nisdtes af energier Prolesler fi·a niange 
Sidei«, bl. a. fra otede Poeter, der ek- 

kleeredc itke at kunne digte nied de sniaa 
Bogstaveis alcne. Nu er Striden, fom 
sagt, forelsbig aigjoi«k. Den store E- 
ftrnp selo liar med et Magtsprog list 
Sperggniaalet. J et nylig afboldt 
Statgraad crkleerede Konfejlspmsidew 
ten, at han itkc vilde af ined de store 
Bogstavei«. Han tnnde utnnligt strive 
et virtningsfnldt Provisoriuni ined etl 
lille p. Sonn Estrnp vilde, faa dlevI 
det — iiatni«ligvis. Vi vil endnn fau! 
inanqe ftare Provisoticr, og Poeternes 
vil heller itte blioe finaa. Estrup, den ; 
store, Scaoenins dcn lille. Qg naakl 
del store E tager sat i de: lille g, saa er 

Sagen nfgjoi«t; faa ci« Trntnf Es ude. 

Cn meeetelig plttorie soriceller 
,,Aalb· Siistst.« fra Vestekegncn. En 
ældre Mand, der boede ene i et Hug, 
forlod Hjemmet for at bespge fln Naboz 
incn da hang Sle var noget sveekkct, 
ioi«vildede han sig og gis istedetfor nd i 
tiliiterne ved Hoden Manden havde en 

Dauer-, der doede i Nitrheden; nien 

hun blev feist op paa Dagen opmarksoni 
paa, at Fadeten ikke var hjeinnie, og 
der blev da stisats gjort Stridt til at ap- 
foge hani. Ferst i Sendags blev han 
snndet nde i Klitdakterne ved .l««)avet. 
Der blev flink-ji sendt Bud efter en Vogn, 
og den gainle blep bkagt til sit Hiem i 

meget forkoininen Tilstand. Her afgav 
han folgende Fortlating: Da han hav- 

lde ligget en Tid nde i Klitterne, meet-ke- 

de lian at ban ilte knnde gaa, og gavI 
Isig da til at taabe om Hjcelpz nien daI 
der ingen kont, og han ovesfaldtes aI 

Tatst og Hunger, tag han sin Kniv, 
ned linilken han Ikar en Strenge i venstre 

Johaandled Ved at snge Blodet ud af 
jSaaiset stillede lian Iin Tot-it og Hunger 
for en Tib. Jntidlettid flap Viodet op, 

.og Kniven havde han kastet bort, Iaa 
Iat lian ier lunde state en ny Fleenge. 
IHoot lang Tib, der var gaaet pas den- 

Ine Mande, vidste han ikke. Han fandt 
z nn en Ric»grect, og nied denne kradfede 
« 

lIan Nasen tilblods, for deuned at læske 
fig. Manden var tilsyneladende ved sin 
I Inlde For-iust, da han afgav denne For- 
I klaring i Hienintet. 2 Time-t- efter dadc 

; han. 
(s)asforgiftning. Tei- fkulde for- 

’leden foretach en Reiisning af det Rotz 
dei Im Gasvaertet i Bat-de farer gjen- 
nein Lscntilboøndcn til Bcholdei«en, og 
blasvietkgbestnreten lIavde i Folge »Ri- 
be Ilintgt.«i den Anledning samtnen- 
taldt Gasndvalget til en Mode ont Mar- 

genen Kl. T. Gasværksbcstnrer Mens- 
bet·g og Arbeidgniand Lars Larsen steg 
ned i den 12 Fod dybe Brand for at 

Ioretagc Nengvingen, tnen da de trak 

:ltensci·en tilbage, strpnnncde den urene 

Gag nd i stor Manigde og bevirkede, at 

Arcusxibetg faldt inn, fuldstændig beda- 
Ivet. Han havde iniidlcrtid ct Ton oin 

Lioct og blev tned stor Anftieengelse trut- 
I ten op aI de tilstcdevæicnde Medlemnter 
af Gasudvalget. Latg Latsen havdc da 
endnu Kurftcr til at hjælpe Ined ved A- 

rensbergs Ophejsningz nten den stadig 
udftrønnnende Gas beoirkede, at ogsaa 
han kort efter faldt bevidstlag oni. li- 

heldiguis havdc han intet Ton ont fig. 
Dct var Livct oin at gIørez Ovet«bane- 
nicster Rand sik i Tod otn Livet, steg 
ncd og sit nicd Anstrwngclse et Ton an- 

bragt one den livlase Lars Larsen, hour- 
icfter de ovenfor Brandt-n staaende 
JMasnd, d’.L)1«1-.K"«Iobnid. Butter, Sag- 
fpict Nonboc og KIobnid J W. Pal 
ludan ined niegen Beræt fik dein begge 
tutttct op. Arcngbeig ,og Laus LatIcnI 
blev bragt til Sengiz og koin Inart til 

Bevidsthed, og ved Middagstid var en 

fterrk Hovedpine det nestc Minde, de 
liande otn en Vegivenhed, dei· kunde vir- 

re bleven skIcebnesvanger for dem begge. 
Kjabenhaon. 

, « Arbejdeetag til ijbenhavn er 

bleven et virkeligt Feltraab. Bei-kegel- 
Ien brederstg Ita Dag til Dag. Baade 
Principalek og Arbejdere har indfet 
Nytten og niesten Nsdvendighedcn af 
Arbejdernes Bei-g i Kjabenhavn — 

og hver Uge bringet nu Tag efter Tag. 
.«« Et nyt kommunalt Gasveerk paa 

Fredetiksberg. erderiksberg Kommu- 

nalbestyrelfe nieddeler as fslgende: Da 
det danike Gaslompagnis Ret til at for- 
syne Fredekiksberg Bydistrikt med Gas- 
udløber med Aaret 1890, vedtog Fade- 
ritsberg Kommnnalbestyrelfe i et Msde 
for lnlkede Døre den 19de Juli at an- 

ntode Vejndvalget atn at lade udarbejde 
Planet til et koinniunalt Gast-Erd 

»F Rundetaarn. Paa den overste 
Dei af Rundetaarn vil der et Par Alen 

indenfok Jerngitteret blioe anbragt et 

hpjere Gitter for at forhindre de Bese- 
gende i at gaa helt nd til Yderkanten. 
Jndtil det nye Gitter kan anstaffes, vil 
der blive anbragt en inidlertidig Assyrer- 
ting, ligesotn ogsaa en Betjent er ansat 
for at fakc Tilsyn under Bessgene paa 
Tau-net, sont fretntidig Inn vil kunne 
finde Sted i Tiden fra Klolken 10—6. 

«««« Fabrik for ikke beknfende Dritte. 
Der er i digse Dage fra en Krebs af Af- 
holdsmeend udgaaet en Jndthdelse til 

Aktietegning ien saadan Fabrik. Hen- 
sigten er at benytte note indenlandske 
Friigtek til Fabrikation aI Selskabsdrik- 
ke, der stal beholde Frugternegv Finhed 
og Arama, nien beraves den Alsobal- 
nteengde, der nu aer vore Likorer og 
Frugtvine til alt andet end ufkyldige 
Dritte. Da Attiernes Støkrelse ee fat 
tneget lavt (1·) Kr» hvoraf Halvdelen 
erlagges ved Tegningen og Reiten til 
December Termin d. A.) kan enhoer, der 
interesserer sig for Sagen vcere med. 

Tegningen sinder Sted hos d’Hr1-.Onei«- 
retsfagfprere Hager es- Olioiai«ins, Nor- 
regade :31, eller paa Afholdgkontaret, 
Narrevoldsgade IN, Kjobenhavn K. 

I 
I 

I 

Peterer se Sehlyterm 

Ascaraneotlaemer t Daniievrag. 

Repreesentcrcr Continentnl i New 

York og Phænix i Hattfot«d. Bespr- 

ger den sikrefte og billigste Forsikring 
niod 

Bratw- Lnnllv oq crlanet. 

St·.«·1)aul 
Mcd Jldcns Furt den Nyljcd flei, 
Ovcr dct ganfkc Land fra By til By- 
Paa Gadelsiorncr og blaudt Fatnlerftqudku 
At for lavc Prifcr var Shaustrom Monden 

Han stadi spetnlck cr paa, 
At lmns minder Pcngc spare uma; 
Haus Vater billigere end andre lxan faar, 
J Masngdc og llvalitct liam dcm ovcrgaar. 

Linn undcrfælgr sinc Routurrenter 
Tct cnlzvcr vil findt-, fom sig Oplysning licnth 
Vcd liosz liam at gjore Jndkjov, naar Du til But-u com 
Du flot tun gaa udstnrct ogs« fnatt faa fyldtc Loullnkk· 

Lmu ci mcd alculnugc Avcrtisfcmcntcr 
Aviscrnc ndfuldc sont »aus Konkurrcnth 
For alt dct Spaltcrum Du ogfaa maa bemlc, 
Den Nulicd dc not kalde vil cn slcm Slandalc. 

P. Gr. shatlstro 

«———Frank Iams,— 
Heftcudfalg og Fodcrftald. 

zu udsogtc gradcrcde (’-l)-(le, Norm-m og shire Hingstc, Trwkljcstc, drkkziz 
Folhoppcr, .lkjol«rl)cstc samt alle Slagsj Hefte lil lavestc Priskxsp 

linhvcr Heft sælgcci pan dcns cgcn Mcritcr. Rigc. 
lig chftand give-J Kjobmu 

Heftc kiolscsz og stelng til cnhvcr Tib. 
sog lau faslgc en elf-tm Nr. l Gelt jaa billig lom ct mil san kgollxslmz » 

mldl ng lustalcr mgm Leic, lieber for Jionmnl og oder ikfc lmjk »’«11ds«w.,.·(«-zz 
Naman da jcq beholdcr minc sank- :llotcr. Rom og bciog ung, oq du !11«.«».»;z 
»Ist-Im for m Janan dral«. 

Hcstc foch og plcjcs til Tags- cllcr Ugcprifcr. 
FRANIL I.Uls· NEXV STAH UARN« 

St. Faul, Nebraska. 

Danncbrog 
Mafkin- og Vognudfalg 

— anbcsalsxr in Udmug as — 

Plouge, Harfe 
Cheek Rowers, Corn Planters 

Hæriver, Bindegarn, 
Champjon seeders, 

iTil at swttc paa Womit-tu 

Staa- og Lmstesnaftmcr Im Famnmgnc vfcnm 
den ondensbcrmnte »Man-OF Fabrik aabnc og Inkko Induva 

hvilkct sajlgcs til nicgct lam- Miser, da vor Benente ikke udcluffcndcbcsmarxaks 
Mthner, 111y11v1«d1-1msr Hunde yg :)kcparauong:Vcrrkfted i Embde NUM- 

ZZH tlkcparauon m Vognc sog :’.Icajknusri udsørcsjp paa fort Tib. 

Win. H. Sorcnfm 

Wi. S j ø h o lm, 
-»-«IIDRUGGI«S«T OG APOTHEKER78 

—- Is’01-lmndlets III — 

ngcmidch Mal-einen Kemjkiclietx l’atenttne(1iejner, Jlaling, FiltVEsW 

HGIGÄRER ÄF BBDSTB KVÄUTBTP 
II- Lkrgcrcccmcr ndmlch omlmggeligt paa cnhvcr Tinte i JOHN-« 

M. Sjvhvlm- Daimcbrog- NE« 

JohnMark, 
—-«.— Handlcndc mcd —««.— 

Jeruvarcr, Selctøi- 

Avlsrcdfkabcr og ,,Barbwich« Komm-d Hun, bex «1Toi1tompi- 

.-—- 

« 

mass-W 
ÆJFPLWFÄÆ « 

I-- os neuem-m sf.. clstchcsos E Clsarteked for vidcnskabeliq og hurtig Kur Motiven-, ncrvøfe·sst mle « 

k) Lisftykrren er en Gmduent as Brunett oqNufli MVVINX cLVUIFI Illinois Ernte Vom-d of Hmlth lmr qivet baut Vidneebnrd einsia8".14i« VI bar i manqc Aar lselmndlct kivatk, Uktvsic US Ekel-UT TU un e o-« nciddclaldrendc Man Wende EIWWUW "«"«« 
v,-I Ali-I lldixævclseri fcnrke Aar, saaiom Tab qf Nimmde ulJpanhe ivaghed og Uraseloshciy oa med man-: Such-H i »Hm Ins-cum sum v! «"’r:«:«k oa soc-M cum e Engl-owne, iaiie dekes tmgkciiqc Stadien saavciiom mmtmitg Udtimmel er use vcggkwn heibkcm qu tortTiki. «»»ngiiu Vor Behaiidliiig, er as den Vrfknssenbev, at den me alt-ne qiver siebiiiitzlm Uman m 

"j"k lumkk Vi Male 8500 for ethveri Tilftelve af privat Sygdons, m quermgksegsl » » »Is« Konsuitassner oq chve er absolut iicmmeliqc Medicina vakkeä sxm Ums-Wan 
Y. z« Li: entsks pr. Exmejgz smak fnld » » »z .i Bestrwciic as Tilfældekxqivrtzz ctpetconlthodi ists a oniititakmn fri. Srnd anckkie eftisr Exsnrqsmaalelmt 

-. 10 tiii Kontortik hvekdage im Kl. 9 Form. til 8 Eit; Student na M. 
c 

« 

r 
’ f »Livcts Hemmclighpkse,x« t . 

en Ivvetlta Voa nievAkeqainfehidet apkststnskt M et« « 
— — « 

en udmskiet Raqdqivek i alle pk quh UkkMic cs som- ttostet latet oq sendet End-er dort-im i sprieqlet Ost S« 
« Lukas Private Dispcnfary, 68 Randolph St» CW « 
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