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Vcksmcstcc Mutes iSom er ble- 
vet Herredsfoch i Voer og Nim Herre- 
der. 

Jldcbkand. Sandballegaard vct 

Sperling er if. «Rander6 Dagbl.« neb- 
brændn 

Sind-mer tm 1640 sejrkhe i 

Titsdags deres 59 Aufs Jubilcrnm ve! 
en festlig Sammcnkomst i Kiøbcnhamk 

DIML Btttnsfiuikt. Kriminali 
retten hat« i Tlrsdags dsmt Arkcstantkn 
Carl Johan Venjaminfen, sigtet for 
Brandstiftelfe.. til tl Aar-s Fabel-rings- 
husarbejdr. 

Did at et Bandes-nd Im Sta- 

gelfe telegraferes tilNokdisk Telegramb 
den 22. Septbt.: Ungkarl Christian Ol- 
fen, iom i Sondags flij sig felv i Ma- 

ven, er i Mandags afgaaet ved Dolden- 

Et nyt ovnuureqtemem ind- 

fskeg l Haken fka l. Oktober. Stud- 

pagten stal present-re for Officercr, 
siuldre for dekorerede Civtlister og rette 

stg med Gevcer oed Fob for Underofsim 
ret. 

— — 

Vckfelfalfh Eil yssgrc Guardmand 
t SIjeltkøregnen er if. ,,Sorø Amte-M i 

Ftedagö blevet akresteret for Vekfelfalsk. 
Hatt hat« its-als tilstaaet. Trykkende sto- 
nomiste Forhold hak varet Aarsagen til 

hanc Brode. 

Kaisemanqten paa Vom-ou- 
ickcts Scwc stal ikke have vist sig 
iynderltg stsrrc end fra forst af antaget, 
ca. 0000 Kr. Postmestek Müller iSla- 

gelte er of General-Direktoratet for 
Postvcesenet bestlkket til at understatte 
Forhsrsbosnmeken ved Ncgnstqbsunder- 
segelten. 

Euuy Hautqu En ung Mund 
der tidligere har ranbt Ined Kartofler i 

Rdskllde og der igjennem har vakt Op- 
mærkfomhed ved sin ualmindelig kraftige 
og klangfulde Stemme, vil if. ,,Aoifen« 
komme til at prpve ved Statstheatkets 
Elevslole for detfra at gca over til Ope- 
wen. 

--..—-..-·- 

Just-« erwe. J Lskdags Ef- 
termiddag nedbmndtc if. »Skioe zlktM 
deker Krittgs Ejendom i Stipe. Et 
Par Smaqdrenge havde tevct Trendstik- 
kek oppe paa Loftet og derved tændt no- 

get Halm. Bygningen var asfurekct for 
4,800 Kr., og hvad der sandte-z i den 

for 8,000. 
Sud nettes ad. Hidtil tod Hpjkes 

Parole: »Med Gud fokKonge og Fa- 
dreland«. 

Ved et Mode paa »St. Apan for- 
leden hat Professor Matten taget Gud 
Ud og sat Ministerict Estrup i Siedet. 

Parolen stol, sagde Professoren, yet-ef- 
ter lyde: »For Kottge og Fædreland 
med Ministerict Estknp i Spidfcn.« 
Det man ittd1«øtttttteg, at Hpjres Balg- 
fpkog derved er kommen til at passe en 

hel Del dedre end hidtil til Højkes Poli- 
tik. (R· Dbl.) 

Tobakcavlen bliver If. »Middelf. 
Ack« i Aar tennnelig daarlig i Mit-del- 

fartsEgnen, ialt Fald paa nogleSteder. 
Sommeren hat været for kjslig, saa at 

Plnntens Udvikling er bleven forsinket. 
J Lebet af en Ugestid maa den hsstes 
for at give Plads til Bintetfadenz den 

plantes jo nemlig i Brakmarken, hvot 
den i out-me Sonne not san »blive tit« 

fta sidst i Maj til sidst i August, men i 
Aar hat det, fom sagt, met-et for kjpligt 
es for vaadt for den bedste Udvikling af 
Plantem 
dasteht-ersannen s Stagelsr. 

If. »So» Asntöt.« hat Haandoækkersp 
sten efter en foreltbig ngjttelfe givet en 

Indttegt af omtrent 19,000 Kr. Ud- 

siften hat vatet lidt dver 15,000 Kr. 
Oper-findet er fauledes omtrent 4000Kt. 

Derka gaar doghalvdelen ai Ovekskudet 
ved Umstäan ca. 200 Kr» der sank 
til Svendehjemmet. Netto-Ovekstudet 
blivek sankedes otnttent 3800Kr. Enkelte 
mindre Udgiftsposter tun endnu ikke nei- 
agtig opgives, men da der paa den an- 

den Side endnu foeestaar enkelte mindre 

Jndteegter, kan Festens Ooeeskud anta- 

ges at ville dlive omttent fom ovenfor 
angivet. 

Jtdebranvssitommissionem 
Smeb Gallens Hustru i Branderslev i 

Lollands Nstreherred hat i erdags Af- 
tes for Kommissionsdommeren tilstaaet 
at the i April, 1888, udeu sin Monds 
Bibende og Vilje, afbmndt deres Has. 
Som Motiv til Forbrydelfen angiver 
hun if. Telegmm til Ritz. Bureau For- 
tvivlelfe over dercssletteKenntniss-Stil- 
läng. 

— J et For-hat i Søndagö Morgei 
hat en pas Den Euch-je i NatskovFjork 
ijenende Pige, Thora Helene Nielfen« 
for Kommissionsdommeken tilstaaet at 

have for-net enJldöpaqfættelfe, hvorvek 
den Propkietæt Ziersen as Vorkoer til- 

hsrende Gaard »Carl-ji« den 14de Jun» 
iAar fuldstændig nedbrandtr. 

»- 

Den sinke Gevtntt t Klasselots 
icttki er is- »Wil-. Atntst.« salden patt 
4 tkvartlodder i Reiz-z Kollektion i Ps- 

boig. Esset hoc-d Bladet hat erst-tret er 

i hvekt Fald nogle as de lykkelige Binde- 
te Folk, der vtst nok kan san bandeGnvn 

og Gliede as Ooet«kaskelsen. 

ootel »Jtmlte«s Braut-. De 
to Mit-id, der samtnen mechekten arte- 

steredes i Anledning as Hotel ,,Juulss«·3 
Brand ere is. »Silkeb. Av.« utter satte 
paa sti Fad. Der skal være stor Sand- 
synlighed sor, at Jlden tun et- opstaaet 
oed Usorsigtighed. 

Ntttqttev Theater folgt. Fra 
Ningsted telegraseres til Nord. Telegrb. 
den lit. Septbk: Theatret i Ringsted, 
Kasino, er i Dng as Munnester Julius 
Johansen solgt til Partikulier Alsked 
Mortensen sot 102,000K·r· Ovektagel- 
sen saavel as det nyopbyggede Theater 
sont as den detstil hørende Nestauration 
sker sttakcL 

Papietahelken i Stlkeborq. 
Fra Silkebotg skrives: Et Rygte, der i 

disse Dage lebet- tundt iByen, vil vide, 
at Papitsadrikens Drist skal gsenoptages 
i den ncenneste Ftenttid, men noget be- 

stemt soreligger ikke herant. De bebst 
underrettede mener, at det erPapiksabri- 
kationen, der vil komme til at spille Ho- 
vedrollen i den Deist. 

Ballekttde Ictteyeittote kcm i 
dette Esteraar seit-e sit 25 Aars anilee- 
ant, idet Skalen nadnedes den lste No- 
vember 1865. J denne Anlednig vil is. 
,,Holbp.« Esternatsmedet peta Hpjskolen 
tAar blive nsholdt den so. og 31. Okt. 
og 1.Novemliek, og Modet vil altsaa 
tillige blive en 25 Aar-s Fest, hooti fik- 
kett ret mnnge as Skolens talrige Ven- 
ner vil delttige. 

Staaet lhiel at et see-stetem 
Ester hvad der meddeles »Holt-ask Amtg 
Dbl.« er Asteegtsmand Niels Sprensen 
as Buttrup i Lørdags kommen ulykkelig 
as Dage. Den asdpde hjalp til med at 

kssreKokn hjem pna Løvenborg, og Ulyk- 
ken skete ved, at et Lassettæ saldt ned og 
kamte ham i Hovedet. Det ham tilsøjede 
Slag var saa stakkt, at det havdeDøden 

Hilfsng » 

Ctt Mindesten, der agtes reist for! 
Digtereu Molbech vcd hans Gran i Sow, 
er if. »Verl. Tid.« foreløbig ndftillet en 

14 Dages Tid hos Steen og Billedhng- 
get Salve-, Narrebrogade Nr. lö, hom- 
Bidragydekne sausel fom andre, der unnat- 

te have Lyst, opfordres til at tage den i 

Okeiyik Medaillonen er udsprt af Prof. 
Saaby, det svrige efter Tegning af L. 
Frplich. 

En SpeilsLavyrlut l Dieben- 
hcwtk Panoptikons Spejlgemakler, 
der aabnes i de uærnieste Dage, er en 

Samniensiilling afSpejle, der otndanner 
Lokalet til en Labyrint, hvor man stadig 
nioder sig selv og vanskelig kan finde ud. 
Der bliver anvendt 11,000 Pd. fransk 
Glas, foin indtager en Flaade af 2500 

Fad. Aulis-geh der er temmelig Stor- 
artet, vil viftnok tmkke hele Kjobenhavn 
til fig. 

Varnemoedetl Quem-. No- 
get nyt af Betydning er if. »Østfj.Fbl.« 
endnn ikke fremkominct. Maren Jenseits 
Forklnring gaar nd paa, at hun i tren- 

geee Tid i Fokvejen fattede Beslutnin- 
gen otn at draebe sig felv og Vatnet, og 
hun vil derfot nceppe undgaa at blive 

demt for Ined Oveklceg at have stilt sit 
Bat-n nied Livet. For Tiden anders-ges 
not, otn hnn mnligt hat haft Planet om 

et nyt Giftetmaal. Hnn havde lnyttet 
en Forbindelse med en Mand, men flog 
op, da hun fik at vide, at han havde et« 
andet Fothold, sont ikke hat-de varctuden 
Felsen 

holten tRlusftevesnew Fra 
Glumsp strloeg til »Natt.« den sde ds.: 
Endnn for 14 Dage siden saa det meget 
merkt nd for Land-standen. Nu er hans 
Fkygt og Bekymring foevandlet tilGlce- 
de og Tak. Den sidste Tids vellignede 
Hastvejr hat veret Gnld værd for ham, 
og med rastlsg Jvek har man hjembjcw 
get Mai-terms eige Afgrjde til Lade og 
Stat. Der ek fyldt til sidste Plads i 

Hufene, og nden for staat Stak vedStak 
til Tegn paa Aarets Fkugtbarhed. Alt 
er heftet i funde og gode Vater, ongyg- 
ten for Regnens stadelige Jndflydelse 
viser sig heldigvis ugkundet. Maasse et 

ganske enkelt Sted kanHalmen have taget 
en Smnle Stude; men det er imidlettid 
forsvindende. 

Paa de mindre Bindergaarde har 
man alt i flere Dage været fuldt fækdig 
med Dosten, paa de stirte Gaakde samt 
paa Herregaaedene nat-mer Hssten sig 
ogsqa sin Slutning3 derfom Bejret vil 
holde sig endnu nogle faa Dage, hvad 
der er Udsigt til, vil man over-alt viere 

fatdig. Der er vedblivende en yppeklig 
Eftergmsning, og det er i det hele et 

for Land-standen fækdeles gunstigt Aar. 
Bratniarkekne hat man nu begyndt at 

behandle, og paa sine Stedek er Winter- 
steden aller-de net-last- 

Spottet ihtstl at en dest. For 
nogle Dage siben blen, if. »Hm-s- Flkbl.«, 
Guardejek Jcng Rosmugsen af Birkncts 
flaaet faul-des af en af sineHesie, at hatt 
to Dage eftek quik ved Døden 

Basis-stud. Fra Singelse telegim 
fett-s til Nordisk Telegmmbureau den 
Sude Seinka Ganrdejer Jens Olfens 
Ssn i Gudith Christian Olsen, var i 

Dag san nheldig at styde fig selv i Ma- 
ven. Hatt var paa Jagt og stod oa la- 
ncde sig til Bssfem Ved at wie ved 

Afttækkcren med Benet gik Skttddet aI 
af og traf hani fauledes, at hans Til- 
stand er hat-blos- 

Funken dsd En hos Guardejet 
Andreas Dom veb Holsted Station tie- 
nendckPige gil, if. »Jyllp.«, Tot-Sdags 
Aftes fuldstcendig rast i sin Seng. Mor- 
genen eftcr var hnn ikke staaet op til 

fæbvanlig Tib, hvorfor Madniodeken ind- 
fanbt fig i Pigekaminetet og fandtda 
Pigen liggende Døb i Sengen. Der gil 
straks Jlbud til Bergen i Holtted, som 
stmks kotn til Siede, nim kitnde Inn 

konstateiyc at Pigen var ded, rimeligvis 
af Hjmteslag. 

Ulykkesiiucldr. Pisa Ejendom- 
men Ktoghsluiid,SteiIstnip Sogn sprang 
i erdags et Damptarskseværh hvotvcd 
en Arbeit-er drabtes. 

— Der stete if. »Auch. Fbl.« i Tots- 
dugs Eftekmiddng en sprgelig Begioem 
heb hos Guardmanb Martin Kristenfen 
i Pederstrup, idet hans Musik-verwech- 
nestedreng, Sen af Vckver Hans Lind- 
hakt i Vindekölev ved at kjere efter et 
Las Hat-re kjørte løbsk og blev ovekkiort; 
han bade rimeligvis med det samme. 
Mandens Soigerinde var i Matten og 
stulde lange Korn til ham paa Vognen. 

»Da hun com til hinn, var han allerede 
død. Vognen laa væltct, og Hestenc var 

bot-te. To Drenge, en paa 6, og en paa 
4 Aur, vor paa Vogncn used ham, men 

slap fra del med nogle Skraimner, inen 

ingen of dem kan fortælle nogct onn, 
hoordnn det git til. Manden kjøkte 
med dct fanime efter Lægen i Kjellerup, 
men alle Oplioningsforspg var forng- 
ch. 

Stor Brand paa Ameisen-. 
Oiisdag Morgen Kl. H opdagedes der 

if. Nord. Telegrb. Jld paa Hjørnet af 
Kohlersoej ogAnIageroej liggendeSvonl- 
fyrefabrik, der tilhøreUFrrvens Malles 
Fabriker«, somtillige har Soovlfyre- og 
Godningsfabrikved Mundelstrup. Jlden 
opdagedes under Posten ud til sit-hins- 
vej, hoorfta den hurtig brcdte sig over 

den paagjældcnde Bygning. De fra A- 

niager modte Sptajter var ikke i Stand 
til at bekjaempe Jlden, sont fandt starrt 
Nærinq i to Syrekamre, hvori faudtes 
Systemer til Tiloirkning af Soovlsyrr. 
Først da Sprøjterne fra Kristianghavn 
og fra Brigadevejen kom til Hjcrlp, lot- 
kedes det at begrænse Jlden. Dog 
brcenbte det endnu Onsdag Middag i 
Grunden. Den ankettede Stadt an- 

slaas til ca. 50,000 Kr. Om Jldcns 
Opkoinft vides intct. Siden Kl. 6 Ins-« 
dag Aften havde ingen viel-ei til Stede i» 
Bygningen« » » 

Dkstkaküvu. Den gamle Bistop 
Münster var nieget distrwt. ,,Av.« for-« 
taller et Ekseinpel herpaa. En Nat fadf 
han socn sædvanlig i sit Vcerelse og grau-i 
stede i lcekde Vogel-. Saa glemte han« 
nogle Notitser, sont laa i Chatollet, og 
tog Lyfet derhen. Men da han havbe 
fundei, hvad han legte, flog hauChatol- 
klappen ned og lod Lyfet blioe stauen-des 
berinde. Der blev bælmsrkt i Stuensogi 
forfeekbet hekooek raubte Bispen meb sine 
Lungers fulde Kraft: »Hjælp, Hjcelp, 
jeg er bleer blinb!« 

En af hanc Sonner hat-i svrigt i sin 
Tid fortalt »Kold. Fbl.«s Red. et an- 

det Elfempel paa den hsjlærde Bisps 
Distkaktion. SInnerne haode Værelfe 
bag ved Bispens Vierelse, og han tillod 
ikte, at be gik ud om Aftenen. Men en 

Aften vidfte de at hjælpe sig: de tog nogle 
Biger og Kollegiehefter under Armen 

og traadte ind i Bispens Stue. »Hm-r- 
lhen Bank-« »Paa Universitetet, Fader, 
idet et paa hsie Tib«. »Gaa need Gad, 
Born«, sagde Bispen, der ikke etindrede, 
one vet var Alten eller Morgen, og fe- 
nere gjentog denne Scene sig faa ofte 
sont det instedes. — At Bifpen en Dag 
fang vandre paa stbenhavns Gaber 
meb et vift »Laag« under Armen, er en 

bekjendt Sag. De stote Folianter, han 
mente at bere, havde indtaget »Laaget«6 
Plads. 

— 

Dsdsfald Ihr-. Adjunkt Johan 
Freberik Anton Martinus Cur-e er if. 
»Nattid.« afgaaet ved Dsden i en Alder 
79 Aar. Han var en Stn as Kam-esq- 
lingsmands Johan erderik Carpe ög 
var fodt den 25. Juli 1811 i Jngerslev 
i Randers Amt 

AdjunktCarje, fom var en beliendt og 
almindelig afholdt Mand, virkede ogfaa, 
efter at han havde opgivet sinSkolevirk- 
somhed, iocn Larer og Teanölatpk i 
Franst. Don elskededette Sei-ag, fom 
han elftede FruntrigZ han belaste ogfaa 

dette Land endnu i sin hpie Alderdom. 

Han var meget fsgt sont Tatk, naer rige 
Udlændinge bespgte vor Hoordstad, og 

han talte Spidserne af de: siegeler og 

franske Aristokkati, lige op til lDem-ger- 
ne, blnndt sine Bckiendtskuber. Under 

den franskstyste Krig i Aaret 1870 var 

han nieget virkfom for at staa den fran- 
ske Flaade, sont blev sendt til Osterspcn, 
di Ined Rand og Daad, og den franste 
Regiering lsnnede heim derfor med 

Ækeslegionen. J Aaret 1866 var han 
bleven Nidder af Danncbrog. Han 
var en ineget virkfotn, uegennyttig og be- 

steden Mand, der Dienste mekc paa andre 
end paa sig seit-. Han hat bl. a· over- 

sqt Fr. Hamekichs flesvigske Treaars- 
krig. 

—- Skolebesiyrer Johan Mantzins i 

Birkemd er if. ,,Morgenbl·« i Søndags 
Aftes Kl. OF pludselig afgaaet ved Dy- 
den. 

Den afdsdes Latin- og Realskole i 

Birkewd npd alinindelig Tillid, og For- 
standerens Hjesn og Koststole var itke 
mindre anset, 

—- Godseier, Sand. poh t. Williain 
Olfen til Lille Grundet ved Beile er, 
som meddelt pr. Teiegrain, iTirsdags 
Middags afgaaet ved Dsden i en Alder 

nf kun 55 Aar. Den afdpde, der var 

gift nied en Dauer of Kainmeksnnger 
Schram, havde ikke alene i en lang 
Reekke Aar paa niange Maadek været en 

virkfom Sinne for Musiklioet i Vejle 
— han havde selo en ssnuk Sangsteinme 
— men i Forening med sinHustru havde 
han paa sin Ejendom dannet et gjæsifrii 
Hjem for de Kunstnere, der for længere 
Tid des-gie, eller kun i Forbigaaende be- 
rørte Beile og Omegn. 

— Professor, Dr. med. Georg Carl 
Heinrich Lehmann døde plndfelig iTirs- 
dags. Han var Sein afKonferentsraad, 
Dr. phil. M. C. G. Lehmann, Broder 
til Minister Orla Lehmann, og fødti 
Kisbenhavn den 27de Okt. 1815. Han 
har skrevet talrige Tidsikkift-Artikler og 
strev 1888 en Biografi over Hans Pug- 
gaard. Han var en ivrig Musik- og 
Knnstven. 

Naar Haaret viser Tegn paa Aflcegs- 

lhed, begynd da straks at beuge Anas- 
Haar-Vigor. Dette Middel styrker Ho- 

Ivedhudem frcmmer no Haarvækst, gieri- 
lgiver graat vissent og gjpk det blødt, 
bpjeligt og glindsende. 

«o.—-« 

Fra Sonderjylland. 

Vyjubilæum. De sonderij Byer, 
Taube-r og Garding lnnne iAar sejre 
deres 300 Aars Jubilasuni sont Kjøbstce- 
dcr. s 

Fundet Lag. J Ondags Formiddagsi 
fandtcs Liget of den favnde Torpedo- 
baud-Fyi«bødcr driocnde her i Hunnen. 
Det blev bragt til Byens HosspitaL 

Nøddeplukningcn eri flere Muts-di- 
sttikter bleven fordudt i forste Halvdel 
af denne Maaned, og paa flere Herre- 
gnardsdisirilter have Eierne forbndt at 

plukle Nødder, da de plukkende »in-lieg- 
ger Hegnene. 

Kipdt Mpllr. Ejeken af den nylig af- 
bmndte Lebeølgaards Mølle, Hans Hen- 
rik Schmidt, hat nu kjøbt Egenniølle 
paa Als for 4,500 Mark. Det er hanö 
Hensigt at nedbryde den og igjen opbyg- 
ge den paa Lebølgaärd. 

Ulnllestilfcelde. En tolvaarsDreng, 
Soll af Forpagter Jeser paa Solvig, 
koin i Fredags alvorligt til Skade der- 

ved, at Hesten, soin han red, stred ud 

paa Gaben og styrtede, hvorved Drein- 
gen fik et Par Huller i Hovedet og maatte 
bat-es dokt. 

Jldebkand. Strandhotellet er i Nat- 
ten inellem Ousdag og Torsdqg fuld- 
standig nedbmndt i Bestetland. Jlden 
uddksd okn Aftenen Klolken 10 og varede 
til om Morgenen. Der er ingen for-Myl- 
ket. Brandvæknet maatte indskrcenke sin 

Virtfomhed til at fjge It bestytte Bed- 
bygningekne. 

) Jordfæstelsc. J Torsdags For-mid- 
dags begravedes paa Spindel-barg Kitte- 
gaatd den Artillekift, sont iQnsdags 
mistede Livet under Man-nun paa Dyd- 
dsl Blinke. Han hed Carl Westsiadt og 
var barnefedt i Hamborg, hvot hans 
Moder endnu levek. 

Arresteret for Majestcetsfornærmelsr. 
Eu Haandveerlssvend iGraaiten, fom 
under Man-isten gjotde Tieneste sotn 
Opvartek iet qf Teltene, qrtesteredes i 

Mandags Aftes som niistcenkt for at 

have gjort sig styldig i en questætsfow 
tummelte Hatt blev qngivet af en, der 

gik rundt og folgte Manieennedquer. 
Bielsr. J dansk Kirke Egteviedes i 

Toksdags Eftekmiddags en Dotter qf 
Rigsdagstnand Gustav Johannsen, Fre- 
ken Marthe Johannfen til Grund- mag. 
Johan Ottplen fka stbenhavm Kir- 
ken var iDagens Anledning festlig impl- 
ket. Bielsen fokrettedeg af Pqstor Car- 
stens. Et Kör af unge Damer sang ved 

Orgelet. Eiter Vielsen var der Bal- 
lupghsjtldelighed i Borsetforeningem 

i spie Kvægprifer. Vcd en Auktion 

Thus en Guardejer i Tetebøl over 24 

Stykkek Nacekvæg og 50 Faar folgtcs 
en Ko til 700 Mark, en anden tkeqarig 
kostede 760 Mark og en sireaarig Ko med 
Tyrekalv koftede 800 Mark. En Tyre- 
kalv koste 410 Mark. Den laoefte Pris 
var 370 Mark for et Stykke Kvæg, 15 
Aar gammelt. 

Pksjsisk Militær. En stor Del proj- 
sist Militæk af de sorftjelligste Banden- 
arter fand i Flensborg i Tore-dags. For- 
uden de rigelig 4000 Mand, der havde 
ligget i Knatter her et Par Dage, com 
der i Aste-J yderligere Jndkvartering. 
Til Man-ten ved Bov i Dag stulde 
Troppeudfoldelien foregaa fra Fluts- 
borg. — J Paraden deltog vel heut-ed 
16,000 Mand. 

Fra Paradepladfen gik Kejfertdget 
tilbage til Raadhufet ikke ad Friservejen, 
Sandertoth Kattesundet og Holmen, 
men fokbi Tivoli, Fængslet og Domhu- 
set igjennem Gravene, fordi denne Ga- 
de er mindre steil end Frisergadeu. Kei- 
feren var til Heft og Keiserinden til 
VognsL 

J Fkolosten paa Raadhufetdellog vg- 
saa Grev Moltke. — J Folge »Pens- 
burger Norddeutsche Zeitung-« er Quer- 
borgmesier Toosbüy bleven udnaevnt til 

Gehe-inne-Negjeringskaad. Keileren og 
Keiserinden var ligeledes if. det mevnte 

Bladi den bedste Stemning og godt til- 
fkeds med Modtagelfen. 

Den tyske Kejferinde blev ligesvm Kei- 
feren modtagen af Overborgmesteren og 
Laut-tandem desuden of Overpmsident 
Steimnann, som hilste først paa Kei- 
serinden, medens 25 unge hvidklædte 
Piger havde givet Mode med Kranic. 

Blandingcr. 

P as p aa N eg le ne Videnskaben 
gaar frem. Man kan nu ikke blot stut- 
te sig til Falls Karakter af dcresSkrift, 
inen ogsaa —- af deres Regie. En sag- 
kyndig hat« isplge »Aoifen« forsikret, at 

brede Negle tyder pa·a Elskværdighed og 
et beskedent frygtsoint Sind. Naar 
Neglene gror ncd paa begge Sidcrne, 
hat man Hang til Overdaadighed og 
Vellevnet. En hoid Plet paa Neglen 
varsler Uhcld. Falk ined blege Negle 
cr ndfat for Forsplgelsc og har et fandse- 

iligt Naturel. Sticevre Negle raberÆr- 
gjerrigheo og Kivagtighed. Runde Neg- 
le vidner oin Knndskabgtrang og Frisin: 
dethcd. Jndolente Falk har kiadrige 
Regie. Smaa finalle Negle betegner 
Sniaalighed og Stivsind. Melankoli- 
kere har graalige eller blyfarvede Regie, 
hvaiiniod kalt-risse og kaniplystne Perso- 
ners Negle ere plettede. 

Bart lille Bam. 
Bart lille Vani, Jessie, led af Straf- 

lcr i Seks Aar. Vi forspgte dc bcdste 
Lager i New York og Philadelphiaz li- 
geledes Hat Springs, Ark., Uden Lin-; 
dring. Sivifts Specisic (S. S. S.) 
helbredede hende. 
D. B. Wagner, Lvtter Valley, Miss. ! Afhandling over Blod- ogHudsygdonnnc trit« 

Swiit Svecisic (-ko., Atlanta, Ga. 

Ethvert Menneike dar yave Kjendttab 
til sit eget Legemes Samtnenseetning. 
Dette erholder inan ved at læfe Dr. Lu- 
cas Bog ,,Liaets Hemmeligheder«. Den 
er udinærket streven, er lærerig, paali- 
delig lige indtil de mindste Detailler, 
sinnst illusireret og elegant udjtyret hvad 
Papit og Trykningen angaaiu Sendes 
frit til alle. Se Aocrtisseinentet i en 

anden Spalte. 
En Lampe i Ho vedet En tyst 

Lckge flal have opfundet en ny Maade at 

oplyse det nienneskelige Hoveds indte 
Hulheder paa, saa at det blioer inuligt 
at opdage enhver Bestadigelse eller syge- 
lig Dannelse i dem. Hans Apparat be- 
staar af en lille elektrisk Glsdelampe, 
som Patienten tager i Munden og lukker 
Tandekne samtnen over. Den er inde-» 
flnttet i en dobbelt Glaskapse15 mellein 
den ydre og den indke tan der ledcs en 

Stwm af Vand for at dannpe Varmen, 
hsis Undetføgelfen ital vate langeke end 
et Minut. Virkningenaf denne indvem 

dige Belysning flal være over-tastende. 
Gjennem Haben kan man se Hovedets 

lBen; Øjnenes Pupiller sttaaleiJld- 
iglanT og Neefehulheden og Ganen bli- 

Iver streckt oplyste. Holder Opfindelfen 
hvad den lauer-, vil den, strivek »Ver- idens Gang«, felvfslgelig blive af over- 

okdentlig Betydning for Lagevidenskm 
ben. 

Ei sue-get gadt Rand for dem, sont 
lider af kroniste eller private Sygdam- 
me, er at nagte sig for de mange nette- 
rende Kvakfalvere ag henvende sig til 
den af den dygtige narste Lage Dr. Ro- 

senbetg i Chicago oprettede LageanstalL 
Den hat kureret mange vansielige Til- 
fcelde, sam take apgipne af andre Lager. 
Dr. Rasendergs to Bsger »Lagebog for 
enhver« og »Ungdaannens Raadgiver« 
eee verdifulde Stein«-, seen sendes irit 
blot man indlceggck Friankekek til Posi- 
parte-. 

X 
En ekstra gpp 

Symafkink 

og »Stjernen« for den biutqc H» u» , 
« s-’ W 

dlij.70. 
«,.k-t1ernen«s3 Uogich hat sat sigk Foka dehe mcd cn m de stotnc Innmmnesahkxk i vandrt og kan nn byde Bladctg Binnenkr- ter cn bilng og kigng aod Sänger anain 

ne. Vi hat glokt dme zkribk 1 den jro »«k der er mange, sont nok bar qu w k» Eo. Inaskinc, men ikke hat Rand til in kxobsn 
m de kostbare Illdaskiner, hotlkrk heller Ikkcth hours-, naar nmn knn faa cn hgejaa Wipk dct haloc as Busen. 

« 

Bisse Mnfkincr n- iornrbcjbcoe ai dn bod. 
ste Materiale og Metal, og jngcn I»vkmsk;»«· 
sank Von-til m fokladc Fnbntcnfpkksz 
nojngtig Iannncnsat og Jnfpckmren er ova- 
bcvcn o-.n, at den kan ndfmc fnldkomnnm 
Arbcjdc og loher let Og tydløst Instinqu indviklcde Mastindelc og Maslincn er Iknekk 
at haandtcre for den novcde end de slcstc an- 
dre Mastiner. 

Mcd hocr Maskinc foler en sinnt Sau-. 
ling as :n’ek·v1fiter (--u·-«(-hm-i-n.—) en Jus-m- 
cn »tuckcr«, et Last Sammet-e H sontnmqev 
Buser indtil z sammt-L en Winer Zu 
Trnadkniv, et cfskra »cl)cck fpring«,en«1sakkk 
Nackte, 5 ,,l)obbins«, en Strick-fluv· cn Lim- 
cnøgle, en Oljckande mcd stie, en »gang--« 
cn »gange« Skkne sann cn k«ir1«cbog, onna 
en komplct Zyntaskink, siks ogf(r1«dignlek- 
hvert Brugi Snknnstcn. Maikmcn n- n- 
styrct med «L«alnød-«Kslk)jlmrd, gottan Tons 
daska Skniisi Midkisn og to Stuijcr ved 
Sidcn nich forniflct Hammng 

(5·n!)ver Kjøber sank folgende ("!«m«a1m in 
Fabrikuu 

(Jls’.lä’i""s’j(’.-X·i·13 («s’ XVARHAMY 
th »Hm-uns nxxmcnxTUns(«-i:n.-n-)- Mk 

mal nzksr »F jin-CI«1(«.1.-»H.11gss1«Hsznnnx Filz- 
t-i1inc· Nis« 
ftom Um « 

!1)·I««u«i. :: 

ot« siny ti( swst tjmtss m, no «x»sI-««(- m :·«- 

....... iur lle tosen »l· iva Furs 
u-« f· Il.(« S«:l(-H«»1«s«-i. nsni ’.I" n- 

snisi n asshktw Uns Juni liy r-- 

tm- --:«1·» l·s’- t- ssl islnirxsb «l"i.i1«-".urI-.-1nyhi 
«(-1 muss-:- «.-(- Juniu. its(-;I;.:IH-. nur lsng Mc 

-)X«H»11l,tlsss. R )I)!-n;s:1:!-«I Js-«--Jl(«—. 
Tun-ummuss-Mk JsI«-vs11:x»k:(’«. 

Mnsfincn scndcs direkte im Sahn-en : 

Uhicagm Frager-n er en llbctydcliglnd, ins 
over JEIUM for sum Mil. Vi on væke anmar- 

lig for at »Um-Einen nanr Bestctnmcljcgnch 
forndsat man nicddclcr os den nøjnqngk 
Adresse. Lpgiv den nasrmeste Jcrnbancsmi 
tion samt »Bon Ifficr. 602111ty og Stru. 

Peter Csvvcfom 
Tanncbrog, Mik. 

PkajkjelaniL Skovlanl 
listiges-et Land, 

samt Opdyrkecle Parme. 

25 000 Acch sintPtaiticlandiLins 
f koln Co» Neh- Dcnc Laub 

egner ftg særlig til Mach Vaar og Vimerk 
hvede, samt Rug vg Haorcy og fom Folge sl 
de kottc Vintre og udmærtcdc lsirwsgangekjr 
chcgavlcn meget lønnendc; aubcfales til 
en Pris as III-W til 810.00 pr. Acke; 10 Acri 
Afbetaling7 6 Procent Reuter-. 

25 00 us cs Stuko s- Stola-a- 
s samt Jeruhanrlanv t tell 

vanske Koloni i Lincoin og tilftodcude Equns 
tier i Mitmesota. Dcltc Land egnersigmts 
li· til Baarfced vg Illig. Iscifer fra sMT 
ti 810.l)0 pr. Alma Paa Guts-Bauch kl 
Renkefodcu 5 Procent: Udbctalingen SLIC 
per Acke· » « 00 Akte-Z Skol- o Agktmqt Z 000332 krimn ogtilizvcadxlsvns 
likr i Tennessee S Los-sure restaa meit ang- 
og Bogetrwck, samt .Oikkor1), Poplcr ng Ev-« 
press. Agctnmrlcu lcnnulkcdc Jordcra 
fortrinlngualieek. Oponrkedc Farnkckunm 
faaes billigt. raudctcgncrsiz fæ11igtilTvku 
ning af Vintersasd oq Cont. Stovcue umle 
rigelig Nærina til Quem Evin ogF.1ar, DU» 
og alle Fruqtarter lytkes fortrinliat KlimaeI 
ermildt og behaqeligt. Prifcrne paaztovlam 

gq sam- kit so oo per Acke; Opvvrksds 
z arme kau faaexkfra 87.«0 til 81000 Ist-Am 

Akt-es irri mt Land in Et- 109000 loravo a ,«l()00 pr· Hexe-- 
SMV efkct mme nye Kort hvor Busch 
eke Paatrykte paa hvctt enlelt Stytlc. 
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