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Fra Danmart. 
Meddclcljer as 21.-s".!7. Hctstttnbck 
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UGIOUII Cl »Lanvmanddi 
IICIIU« R. Prtetsktt komis. » Tagens 
Nyh.« foklcdctt Tag ttcd lcyllctidt al- 

vorligt til Stadt- mrd jin ocnstte Ann. 

Hatt blcv indlagt paa Jtotttmtntchofpitu- 
let. 

— 

»Kplplquofkcn« tncd tilhøtettbc 
Trykkerl er if. Zelt-graut til Ill. B. folgt 
til Jourttalist lctttl Højcr of Kjobcnlmvn 
(stbcfttnnnen ubekiendt). TM ny lsjet 
overtagertldgivelskn as Blttdct og Ne- 

daktionett til l. Okt. 

pauvbierqoovqaardöBrand. 
Det lykkedes at tedde Houedbygnittgett 
og Giætfabrlken. Jlden er formmtlig 
opsiaaet ved Selvantænbelse af Høeti 
Laden. Krettntrekne bleve reddede; tun 

et entklt blcv studt, da bet var stinkt for- 
bmttdt. 

— « 

Duell-u ved Ræltvetk Gatten- 
schiold er of Krlgörkttett idamt til t 

Mann-de Vagtarteft; Prcmietlojttmnt 
Nyholm tmnttts til tt Dagect og Pre- 
mlerlsjtnantettte Ltkedellgborg, Haner 
og Jttgtverfett hver til R Dageg Vagtat«- 
rest. 

—»« « 

Eis chmith Eiter hvad ,,Kjo- 
benhavtt« foksikrer, ek Prins Christiatts 
Forlovelfe med Prtttiedse Margarethe af 
Prpjfett ett fastllaaet Sag, hvis indu- 

bettde Skkibt var Enkekeiserittdens Fre- 
bensborg-Tur l Fer og Kejferens ntt l 
Nat-. 

« 

Eietwotusfalgicovedftavetr. 
Afdsde Snedktrtuester Otelbergs Elen- 
bom Nr. 10 i Niels Juelögade er folgt 
til Lehttsgreve Ahlefeldt Latctsvlg og 
Grads-tm Fabrikant A. Myhlertz for 
187,000 Kronen Ooertagelscn vll ste 
straks. 

jeder-by det havde neinlig vrrret chsig: 

Gemytliqe Umkehr-hold I 
,,Ærø Fbl.« retter ,,Flere Slntter« fol: 
gende Spørggnmal til Best1)relscn for 
LErsökjøbing Skyttclrcds (as Min. Niet- 

scns Forening): 
»Skal der ufholdcis Prcrtnicslydning 

pa.i Snudag, euer sknl Styttcrnc hol- 
des für Nur en Gang til-« 

Ilakkebicrg og Lanvcrups 
stund. Lærer Klanscn paa Flatte- 
bjerg er konstitneret socn Forstandcr for 
Flakkebjerg Opdragetsesanstatt og zor- 
siander Moller er konstitueret som zor- 
stander sor Landcrnpgaard. Dct over- 

orbnede Tilsyn nied bcggc Anstalt-r er 

overdmget Dr. mod Berleine Nir 

Baron von Rahvens Rolle er 

is. ,,.Mrgbl « ndspilletilijpbenhavn, idct 
det ved en i Tirsdags sorsøgt Arrestsors 
tetning hoci hain for 150 Kr. for ct kon- 
tant Laun, soin den rnssislc Konsul i 

stbenhavn havde forstratt ham med, 
viste sig, at bande han og hans Hiistisn, 
Freien Weis-L havde soriadt Linier 
Ved Forrspsrgsel i Cirlns blcv der son- 
ret, at Fik. Weiss’ Hostc var henbc nd- 

ten at gjpre Arrest i disse, dersvin dct 
vistc sig, at de tilhsrte LEgteparrct von 

Rahlmk 
Bryssetiringem ,,Dag.Nyh.« 

Jedbeler i Fredags: Bryggerierncs 
Sammenslntning synes langtfra at sores 
san uden alvorlige Riotiiiiger, og det vi- 
ser sig mere og merk, i hvor højGrad det 

hat veret sorhasiet, naar man hat troct 
den betegnet sorn fnldbykdct og har talt 
ocn Ekhvervelsen as de »sidste linderskris- 
ter«. Endnn i de sidste Duge har ester 
Forlydende et enkelt Bryggeri protesteret 
imod Fordelingen af Salgssummerne og 
km Skrivelse til Gehejtneetutgraad Ti- 
etgen stiller større Forlangender ined 

For-bring dm definitin Svar inden den 
21. ds. Juiidlertid vilde man paa Bor- 
sen i Torsdags vide, at Sagen vargaaet 
iQrden. Dette er heller nceppe den fid- 
sie Vanskelighed, der vil made Summen- 
slntningen. 

— stor- Tyverier i Der-Madam 
Js. ·Astbl.« havde en Ekspebient paa 

»F Firmet Crome d- Goldschmidts Lager 
bemerkt, at der jævnlig sorsvandt Tos- 
resier sra Ekzpeditionslokalet. Han 
fittebe Miste-ritt til en yngke Konk, der 

jconlig indsandt sig og kjsbte Nester as 
Kjoletsjen Ved en Opdagelsesbetjents 
Hjclp lykkedes det at konstante-, at ord- 

kpmmende Kone virlelig var Tyven. Es- 
tek at viere bleven anholdt tilstod hun at 

hope stjaalet Vater til et Bei-b as cci. 

10,000Kr. Vater-ne havde hun pantsat 
psa Assistentshnsei, og Pengene havde 
hun brugt dels til Fortisjelser og dels 
til —- en Kjærestr. Hun er gist incd en 

Sporvognskusk. 
—- En Rengjjringskone has Firmaet 

Kjætuls ä Gotsche hat tilstaaet at have 
stinkt Var-r til et Bei-b as 6000 Kr. 
Dei stiner pantsatte hun og bkugte til 

E- ZW- 
J en sitrre Naavaresqbkik paa Ve- 

ßerbri er eanrl arresteret som mistcnkt 
fu at have stjaalet en stor Mangde Va- 
w og Raqmateriqlier. 

Jedes-sinds - Kommissiomn 
von LonanvsIoltter. J Torsdogo 
tiisiod Niels Peder Jorgensen soe Kom- 

ntiHsiouodonnneren, at han i December 
1H7Jt hat« paofot Jld part et SkrckdeeJm 
cobsen i Hothtat·t’e, Lollando Rorrehereety 
tilhotendetsduA hooe hon boede sont Leier- 
Motioet til Jldopaaicrttelfcn vor, under 

otonomiske zorlegenhedek at opnaa Los- 

oketo Aosnmnsesnm· 

Iteverlk den 7veo Mindes- 
tmeete pag Meerweiblein-eh Ef- 
ter Jndbydelse of det eneste tilbngeoæ- 
kende Mehlent of Komiteen for Frederil 
den Tdes Mindesmaece paa Hisntnelbjee- 
get, Redaltoren af ,,Slkb. Ao.« He. H. 
S. Spanien-, aflagde Professor, Vog- 
niugsinspektsr Fettger fm Kjobenhavn i 

Lordogo Bei-g poo Bierget for at tage 
Bestennnelfe osn Mindeömcerkets ende- 

ligc Fuldforelfe og Uosmykning i Ooer- 
engstennnelie need den tidligere logte 
Plan. Som bekjendt var betMeningen 
at anbtinge den oft-be folkekjæee Kon- 
ges Pol-met samt hans Fødselsz Regie- 
rings- og Dodsoot i Medoillonee paa 
Mindest-Milch cnen dette lod sig i sin 
Tid ikke gjore af Mangel paa for-stoben 
Kapital. 

Eleudvmsfalw Gehejttteetats- 
mod Tietgen har folgt tin Villa i Tour- 
bcek til Altiefelskobet »Klamenborg Bude- 
onstalt« for 65,000 Kr. 

— Johannes Christenfens Gjæstgioee- 
gaakd i Holstebro er if. Telegeam tilN. 
Telegrb. folgt til Ungkael LaustHolm of 
Holstebro for 45,000 Kr. Jnventatiet 
medftlgeD Overtogelsen sker den Iste 
November. 

—- Fra Holstebro telegraferes til 
Nord. Telegrb. den 27de Septbr.: Se- 
vel Kalkoasrker er of Ejekne, Moller og 
Mundberg, folgt til Eier-en of Monsted 
Kolkverrker, Ring, for enSnm af21,000 
Kr. 

—- Hooedgoarden »Villiamsborg« ved 

Dangaard Station er if. »Beste A. Ao.« 
folgt til Arkitekt Frederitfen fm Rever- 

gaard ved Kolving for 212.000 Kr. for- 
znden Osnkostninger. 

Dpdsfald. Form-. Manafnkturi 
handler Salomonsen, 87 Aar, en aijm 
benhavns ældstc Borgcre dade i Fredags 
Afters. Hatt var Fabr-r til Konuuunc- 

lage-, Dr. Salomonseu og Ovcrrctssag- 
sprer Salomonsen, 

— Jf. Telegram til R. B. er Vorg- 
mester i Noskilde, Justitsraad Carl Da- 
niel Fritct Blechingberg, R. af D., Lar- 
dag Not pludsetig afgaaet ved Daoen, 
65 Aar gl. 

—- Justitsraad Snridt, tidligere Eier 
af Raum-de Kro og Møllkz er dad, 75 

Aar gl. 
— En i oidc Krede bekjcndt Mand, 

Laiidvasscnskominisslrr, th. Ilciitsraads- 
niedlem Mortcn Hausen af Aasum rr if. 
Trlegram til Not«d.Telcgc-b. aagaaet oed 
Dacht i en Alber as Tst Aar-. Den af- 
dødc var Medlcm af Repmfentautskabet 
for Fyng Stifts Sparekadiez 

Nekrolog. Fra Stagelse tell-gra- 
feres til Nord. Telegrb. den 22. Sept.: 
Justitsraad Mpllcr, Forstandcr for 
Flatkcbjerg Opbrrigelsesanstalt er bad i 

Middags i en Aldrr af 80 Aar. Den 
afdøde, hvis fulde Navn var Christian 
ChristenfenMøller, blev ipdt den 4de 
Febr» 1810 i Storvorde vcd Aalborg, 
hoor hans Fabcr var Husuiand. Hart 
blev her Hjælpelaerer, da han var 15 
Aar gamncei. J Isle tog han Skale- 
lcerereksamen fra Stiedsted Seniinarium. 
1833 blev han Forstauder for A- Ste-» 
phanfens Institut i Aalborg og 1836» 
Forftander for Flatkebjerg Opdragelfeg- 
rinstalt, soin han sidcn har bestyret med 
stok Dygtighed. J 1847 strev hatt en« 

Prisafhandling am forspmte Baru, og i 
IRS-W var han Medlem af den grund- 
loogioende Rigsdag. Han bade af Lun- 
gebetændelsr. 

Temperatur-Oh under dem 
Navn hat if. »Ntt. « Bryggeriet Rai-us- 
borg bragt paa Marledet en Ølfort, 
fom det er Hensigten at faa iiidsprt i 

Husholdningen og benyttet af de mange, 
der ikke gietne dritte det starkere bajekske 
Ol. Teiiiperatrce-Ollet hat famme Ub- 
feende og Klarhed fom bajekst Ol, men 

det adstiller sig fra dette berved, at det 
tun indeholder 2 pCt.Alkohol. Stipnt 
Temperance-Ollet er overgjæret, stal det 
ocre fremstillet lige saa vel aflagret og 
fulbt udgjaeret soin det undergiærede derj- 
erike Ol, og dets Holdbakheb flal spare 
hertil. Bryggeriet er forst efter mange 
Forspg naaet til at fremstille det Pro- 
dukt, der na er bragt i Handelt-U og 
Refultatet hat kan kunnet vindes ved 

«.chklp af en Gjær der kaltiveres og ren- 

Ldyrkes paa famme Bis fosn den fra Gl. 
ICarlsberg udgaaede Gier for underng- 
zret Ol. J den Skikkelfe, hvori Tempe- 
JranmØllet nu fremtrceder —- yasteurii 
Iferet i Bryggeriets egeu Aftapning —- 

Jmenes det at kuane tilbageewhke noget 
af del Takt-kn, fvm DoidvØllet i dx se- 
nere Aar hat tabt i den osscntligetBn 

.pidsthed. 

Den syst Heft suar stndig mere og 
meke Jndpas poa Sjkelland, skrioeo der 
til »Mgbl.« sm Knllundborg. Den er, 
sont bekjcndt, noget soree og egner sig 
godt til Arbeit-obeng. J Holbæk Amt 
er der sor en Tid siven dannet en Heile- 
aolgsorening, der er drlt i slerc Asdelim 
ger. De slestc as die-se Afdelingcr bar 
angivet at oille srcmcne Avlen as en som« 
Brisgshest. Destiden lader en Dei 
storre Jordbrugere i Nordocstssaslland 
selo opkjobe Fsl i Jyllano Saaledeg 
ankam sorleden nted Oampskibet sra Aar- 

hns en Del jyske Hingste- og Hoppespl, 
der delg direkte var opkssbte til Guard- 
brugere i Hollnkk Amt, dels skal sælges 
oed Anktion. 

SUCHqu Du Ganrdejer Eisfeld- 
sen as Lindegaarbe i Lsrdags Aste-s trak 

hjeIn sra Randers med etPar Kreaturer, 
sandt is. »Nanderg DogbL « en uksendt 
,,Bollc«, at han ikkc kom hurtig nok ,,a’ 
Banen«, skjønt han, sont paa et hangen- 
de Haar nat var bleven boerkjørt, hur- 
tigst mutig oeg til Siden. Da Vognen 
scia var kommen vel sorbi, stod Personen 
as og begyndte at traktere Kieldsen med 

Nasestyoerr. Denne besandt sig nu ien 

tennnelig mislig Stilling, da han ikke 
knnde give Slip pack Kreaturerne og 
slaa sra sig; men heldigois kont der idet 

samtne en anden Vogn til, sont Kjeldsen 
raubte an og bad Folkene se ester, hoad 
der soregik, og om inuligt sige hont, hvad 
det var sor en Bandit han haode med at 

gjore. Fyren holdt imidlertid ikke as at 

blioe undertastet nærmere Estersyn, men 

sprang op paa sin Vogn og sorsoandt 
skyndsomst. 

Senkt-e hen paa Astenen bleo Bager 
Nielsen i Huld sorulempet as nogle Per- 
soner, sont ved at tage sat i Tommen og 
Vognen oilde sorhindre ham i at kjøre 
stark. Nogle Folk sra Linde, som koni 

bog ester, skaffede hant saa Lust, hvorved 
han undgik videre Fataliteter. 

Ei dtcbcnde Sisd. Dagen for 
SkjirrtoksdagiAar.indfandt if. ,,Aftbl.« 
en Tmntersvend sig ved Fogedprotolollen 
for at bede om chsland med en Miilkt, 
hun skyldte Politikagfein Da jSelden 
allerede var tcnnnelig gnmmel, biet-Hen- 
standen nasgtet, og den ved Protokollen 
ansatte Betjent Nr. 45, Hausen, fikOr- 
dre til at folge Svcnden over til Beten- 

»tioi:slokolet, hvorfra hnn fknlde trans- 
lporteres til Kristinnthon for at affone 
«Mullten. 
« Da Hausen var Ionnnet nd paa Trup- 
pen med Soenden, gav denne han ct 

san voldsonit Sind i T)iyggen, at hnn gik 
paa Hovedct ned ad Tmppcn og forflog 
sig nieget slenit. Tpinrcrsoenden lob sin 
Vei· 

Haner bleo fort cftcr snndcnliggcndr 
pna Gangen og blev tmnsportcrct tili 
.Hospitalct. Hatt varcngmnnnsl, sengt-l lig Mand, og da hnn otnsider bleo nd:; 
skrcvct fra Hofpitalet, dncdc han til in- i 
gen Ting. « 

Faldet ned ad Trapperne foronndthan 
aldrig, og i Lordags Forniiddngis dode. 
han. Hatt hat været i Politik-ts- Time-i 
ste lige fra Osnordningen, var en af 
de celdste Betiente og hnode altid udsprt 
sin Tjeneste til sine foresnttcs Tilfreds- 
heb. 

Tarni-erfunden blev pnngrcbet kort ef- 
ter sln Undvigelse. 

Om den nedlagte Paplrfabrlk 
i Silkelwtg scrives fra Silkcbotg til 
»Am-h. Fbl.«: 

Det hedder sig, at nanr vi naaer den 
lsie November, vil de tilooersblcvne — 

der stal untre nogle og fyrre — Fabrik- 
qrbejderfamiljek meide sig til Fnttigoasc 
fenet. 

Dette Fremtidsperspektiv, hvor sorge- 
ligt det end kan verre, fokbausek os i 
Grunden ikke. Det undrer os kun, at 
den Masseindineldelse ikke er stet spr; 
thi dette Spørgsmaal ligger saa ncer: 

Hooraf hat disse stakkels Familjer levet, ! 

siden Fabriken standsede sin Drift? Bei-; 
»gj-eenhedsselstabet har vel gjokt sit, 
Kommunen sit —- vcd det store Kalc- 
gravningsnrbejde paa Futtiggaardens 
Mark sidfte Vintsk —, lidt tilfaldigt 
Arbejoe i Ny og Nce hat der vel været at 
fau, tnen det hat aabenbart ikkeværet 
tilstmkkelig tilfannnen atholde dein oven 

Bande. Der maa vcere bleven snltet ef- 
ter en større Maalestok iArbejdetboliger- 
ne i Vinteiu 

Men hvad vil nu Kontinunen gjske, 
bvis det stulde vise sig, at Rygtet taler 
Sandhed. 

lldsigterne ere ikte lyse, hoerken for 
Komniunen ellee for de knange Familjer, 
hvoraf inange — vi ved det med Sikkeri 
hed —- hak kjmnpet en hade Kamp for 
at undgaa den sidste Tilflugt: Fattigvce- 
senet. 

Maasse hat Rygtet Uret, inen det for- 
andker ikkeSituationen stott, det for-lern- 
get den bare lidt. Hvis Fabriken ikke 
komniee i Drift inden ret lange, vil Til- 
siksmningen til Fattiggaarden Illig-del 
fnart begynde, og del vil komme efters 
hqanden, det, sont Rygtet parsler sein 
hlrende en mer Feemtid til. 

Va«desiud. J Sondng hikndte 
if. ,,Btl·-. Stt. Fbl.« et meget beklage- 
ligt Titsielde. Gnardnmnd Kr. Nielseu 
as Bistiup i Haderup Sogn im- gaaet 
nd paa Jugt i Bismkscer Mose med to 

as sine Stumm den ene med en Posse. 
Den andeu haode et Stykke Reh paa en 

Hund, sont var uvmn til Jågtbrug. 
Dcnne lob da ind mellent Bette-te paa 
den Son, sont gik med Bossen, hvorved 
hast tout til at salde san uheldigt, at 

Studdet gik cis ogramte Faderen bog 
sm ind i hojre Side· Hatt blev derpaa 
tsøtt til sit hjem i en meget lidende Til- 
stand. 

Distkiktslæge Rambusch fra Sjørup 
blev straks heutet, men hast kunde tun 

erklære, at der var Fare sor Munde-is 
Liv. Lungerne vare aldeleis gjcimem- 
sludte. 

Abs-fund. Uhr-neiget Chr. Niet- 

sen as Mosahy, hat« ved Tørvegmvningi 
Jetsmakk Mose i Vendsyssel i 2 Alen 
under Jordooerfladen sundet et Stykte 
Hestchaars Væv as Bcedde omtrent 4 

Tin. og Tyktelse omtrent FTak Bieng- 
den blev ilke opdaget, da Væoen blev 

overhuggetiTøroegraoen, og tun lidt 
over 2 Alen kom op. Hooklcenge am- 

meldte Verv, der ikke er raadnet, hat- lig- 
get i Mosen, kan ikke tilgst-reiz; men ef- 
tersom den sandtess 2 Alen nede i fast 
TIrvesnose, maa den have ligget deri 

nmnge Aar-. 
Der er if. »Vends.Td.« stemsat For- 

modning out, at det sundne san viere tabt 
i Mosen den Gang Vendelboerne mødte 
Kong Kund den helliges Seitdebud ved 
et Monds ved Jetsmark, sor med Baa- 
benmagt at uedlcegge Protest mod Kon- 
gensSkattevpkrcevning ellerJndkrcevning 
as Weder-, som Fotket var idømt til at 

skulle udrede, og for saa vidt Jemand- 
ningen er rigttg, tnaa den sundne Væv 
have tigget der i 804 Aar. 

I En stor Brondvortnq for O- 
densc Bnndoæic er —- if. Fyns Tid.« — 

idigseD nge fnldfort i Odense Biwn 
den er fott ned til en Dybde nf 1273 
Fod og udfoiet med Rør af 30 Tom- 
tneks Lysning, de vidcstc Rot, der hid- 
til ere anvendte nogcn Stcds her t Lan- 

!det. 
Eiter at det feist reiste Stillads var 

bliest om i Maus 1888, blev der taget 
fat pna ny, og den lijdc August, 1888, 
kunde den cgentlige Boring begynde. 
Allei«ed: midt i December var Nonne 
naaet ned til en Tybde nf 114 Fad, mcn 

her stodte man pcm en stor Sten, fein 
det efter innnge forfkjellichprwngnitth 
forsøg forst lykkech at komme for-di iAn- 

gnst 1890. Sidste Gang der blev spre- 
taget Sprængning, anvendtes 14 Pundj 
Tynnmit, og Ren-ne ninatte trcekkes 17 

Fod op for ikke nt tugc Sknde ved 

Sprwngningetk Bis-singen nf de sidfte 
l- »F Fod hu« sanledesgs mcdtugct syv 
kxjerdingaaiu As Rotet lebet nn 14,- 
400 Tondcr Band i Togneh og ved at 

fjerne de oocrsie 7 Fod Ror og sanledes 
sitnke Vandspcjlet venter man, at Bron- 
den vil give den dobbclte Vcindmængde, 
fauledes atder ndenanpning fm dcnne 
Brand dnglig vil lobe ca. 30,000 Tdr. 
Band ind til Winde-erriet 

Vorestilladset er 160 Fod heit, alt- 

saa 30 Fod hojere end Singelses Eisfel- 
taarn. 

Ulykkcsiicsiclde. Fi«aHobt-oskti- 
org: J Mandagg blevSkipper Pedersen, 
hjemmehorende i Runda-Z, indbi·agt til 

Sygehuset, eftcr at han vedetVnadesknd 
vnk bleven stcrtskt saarct i den venstre 
Side. 

— Under chbi·ndnings-Akbcjdct af 
,,erdens Meile-« ved Kohlersoej i Kin- 
betshavn, der forleden blev hjemspgt af 
en heftig Jldebrand, styrtedei Aftes en 

Berg samtnen over trc af Arbejderne. 
De to flap med nogle mindre chestelser, 
hvoritnod den tredje, Arbejdsmand Carl 
Oberg, bleo faa lemlcestet, ist Leegerne 
paa Amtsfygehnset, hvor han blev ind- 
lagt, erklcerede, at han nceppe knnde 
lcve. 

—- J Lordags Eftekmiddags er derif. 
»Østs!. Fbl.« pasferet et sprgeligt Ulyk- 
kestilfcelde ud for ,,Trekkoner«. Fiskekj 
Jørgen Niclsen af Strpby, soin sejlede 
med Sten til Middelgrundsfortet, blevi 
ved et Vindstød flaaet overbord af Stor- ! 

sejlgbommen og druknede. En lsnarig 
Beeng, der var med iFartpjet, san Ulys- 
ken, men knnde intet gjøre for at frelfe 
Jorgen Nielfen, da denne ikke kom op til 
Ovcrfladen. Nimcligvis er han bceven 
bedøoet afSlaget af Von-mer« der reim- 

te ham i Hovedet, medens hatt sad til 
Reis-. Drengen sejlede med FaktIIet til 
Meddelgrunden, og detfrn sendtes Bande 
nd for at lede citer den forulykkede, men 

endnn i Tirgdagö Aftes var hanö Lig 
ikke fanden Jst-gen Nielsen var en flink 
Mund i Fykkerne; hnn efteclnder sig 
Ente og 6 Ban, af hvilke det tldste er 

16 Aar. 

Besinne Speltkorn-eh fomi 
denne Tid anlæggec i »Panoptikon«i 
Kissenhavn er det fjerde i Recken her i 

Donau-txt Ten fpanske Gesandt, Gtcv 
Bettladino de Rebollioo, sann var akku- 

diteret her iAarene14348—59,fortæller, 
at da hatt l 1(·-.3:Z havde Audieus has 
Frederik den Tredje paa Kjabenhavns 
Slot, satte drangen ham ind til Dran- 

niug Sosie Asnalic, som opholdt sig i 

sit Spejlkabinet, hvor der fandtes maage 

kostbare og smukke Ticcg. Greven hat 
bifkreoct Nutnmet i en Spottet, ag det 

læres af benac, at det var klcedt med 

Spejle paa Basgge og Last. Et audet 

Spejllabiuet saa hatt paa Harsholnt; 
»dct saa nd sont et udhulet StykkeStjm 
ne«, skriver han. Formodentlig hat 
Lasset været tagt i straaleformede Faul- 
ter- 

Det tkedjc danffe Spejlkabinet siudes 
endnu paa Noscnbokg Slot, hvor det er 

anbragt i farsteEtage i et firkantetTaarn- 
vcekelse med tre Blumen Grundplacien 
er retvinklet og de modstaaende Vagge 
altfaa paralelle, men Pladsen er lille og 
Spejlstykkerne sutaa. Rumsnet bliver 

ganske vist uendeligt ved den fortfatte 
Gjentagelse af Villederue, IneuGlassene 
er faa haardt medtagne af LElde ag Fug- 
tighed fra Murene, at Billedetne viser 
sig udvifkede og drukner l Markt. Det 
morsomste er her et ovaltSpejliGulvet, 
iom i Forbiudelse med Lostets Spejle 
frembringer denJllusion, at man serned 
i et højt Taarn med Ctage under Etage, 
hvor de tilstedeværenbe Personer fes fra 
even. 

Dettc Kabiuet onttales allerede iSIot- 
tets Regnskabcr for Aal-et 1707, men del 
er vistnok adfkilligt ældre, maaske fra 
Christian den Femtes eller endog fra 
Frederik den Tredjcs Tib. 

J Aaret 1692 omtaler Kong Frederik 
den Fjerde i sin italieuste Dagbog (der 
er skreoet paa Tysk), at han i Palazza 

Burghese i Rom saa »et Kammer af 
lutter kostbare Spejle«. 

Spejlkabinetter gaar forøvrigt meget 
langt tilbage i Tideu. Soetonius far- 
taller, at Hat-als ejede et saadant i holl- 
tet yan til alle Sider funde fe, hoad der 

gik for fig. Rummet har vittnot været 
klædt med polerede äVketalplach 

Apothekeri 23 Aar. 

Jeg hat veetct Apotheker i 23 Aar og 
hat folgt alle de Patentmedicinet, der 
kjendes i Landst, og kan med Sandhed 
sige, at jeg aldrig hat kjcndt et Middel 
tnod Vlodfygdomme, der hat vist fig af 
starre Bittd end S. S. S. (Stvifts 
«3pecisic). En Kunde, Or. A» futu- 
lcrmpech vcd en Hudshgdom, der fandt 
Uoslag even paa hang Hemde-In zorng- 
vess prooede han de bedste Lcrget paa Eg- 
mn og fenete nogle af de mest bekjendte 
Specianftet i Ncw York. Sein sidste 
Haab tilbtagte hnn nogle Maanedct i 
Patie- og lod sig behandle af detværcndc 

Liegctz men skasfede hatn blot en midlewj 
tidig Kur. Eiter al denne Behandting 
blco han omsidct Eurer-eh fund og frisk, 
oed Smifts Spk«cific. 

En anden Kunde, Mr. B., hat i 

mnnge Aar lidt af Blodfotgiftning, og 
ttoede sig en Gang at vcete kutetet met- 

kurial Behandling3 men Sygdoinmen 
vendte tilbaqc ledsaget as en ondattet 

Rheumatistne. Et Dusin Smaaflasker 
af S· S. S. btagte en fuldkonuneu og 
vatig Kut. 
Afhandling over Mod- ogsHubfygdonnne ftit. 

Swift Specisic (so., Atlanta, Ga. 

Dr. N. Rosenherg Co. i Chiar- 
go er bekicndt over hele Amerika for den 

sanmittighedsfnlde Maade hvotpaa det 

behandlet sine Patienten Der et faa 
Lager, sont nogensinde hat gjott sig fau- 
dan Umage sont Dr. Rosenbetg, og der 

for hat det ogsaa oer lykkede fot ham 
at helbtedc Syge, sont vate opgione af 
andre Lager. Den stotste Del af Pa- 
tiemetne behanbles gjennem Btevfktim 
ning. Se Avertissementet ien anden 

Spalte, 

Et af de mcft almindeligeOnder 
er Sygdom i Levcrcik Tenne oil blive 

grundigt hclbredet ved Brugen af Dr-. 
Peter-I- I(m·jk(i, en Medicin, som hat 
mrct brugt og provet i over 100 Arm 
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chf - scorrs Kjertetliftygdommhlt O 

Emutslon Esska - 
gelbreder Fortioletser- i 
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Tatendc Sygdommr. 
Biduuderlig Kjvdfrcmbringeri 
Mauge har ved dcns Brug vundct ctj 

Pund daglig i Vcch 
Scott’s Emulsion er intct hemmeligt« 

Mit-heb Den indeholder de ftimulckenJ 
de Egenskabcr af Hypophosphitcs og rcnI 
noer Torsie-Lever Tran, hvis Virknikpi 
ger ved Sammenblandningen betydelcg 
for-ges. Den benyttes af Lccger over: 

hele Verden. i 
Belimagende iom Melk. i 

Ists-I as alle Apotheke-. 
socss s- IOWUS, Odems-ten I- Y- 

K 
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Symaskine 

ON »Stjemen« for den biuige W 

815.75. 
»«thernen«s lldgiver hat« int sigi ,:Mm 

»dem- medcn of de størskc symmkmciaMJ 
tLattdet og kan nn bnde Vlndetg Abonnen 
ter en billig og rigng aod Singer Entstam- 
ne. Ji hat gjort delte Lkridt i den Leo, M 
der er mange, iom not lme Brng sm- m »z» 

inmskinc, men ikke hat« slinad til nc hohem 
m de kostbare :7.Ic(1iki11er, lelket heller tkke kkk 

«høvei:i, nam« man kan san en ligejaa god ipz 
det haloe as Weisen. 

Dis-se Maskinee er forarlnjdede af det bed: 
ste Materinle og Metal« og engen Manika 
fanr Ldv til at forlnde Äsadrifen forde H 
nmngktg jannnensnt og Jenfpehøren er over- 
hevist one, at den kan ndfore fnldkonnnenr 
Arbejde og loher let og lydløsn Fee er inqu 
indviklede Mnfkindele og Majkinen er letiere 
at hnnndtere for den novede end de fleste an 
dre Maskiner. 

Med hver Maskinc folget en snntk Zum 
ling as Nekmsiter (uu«:.(k!«ui«u.—) en »mij1ee", ! 

en ,,tncker«, et Sæt Sommer-e H forstjellnu 
Brcdder indttl Z Tomme3, en IMinder, m 

Traadkniv, et ekstra »check fpring«, en Passe 
Nnale, 5 ,,bobbins«, en Skrneknjo, en Erm- 
enøgle, en Lljekande med stie, en »gange", 
en »ga11ge" Skrne samt en Viere-bog, altjaa 
k» komplet Zomaskine, sit-J og kundig nl ek- 

hvert Brugi Snknnsten. Maskmen er nd: 

sjyret med Valttød:fx«!øjbord, gokhtsk Jose- 
deekt«e, Sknfisi Midten og to »Einna- vco 
Siden Incd fornttlet annudgreb. 

Enhuer Lieber snar folgende Nnmnti im 
Fabrik-ein 

UEEU IPH UXTIOI »F WARRAN! Y 
WI: »Hm-»m- nuum xxT th-« muisnsery ww- 

mnl its-us u: IlsssL«:1:(-:1;«Heng«sr Si-n1ns« Mu- 

Im 

Heim- Nid .............. lur Ut« les-m »l« lin- yisurs 
smm llns Unh- -st« ll Ox- an lLi re til-, nul if «- 

IUspnrt -:1«.s:1I-l Ihm-limi- Uns-un hy Was-in 

sslntny il(-t««---L Uns-with ne zunu- t» t"«--)I;i(s« 
Moman t"1««--- Of Nisus-km 1·! ji- nixrr smzssli »- 

Instmust-ru.-i«(lc:s;.«1.-li«--us:us« — v 1;i-1« Un- mau- 

»t· H uka is-. islsiunkc csnsl N·«-(U««. 
Funumspstcwcxu le.x(·ucx1s:(’-s. 

Masfcnen sendeg direkte im Änduten : 

(8«l)imgo· Fragte-n er en Ubet1)deligl)ed. kkke 
oder sum for51)()-))iil. Be vix ukere anmar- 

Ilig for at Maskinen nnnr Be":enunelse-:-s1edet« 
» 

forndsat man meddcler og den nøjngnge 
Adresse LPgin den neenncste»J«e1«11l)nnena: 
tion samt Post Linn-, Wunty og Zim. 

Peter Entwion 
« 

Tannel)rog. «.’-el)1. 

Peajejezand," skeelann 
Irrigeret Laus-»d- 

samtstVFeFHS Karme. 

25 000 Akt-es siniPmiticlandiLins 
f rot-n Ci-« Pein Dem Land 

zgncr sig sasrlu til Man-, Voar og Winter- 
hvede,satntkii11· og Hans-« og som Folge as 
Je kortc Blut-re os udmæi kcdsc Gksrckksgaugc er 

Kvægavlcn meget lømiendu anbefatcs tu 

zit· Priin aftixxioiikz 810.00pr.:)1c1«e; 10 Aars 
Axbetaliqu sj Proz Tt Renten 

25p0UO Eil-m SWOI C- Stolelans 
Jcknbmilnnd i den 

sanfte Koloni i Liuco :i cg tiiswdcndc Conn- 
ticriMnmcsota. D Te Land egncrsigsoeri 
ltg til Vaarsæd cq :Z-«’; HI. Vriscr fra BZM 
ti! 810.l!0p1«.1’1crx. P 1 Stats Landcl kk 

Ren efodcit :- Procent lsbctalingen 81251 
per Acke- 

ZOWFI VIIIka 
is«riTc5111kiTe-s. L tun-n 
og Bogetrcrrr, samt Hiifo 
preka Agcnnmtcn ten 
fmtrmlig L;::.11i:ct. chsnr 
fqacsbu W. Tatsdetchxcrss 
Il«:11«,1af«iintnsa«d N Umsc. 
rtgctig zlcæriug tit Jus-Izu ev 
og alle Fruqtartcr lxzk N som- 
er mitdt sog bclmqksngxxVrkferu 
im studi- tit Ists W per Islc 
Faun-· kaufaacsfxa SUW ti: 

Amsigt" etc !0«000 lptudo n Ruf — 

cknv cfter Innre uye Sinkt 
etc paatryktc paa duckt cukelt stykhn 

L- BOYB N« 
181 Washington st., ch cago- IU 

—- 

C
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on tm Agcrmattk 
timovkndukouns 
issfma most angi 

.«J.·-Drl.cr kg Cy- 
:l«cc.-N- Jordcr cu 

de Jan-me lumh 
ich-W til Tvxb 
List-cru- amipx 
IDqFaarz Vxl 
IML Filum-« 
Ha E kovlank 

Lpdvrkcpx 
cum pr.:11cre» 
Land in Co- 
l pr. Akte- 

- clekkkjskeB m ist-nic- 
Zum Helbk » MIN- 

- Eva-fiel 

tend, Lamher. Pan-merkt Uluxk Us, tw- 
Aua.1, Wut Tillienvt høieste Mevatlle Ctjscji 

Gimsr mildeller stark Strom afEletttkmr 
muten-ro bin-wer Naturen at nlbageqwe i 
Hauer hel kcd oq Kraft· « 

Gleis-Mo udfaqler Il.00. » 

Send 2 Tean for Ills tret-et Katalog vaa Noksk W- 

fuld Lifte as Giovanni-, verdifuld Inforniati:’ll US 

Idivomc Atteftek fra Falk ism hat beugt Vettern-- 

ok. oisu von ocsp m sm- st..oiuq-go.lll 
.- 

—- 

MEDIU- 
- 30 -Z««-. L. 

»Er-' -·, -s -'-( p« 

»Um-i Dom-mos- 
Vusmacr Veso-dritku tm km 

Rome- Sverigc, 
vg Finlantz 

nmark 

Tribut-er de nvvcrftc Behimnneliq sbrv fil all-kla- 
vkm Arm-« samt den vvekt ·- 

.»k«kg Voll-rundan under stiefmqn m for Banng« 

ngntcr i alle Westens Vykk m gafpzbvæ 
A l- l. A U «- C O «I 

MAS. l. sUIILLL Ort-. West. Wurm-, 
Manaqcr. 

— 

Hi lassilo s» cMcsGO lu- 

J 


