
Jst-a Dau mark. 
Ijieddklclickaf 12.«-1N. cktobnx 

’«-—4M()i«l,.«--— 

Dspssalck Tnckmr i Sport-kas- 
stn sol« Natur-no vg Lin-zin, VIon 
Ray-und, Bis-Ingrim, u- tot- iWkdugsz 
Motgw. 

Cmbrdomvimuui. I Mundung 
feind-, is. ,."U("nmbl.«, Stifthzsxoust, 
Dr. Rosan n» :,«.·p VI Jst- Jsslwcnnn inn- 

Stifscipmvlt og Foanpmsn pcd Vor 

Fkue Kir« i Umbmussim 

Flllskcbsktq. Nehmt-lieu nf Mak- 
keszg L ptskmussmmnsmu » fusinilim 
pkadkunpt litIU"-sl«1ltt"1i(- forskr j«i:«t·k·1«, 

List-mu- .Hct.i.. -n, « Zungen-du ltl den 

äfdsde Einst um«-, Instngmad Mauer, 
og sont nun-ehrt nmnge Aar her virkef 
ved Anstalten- 

Jckspmtpcm En Maorig Kon- 
torift vcd dct Forencdc Dumskibofelskab 
B. N. sog, if. ,,Politikcn«, i Søscdags 
Formiddngd Iitzlioskildc og er ikke feuc- 
re vendt tilbage. Skjsudtikte nogct be- 

siemt for·rliqger, er Fonnodningeu for, 
at hatt har bmkmct Schnan 

Stanvm Spinoslaqterh Eim- 
Forlydmms inomucr Ringstrv Aktie- 

Svineshtgtrn nldrisz jin «Ji1«(somhcdiud: 
til owan sssrxs Ums-sum of Imende 

Svin til Hainka Im- Tmeu gin- det n- 

mutiut m ounau Foupsncste okd Diiythk 
Deksk « nie-zi! Im inm- Jitt ikke ubetydc- 
kig Tab. 

Badehoteuet paa Jan-. De 
tystc Fauna-w opkindeligc Plan med 

Badehotelln pna Fano er forelsbig, da 
bet ikke er lykkedes at opnaa Dimens- 
komst mcd Lodcirimte pcm Nordby om Af- 
staselseu af Arn-l tit Anlckg, indskmns 
set til at omfatte Oprkttelfen af et Au- 

lcg til z mitt. m. 

pkstkiyveth Fra Postkoutrahem 
Mathins Jenfens uaflaasede Stald i 
Rocken blev, if. ,,Skioe Fbl.«, Ratten 
mellem den ö, og S. ds. bortstjaalet en 

Dest. Tyven, en yngre Mant- fka Mars, 
havse forindm, formentlig ved Damp, 
ßjaalet en Grime, sont han laqde paa 
Destenz den Grime, Hesten havde paa, 
kastede hatt bott. Tyveu blev unholdt i 
Skioe iMandogs Mtddag6, da han 
kin1«ti( Markt-bei med Hesten for at 

fulge den. Desten blev gienkjendt af 
Eier-eng Vakts Sim, der fotanledigede 
Toveu nubolde 

erlm netthttdlt vkv Klage. 
Fu sctaqr tctcgmtms til Alt-. Telegtsb. 
den t7 Ottbt-.: strra Hauttev blev i Af- 
tes ntstndt ct Tog sitt-d Atlsejdete for at 

Udbeote Stadt-u pim det Jembnttctog, 
der tun- lotnst at Stinnmtc pan Egnje 
Mut-k. Witgoucttns og Lokomotioet blco 

efter fnu Tttttctö Atbtjde bragt pau 
Spottet igjen, og Toget attkottt til Kjoge 
M. Its-F ottt Ratten. En halv Time se- 
ncre ofng et Tog ttted Aftetttogets Pas- 
ingertr. Dctt otditmre Drift er gjcn- 
optaget. 

at- 

Vy lasltq Organisation. Drei- 
etsoendene iRandtts hat« dattttet ettOk- 

gnnisatiott, hvis Formaal sotn nttdrc 

faglige Foreningtr er nt vitke for men- 

ttestcvtrtdigc Livstdilkaak for Fugets Ub- 
Were- 

Dett ttydnmtcde Foreuing opfot«dret«" 
Kollegaertte imtdte Byer til nt folge 

Ekfemplet, stta det- evetttttelt katt bannt-g 
et Forbtntd af ifngcts Arbrjdcte til gjetts 
sidig Hjtrlp og Sttttte. 

Evetttttelle Hettvettkelser og Fore- 
spptgslet ttted dette Jontmal forcje can 
tilftilles Drcjctfvend Schade, Adelgadr 
9, Rattdctg. 

Den Klækthhevt Fra Bestim- 
lattd fotstckllcm an rig Gaotdntattdssem 
kes etteste Satt forctfkcde stg for nogeu 
Tid sidett i ktt der paa Gaatdett tjettettde 
ijtt og dygtig tuett fattig Pige, og du 
dette Fothold opdagech af Moderett, 
sik Ssnttett straks last og paasttevetz 
fanftctttt hatt vooede at gifte sig tned Pi- 
gen, vilbe hun pjeblikkelig gisre hat« 
stock-s, tttctt i ntodfat Fald loucde hatt 
at stattctsdc Gantdctt og tilfkjsde hattt 
den. Dette stete i Foraaret, og gode 
Rand vate dyte för de to unge, thi Kett-- 
lett vildc ikte faa let give stlk Eiter 
Randslagttittg forlod Pigctt sin Tjettcste 
og blev fastet til ett Gatttdtnnnd iNabos 
fognet. Det glæbede send-les Enken nt 
Dire, at« Pigett i Sommerens Ltb hat-de 
kruknst sitt hanblsfe Kjærllghed og of- 
fenlig forlvvet stg ttted ett Karl of «hen- 
des Lige«, og da hutt sattttidig fik Nys 
em, at Stttncn lngde op til at gjm et 

seit Parti, hutt ttteget mnatte billige, 
tfvedc hun ikke med at frasltive sig 
Gast-den« Dettc skulbe htttt bog qllige- 
vel ikke have hasiet san stækkt med, thi 
en Maancdslid efter prasenterede Satt- 
nen Modetett et Kanzel-rev, og ettten 

hun tut peb ellek fortg, kuttde hun ikke 
tm forbyde batn Scridlet. J Frsdags 
holdt hatt Btyllup med sitt sptsie Kjtkrs 
Ughcb. Moder-u vilde ikke en Gang 
fslge Bart-et til Linken, mett Fslqet blev 
Fort-M Ausnu- 

s — 

Den tmvvegtte Attettattt et is 
Folge Telegtntn til No. Telegtdt. s(a’ 
Singt-Ist dienen paitgtedcn Totgdagg«« 
Morgen i Stillinge, lMil sm Elngelse, 
lsuot ltnn we unt lmtntsodL tin det- 

dntnde Natur-esti- opmgtde hncn otnMot-; 
genen pttn Matten tikt ned Binn. Dcti nnntllidtcs til Pest singt pna lsntn og 
hnn blen tilsidst sauget vg sott til sit Bis-z 
sie-nInelstsxssten l 

Dodofald paa Island. » J ers 
«l’it-nmtlnt-n tm lksolnsnlsnun sneddelw sotns 
et tm Jolnnd isldlnbctd1iygte, nt sothenp 
tuttende Billop Ti-. Pettir Petnrsson 
slnl imsttasqnnet net-Todest. J Bett-agi-» 
nmxs us lmnsJ hoje Vlldrt et klingtct nol- 

sim tisnctigt ; lsnn not nentlig sitdt lHlM 

Er det sandt, nt hatt et dpd, hat Island 
nnstct en us sine litt-beste og tnest stein- 
tngendc Mit-nd i dette Anthnndtedts· 

Jldlps i Ritte. J Totsdngg For- 
Iniddngs ndbmd plndselig en heftig Jldi 
leg ltosz lkikotiesnbtiknnt Tlsnne i Nil-L 

Jlden opslod pnn Lostet over Brandt-riet 
og hitvdc godt snt i en Dei Kot-set og 
l«ostet, inen dleo heldigvio opdnget iTi- 
de. Hunde det ventel ti Minnter lern- 

get«e, Uns Fadtikcn lttviolsotnt gaaet op 
i Lin-t. Dtt snste andkotps vat ntødt 
incd en Sptojte og sit lsnttig Bngt tned 

selben· an dens Opkotnst vides intet 

besteint; fortnentlig slyldes den en 

Gnist stn Moskinhnsetö Skorsten. 
Draht at en Træblolä Enle- 

besdonntnd sta Øtting i Jyllnnd ved 
Nnvn Jcng Elst. Millelsen et i Mail- 

dngct asgaaet ved Døden sont Folge as et 

ejendonnneligt Ulyllentilsctldr. Asdøde, 
der samtnen tned en anden Atbesdstnand 
vat i Færd nted at sielde Ege i Trunkne- 
bjtetg Skov ved Aakjæt, vilde ttille en 

svket Egeblok bott og stemte detsot Brit- 
slet tnod Blolken, ntens Atntene havde 
sat tnndt ntn den. Blokken com ogsaa 
i Bevcegelse, tnen da den laa paa en 

Sktnnning, trillede den saa tnsk nedad, 
at Atbeidsmanden ikte sik Tid til «at ta-» 
ge Armen-! til sig, hvotved disse koniJ 
ind nnder Wolken. Hans Btyst fik et 

saa stietkt Link, at han kun sotniaaede» 
at sige til tin Medatbejder: Red mig,: 
men inden denne sit Bloklen dort var 

den nlykkelige koalt. Asdøde var 50 Aar 

gnnnnel og estetladet sig Husttu og 2 

Bem. 

Skudt fig. En pensioneret Maul 
»Kt«og, sotn boede oppe i Matten, hat is 
Mandags Motges tnelletn lt og 7 findt- 
sig i« sit Hieni. Den asdpde, der var 

Enkcnntnd hnvde to Døtte, sont han as« 
og til tnicihundlcde, naat han var betu-1 
set; hnn var nentlig en Dei sotsalden 
til Dtik. Da han tidligete hat veetet 
tiltnlt sot Mishandling as en as sine 
Dotte, og han sotleden Nat attet havde 
gjott sig slyldig ibtutal Adstetd iniod 
hende, var hatt asNaboetnebleven nleldt 
til Politiet og tilsagt til Mode paa 
Tinghnset i Mantuan Ftygten sor 
Folget-ne af snt Brutalitet hat timelig- 
vis dtevcl hatn til det sottviolede Sktidt 
at betone sig ser Livet. Hatt hat-de findt 
sig selv i Hjættet tned sit Gevæt vg dsde 
tned det samtne. Asdsde havde estetladt 
sig sktiftligt Fotlangende otn at blive be- 

gtavet i Soinding, hoot han sidst hat- 
vætet Latein 
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Jvkdrystclse.—-Onsdag sekund- 
dag otnttent ved Nitiden tncetkedes isslge 
«Botnh« Av.«i Net- its Latete og Ele- 
oet pna Borgo-stetem i Lobet asomttent 
en Titnes Tid, en Miengde sniaa Anstel- 
sen ellet Stpd, der sik Gulvene til at 
stiner og dci Lokaletne vatettdeSkabs- 
date tilat klit«te. J søtste Ojedlic an- 

toges denne ejendonnnelige Bevcegelset 
at hidtste sta Skted i Grunden. Da 
denne, der et dannet i seer Grundlini- 
pen saavclsotn Fundatnentet synes at 
voete solid nok, da de stimme Nyftelser 
ogsaa nnttkedes i andre Bygninget, bl. 
a. i den ligeovetsor liggende Degnebo- 
lig, samt da Falk i Matten hat iagtta- 
get en Skjcelven as Jotden, ligger det 
nættnest at qntage, at det hat sundet en 

Jotdtystelse Sted, sainneget mete, sont 
der sannne Dng et iagttaget en saadan i 

Notge. 
Utrtttllliqt Gelt-mord. Ei ungt 

Menneste paa ca. 18 Aar, der qtdejdede 
paa Milletieti stlunde Mslle i Gre- 
ne Sogn inlland, hat hiengt sig, time- 

ligvis intod sitt Vilje. an gik i Tots- 
dqgs tnod Asten alene over paa den et 

Stykke fka Gaakden liggettde Wind-titl- 
le for at valse lidt Rug og detestet af- 
sejle Meilen, siden vilde hsn date Ru- 
gen hen til en Nabo, hvotsor Folcene 
gis tolig iSeng paa Millegatitden uden 
at ane Utaadz da han itnidlertid »ikke 
var kommen hjetn vm Motgenen, gik 
den anden Msllersvend dvet paa Bind- 
ntsllen, og der laa han sont Lig ved Si- 
den as den valsede Nng. Det sormenes, H 
at han hat siddet pqa Posen og lont 
Sttikken til at hejse op i otn Halse-i ogY 
as Vanvate et det satt dleuet sot wegen 
Don var ellets et livsqlad og qsholdt 
Mennesle. 

En atevvantis Beginnt-eh ! 
Undek den starke Stonn i Totsdags stete I 
en tcnnnelig used-mutig Btgioenhed paat 
Balle Sandsnmk. Ia Hngnmnd Mal-s 

Rasmussen nett-nie Dag gik nde paa sin 
Matt, kon- der plndselig et Vittdftsd, 
sont næk hnvde tevet hcnn over End-. 
Da Vindstpdet var our-, folte Monden 

heftigc cinccrrseri det ene Lre og en 

nophprlig Snien i bette. Monden Inente 

at ver mu- btckst noget tnd i Lret, men 

dctte vistc sig ikke nt rast-e Tilfckldet. 
Drei-nnd gjokde hnn den ubkhogelige 
Opdagetse, at han hat-de tnistet Hinl- 
fen paa Lin-t. En Wege hnr if. »Sit- 
keborg An.« »Na-seh at Vindstsdet hat 
befkadiget Tronnnehinden og at det er 

tvivlsotnt, otn Monden alter oil komme 
til at hat-e tnrd Osten 

Iåeulytket ved Dtukntng. En 
Enkekone i Nethoued, Neu-e Snede 

Sogn i Jylland, er i Mandags Morges 
fornlytket ned Drukning. Hnn boede 

hos sin Datterdatter, der er gift med en 

Guardtnand i Nethoved, of hvcm hnn 
blev forførgen Ocn Spndagen vor 

hnn gamst megct tivtig til Sengs og var 

tilsyneladendc tigtig glad og letiltreds, 
snen tm nmn vilde se ind til hende Man- 

dug Morgen Kl. ca. 0, var hnn ikke i 

Srngen. Ved nænnere Underføgelscr 
fandtes hnn liggende i et nogle Alen fm 
Gnatden verrende Mærgelhul, der er 

otntrent tilgt-net, og hvori der paa det 

dnbcste Sted er ca. lik- Alen Band. Hnn 
laa tast ved Brcdden Ined Hooedet og 
Overkkoppen under Vandet og Benene 
stikkende fxctn over Vandskorpen. Ade- 
de var 81 Aar og var ved at gaa i Bat-n- 
dont, og det antages, at hun, der under 
tiden gilt Sonne, iVildelfe er gaaet 
nd tidlig i Morgenstunden og ved at 

vandre otnkking er falden i det omtalte 

Hul, hvor fru hun ikke har kunnet rejte 
sig seh-. 

En damit Kontrollor wmt im 
Cirkus Buschi Stettin. Lauritz 
Pedcr Panlfen, der hnr været ansat sont 
Kontrolle-r ved Cirkusi Jeknbanegade 
fka den spistc Gang det blev aabnet, 
fluttede i Sommers Engagement med 
Direktor Busch under denncs Ophold i 

Kjobenhavn, snalcdesti at hau oed Beri- 
dcriorestillingens Ophor her skuide fklge 
Incd til Udlnndct. 

Cirkus Buscher for Ojeblikket i Stet- 
tin, og Pnuisen hat ogfna gjort Tjencstel 
indtii Mundon den G. Oktober, da hnn 
ved For-estillingeng Begyndelse ndebleo 

og hnn hnt siden ikke oist sig — det for- 
modes, nl han hnr abfentcrercl sig til A- 

111exika. 
Han efterlnder sig Kone og 4 smaa 

Born under meget fortoivledc For-hold. 
Ved Effektennngen oin Mandeng Flugt 
about-rede hnn og hat siden vckret de- 

tænkelig Iyg og sengeliggende. En lille 

Brsdhandeh hun har ernæret sig med, 
er ved at gna aldeleå iStykter, og sam- 
tidig tmnger Backen paa, da de staat- 
til Resiance Ined Huslejen· Saafremt 
ikke mediidende Mennesker tager sig af 
dem, hat den sinkkels Kone kun den Udvgj 
at spgc.Fatligvc1-setiet. 

——-J.M— 

Cis LåttetisTragedi-e. En sei-« 
tig Sypige paa Vesicrbw i Kjobcnhavn 
hande, if. ,,Polit.«, spat-et en efter heu- 
des Fest-hold detydciig Suin Penge sam- 
tnen til at fokspge Lykken i Lotteriet. 

Hun spillede med en Bekjendtpaa ikke 
mindre end 5 Knartlodder. Den span- 
dendc sjette eT·rcekning kom, og de for- 
nødne Penge til Sediernes Fornyelse 
laa pa1«ate. En Siægtning af Sypigen 
henter Sedletne hos Kollektøren — men 

paa Vejen dcrfra taber han dem. Ta- 
bet blev Ineidt paa Politistationen, men 

ingcn artig Finder nwdtez derimod nd- 
kont pan Trakningens sidste Dag en af 
Sedlerne No. 50,179 med 2000 Kr» 
hvoraf altfaa vore stakkels Spillm fini- 
de have hnvt de 500 Kr. 

Summe Dag, sont Gevinsten var fal- 
den, kam ogsaa Sedien for Lyfet. En 
Kone nied en iille Pige ved Haanden 
indfandt sigiAdams Kontor, der blandt 
sine mangehaande Fortetninger ogsaa 
mod en passende Diskonto indipset Ge- 
vinftsedlek, straks naar Trækningsreful- 
tatet kjendes. 

Adams Kontor ndbetalte nden Tøven 
Gevinsten, efter at Konen havde opgivet 
sin Adresse. Den hat siden vist sig at 
vake falfk, og Politiet hat ikke knnnet 
finde hendr. 

Den stakkeis Sypige, som sauledes 
ikke hat Udsigt til at kedde sin Gevinst 
tiibage fea den svigagtige Jnkasfator, 
mener nn, at Adam burde etsiatte heu- 
des Tab — eller Gevinstk —, idet hun 
gjør gjældende, at Konten-et ikke var be- 

retiiget til at honorere Sedien, fIk den 
var pantegnet af Kollektsren. Adam 
hat nok heller ikke endnu faaet sine nd- 
lagte Pcngc tefunderede, da Kollekt-- 
ten er i Uvisded onc, book vidi Adam cr. 

den rctnnessige Jhcendehaver nf Seb- 
en. 

Fra deg e Sider er der Sagsprere i 
Gan g imens lever Bedrageeen 
Mr For de omstridte Benge. 

l- — 

Eis as Beteraneme im Kri- 

geii 1948 —.-·-0 ek Husmand Peder An- 

deisen i Saitdekuni. Hast bleo is. Fyns 
Apis i Stagct ved Jst-d haardt saarit i 

Hooedct as en Gepackugle og henlaa det 

nieste as Stagdagen paa Valptadsen uden 

Hin-la J den lange Aarmkke, der si- 
den er gaaet, hat Peder Andekseu einer- 

tct sig sont Daglejer og hat lidt eu Del, » 

sen-n Folge af Saaket, meii han bar bog« 
liidtil itke villet sage om at saa Invali- 

Jdesotsstgetsh indtil hatt endeligi sin 

Ehoje Alder hat meet naht tit at gare fin 
jRet gjældende 
s Det hai imidlektid vieret forbundet 
Eined sorskellige Vansteligheder at faa 
sdenne Sag bragti Orden Der sand- 
Jteg nenilig, makkoeerdig not, intetsteds 
i nagen Optegnelse ani, at Peder Ander- 

sen hat-de heutigget pna Lasaretz i Jud- 
Ebcketiiinger ska Bataljonen staat hatt 
Jopssrt blaiidt de Savnede, uden at der 

jsenete er ansart iioget om at hast blev 

sundet. 
« 

Paa Grund hemf var Sagen mer 

sti·aiidet, men tilsidst lytkedes det at sin- 

i de de to gaitile Ktigskaniinerater af Pe- 

i 
der Andersen, der tinmebevidne, at hatt 
vitkelig var bleven sauret i Singet og 

ihaode heiitigget under Behandling paa 
Lasaretet, og hatt hat tiu fm den Iste 
Oktober saaet tilstciaet 246 Kr. aatlig. 

Ei haust Dsdssald i St. Pe- 
tctsbvtg. Den danstc Koloiii i St. 
Petersborg har, is. «Polit.«, i disse 
Oage uiistet et af siue hæderligste Med- 

leitniier, idct Grei- Einil Ahlefeldt- 
Laut-nigra pludseligt er afgaaet ved Da- 
deu. 

Grev Ahlefeldt, der var født den 26. 
Januar 1853, traadte soin ungt Meu- 
neske i »der state nordiske Telegrassel- 
skabs« Tjeneste og opholdt sig i lang- 
geke Aarmkte i Sibcrieiiz seiiere traub- 
te hatt i russifk Statstjeneste og viste sig 
ogsaa her til sit sidsteØjeblik sont en 

»paalidelig og pligtopfyldende Entbeds- 
!iiiand. 

Sin sidste Levedag sorlod han sitHjeni 
tidligt paa Fariniddagen, tilsyneladends 
fuldstoeiidig skisk og rast, meit hatt var 

ikke gaaet ret langt, spread han blev 
grebeii as et Jldebesiudendez han begav 
sig da itid i Moskavekbanegaarden, i 
hvis Nestavratioii hatt bab oni et Glas 
koldt Vandz han sad tiogle Ojeblekte ved 
et af Bordene med Haanden stattet til 
Panden; saa reiste hatt sig op, gik et 

Par Skridt og styrtcde dad ani, kamt as 
et Vierteilt-H 

Det afsjaelede Legeme blev baaret ind 
i Vanegaatdeiis Sygevasrelse og en af 
hans Venner, en Telegmfenibedsmand, 
der hurtigt var bleven tilkaldt, fik det 

sergelige Hocerv at bringe hans Hiistru 
bet sorsærdelige Budstab. Det blev sagt 
hetide, athendes Mond entstehe at se heu- 
dez han var paa Baiiegaarden og var 

vist syg, meget syg. Hun tunde dog ikke 
endnii teeiike sig Utykken i hele dens Om- 
fang. 

Ankoinmen til Batiegsardeii besandt 
hun sig pludselig overfor det livlpse Le- 
gemez det var en hjærteskjarende Scene. 

Fra Sinderiylland. 
Ulykkegtilfælde. Skrædder Sarup i 

Rsllmn faldt i Søndags ned af et Las 
H- og kom saa slemt til Stude, at han 
oanstelig kommer ftg. 
I Rørkæt har den voldsomme Sturm 

Onsdags Nat løftct Taget af Guard- 
ejer Høgs Ladcbygniug, ogi Nibøl er det 

nye Mastinhus ved Jærnbanesiatiouen 
blasft Hm. 

Pengetyvert. J Ratten til i Oas- 
dags blev der fka Ganrdejer Thomas 
Aubrefcn i Uge sijcialet et Beløb af 2000 

Mark. Gendarmen tra Kliplev blev 
heutet tidlig Onsdag Morgen. De nar- 

mere Qmstændighederves Tyvetiet ken- 
des endnu itke. 

singstekaaringem J Aabenraa var 

der tilsprt 13 Hingste, hvoraf der kna- 
redes 8, 1 blev antagen paa Betingels 
sen, og 4 kasseredes. ,,Cimbria«, Ulys- 
kende Corneler i Vollerup, ansans for 
at væke den bedfte Hingst i Aabenraa 
Krebs. Desuden kaaredes: ,,Th.ucvad« 
og »Hejmdal« tilhørende Clausen iReb- 
bal; ,,Frits«, tilhørende Gastginepr 
genfen i Klsveresz ,,Tell«, tilhorende 
Tetp i Hinderup; ,,Uge«, tilhøtende 
Gæstgiver Jugener tuge, og »Wald-r« 
tilhsrende Bendikfen iStollig. »Povl 
11.«, tilhørende Clauer i Rebbøl, an- 

togeg betingelsesvis. 
Jldebrand. (Mdm.) J Søndags 

Formiddags udbkød der Jtd i Laut-hols- 
mandPeterJunckerI Ejenbom paa Lands- 
bcek Mark, Nuftkup Soga, der fuldstæm 
dig nedbrændte. En Del af Jndboet 
blev reddet, medens de foærerc Møbler, 
som Kister og Stabe, samt al den ind- 
ovtedc Sæd brasndtr. Jlden stal væte 

opstaoet detved, at der ved Bagning sy- 
redes med Lyng, og da Oonen var tit- 

stmkkelig ophedet, kostet-es et Knippe 
Lyng, nd iGaarden, uden at det san-, 

at der vor Jld i det. Kett Tid eftet 
stod Ladebygningen i Flimmer-, der hur- 
tig fokplantede sig til Stuehuset. 

Druknet i Flensborg Flord. Me- 
dens den flensborgsfe Fjokddamper »Ernst 
Gitnthet« i Ssndags Aftes var under 

Vch fra Graasten til Flensborg og be- 

fandt sig Nettheden af Landingsbroen 
ved Lyksborg, faldt en af Passagekerne, 
en yngre Mandsperson, over Bord fm 
AgferdækkeL Der blev straks trussetFor- 
holdskegler til at redde hinn, men de nd- 
fane Bande kunde ikke opdage Nagen, 
lige san lidt som der hortes- Raab om 

Hin-Ip. Man aniog, at den Forulykke- 
de ved at styrte i Vandet er bleer kamt 

af Skknen og straks er gaaet tilBucids. 
Man ved ikke, otn der foreligger etSelw 
mokd ellek et Ulykkegiilfældr. Monden 
var i en noget bestcenket Tilstand kom- 
men om Bord i Egernsund og havde sai 
sig til at fove. Eiter Forlydende skql 
han have vceret Fyrbsder i Fcensborg. 

Jngen Medicin er mere virkfom til en 

helbredc alle kroniske Sygdomme end Dr. 
Peteks Kuriko. Faaes hos Lord-ngm- 
ter eller hos Dr. P. Fahrney, 393 Vg- 
dkn Ave., Chicago, Jll. 

Vore JnlesEkflursioner. 
Billeikek ncdfattc Jedes og 817.25. 

Jes; hat gode Tidender nt bi«inneLn-1ds: 
intend,sosn hat tæiikt pnn nt gjirste gnmlt 
Danmark i dengladeJuletid. Von-Inte- 
og Nytaaks-Ekfkuissioner er nu i Orden, 
og Prisen er snt san lao, at Villetter foi 
Reier melleni Chicago og Skandinavien 
hat aldrig for været san billige sont nn· 

Ekskursionerne afgaar fia Chicngo med 
Ekstrntog via NiagarnsFaldet til New 
York, og Reisen over Havet gjores med 
Thingvnlla-, Hacnborg- og Dann-non- 
Linjerne. For ThingonllasLinjens Bed- 
koniinende er der fastsnt folgende Af- 
gangsdage fra Chiengo: Den 22. Noob. 
for » No r g e « 

og den 4de Decbr. for 
» T l) ing va ll a «. Endvidere afgaar 
en Nytaars-Ekfkursion med »O e k l a« 

frn Chicago den 17de Decbr. Den 
gjcengse lave Pris af 837.00 frn Chiro- 
go ;til Danmark er for Ekstnrsionernes 
Vedkoininende nedsat til s27.75, en 

iPrisbillighed, der er enestaacnde iDaInp- 
skibstmsikens Historie. Rettir-Billetter, 
gjwldende for et Aar, er nedsnt i sninine 
Forhold, neinlig 817.:25. Med andre 
Ord: en Billet fra Cbicago til Skntn 
dinavien og tilbage til Chicngo kostet 
kun Jöäöonanr den kjobes med de neeonte 
Skide. 

Glein ikke at dette er specielle Priser, 
der blotginelder for visfe Datoer og med 
visse Skibc. Med alle andre Linjer 
sælgee jeg freindeles ordincere Billetter 
til den billige Pris of 837.00 melleni 
Chicago og Skandinavien. Billetprifee 
fra det gaknle Land til Amerika er user- 
nndrede. 

Landsmann-, som i Vinter vil beføge 
Hjemniet, stulde ikke ladeBenne gyldne 
Leilighed slippo ftm sig. Og de, der 

ngie at benyite Lejligheden, bot for at 

sikre iig Billet stkaks tilstrioe mig, da 
man ingen Garanti hat for disse Pri- 
ieis Varighed. 

Jeg bringet osgsaa Jule-Prefenter, i 
fänvel fiore fom sinna Pakkee, fotfendt 
til det gamle Land med den direkte Pak- 
keekspress. Penge hjemfendes til den 

laveste Kuts. 
Der er ikke lang Tid til Betcenkeiig- 

heder; skriv straks til: 
Peter Ebbeson, Dannebrog, Nebr. 

Jule- og Nytanrspresenter tilSkandi- 
navien, sanvel store som sinna Pnkker, 
forfendes nu billigt og under Garanti 
med A. Mortensen Cz Co.s direkte Pa- 
ket Etpress fra Hoved-Ekspeditionen. 
Kontor: 140 E. Kinzie Street, Chin- 
go, Jll. 

Graml Island Marhle Works, 
I.T.PA1NE å co. lijcrc 

DIE-« de-· occ-s Czøauo kc « e 

af Granit aller Marmor 
—ssmt-— 

Mng For sewslsespladce. 
Std- tallslsndp - Nein-. 

i 

Private Medic-l Als 

m Hm 
E s-.k. t«0111.-:.Dto. Amsel-I sue-mo- 

krlven must cjistszncs or traut-les in male 
ot- san s, sum-stock »i- singst-» fis-might sum-z h- 

ure. Muse-. excrssos ot- impkopklotlos m 
01748 TM rs’ Durstes-M 

Mk BUT XVIII »s- gzszgkszxxxsksxkzmds 
KLEMM-V stillst-, fress-»s»kc«q«s»sp«« 

« M »Is- »W-·kmigkszkssakpsæstxdx Ma- pstso Isl esse. Se 
mete- Adlukoss letters- 
sk.I-Io-·.mt.a-Mschss.-. 

I 

Gu ekstragoy 
Symafkinc 

og »Eure-um« 
» 

for den bin-ge ep. 

t 

I 
i 
J 

e m de konlmee Mnninu dunkel hellerm-I- 

Ho M 

» 15.75. 
I ,,3tjernen«s Udgiver hat sen next seen-zu 
Zdeljc med en as de siørne »Zukunnmeszzz;-,, 
i i Lande-r vq knn nn bvde Nabel-I Athen-see- 
Hck en billig og rigan and Einem ZUWW 
«ne. Vi hat give-e dene Strebt t den : 

lder er mange, sont not bar Nenn nn« en Z- 
Jnaskinc, men ikke hne Rund in en W Zu e-, 

; l)eve-.1, nane Innn knn san en trenner ges se 
Fdet lmlve en Benen. 
i Ticsse Maniner erfomxbejdedeen derbe-d H ne Materiale og Metal, og enng IIng 
Haar You til at forlade Minnen wehe 
knojagtsg ianstnensat on Jnsneneren n 
Hin-unt enn, at den can nbfme nnd-tm 

Imsejde og løber let og lndlen Fee ee 
endncHeVe LItnskjndele og Illeanjnen re links 
at !n1.:ndte1·e for den nonede end de neste et-. 
dre «’s.’.’nnine!·. 

UND lkn c :Ue’e1stine folget en smnk ngkk 
linJ ai :l·.’ekvniter (.-nc.n·«-«.««t—1 en »1«1n-!e:, 
en »tnck.1««, et Sirt Lønnnere H wenns-e 
Breddtr indttl z Tummel, en :·«1nde1· n 
T1·ansmtn, et efstm »eines jpenne«,eks. Mz 
Nan ,.1 ,,bobbin-:-«, en Ekrnehnn en Ehe- 
enogxey en Jljefande need stie, en »meine-H 

»en »nur-ge« Zkene samt en T«n-rel1oee, enxw 
en komplet Zomashne, inc- og sei-winnin- 
l)vert Vengi Snknnsten Mnnmen er kni 
smeet need Vellitød-,Ksløjisoi«d, gonnn son- 
der-M, Sknnssi Mit-ten og to annn en 
Siden nted fneniklet Dummste-L 

Ruhm-r Kjøber faar folgende tssenenns srq 

Fabrik-sur 
(,’Eli"l·ll(’l(’.sx«l«l·3 Ub« WARRANTY 

Wis: neun-Unf wARIuXT :1.·-»1-«- »Hu- Mk 

mal fes-n- ()l« Un- (,’hit-ngss Steg -r Hinun: Ele- 
eshjnu Nu .............. sin- H es list-m csl ils-« Prie- 
srum this elntenf llnskulss H:-1«--( i·, Juni n si— 

km 

ny part elf sisiil n;n«l1i11·- Lin s »n-. lw regnen 

Of umv ijtsfwst Nenn-jin ne-.-1;1-«-s XH I jew- 
tlxe kenn « kl· es us Islmszsu This n:er1·.e1n)ii «- 

nsst t» .-s- is-« elenml l resnjensch :;«1«1«s. u. J- 

us S kund-H B bin-is itnel Newll 
(’tn(-«u-,:)HI-:w1xc;Munnuw 

IJZafkinen sendes dnsette un Kennst-In : 

Chieagm Fragten er en Ubetndelkglnd ekl- 
over 81.00 for 500 Mil. Be un n«1»1«enns1n-. 

lin for at Mastinen nam« Beneinmenessnde:. 
fokndsnt man meddeler og den n Henker 
Abtes-jin Opein den neu-nieste Juni-umlie- 
teon samt «1Tostsff1e«e, Sonnen og Lin-. 

Peter Csbvcfom 
Ta1111e1n·og, Mn 

Prajrjelanii, skoiiani 
Irrigerot Land 

samt Opdyrkecie Parme. 
I 25 000 grichssint itiziriciiiiiiiisias o. e ists « 

EAUEV flg sceriig til Mass, Vanikchsiniikis 
exide biahieiit Rug og Hain-, og soiu »oui« 

ori« Liiitie og iidiiickikcdc iisræsgaiigcei 
chkgavlcu incg i imiii iidc aiibcfaies til 

« Il Pris afsz Wtiisiu «Ioi.«i·. «.Ii««i«e; infier 

beetaiiiigx u Procent Neuk- 

5 0091. cii Siuis .«- Sioikiiii 
samt Jcrniim iaiiv i M 

danka ioi «-:Ii i L :i: oiii oq iiisiodeiichoiiii 
iicr i M Inseme Dem Land cgiikisigiæii 
iig iil s'I«i«««i«TIcD s.»’«)?«’ii;i.«1««ii·««isII-«i MI- 
til BUT Hi pr· Li: re. Nu S.qi—;«-Laiidclsi 
Jiciit«ii)l«is, II Ij,5::«·««ZI Udbciaiiuqui Bl- JL 

per Arie 

200 » »was-i LimimatlI JU« IIi-«Ii apum isiøzirniicisoul 
li. riT.«iiirf'i«-s—-. i««i«sii« i im: minng 
og ILIVJ imm, misi Dicke-in Lisiicr cq C’I 
PIL TH- AEJNUIIIL jkll lclqlill iCLLc JVYL Der c 

fori1«·inl:«’iQiijiiici.Isiik«»-««.«iis«i«i« 
fqa«L-biiiigi.i««1ii««st« isiiiasr Ijzziiii IIIk 

um«-i as Bin-« isird oqcxiii Ei«««i!c«1IkiIl 
tigeii«1-.I«æiiiiqiii «i»««.,-iiii«si-««1«1« LIII 

ogalh -5i·iiqt«iii«i iiiithi sii.iiiii IT. siiiiiiie 
ei Iiiiidto«ib«h:«g«iioi. «j»-«ij«-«:i iciw -i«Vi«11IT 
fra ssixm til Il-« NUM- 
ji«-tim- Lm faacs I.«I-I«Ii«1s’—’1"·(· 

10 Mir-Zu iii ici « aiiv in M- 

» 

7000 i rixdou IITIIIW i-«1’ AM- 
Cskriv mer iii«iic iiiie -«o«««iiwo«.««""1«"s""’-I 
erc paatryfie Ha knickt ciiicit Fixile 

A. BUYBIML 
181 Washington st» chicagos lll 

qii. gLEii s Eikeime ZEI- 
np ask-spind- IorRa 
Nu shia qussc 

i« Hoftciiiierii, 
vom, Wirtin-:- 
chiidrivæiiiihN mai-usw dumme. « 

OSVCVUHLH iillll Wärxkiå 
Svaa heb i.«St VusiMuhmerl 

teiis Land-ed- Patenieret tHiiig 
Iuai ist-a Tiiijeiidts sieste Nin-dami-CiiiciiiiiaiikäZ«l 

Giver niiid eller ftæk Strsin af fEieiikaiici IV 
U 

maierer aß hätt einer Naturen at tilimgchvc IM: 
qanet Dei re og Kraft. 

Mc Mit sie ndsaaiet II 00-v fu« 
Sends Cents for illa tretet Iaialvg W M IN 

» pg 
IUID Aste di Sygdomme mediqu JMLITUIMZQZ t. I 
Ovivokiic Atiester fra Foi fom hat vniiik o 
III-c cis-I samt-» ist sisis st---- « 

All-M Ule 
Orkan Dann-flim- 

9 
Primika s;i«-s;-,kx.-«;sk1i«.: « 

York-k- Eva-kam J « 

Vii »wir-nd 
Jilsskfsspspz ., » »Hm 

v«««»Pk"ck« Uns-» dui lii«N««« « 

bril« L«""««""7" -«I: iidrr :II«-.i« 
Jsikllkkk i ciis IT "«i «.z ·-7’— iiisr « s «.. 

’" 

A I. i. All M C 

iuÅssäL su—osu« Gen M; Iff Ei 

»Wer- ne usaiiss s..I ci« 

»
 


