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Ins Oklltilnqo lmi sites stoer 
dendis i »ich-lind « 

ior sit lsljtrstcspil 
pan its-mir m iuuc Zum-ei Sommer 

modicnni u posunai us sann-» m- 

En Orloiwmnnv for Falk-. 
Den gumir Llicntsn frmnt »Mit-ist« E- klam« 
blinkt i this Linse i Wirtin-den af Sult- 

holincne lscilutt nich Zs,ii"a«iigptsnitktilct 
der ndsjkndcsrs tin ’lk(iiisc1blitti«1irt »No» 
Kt·akc«. 

Solgt Herrkgaarw .;’if.'1clgr. 
til Nin Vul. n Quicqanrden »Hutte- 
nw« tin udcn for Million blcnen folgt 
til Vormittag-)t’.ntditmt Michelscn for 
275,tnns Otto-ist« Ovmaqelclscn sin- 
straks. 

To Mike Inder, der havde hart 
om Goldtilioscnhcchi i Kinde-chaoti, var 

koinnc disktil im- nt sasnle Vidmg de 

»V(1ndlidtc i llngani«. Den-S Fokhold 
blcv im »in-unsre nndcrspqt, thi indcn 

Politict fis l«rjligl)ed til at stride ind, 
var de forsmuidtic. 

entglan Anorcv paa Blutkr- 

Sasdcn, nannlixi i Rast-heben as Gras-J- 
niai«kcI-ne, ri« if. ,,Eiiiiioo Au.«, idrn 

sidstc Tid trinnnsliq hyppig sie-re Siedet 

der pna Dein Man lmr nich Held be- 

nyttet Lissndcr til at opsninle dem, da be 

sottærct Ssnrglenc tin-d stot« Vegjækligs 
heh. 

Grundtvlg om Mission-tm 
»ij«ligl)cdcn til det sitt-ne og frennnede 
er hoc nmngc Mcnncskek og forneinlig 
hoc Kvindcrnc storrc end til del beslægs 
tede og unsre-. De strikker Stmnpcr til 
anni og Hottentotbørn og ladet sattige 
Nabocrs Vorn, der bebt-c tmnger til 
Sirt-nich gaa barbenet.« 

Länger Inhalts-nd Fra Sta- 
sgelse tclcgrafcrcs til Nd. Telegrbr. den 
21 Oktbk.: Kancellirnad Kühl fejrer i 

Dag sit Löaiirs Jubilæinn sont Foissinns 
der for Slagelfe Hospital og Kloster-. 
Byen er idcn Anledning flagscnykket, 
og der afholdes et Festcnaaltid paa »Hö- 
tel Postgaarden.« 

To Gaud- bmnlm J Que- 
·dcgs opstodsder Jld i Guardejer Anderss 
Ftnndfens Lade i Krogsager, lsj Mil 
sybfst fortliandeks. Jlden, der havde 
tigelig Neeking, greb hurtig oIn tig og 
forplaniede sig tilNabdgaakden san bau- 
be Anders Frnndseng og Anker Peter- 
senö Gaatde nehbmndte fuldstændigt. 
Eiter htmd der foklyder kebdedes Krea- 
tuterne og det nieste af Jndboet. 

Seminarium tot Muskete- 
Lwteriudetu »Warst Stolen-re- 
nsing«s Bestytelfe hnr paa et Mpdei 
Miihavn den IS. og 17. Oktober 
pedtnget at spge optettet en Uddaiinelses- 
nnstalt for Laterinber til Forstolekne og 
iudgivet et Andragende tll Kultus-situi- 
stmt am et rentefkit Lann til en Skale- 
bygnings Opfmlie for en sandan An- 
stalt og om en nat-läg Underfttttelse til 
sammt-. 

Umagerne vil se deres Etsport af 
Haidkaal til Amerika starkt trnet ved 
den ny amerikaner Töldlov. J de senere 
Aar er der ndfsrt en hel Del Hvidkaal 
—- cn. 200,000 Horn-der ankligt — med 
Thingvallafkibene til New York. Tol- 
den var 10 pCt. of Verdien, hvod der 
dlev ca. 800 Kr. afden narlige Udførsei. 
nun nu er det 3 Cent (11 Ore) pr. Ho- 
ped,·ellcr 22,000 Kr. 

Dei tm Familien-. Der strives 
til ,,Poli-t.« im Fano: Under Ledelfe af 
Banthnset Sigmund Weifti Hamburg 
har der dannet sig et af dauste og tyste 
Kapitalistet bestaaettde Konfdrtinnt, som 
bar overtaget det alletede eksisterende 
Badeetabligjetnent paa Fans og af den 
der-irrende Konnnune hat erhvervet den 
ndelukkende Baderet for et Tidsrmn af 
100Aar, idet det hat« til Hensigt at for- 
stsrke disfe Anlæg i Ovekenstennnelfe 
med Nutidens Fordringek. 

Gendarmbedriiter. Cn Bon- 
de i Assensegnen hat klaget til Politi 
mesteren over, at de iFleInlsse flatterte- 
tede Gent-armer hnr gaaet over hans 
Marter med Mc Hunde efter sig. Sam- 
me Mond hat spurgt Politimesteten, om 

Gendcrktnerne ogfaa hat den Pligt at 

mechafligtz eller otn de hat Privilegium 
pag at beuge Udtryksvm »Det er ngn, 
du sigek,« og lignende Kraftyttingek as 
Sptdgets vilde Stud. 

Spsrgsmaalet onc de lsfe Hunde vil 

if. »M. A. Av.« blive gjort til Gieri- 
stand fotncermere Underspgelfe. Det er 

Iikte Bladet bekjendt, at Krigsministeren 
ved wogen provisorist Lov hat forfynet 
five lyseblaa Krigere med Hunde til Led- 

sagen. 
Med Henfyn til det andet Spottge- 

umal stal Politimesteren have sparet, at 

shan itke billigede, hois Gendarmekne 

optraadte uhsfligt mod Jurisdiltionens 
« 

Bessere, der til havde de ingen fertig 
Mönch 
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s Moos-et i Haarletu Eukm tin 
’.H.-tinlrv Luni-ten dcr ntytdede sit 

Barth vil if. ,,.tttnqe Ante-« tin-d bei tot- 

,sti- blittc indtnnt til Liiietmtion psm en 

Zindshsngennstnlt. 
Gut-e til Oedeielikavct. fmsx 

iiitiiisicr, Binitiidizssttistilisin si-. ic. Madicni 
Ei Hotsisnizs link i xIlniidning nf tin Fortiss- 

Iningo Jitinnrine Gesicht-sit den It L hin-; 
finst« skinsniit .t««!i·P-ciclitniict en Waise tmnj 
lxtm .t:i·., nnnnlin til anlinlt ni isn 

JMoiis pnn ltits Erst-. Wan bist ins istitsr 

sindlistnniit i thenisscltknbctcs Mosctin sogen 
stntinn tnsks anisisjisi-. 

kaftkkdiqhkdli tin Tjeinsstekntl 
Pnn en stotte- Nnnin i Fisnidinzt Ein-in et« 

idnnit rn Mitlkt pnn -t .tt1«., sotdi imn 
nden Tillnbclsr link sorlndt sitt Tjrtteste 
sor at soge Virginia-in bog en Liege i Bi- 

boi«g. Hatt hnvdr if. ,,Kolb. «’s-olkcbl.« 
intinngt Tillndelse til nt reist-, inen den 
blev hour nirgtet, sna reiste lian ndcn 

Tiilndelsc, nie-n rndte Tun-n i den kot- 

test innligc Tib. 

DrachmannSchanvorph Op- 
leksuinqm pimbcgyndcs i Aarhncs 
sitt-bogen den LI. dg. Fin Norm-int- 
innd ngtisk Entfaltet-ne sig ned nd Best- 
srontcn on tnnintisr sent-re sonnt-l til Fyn 
sont til nonlcenkclte Stcdir pan Lollanty 
Fnliter og Sjirllttttd· Fin de Siedet-, 
hiior Billctsnlgit ci« panbisgt)itbt, niedlic- 
ch der en tin-get itkrik Tilslutning titi 
Oplircksninztetk J Anlediiing ni but sog 
i«ct·tancitde dick-tsc, er der pna Hi. Lan-» 
botng stotogmfiskc Atelicr udgnnct ctl 
Par tncgcst vclligncndc Billcdcr ni For- 
fntternc Drnchmnnn og Schauder-ph. 

Barucmordstagetu Om Bar- 
-nen-tordssugeni Kjobenhovn skrivcr dct 
noiste Blatt »Weil-end Gang«: »Bor- 
netnortosngcn i öijobenhavn lcdcr til 
met-e og mcre mdselsfnlde Opdageiser. 
Dei hcddet«, at flere unge Dainer og 
Herr-ci- af højere Sinnfundsklnsser stnar 
nndcr Politielö Opfigt for at forhindres 
fra nt rstnine. De Born, sont delvis 
nie-d sann sttighebsløse Fomldrcs Videng 
de, er nn;.det, ital gaa op til et Antal 

af 60 ell.«. flere, og Politict ital have 
Spor af si- re professionelle Vornemon 
berstet-. Af ,,Fostet-børn« var der iFjor 
i stbenhaon over 1500.« 

En behiertet Dank-. JTirgdags 
Eftet«iniddags, da et Jnfpektionstog 
passercde Vejle oben at standse, var en 

Pige incd et lille Born paa Armen if 
»B.A.« kommen ind paa Sporet lige 
formt det fretnbrnsendc Togz og hont- 
tnegct der blev ranbt og streget til heim-, 
blev hnn dog staaende, Angsten hande« 
gjort hende aldeles vild, sna dct san nd 
til, at banbe hun og Barnet skulbe sin- 
de Døden, da det var uinuligt at standse 
Toget. Men hurtig sprang« Port-it 
Mabsen ind paa Sporet, greb Pigen og 
Bnrnet og kastede dein ud af Sporet, 
iaa at Toget lige passerede dem alle tre 
farbi, uden at nogen of dem tog mindste 
Stude. 

Smusletiei. Den Tit-, da Stuttg- 
leriet dreves somJndtcegtskilde iNibe 
Egnen er folcengst farbi, men bog if. 
»Ribe Stiftst.« en dnu Falk i de ved 
Gransen liggende Landsbyey sein paa 
Grund af tennnelig store Forstjel i Pri- 
sen psa Beklcedningsgjenstande her og i 
Slesoig soger at nakre Toldvæsnet ved 
at indsrnngle Kladevarer. Det er dog i 
og for sig ikke nagen vanskilig Sag at 
ssre chedningssiykker ind over Gransen 
uden Toldviesenets Vidende, tnen hoc-d 
der er ulig vierte, er at holde ren Mund 
med det bog efter. Flere Tjenestekarle 
i Vester-Vedsted, sont i den sidste Tid i 

havde indsinuglet Kinder-any troede 
paa Fred og ingen Fore, nten san kom 
en Dag Toldvcesenet og konsisterede hele 
Stadien, og de niaatte ovenikjsbet er- 

« 

lcegge en klcekkelig Bsdr. 

En Zaqthcknorih J Sindags 
var if. ,,Fredericia Wes-« Or. M. vg 
hanö Svigerspn H. pna Jagt og afsøgte 
netop en Bratwurs, da der pira Kanten 
af en mindre Fordybning fpringer en 

» 

Hake. M. sendet straks et Stub, men 

da det er Hpnsehagh blioer den ikke paa 
Pletten, men forsvinder nd Fordybnini 
gen. — M.: »S» du, hvor Motten 
blev af?« Ha »Morten? her eringen 
Hure, bet er jo en Rat-, der ligger her 
og spreller«. Et velrettet Steg rned 
Hundepidstem og der nast vifes Mittel, 
en rigtig stor gammel Dante-v, frem. «- 

Hr. M. ryster paa Bovebet og begynder 
faa imaat at tvivle paa sine Sandfer, 
og begge er qllerede paa hjemoejen, da 
han med et udbryder: »Ja, men jeg iaa 
jo Ulden tyge af den« jeg vic endnu en 

Gang hen og se Stedet·« —Jq, der 
lau virkelig Hareuld, vg 50 Stridt der 
fra -- den dsde Hure. Mittel hävde 
ligget paa» Lur eftet Huren, og idet denne 
springer, har han rejst sig i Siedet og 
da fnnet det haer af Skuddet iUnder- 
livet og Judersiden nf begge Baglaar. 
Skndnfstanden vitr 45 Skridt, Gemret 
Kalibee 16 og Ladnin en Dsgl Nr. S. 

Defiämeerkelisste seh-di rten er, at den 
er O 

— 

Eis dygilg III-sich J Bellen 

Soin bon· du- cn Athestcssnnnd, der sy- 
neg m merk en nnlntsndelig dngtig Tat- 
sker. anlge,,?1in«l). Anneit.« san hnn i 

die-se Tage merke 4 Tranke Nun vm Ta- 

gen, der endonsnn niem- indut Hi CZka 
iTrnnexn lwåtket ullsnn herrisch at hnn 
anr fn »li·ln-j0egodt,11n ll Zw. iTtm 
nen Hlar er nie-get 

Tit zehen Mund nnr lvan need til at 

Ins-m .- Lruner mn Tagen i Este-sanken 

Pan sulnsiner del-J pno Janus-n vg san, 
inm- lmn ;- .It’t·. on! Dogen soruden lKo- 

sten, eller ogfan sank linn W Oke for 
hon- Lnnns Nun, han messen Alle der 

iEngnet nille nie-me hnuc hmn til at 

tust-ske. 

Fee-minnen as Vensteehlave 
i Danmark, der nn lauer 5:s Med- 

lcmmer, holdt t Mondan — Tagen es- 
tn«, at Vcnstkcss Telegatntode var asslnt- 
tet —- sin anklige Generalsorsmnling 
pna Vodtoflnnd. Swrste Parten as 
Medlcnnncrne var tnodt. Trk behand- 
lcdes is. «Ringst. Folketid.« slere for 
Foreningcn vigcige Sager nf økononnsk» 
og nnden An, og nmn oedtog at sowgej 
Besinnstsegntedletnmemes Antal need 2.» 
Red. PeteIsk-1I,Nakskov, der csier Tut 

fknn«nndce, giestvalgtes, og sont de to 

sinnt-nenne Mehle-neuer unlgtcs Iidligere 
Snpplennm, Redaktorerne Jene, Non- 

ders, O. Jomenseth Skandekbotg. Te 
ninnen-deklccoisorer,RednktørcrneSva1-1«e, 
Kjogc, og Auge Jordan, as Nykiebing 
p. »F» giettnalgtes. —- Ved et senkte as- 
holdt fort Bestyrslsesnmde valgtes N. 

Th. Petersen, Menska til Formand og 
Regnnr Peiersen, Nestocd, til Nil-schr- 
ntand. 

En Begrewelsespladö fea 
Icrmtlderen er snnden oed Flade pr. 
Frcderikshavm 

Ved Udgravning as en Byggegrnnd 
tret veb Chansseen harSmed Peder Chri- 
stensen ncntlig —- et godt Spadestik un- 

der Jordoverfladen —- fnnden en Sten- 

scetning, hvori en varDel Urner, sont til 
Dels neu-e kjønt sorsirede. Endvidere 
sandtes nogle Tandstykkek, nogke Stum- 
per as Bronce og Broncetraad, et Stykke 
Jeru, en Ring as Solv, en gjennemhuls 
let Ravperle og en Glasperle samt en- 

delig et Stykke Liedern 
J en Byggegrund uniiddelbnrt derved 

er der sunben nogle Skjepper Snegle- 
husc osv., der ser ud, sont om de vare 

sennlede med Hensigt, samt et Jldsted sra 
Olbtiden. 

Melleeier Pedersen, der hat ydet 
Vendsyssels historiske Sasnling megen 
Stem, hat gjennem »Vendsyssels Tid.« 
indceveket to smukt bevakebe Urner og T 

nogle Bi«ndstykker, staminende sta Fun- 
det. 

Ktydterkorvetten «Balti- 
more-A Ritz. Bur. meddeler iTors- 

dass: Kotigen og Dkonningen, Kron- 

prinsen og Kronprinfesfen, Prinsesse 
Louise samt Prinserne Vilhelm og Hans 
haode vcn Formiddagen aflagt et Bespg 
ombord i den amerikanfte Ktydserkorvet 
,Baltimore« under Ledfagelse af den 

herværende amerikanske Gesund-, Mr. 
Clatk E- Carr med Ftue og Marinetni- 

nistet Raun. — Ved Ankomsten otnbord 
i Skibet modtogcs Herstaberne med Sa- 
lut fra ,,Baltimore« og en paa Stan- 
ien opstillet Æresvagt afgav Honor. 
Eiter at Skibet var befet indtoges 
Bunsch i Chefesig, Kapt Schlags-, Ka- 

)yt. Kotigen og Dronningen samt 
Kronprinsen vg· Kronpkinsessen havde 
xjennem Mr. Cakrtilstillet Kapt.SchleyS 
Dei-es Fotografier med egenhændige Nav- 

1etmk. Nogle Matt-vier af dansk Her- 
Fotnft bleve foteftillede for Majesiæterne. 
Fn Matros, der hensad i Skibsfceiigg- 
Jet og var idømt 3 Ugers Jndefpcekring, 
dleo paa Dkonningens Forbøn benaadet 

)g løsladt. »Baltimore« assejlede i Lar- 
mgs Forntiddags. » 

Eet Udvandriuq til Argen- 
iina. En Familie paa Mars, for 
jvem det var gaaet faa meget tilbage, at 

Den for saa vidt intet ejede, sik sidste Ef- 
reraar fra Argentina sendt Billetter til 
Reisen der over. Dis-se Billetter gjaldt 
iun fka Hamborg, og de inaatte derfot 
has gode Vennerlaane Penge til at rejse 
til Hambotg for. De sendte Billetter 
hat en Vækdi af over 1000 Kr» og disse 
Penge stulde de aftjene, nqar de kam der 
dem-. 

Det var altsaa itke lystelige Fokho ld. 
Flere af deres Venner trjstede dem med, 
It de vilde blioe Slaver i flere Aar, til 
de fik Reifepengene aftjent. 

Det gik imidlektid heldigere end de 

havde ventet. J Fslge Efterretninger 
der fra hat de allerede jSkldcn betalt 

og endda lidt til Bedsie. 
Den ene af Ssnnerne var i Stimm- 

gerlcere paa Morg og haode i Aat tilba- 

ge af sin Læretid, men vilde gjarne i 

Fslge med sine Forwldke og Spstende til 
det ny« fjeerne Hieni. Mesteren gav vel 

nedig flip paa den flinke Leerling z Aar 

fsr Tiden«, men vilde des ikke holde ham 
tilbage, es Lin-Unzen losede at neue hcm 
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sikijent saa megei, at sende Mesieren 
50 Kr. socn Godtgiokelse sor den tilba- 

gevckkende Tib. Mestrren ventede sig 
oel ikke sneget as dette Laste, i hoekt 
Fald ikke i en nær Fee-mid, Inen iTirs- 
ding blev han is. »Morgp Folkebl.« Ine- 

get findetnseh ved sra Argentina at mod- 

iage et anbesalei Bren, sont, da han 
aabnede det,' viste sig at indeholde en 

Bett-ei paa 53 LstkL 
J sannne Breo snlgte Billetiek til en 

nng Karl og hans Sonn-, sam stod i 

særlig Vennesorhold til den bomesste 
Familie, og som gjeknc oilde udoandre, 
snen saonede Penge dertiL 

Sædellahepssotbrydelfen i 
ANan J Assens er sotn tidligere 
otntalt en Hotelvcekt sængslet som mis- 
tcenkt for Sædelighedssorbrydelse. Dette 
Tilfctlde har selosolgeligt vakt wegen 
Opsigt iden cllers saa stille By, og nu 

tilfsjer ,,Middelsart Avis«, nt Sagen 
hat grebet videre om sig, og den ny Po- 
lititnester tager noknoget anderledeiJ paa 
de saakaldte ,,Bedsteborgere« end sin 
Jagd-engen Dei hedder saaledes, at 

denne ene Foibryder hat draget Slmet 
bort seaadskillige andre as sannne SlagsJ 

lsaa at der nn c:- kommen ocntrent en 

shalv Sncs »Hme1« nnder Tileale. 
Om Hotelvækten hedder det, at han nu 

lader sin Ejendotn udbyde til Salg. 
Livets Skyggesider. En Sona- 

iig Mand, fodt i Narre- Sundby, hat« 
sorleden Nat nslioet sig ved Hængning. 
Hnn hapde slakket oin samtnen med en 

Kvinde og ernæket sig ved Kjedelflikkeri 
o. l. Astenen sør han tog sig as Dage, 
havde han paa en Vej inde i Der-listing- 
lund Sogn rinnt en Flaske Brandevin 
samtnen tned Kvinden. Der esler hav- 
dc han is. »Aalb. Stists.«, under Fore- 
gioende as at ville gaa ind i en nat-Ug- 
gende Gaard sor at bede om Natiely, 
sjcetnet sig sra hende og var da gaaet 
hen og havde hangt sig i et ved Gaarden 
staaende Trie, uden hun eller andre op- 
dagede det sør naeste Morgen. Saa- 
snart hans Ledsa gerske sik det skete at 

vide, trnede hun med at ide sig as Da- 
ge ligesom Kjæresten, og paa Dronning- 
lnnd Faktiggaard, hvortil baade hun og 
Selomorderens Lig blev sprie, maa man 

forelobig holde Vagt over hende, at hnn 
ikke skal gjøre Alook as sin Trusel. 
Grunden til Selvinordet maa vel nece- 

inest sages i det Iisle, omflakkende og 
hjemlisse Liv, den ulykkelige forte. No- 

get sorsalden til Dric var han vel ogc 
saa, sont almindeligt er hos Falk, der il 
den Grad er komne paa Livets Skyage- 
side. Maaske har han ogsaa havt sine 
religiose Skrnpler, ial Fald meddeles 
det, at han har været i Ledtog med Ful- 
sens Hast-. 

Fra Sonderjylland. 

Im For meddeler et tyfl Blad, at 

Skipper Bendils Tiber fra Boldiksum 
under Uvejret er forulykket mellekn For 
og Silb. Han var paa Vejen til Bil 
med en Ladning Stenkul. Den som- 
lykkede var isin bedste Alder og efterla- 
der sig Famdlie, hvis Forsprger han 
vat. 

Forsamlingshus. Et Stykkc vest for 
Heller-ad By hat den lutherste RAE-sinns- 
forening, almindelig kalbet ,,Bornhol- 
merne«, iLøbet af Sommeren ladet op- 
spre et nyt Fotfaistlitigghus. Omkost- 
stingerne herveb siulle have belebet sig til 
6000 Mark, der for støkste Delen stulle 
viere blevne dækkede ved frivillige Bidkag 
fra de mere velstillede blandt »Es-unhol- 
merne«. Forsamlingshufet er i Folge 
.,Dannevirke« en ret anselig og dertil 
fmuk Bygning med Binduer intod Syd, 
one i alt, fpidsbuede med Jærttfprosse- 
oætk og Rom-ne med faroet Glas for 
wen. paa Midten af samme Mut er en 

Jndgangsdør, ligeledes med Glasruder. 
Fotan den østre Ende af Hufet er der et 

lille »Vaabenhus« med et lille Jærnkors 
wer Gavlen. Gennem denne Forstue 
er Hovedindgangen til Fotsamlingssalen, 
som optager hele Ha fet. 

Ulykkestilfceldr. Et slemt Ulykkestil- 
fælde ramte i Dag Slagtermester Reis 

fta Flengborg. Da han kom køkende hen 
ad Vejen ved Gmel-Eh sng Hesten for 
opi Vognen og ramte hanö ene Knec, 
fom næsten lnustes. Han blev fett her 
til og derpaa vibere med Bqnen til 
Flensborg. 

Officin Om kort Tid tager Her- 
kedsfoged A. D. Hausen, fom i 22 Aar 
hat været her, Afsted fra vdkt Sogn. 
Det hedder, at Hin Hausen har tilstillet 
Underststtelsesforeningetne Oi Skvdsbsl 
og Broager en siprke Sum til fri Rau- 
dighed. 

25aarg Jubilæum. (Dybbølp.) 
Onsdagen den 24. September fejrede 
Pastor Clausfen iDybbøl den 25.Aars- 
dag siden hans Jndscettclsei DybbplPræs 
stekald. Om Formiddagen afholdtes 
under meget stor Deltagelfe fta Wenig- 
hedens Side bette Aats Dsstfestiden 
medBlomster og Gulrlandee rigt py- 

dede Kitte. Efter Gudstjenestens Stut- 
ning overtakte Jnspekm Ohrtpaa Sand- 
bjcerg Ins) en hjættelig Tale paa Kirke- ! 

patronens, Hofjcegercnestek, Lensgreve 
Reventlows Vegne en dejlig Broncesta-» 
tnette af MiehelAitgelo’g berwnte »Mo- 
ses«. Derstæst tnlte han pan Kikkefon 
standerskabets og Mcnighedens Vegne vg« 
overratte Menighedeng smukke Gaue: 
en lneforgyldt fyvattnet Lyfestage, en 

Pjedestal og en Gruppe af Thorvald-« 
sens enestaaende Mesterværk, Herren og 
hanc tolv Apostle, sauledes sotn de staa i 

Fkuekitke i Kjøbenhavtn Fra eeldre og 
yngre Konsirtnanter i Menigheden beug- 
tes en Seite, og mange andre Barmitt- 
ger over-kaltes af Festen-Z Deltagcke, 
deriblandt en værdifuld Bibel fra Prak- 
steseminariet iKrop. Om Aftenen ved 
Vorbet grob blandt endet Pastor Jensen 
fra Satt-nip, efter otPastor Lange fra 
Ullekap havde talt for anilaren, Lejlig- 
heben til at freinheeoe, hvor storen kitkes 

lig Virksomhed Pastor Clausfen havde 
udfoldet i hele Nordstesvig ved at have 
bragt Hedningemissionen i Gang dem-g 
ved at ndgive »Missionsharpen«, en kir- 

kelig Sangbog, der nu er udkonnnen onl- 

trent 29,000 Eksetnplarer, ligesocn Pa- 
stor Ctanssen jo haode deltageti Arbei- 
det ved Udgivelsen af den nye nordsch 
niger Salmcbog, der fnatt vil blive ind- 

fort. 

Randsporg altid en dygtig Lcege, selv 
om den Upngselighed,Dn lider af, synes 
at være temtnelig ubetydelig. En abe- 

tydelig Upasfelighed kan ofte gaa over 

til en alvorlig og uhelbredelig Sygdom. 
Dr. Lucis-T Dispensaey, 68 Randolph 
Street, Chicago, behandlek flere Pati- 
enter end nogen anden Anstalt. Dets 
Bog «LivetsHetmneligheder,«feudes frit 

»til Alle og Cnhver. 

Partien-? Ast-Im Fest e. 

Er ten bedfte Such med Luni, Tor-« 
sinke-Wen kunnte-Euch Stube-L Cis-us- 
ten Nks Fros:x«kade, Mylsioft, .?s.-b, Ltzxsnnce ng UdilckL Tcn sumss sue- 
:1::«:«:l)oi?er eller inqen Bernh-»O Ga- 

;t·n-««s!«-rs »O gin- fnldtommen Tisszetcs 
stiIZxJJe rlles Penqene giveå titbnge. 

H IT III TM XVI-Ten- 
spUWndlcs ni Apotheke-: Zieh-Alb 

Reifepas. 
Ametttanske Vorgeæ der for en Sitten 

hedg Skle unstet at foksyne sig Ined et Pas 
fra Regjekingm i Washington, kan prompt 
og billigt erholt-e et saabant ved Anspgning 
gjennem Peter Ebbesom Tannebrog. 

Den store Smcrtcstillcr 
mod 

« 

. 

Gigt, 
Trakniinger i Ansigtct og i Lemmetne, 

Frostknuder, Marctidt og 
Hoftefmærter. 

Nvgswærtm 
Hirstuvuingey stiv Hals-, frisie Saat-, 

staat-te Siedet og Kvæsiclfct. 
W Es « 

« 

»D- Wes-Waa- 
Hovedpckankandsamz Ledsmættey Økephm 

spruknc Hemdet 
og alle Smærter der krccvcr udvoktcg 

p Udlct. 

Landes«-nd og Kvægavlcte 
siader i St. Jakobs Lljcn et uovektrkksjjcxigt 

Middel mod Sygdom hos Kokrget. 
En Flaste St. Jakobs Olje kosicrHO Centz 

IFlastet for 82.00. Jan-Z i cthoctt Apothek. 
For sä. sendes 12 sKloster irit til alle Del· 

If be For. Stater. Adresse : 
The Obst-les A. Voger Co., 

Baltimorg Klarylimch 

Brand Island Marvle Wukks, 
l. T. PAlN li ä co. lijem 

.«—- 

SICH-»des-- oxz Grad-note ne 

us Granit eile-t- Marmor 
—- Ismt — 

May-ins for ssexpmlueplackso. 
cks tauchan - Iebt- 

Entsinnqu 
Sdmaikiue 

Og »Stjcrnen«» for dcn billige seile m 

TH15.75. 
,,Stjernen«s lldgiver hat sat ngi FM 

delsc med en as de siøtstr Zummtmejaekzs 
i Landet og kan nn bydc Vladets Adel-ne- 
ter en billig og rigng aod Singer Summe 
ne. Vi har gjokt dette Efeidt 1 den Lk0«. 
der er mange, som nok hat Brng we enz 
maskine, men ikke har Rand tilatuoiH 
m de kostbare Moscheen huilkek heller met-. 
l)øves, naar man kan faa en ligejna W 
det haer af Weisen. 

Tisse Mafkiner er foratbejdede of dex h 
ste Materiale og Metal, og engen nimm 
faar Lov til at for-lade senlnsifen fortin 
nøiagtig smninensat og Jnspekmekn km» 
bevist onn, at den kan ndføre inwka 
Aelede og lober let og lndløsn Tercr nun 
Indmklede Maskindele og Illcnskinen er Ins- 
at Wandrer-e for den nøocde end de klein km 
d:-e :’)ce1skines:. 

:’.·-Ced lmek Maskine folget en jsnnr Za« 
ling of Nekvisiter (nttiu-lun«nn—) en »H»«x«»«— 
en ,,tn.:"ek', et Sirt Sømmerc H sein«-Lug 
Werde-er indttl Z Tomme), en Winden e 

Trnndknitn et ekstra »check jpring«,cn«19et 
Ismene-, 5 »bobbins«, en Skrneknjv, en Efeu 
enpzley en Lljeknnde med Llje, en ,.gnn·qe· 
en ,,gangc« Skrne samt en neubeg, anse 
en tomplet Symaskine, sit-I og feekdignlec 
hoert Bengi Snktmsten. Mastinen er up 

styret med Valnød:"«’eløjbord, gothnk sue 
diene-, Sinsje i Midtcn og to Stufen n- 

Siden ined forniklet Haandgreb. 
Enhvek Kjøber faar folgende Osaka-M i; 

Fabrikent 
CIOJRTIMCATB OF WARRANTY 

Wie unnenn- numums unsorinmse see-i 

nnd war ot« the- chicngn smger Hcsnnu 31 
Chian NO ............. sm- Uxe ter:11«lliv·,«yee 
from the desto eit· the- snl « tin-Pens, nnd if 

ny part ist« snjel mai-hint- ginss unt by ten-» 

of unz- tlesfect then-jin wo nun-u t» replne 
the same irr-u ok islmrgiu «1’l1ik.nnn-;mly«ls 
Inst kunst- msesitientnl l-I·k-ulingks, nor Un- nun 

()ks.111t-t,lk-.e, Bubhtns ein-l Novelle-: 
clnrzxtiu sen-Um Unentw- W. 

Mafkinen sendes direkte sra Minnen 
Chicaga Fragten er en llbcmdengtssn if! 
over 81.00 for 500 Mil. Vi vil Unsre nnnnn 

lig for at Ijkaskinen naar Pestemmeljeszsnken 
forndsat man meddeler os den new-eng 
Adresse Lpgio den nannte-sie Jerubanesm 
tion samt Post Officen Wnnty og Zun. 

Peter Ebvccom 
Tas1nebeog, Nebe. 

I" 

Prajrjeland, skovland 
Irkigorot Land, 

samt Opdyrkede Parme. 

25 000 Ums siat tsiriclaudisia 
f ·colke Co» th. Denk-Lan 

egner ftg fcerlcg til Majs, Baar- cg Bittrer 
hvede,1anxt Rug og Hame, og sont Folgea 
Je tot-te Vumse og ndmærtcde Græsgaugn 
Kvskgkwlcn meget locntendc; aubcfales n 

Zu· Pris- af Phot- til 810 00 pk.:11cke;10-Jlar 
FlibetalmV 6 Procent Renten 

25 00 Ae es Stem- .«»-. Steckt-a 
« samt Jctxilmtklanv 1 te 

haust- Koloni i Liitcolu og tilfwdcndech 
ttcr xtMKtucesotm Dem Land Umstng 
lxg m Baariæo og Rus. Prifek fra STL ’" 

til 81·).«0-pk. Acke. Pan Graus-WITH 
Neunspre-u 5 Proceutr Udbctalingeu ZU 
per Anw. 

200000 Akte-I Sinn on Agktmatt 
Misrixonogiixuovcndeoltll 

Mr c Tkttnkssci«. Skovcne Listaa IIHUIES 
og Vogctræcr, samt Hickom Verm OR CI 
press. Agnmartm lc1"1nisl"dcdc Jorder u 

kottrin1ng11ali1c1. OptimkoFaunetullll 
ancz himm- kandct kam-r sjg fasrliq IU TUF 
nlmg af Vintnsasd N Com. Fkovcnc usng 
rtgclig Nccring til dein-eq, Hisin N FIJL VI 

vg alle Fruamtcr wiss-J fort-sinnst KWW 
ermjm og betuqehqt «h:·"1sc«2·1kcpaaItovlan 
fra stun- kii si; W per Acri-; AMICI 
Fansc kalt faacss fia III-» tii FULWPLNM 

Axt-es irtizmrt Land iu Co 

!0«000 spme a Hi«;01·k-9·lk»kkk 
Ckktv cftcr mmc nve sinkt hvor TUWN 
etc Paaltyktc Paa hvcrt e111’ctt.51-.,skk:. 

Ä. BOYSBM 
181 washington st..chioagO-1 

Eckern-Esel WEW 
Instinkin ,- » 

s« -. 
O .- 

Svoahev St— VW WITH-Bes- 
tens,Lam v. ateateket Hln 1·C M-. » 

sege-WEIBER-Is-ssgxtsBTsz-stxgkkx«sszxs ver e er Er t 
s 

tut-leisesei colpezrskkstturen at tut-catale IM: 
sauer te oq o 

stets-II- Judlacm Il-00-N»» »- 

Sendscems for illa reret Istalvu V« Wink 
« 

Md Aste If Svsdvmme vætdtbtld IULZYMM 
Odium-ne Umsta- frq Folk fom bot MAY « 

o 
III sit st CNCI It. cIsI M cis-, II s- 

ccmn Damvfkivr. 
Wissng Befokdring im N tu 

Norgc- Sverigc- TM 

og Jst-land. 
Titbnder be vvvevftc Vewrsxinusäiahsjds L 

veite Print-, samt sen »denn »mu« « 

kenn-s Velbcfindendc under Rasch 
V.« sis Wer s LIW Aarntkklallc Oktu LA a co» 

MAS. I. Umstqu Gen. Wk 
« 

III-mer« m um- sp. cit- 


