
Im Das-matt 

Opdnget tilsidft. 
For fike Aar siden (1895) kstte en 

Dame en Dog i Sporvognen i Fari- 
mngsgnde i Ktbenhavn. Da hun eftet 
at viere stegen of, lom til sit Hiern, op- 
dngede hun, at hun havde tobt sin Por- 
temonnke, sont indeholdt en Lannesed- 
del og —- thd merke var — to Bril- 
-lantringe til ca. 200- Kr. pr. Stk. 

Damen anmeldte Sagen til Politietz 
der blev indledet en Underspgelfe, og 
denne gqv folgende Resultat: En Herre 
sont sad i Sporvognen, havde fundet 
Portemonnæen, sog han aflevekede den 
til Konduktøcen. Men da Vognen var 

køkt et lille Stykke videte, gil en Dame 
hen til Konduktøren og beklagede sigi 
høje Toner over, at hun havde tabt en 

Portemon11æ. Konduite-ten viste da 
den alteterede Dame Pottemonnæen, 
sont Herren havde givet hmn, og efter at 
Damen havde forsitret, at det var heu- 
des, sik hun den og forsvandt under 
mange Taksigelfer. 

Hvem denne Dame var, kunde Kon- 
«-duktøren desvækre ikke sige —- og alle 

videre Efterforskninger vier sig at være 

forgæves. 
Men nu kommer ,,Nachfpielet.« 
For et Par Dage siden anmeldte en 

Damefkrcedderinde til Politiet, at hun 
af en Tjenestepige havde faaet en Bril- 
lantring iBetaling for syet Tøj iStedet 
for rede Penge, og dette syntes hende at 
være lidt niistcenkeligt. Til alt Uheld 
havde Dameskrædderinden nu tabt Rin- 
gen. 

Polittet satte sig i Bevcegelse for 
at lære den flotte Betalekste lidt mer- 

mere at kende — og nu viste det sig, at 

Tjenestepigen netop var den, sont for 
fire Aar siden sad i Farimagsgadens 
Spokvogn og havde indbildt Konduktø- 
ren, at den tabte Pung var hendes. 
Den ene Ring havde hun endnu i Be- 
hold. 

Damen, der hnode tabt Pungen, blev 
meget glad over at faa sin ene Ring til- 
bage — hun havde forlængst opgivet 
Haabet om negensinde at se sine Bril- 
lanier igen. 

Eu gammel «Hollænder.« 
HI. Gaud. pharm. Thokien kobte 

for nogle Aar siden et sammelt, hol- 
»landst Maler-i of Politibetjent Strenfen 
fkn Nyksbing paa Falstek for 2000 Kr. 
Det var en ringe Pris, hois Billedet 
hat-de været en nf af de gode, gamle, ne- 

detlandste Kuustnete fta det 17de Ant- 

hundkede, som vi alle set op til og be- 
undker. Bande Hv. Thorsen og Hr. 
Sirenfen onke overbeoiste otn, at Bil- 
ledet var umaadetig vntdifuldt, men 

He. Søtenfen, der felo haode ksbt det 

pan en Auktion for et Pnr Kroney nei- 
edes dog med sine Par Tufind Kronets 
Profit. Derpan lod Dr. Thorer faa 
Billedet anders-ge og sit da at oide, 
at der itke var nogen Toiol ocn, at det 

ingenting var vnrdt. Han grcemmede 
sig og beslnttede ikke at betale Or. SI- 
tenfen den Halodek af Kobefummem der 
endnu kestetede. Denne Beslutning er 

han nu bleoen rokket i oed en Hof- og 
Stadstetsdomz nannte Ret kotn nemlig 
eftet at Hr. Sorenfen hqode anlngt 
Sag for at fan sine Penge, til det Re- 
sultat, at Hr, Thorfen stulde detnle. 

Hnn haode gjort en danklig Fortetning, 
men det dlev hans Sag; haode Maletiet 
oeeret mete verd, haode han gjokt en 

god Fokretning og stukket Fortjenesten i 

Lommenz dekfor mnatte hnn ogsan na 

biete Taber. Da Hr. Sprensen lige 
san lidt sont Hr. Thotsen forstod sig paa 
Maleriek og ej heller haode gioet sig nd» 
derfok, men felo havde oceket i god TkoH 
hnvde hanc Optrwden oed Handelen vcH 
tet ganste unngribelig. Refultatet er 

altfnn dene, at der for Tiden eksisterer 
en gnmmel Vollendet-, fom knn fnas til 
sts for 2000 Kr. hos Hm Cami. 
plump Thokien, hvilket meddeles til 

Eiterretning for Lysthaoende· 

Morderist Ovekfald. 

For en Manneds Tid siden blen, fotn 
tidligere meddelt, en ældre, fvenst Stip- 
pek ooekfaldet pna sit eget Skib i Ny- 
hnon iKodenhaon; det lykkedes imid- 
lerlid Politiet nt fange de styldige om 

Bord pan Stil-eh og Sagen hat siden 
da oerferet for 2det Kkiminnlkammet, 
Assessor Finfen, hoot den et bleoen 

sluttet med det Resultat, at de to atte- 

stekede, en Bondefanger ved Naon Ni- 

.colajfen og hans Kett-ste, Christine Jen- 
sen, have tilstanet at oille mykde oen 

gamle Stipper. Sagens nærmere Om- 

ftcendighedek, sanledes som de gennem 
Forhøtene foreligge oplyste, er folgende: 

sEn Aften sent kom Skipper Olsson 

I- 

gsqende over Zongens Rytoeo fok at 

degioe sig ned til sit Sle Mtdt pa- 
Toroet blev han lebet paa Ærtnet af 
Kærestepakret, der bereitet vendte sig otn 

og udstcldte hmn pas det groveste. 
Olsson gao gode Ord og inoiterede Pot- 
tet hjetn med sig for at drikke Forlig. 
Pan Bejen til Slibet bleo Portet enige 
om at udplyndre Olsfon, og saa fnqrt 
de oare komne ned i Kahytten, overfaldt 
de begge Stipperen og fordrede, tu han 
stulde aflevere sine Penge. Da han 
ikke godoillig vilde indlade sig herpaa, 

Igreb Nicolajsen ham i Sttuben og 
raubte: ,,Saa flaar jeg dig ihjel.« 

Pan Skipperens Raub om Hjcelp var 

der imidlertid kommen flere Mennesker 
til, og disse have høkt faaoel Nicolajfen 
fom Pigebarnet true Olsson med at 

flaa ham ihjel. Under Kampen haode 
Nicolajsen røoet Stipperens Ur og Pen- 
gepung, knen havde dog set sit Snit til 
at koste disfe dort, da Politiet kom til 
Stede. Ved Fothørene har Nicolajsen 
paastaaet, at han den paagceldende Af- 
ten var meget beruset, men at han inv- 

rigt ikke var sikker paa, at Olsson var 

fluppet fra det med Lioet, hvis Politiet 
ikke var kommet til Stede. Olsfon var 

forresten saa ilde tilredt, at han endnu 

gaar tned Hooedct i Bind. Det værdige 
Kærestepar indronuner, at Overfaldet 
og Udplyndtingen var aftalt Spit- 

Chkistiandborg Slot— 

»Von denne Tomt reifes intet Chri- 
stiansdorg mete,« strev ,,Morgenbladet« 
Dagen efter Christiansborg Slots 
Brand· Herom siger »Sorø Amtstd.«: 
Dis-se Ord tillagdes den Gang of Mod- 

standere Folketingsmnnd Berg, og denne 

Historie et foknylig bleven gentaget. 
Lad os da — og vi har vor Viden fra 
allerbedtte Kilde—sige den historiske 
Sandhed, som er, at Berg hverken di- 
rekte eller indirecte var Forfatter til 
denne Seetning, at han sprst blev be- 
kendt med den, da hqn lteste den i 

»Morgenbladet,« og ot han misbilligede 
dens Fremkomst. Derimod hat Berg 
den 30te Marts 1887 udtalt overfor 
Eos-. Brandes i Folketinget, at »sec- 
længe Grundloven ligger i Gras, reife 
oi ikke noget Kongehus.« Herimod nd- 

"talte Ht. Brandes, at han Jan paa et 
dtændt Slot sont paa en brændt Skole.« 

Ei Inhaber-Kommen l 
For kott Tid siden blev der ved nat- 

ligt Jndbrudstyveri ftjaalet 1000 Kr» 
fra en Værtshusholder Jener paa Eng- : 
havevej i Ksbenhaom De i denne Akt-I 
ledning foketagne Akkestaiionc hatl 
bragt Politiet paa Spor efter en stor,« 
vidtfokgtenet Fokbkydetbande, dek time- 

ligvis hat de fiesie i den seneke Tid faa 
hyppige Jndbrudstyvekier i Huedstaden 
paa Samvittigheden. 

En af de i Sagen artestekede blen. 

fundet i Besiddelse af to Lommeuke, som- 
han itke vilde foktælle, hvorledes hanj 
var kommen i Besiddelfe af. ! 

Bed at efterlyse Urene, viste de sig at 

stamme fka et Jndbrud has en Makskan-" 
diser i Lille Kongensgade. ! 

Man gik nu Arrestanten paa Klingen,l 
og han indrømmede da, at han hat-de 
faaet dem af sin ældte Broder, der holdtf 
til i en Bevcertning i Lille Brpndstrkedr. 

To Opdagelfesdetjente indfandt sig" 
Ratten til en Sondag iBevtertningen 
og spurgte, om den paagældende var til 
Siede. Da dette blev benægtet, under- 

spgte de Hufei, og fandt ham stjult i et 

markt Rum. 
Politiet lukkede derefter Beværtningen 

og «medtog Bartshusbestyreren, Aller, 
og ek: Opoartek Christian Nielfen, sont 
man lange havde haft miötænkt for at 

staa i Forbindelfe med Knartetets For- 
brydere. 

Fotleden indfandt Politiet sig atter i 

Bevcektningen og lod Gulvbmddekne 
tage op og Panelerne nedbryde, og man 

fandt da en Miengde Herrei og Dame- 

uhte, Galdtinge og andre Vardigem 
stande. 

Cftek at Akkestanterne havde faaet 
dette at vide, tilstod Opvarteren, at han 
stod i Spidsen fak en Forbryderbande, 
der i den iidfte Tid havde begaaet 22 

grsve Jndbkud, medens den Itzt-, man 

havde holdt stjult i Bevæktningen, var 

For-and for en anden Bande, der 

havde 14 state Jndbkud paa Samvittig- 
heben. 
M 

Smaanotitfer. 

J hele Verden er der endnu omtrent 20 
Millionet Kvadratmil futdstaendig ukendt 
Tetritotium, fordelt paa fjlgende PladseU 
J Afrika Cz MillionKvadratmiL Nord- 
polartegionen 3,600,000, Sydpolarkegionen 
5,300,000, iAmeritaL Millioner iAustra- 
lien 2 Millionen iAsien M,000 og paa 
fotstellige Øek 900,000. Saa man sek, der 
er edndnu meget at gpre for Opdagelfesrej- 
sen e. 

Smerjyllnd. 
Tystc Isthqsssiltser. En Korre- 

spondent til det tyste Blad »Berliner 
Tagedlatt« strioer: »Overgangen af 
starre ag mindre Guarde i Nordslesvig 
fra dansk til tyst Eje fuldbyrder sig unf- 
ladelig. For nylig er Enken Hjokts 
100 Tønder store Gaard i Aastrup i Ha- 
derslev Krebs bleven folgt for 114,000 
Mark til en tyskfindet Landmnnd fra 
Angel. J Ringlved er ligeledes en 

dsnst Ejendotn gaaet over i tyske Hen- 
lver. J Lobet as Februar ere ikte færre 
end seks ansete og agitationsivrige FI- 
rere for Protestpartiet døde, deriblandt 

Fysikus Madvig i Haderslen, Guard- 
ejerne Micheler i Kolstkup og Wulf i 
Brede. De fleste efterlade ingen Son- 
ne1, fom fortsætte de gamles Agitation 
med samtne Jver og samme Hengivem 
heb. Saaledes maa lidt efter lidt Pro- 
testagitationen lamtnes. Anvendelsen 
afVoldsmidler er fuldkommen ooersiø- 
dig.« Det berlinske Blads Ytringer 
behøve for nordslekvigske Læsere ikke no- 

gen Tilføjelse. 

Solgt til kU Tyffet Gaardmand 
Jens Kr. Jensen i Mejlby har for kort 

Tid siden folgt sin Gaard til en Tysker, 
en Mand fra Eidei·sied, for en Kobesucn 
af 24,(300 Mark. 

En Majestæisfornrrcmelsesiag for- 
haiidledes forleden ved Landsretten i 

Flensborg. Den anklagede var en dansk 
Undersaat, den 18 Aar ganile Tjeneste- 

skarl Nis Rissen Sørensen Olesen fra 
Karup, som ijente iRoft. Efter An- 

klagen stulde en anden Tjeneftekarl, 
Warming, have haanet hacn og talt 
om de ,,dumme Jyllændere« og derved 
udæfket ham til at fremkomme med en 

Ytring um« at alle Tofkerne stulde hals- 
hugges, hvorved han ogsaa havde ladet 

nogle Ord falde om den tyske Kejfer. 
Tjenestekarl Hans Johansen, sotn has-de 
været til Stede, udsagde, at Warcning 
virkelig havde talt om de »du-time Jyl- 
landete-« iForvejem Statsadvokaten 
udtalte, at den anklagedeö ering ikle 
fvarede til den Ærefrygt, han burde 
nære mod en Monark, hvis Gæstfrihed 
han nød fom Udlcending. Han var rig- 
tignok bleven tirret, og af Henfyn til, 
at det ikke var hans egen Landgherte, 
han havde forncermet, samt at han den 

Gang endnu ilke var 18 Aar gammel, 
uns-a han 2 Manneders Fængsel for 
tilstrækkeligL 

Forældrerettew Amtsdommer Dr. 

Hahn i Nordborg har frataget Guard- 

ejer Eriksen af Oksbøl Opdragettetten 
over yanö fem Bsrn, fordi hans ældste 
Søn er Elev paa Astoo pøjstole. 

Fra Sverigr. 
Fadetmordet i Jesa. 

—- 

Om de netmere Enkeltheder ved del i 

fertige Uge omtalte Fadermorb met-de- 
les folgende fka Sperige: 

Motderen, Carl Persson Blondin, 
Skomagetfoend og 29 Aar same-ich 
blev fokhert af Stadsfistalen i Lands- 
krona, efter at han strats havbe meldt 
sig til Politiet. Han hat et ikke adel- 
digt Udfeende, opttceder roligt og gioek 
klar Bested uden at vife Augen 

Hatt fort-each athan kotn ind om 

Aftenen til Fadercn, der var Arbeit-s- 
mand, 55 Aar gammel. Faderen havde 
bebt hatn barbere sig, hvad han gjorde, 
og faa star han Faderen i Halfen med 
et kraftigt Tag. Faderen sank samtnen 
qg bebe neesten øjeblikkelig. Motdereng 

Svigerinde havde staaet udenfor Huset 
og gennem Vinduet set Misgerningen, 
men kunde intet gere, da Deren var 

lukket i Lass. 
Morderen erkleerede, at der i det hele 

hat-de hetstet et gost Fothold mellem 
ham og Fadeken, tnen at denne dog siere 
Gange havde ncegtet at holde sonnen 
pas Laien-euch hoor hnn onstede at ind- 

lægges, lidende af Bkystsvaghed og 
HiertefejL Sønnen havde faaet 25 

Øre daglig af Fattigvcesenet, men vilde 
ikke bo i Futtighufet, furdi han hat en 

imitsom Sygdom, og hjemme has Fa- 
deren maatte han ikke bo; del-for fere- 
trak han Feengsel eller Dei-Muth sont 
oilde befki ham for hans Smerter. 

Faderen stod i Begreb med at ægte en 

Kvinde, mob hvem Sonnen ikke neeker 

Uvillie. Det gjokde ham imidlertid ondt, 
at en fremmed stulde ind i Hjemtnet, 
naar Faderen ikke viloe huse sin egens 
SM. Desuden vidste han, at Faderen 
var i Færd med at oprette Testamente til 
Foldel for benbr. H 

Da hun ved Forhøret fpurgte, hour-J 
dan han havde kunnet handle fauledes. 
mod Faderen, »der kaufte, du havde 
paa Jorden,« sparede han med et Smil, 
at »det keereste var det ikke, men jeg 

l— s—- 
—- 

tot-mer pel til st lide Streifen for det, 
og hvorsok sknlde jeg sites ska Hus og 
Hiem?« 

Qprknvelfe til Solvbryaup. 
Den saa godt sotn over hele Kristem 

heden almindelige Skik ester et 25aarigt 
Ægteskab at sejre Salobryllup er as 
meget gammel Oprindelse. Man mener 

at have Beviser sor, at denne smukkr 
Skik stammer sra Frankcige i Slutnin- 
gen as det 10de Aathundkede. 

Kott ester sin Tronbestigelse gjorde 
Hugo Kapet (død 995) et Bespg paa en 

stok Ejendotn nær Paris, hoilten han 
haode aroet ester en Onkel. 

Her tras han en af den asdødes Tie- 
nete, en graahaaret, gammel Ungkarl, 
som paa Gtund af sin 25aatige tro 

Tjeneste var bleoet behandlet som et 
Medlem as Familien. Sammen med 
denne gamle Bonde haode ogsaa God- 
sets ugifte Husbestyrerinde i ligesaa lang 
Tid slidt ud sine bedste Kræfter i utrætg 
teligt, pligttro Arbejde. 

Den Inennefkekærlige Hugo Kapet lod 

straks efter sin Ankomst kalde for sig de 
to gamle. 

,,Din Fortjeneste,« sagdehan til Hug- 
bestyrerinden, ,,er stor, ligesom denne 
Mands. J skal dersor begge faa den 

Lan, J saa ærligt sottjener. For en 

Koinde gives intet bedre end en Ægte- 
stelle og et Hjem· Derfor stal skai 
Dag as denne Ejendom tilhøre dig. 
Derfom nu din 1nangeaarige21tbejds- 
kammerat gaar ind paa at tage dig til 

Hustru, saa er ogsaa hans LEgtefælle 
»sunden.« 

l ,,Naadige Herre,« svarede Banden, 
»hvorledes kan dog vi med vote Salo- 
lokker teenke paa Giftekmaai?« 

»Ja, da faar det bLioe et Sols-Myl- 
lup,« soarede Kongen venligt leende. 
»Modtag hermed af mig Forloveksesrim 
gen.« 

Med disse Ord tog han af sin højre 
Haand en kostbar Salt-ring, rigt besat 
med cegte Steue, satte den paa den lyk- 
selige Bruds Ringfingek og lagde det- 
paa det graanede Pars Handek samtnen 
medens de to faldte Taarer as Taknem- 
lighed. 

Denne Tildragelse var snart i hver 
Mands Mund, og i hele Frankrige 
vakte dette fotste »Solobryllup« sljg 
Beundting, at det cnden kort Tid bleo 
kaeiig Stit og Brug, at 25-Aaks- 

dagen for et indgaaet Ægteskab bleo 
sejret under Naon as »Sslvbryllup·« 
At estek ydetligere 25 Aaks Samlio 
Mindet om det 50-aarige Ægteskab 
maatte sejres med et ,,Guldbryllup,« 
faldt siden as sig selo. — Ja, sauledes 
lydek Sagnet. 

———-.——— 

Uddod Fugleart. 
— EtÆg af den i dette Aakhundkede 

uddsde Geirfugl, der bl. a. levede paa 
Island, folgtes forleden i London for 
3400 Kr. til et privat Museum; ifjor 
opnaaede et lignende Æg ved en Ank-; 
tion en Pkis af 5700 Kr. Ogsaa et ! Geirfuglestind blev udbudt til Auktionz 
men da der ,,kun« blev budt 6500 Kr. 
for denne Sjældenhed, blev det ikke 
folgt. Sqaoidt man ved, findes der 
ialt i private eller offentlige Museer kun 
omtrent 80 Geirfuglestind, hvoraf 22 i 

England-, 4 i Osterrig, s i Frankrig og 
20 i Tystland. 

——w-o--———- 

Bedstefaks Etindriuger. HI- Jvhv 
Wolfe, Mapleton, Ja» betetter spl- 
gende: »Jeg hat last en yet Dei i 
Christian Oracle og andre Blade" om 

de Helbtedelfer der etc blevne beoitkede 
af Dr. Peters Kuriko. Jeg kan huste, 
at jeg hat hart min Bedstefa’r og Fa’k 
tale sm, hoilten dygtig Liege den gamle 
Dr. Peter var, Bedstefadek til den nu- 

veekende Dr. Peter Fchrney, Fabrikan- 
ten as Dr. Peter-s Kur-ihm Han var 

i antevis dekes Familieliege i Washing- 
ton Co. Md. Deus qun par Hamils 
ton; min Bedstefa’ks Fotnavn var 

George, min Fa’ts Frank.« 
En Medicin can ikke besten et Aar- 

hundrede, medmindre den desidder Verdi. 
Det er over et Hundkede Aar, siden Dr. 
Peterg Kuriko blev opdsget af gamle 
Dr. Peter Fahkney. Den er tillaoet 
af Untat-, Nødder og Blade. J alle de 
Sygdomme, der opstaar af urent Blut-, 
er den bleven benyttet med aldkig fris- 
tende Held. Den er ikke at erholde paa 
Apothekek. Sælges tun af fpecielle Lo- 
kalageater. Nærmere Oplysninger er- 

holdes oed Henvendelse til Dr. Peter 
Fahmey, 112—ll4 So. Hoyne Ave·, 
Chicago, Jll. 
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Der et en Klasse Joch 
iom eke bleone svækkede ved Bruges af 
Kasse. Der et nylig kommst i Hande- 
len et nyt Stof, fom kaldes Grainso 
lavet of Sasb, og som etstatter Kassen. 
Den sangeste Mave kan fordpje det, og 
kun faa kan stelne det fra Kaffr. Dei 
kosteI kun J- saa meget som Kasse. Born 
nyder det med stor FordeL 15 og 25 
Cents. pr. Pakke. Prøv det. Spørg 

Ier Gram-o. 

Icki von Morde-I etc-lebe fIanIkk III III-erben se Tun sta.,a1 
.ok.II·-I bebt-, oIz III IIts( Itrisk folg-Ade Its-m ulhud III Ies- 

57 Mantis-in Dmsz sq III-s :I·sI «··s Is saIIoftIIIIII 77 Its» ess- 
.I knclkk IIIIlI ssIIIIs II IIIIIII IIIIIv NI 715 l- vom-Im fsk III-I 97 us. III- 

stIIIIsIcIII ad IIq Iknd III IIII IIIIIIIIIIII '« III XII-It DI- safln III-I 
II sIT III III-III Des-um IIIIIo NI « « sgsplgkadi ftp-« 

IIIdk Inst IIII III di IIIIIIk IvcvstiIIIIIJIs IIIIIII JIIII I V III over I. JIII sg III 
II IIIIII TIIII yelk EIIIIIIIIngII IIf IT Bann jumI eII pngng QIIII III-. III 
un -II: » 

I« :I II- EII bIIUk III s» III Mamde stI Gen-· ZEIIIII .E Uns-« 
Ihn-d T IIIII1— Vpkkg VII LIFIIII I, SIIIIIIIIJIIIIEL gal- 
.V«IIIIIII- II IN Log bat-H Gan DIIIIsIIIkIIIIIIH .OI hurt- 
CIIIIIIIk dII IIII IIdlIg PoIk IIIIsL Blatt-le JIIIIIIIII Ih VIII-II 

«·I-nr-I1«hIIlI-l.sn.ze Gul J lIIIIIV quIl Imps .II.-IIII.- Its Ist 
Ied:.k IIOII Lin-III ZIIIIiIIIIIIuII JIII JUII To IIIIIlo .Tko 
Iksy LIIIIIIC IIIIIlIJIIL Fu Bello-I qlad Jfkd Globe« 
Quem .lsIll»-III CIoIrsI" PJIIIIIJL IIdII.-..-1IIII.e chk Ich-s 
h« IscIIIskIIIwIIIsIpIIIIIII -.II.-II TIIIIUII II.IIIsk. »Is- 

iI IsII III-Obst Sonn-III LI usw-s IIIIstI, lcpl 
I —IIIII:IIII :IIlIII IIdII I- I sdc lIolLI cIIIIIIps 
Ied. TIIII Iss Invfo Dem-» .I.I 

IIXIIHI IIISIIIII III ny TIIIkIssI IIIIIII IIIIII Ied- 
ITIIIIIpIIIH II IIII Pum- III III-II III IIIIIIIIIIIII ,IIIIIIIIII-I: 
»Es-elf III-II ZEI-» INIIIJI Tw Tinqu IIdIIg 
ZlIIIIIIsIIIIJ JlIIIH dkiIIdIII «.sII VII-III III-Im- GIoIIII 
Lstchs 

rIc IIIka III IrIIIInIIIR1- 
"I»V!I1d( angctiömnm f- 

VIIC Hon- Elqik bed« II goIIIIIIeIIsI III-III III- 
« B » nkIIIp III-nd »Im-II IIIInIIkI III-Id- hape Ema 
III-. fIsII kälstkbf Enden l» »M- -msllslubk Iscdbqultstsdf 

DIIIIMIV VI sIveI sen sfil IIl enlIvtk Bedo-h IIIII bijIllct even- 
IICIIIIII Jamlmg ges-Im time Formosa-Inn IIl 97 III 

ElleI In IIIl Ikads 37 Polle- fnllt Don-Its IIII I7 ke-: Voho E 
del-III Bedr- Fkt den-fes dort-s klln Mges IderklqugkI III III-gen 
IIIIIIIIIIII Brit Somit-Ists- bkodes Ill- qg Ins-II AvagIIie todt-Innre « 

T. II. IIIIWS supply Hause, IIIIIIIeIIIIIIIs. IIqu 

I 

IIIIIIIIKIIIIIIIIM FREES- 

Bagligt Brsss 
Udvalgte Sptog af Gnds Ord 

med et Salmevers 

til hver Dagi Aaret. 
Scelges ndelukkende til Fordel for 

Birnehjemmct i Wann-arm 

J Panier paa mindst et Tufin leves 
res Bogen for 25 Cents Stytket elle- 
83.00 Dusinet, naar Betalingen medføb 
ger Bestillingen. 

Alle Bestillinger og Betalmg for sam- 
me send-IS til: 

« Danskereu,« 
Ncenah, Wis. 

Pianokr 
sg Orgler 
me giy mi Anledning ttlat give plus-manc- 
mtgaacndePniec vg Be- 
talucqtzmltaay vg man 
stal finde. at ingcu hat 

begre- Beungcljer at tu- 
11 e· 
Ohms naax Te strich 

blmd De ønfter, Puug ) 
euer Orgel. 

« 

Carl Raugland 
« Minnoames Music 

Murmeln-. 
«- 606 Tun-Hof Ave-Jug, 

Uinsoapoljs,hljou 

El
 

Den styklxer legemen 
Den tenfer Moder 
Den bygger op 

Systemer. H G Den er the 
X 

en Bearbeiter- 
medicim stot lo- 

ßslagentek sklger den. 
Kenner- Oplksntnger er- 

boldes ved Ideavendelse til. 

IIWEI J 

Tr. Peter Fahrney, 112·1k;4.,kZ-«ZOZIJM» 

sEND no MONEY Wll vgl-s nagt ,ck«s 
—- to u— und we will send 
»Hm CUK lllcll- GIAVS sllllolclc sSWlklc Isclllfls by Itslclss 
·0. li. sehst-et u- exsslsstlosh Y ou m exumiue it- u »g- sent-- est skelpht des-at sud it tound kecke-Il- sulstsewr«v. exucth IS 

kehre-euret! equsl le stehlaoi Indes-I sell s- lslsls ts- säh-M 
sucl klls Cllsckcsf Idlklltls Yck IVII UAIU Mk. Iny 
!0-I-ks-sicvlssest Our Special Offer pries Ls 50 
and tkelsht charges. The muchlue velirhlell 
pounds und the tkelght willsveksge 75 cents tot-— euch 500 
miles- ClVS IT Tkllk S Hohn-IS TIIAL ln 
your owu homo. uud we wll return your Ils. 50 day day 

ou are nor sstlstlem We tell Alters-I Ist-· ssd Its-los ok goals-s Ists-lass It Is. 50 Ins-ou Ill. 00 IIUV uud up sll ot 
which sit-e fully described la 0sk Ins Sevls stehlse cu- 
Its-Fuss but III- sc III- tlsls Jst-M ZIVKD ICI FE sehe create-r vlklue ever osoäked hilf any ho Linse :- oaevety tu eru tupkovemeu ever-I Ins Donau-K 

polnt ot ererv hlslvgade Mit-e 
mude with the de ects wslot uoue lud-by the bat Iskls Ase-let- 
Sol-nd ctlchlllslkd sssf costs. Los-l- lssli Skolelos Inse, VII-no 
pollsh flneat dickel dmuek voll-. rests ou l euere-K hell hemue 
Muskel-le thesde .fenujne scuyth lkou sdtucl ils-m hlkh Mlsskes 
um hesd made pog tlve tout-— matten teed Zelt thkesdlug Ihrs-t- 
lug shuule Dakota-Ue hohl-tu windet- sdjustshle bebt-lass, put- 
end ceusiou lldemwk lmpkoved loose vheeh Wust-Ue steil-et 
toot lmpkoved shuttle est-klet. gut-out needls der-, 
psteut dress xuskd 

CUAIAITELD thellslsmc tut-lus. send-k- 
slile Istl se Il solul us schlu- -sde. Iveq Its-- 
Inseln-est s halt-ed Istl our Free Instkuctlov 
Koolk tellsjusc how Inyoue cis-u kuu U und do either 
tun or su Und of tmcy world A IOsmK Ell Amiss la sent with excery msßhiucr. 1 Un M See u- eum ue s tue. com re lt with those our stokolcee ssells II W Moor-c 5.o.00 und then lt con uced you m ss me 82000 IPOSQ Oc- 

pty your frei-Kote Mut the Ils. so. II 70 Mcss ICLII Ils. 50 lk It III- tlse Ilthlu til-es h- Myeu III III use-et cl- upd. Its-luf- bossk hauf- (8es.ts Roehucliacu are thotouith toll-ble. 
Ians koa »Es cum-aus sM soc-von «- co.. mische-, Its-. 

SZZZPF Frøhandel. 
Et uforligueligt Tilbudj 
25 stot- Patter of bedite Slaqj 
Ieicht-t, vqktv sam, iot blot 50 
sem- potkostit meo Posten. ndseuv 

Order nu, for denne Anlevniag onsuner 
itke igxexh Vcngc maa mevfølge Beinah-t- 
gcn. VI sendet folgende List MAX-for- 
ter: BsnnT Gulden Waxz debedekx 
Blond Turms-: smal, tidlcg og for-uner- 
senfzslat Druck-: Guts-diver, Long Drange: 
SID-Corn,-Bonanza: Bcdste Agurterx 
Sollt-« Pilze head: Mast-Meinst, sitt-er- 

freuet-: Bandmeloa, 
Cuban Quer-In S en ev: 
Rsvtsgs Hut-law Ægte 
Sauerei-ten Parsmvex 

Xersillu liebste Nedviler: 
omatoesz Sauasb. Hub- 

bard: Spaten Rodkaal 
CRsvdmk Krn v d eri- 
ntten MU, Laveudeh 
Blfomstetfrm Affen 
Mem-a- » 

LF esaa sendes fat en 
fu« ustteket Katalog. 

HEXE-Eises- 
sElID. s IS 
—-——-———— 

cui this Is- oat sacl sein-to us III- I1.00, umf- vtll send you this 
III llkccfsp ACII cMI PMB 0W,by Mkht c.0. I» Ists-et 
uns-lusten- Yoa M Mas- tI It your pas-os- cnigdt Oper-. end 
it you Ins it thy s- kspksseuM oqutl to org-as III-r tot-U It 
Uhocn IIUM the worestvslaeyoamk III-ad tu- deckst-M 
org-as nle by others u Ins-· sog-. Miso steigt-c Wust 

ed by other-. such Ia ossk Is- snsk M betet-h 
pfle- am. 

THE Acuk ask lsmotrhs DOMIILOWMLP 
Mai-ais over M from the illa-mita- 

Ihow which onst-M M trot- s batest-M you m tot-m 

soc-me fide-soc itcädossattltksl set-W M Us sk III s ssll DOMM III 
ecl tacl eratmend-DE Its-I I Sc- Is. III Ac Ist-M II 
s teet s lacht-s Ugh, As wehe- Fogz Flachs- Ilch um Ieich- 
söo zwaan cost-Uns s utsm,11 sto ss tolle-s- d 
Frist-link Inseln-, seiest-, Geleit- IUI colplstg 
Iksoss cos- k. psspaos ten-. Isktul Pakt-. u- s- aus- 
us s des-u can-Ists I Its-e Stallpl 
Miso-tat Its-sc Muts-! klpo Mi- 
svsss Ieloclls Mk 1 Sol sc II chskslssly stillt-II cela-te 
has-. 1 Sot If It IlssIslloIsIccth phpr I Sei sc 
It klssslss Soll Ist-Illus- kklsslpsl MI- 

sctioa von-ist ot th- esi-dam- dist- IHE Äcuk ones both which are oal W XVIII-M la the htghest xmdo Instrument-V Ilso flttecl wlt Its- 
gpsck cost-let- Uul Ia Inst-h Jso besi- ldolxo fett-. lssthe 
etcq bollows ot the dost ruht-or cloth s-p1 vellows stock 
und llaest lestdek tu sub-es- THS c S Dust-I is 
Umsde with s 10110 beveled Ist-de kreach mit-kot- nie-es 

kazsijstlskuths Jud every modtebrnlimgkävessgnd II ka c Ia same org-u s o an e to 
unserm-non book pabllshect ten 

GUAKANTEEDLS YEAIS WI- 
S- ever- 
Aease qasea org-s wo tssue e- nsnttea Urspung-A est 
guaktnteix by the terms nnd consitions ot whichl 

ker 
31.75· !- ö Haus-un Is Esnausuko 

n -(.(1e.11c with as eqk your aeijzhbor about us. wrjts 
nu- ugukhek Itsähtg Fliegt-An Ilsxtclmpulitua Nation-l si- —- 

sz « ioas n o e Sml s He. or Bank nt Cummekce Gutes-o ok( end-a Steh-up Idol-c N Frosu or express Honime in Unqu Wo hqu s non-l of um «50,k000.00. occu exan futu- Zrtzxskkg mass-F tläda Stier-TO Inst ssm lssy 1over- Mjopstiple in our o n bunt-sinc- WS Otmtss kk Ist-w ad I: I)·«-. Ue nmus v- agt ·scl· sc 11 
inj » no an tot-il m- ment Gustaun steigt-III- « me v Maule pncw u du w- tm 

«..APS; KOEIUIIK F- OU. «:7«.::. Fultom Vesptsinenndwayman sts.. cHIcAcO, Il-I-·:.v 


