
Professor P. Madscus 
anilæunr. ; 

Sein tik xisre oxnmlt her Prof 
Ost-. theol. ikeder TUchsen 1i«,1e fer; 
JUI holdt J- Rer Judiikrukn fumj 
Professor i Docnxatit veD Dieben ; 
havng Universiter. Z 

Prof. Medic-n .:, »s: i Ilnisddnin 
gen en ftot Isikrrxd Ontommmgixe 
legrammer fu L.::!Pe:—:- fors?s.-11r.1s":s:« 
Eqne, og flere Te;.::.:::gner irxkixtnkx 
siq i hans Hiern. L 

Toniprorst «i’i;-u:fen Ur erfsrcs 
for en senden « .-U-rr.:!:e ierscsszx 
ten en as Eis-« Pieris-se as. mirs-: 

spot- 

x Randidater, alle Nisus-increr JE »v: - 

.bilaren: i Adresse-n umsitci Tit; 
baade for Professor Dich-Ini- Nek- 

ninki som theoleufi Lkrrer I» H- 
bang virkfomme Teig-Jason i 
sionszarbejdet. 

Andre T«emu-:x·-Incr syst-. fro. »Ist 
dre Migfirn i ziishch -:.: llxticcrsk I 
tetet, ogfaa Bist-pp Rost-km nzødtcs 

Af en i Llnledninqen If Bist-or P. 
Jammer i Vollereleo ftreven Sang 
hidsætieg: 

»sei- 

NU bar du qauet i fem oq mve Aar 
Som Ordetz Tclk og Videnfkabens 

Tjener, 
Lq entmu du i femme Geminq staat-, 
Nun Dnbere eq hoiere du mar, 
Ud of den Raube-, Herren diq fortenet 
Lq rjg Velfiqnelfe Tom Irrt-It du faarx 
Tlii Von og Blrbejs fig i Dig formen 

Med Tænierblit frei Fiirkenz Filivre 
stund 

Tu Tini-DE ud i Videnfkgbenz Eine-, 
Lq bvad Du einerse i enfom Etund 
ng twad du lietned’ frem fra danne- 

Bund. 
Tet Vidfte du med Tiber-z Glød at 

teqne 
Sag klan, at Di as Dine rikie Fund 
LS kunde gnldne Starke frit tilegne. 

I 

E 
i 

En Forer blev du for en tulriq Zloczzh 
Dit Sædetorn bleosftroet ud over 

L-1nbet: 
Med eret du Pack Frelseren bar 

PLU- 
Beaandet kom det til os med en Ver-It 
Lig Luther-St Her jeq staat -— jeq tax-. 

ej ander! 
Derfor du indqod Fjendeme Respekt. 
Derfor du aldrig selv bleo overman 

, det. 

Politik. 
J 6. Landstingstreds, Ldense, af- 

holdtes just for Jul et Mode ungan- 
ende Kredfens Stilling til de nd- 
traadte Højtemcend. Krebseng 
Landstingsmand Lehnsgteve Ahle- 
feldt-Laurvigen sit ved den Lejlighed 
et velvalgt Mistillibsvotum 

»J Bettaqtning af, at Lands-rings- 
tnand, Lensgteve Ahlefeldt Laur- 
vigen hat medvirtet til at remtalbe 
en Splittelfe i Landstinge Højre, 
hvorved dette Tings Jndflydelse er 

udfat for at svæktes og den Garanti» 
fom Lands· get hidtil hat fkembudtl 
for en koli og til alle Sider heu- 
synsfuld Udvitling af vore Samfærd- 
selsforhold, staat i Fake for at tabes, 
og i Betrgtning af, at Landstings- 
wand, Lensgreve AhlefeldtLautvi- 

l 
( 

gen under Forhandlingerne om Stat- 
tekeformerne hat bestrebt ftg for at 
faa Regeringsforslagenes Behandling 
studt til Stde til Fordel for de fka 
Foltetinget fremsatte Forslag og der- 
ved paa Forhaand og uden given An- 
ledning fra Hans Majeficet Kongens 
Regerings Sibe hat ftillet sig i Op- 
position mod denne Regering Side. 
om Side med Venstrepartierne og So- 
cialdemoktaterne, maa Fotfamlingen 
med Betlagelse udtale, at Lands-rings- 
mand, Lensgreve Ahlefeldt:Laurvi- 
gen ved disse Sttidt har svigtet de 
Forudseetningen bvorunder han er 

bleven valgt til Hsjte-Landstings- 
mand.« 

Smaq Mkvdctetsck. ! 
l 

Omtrent en halv Mil fyv for! 
Badestrdet Lønstrup er der paa knap» 
to Aar fuldført et Arbejde, som hat 
mete end almindelig Interesse, nein-; 
ljg det nye Furtaarn paa Rubjerg 
Kunde, til hvilket Grunden lagdeg i 

Foraaret 1899· 
Til det sidst anlagte ftoke Fyk paa 

selve Bestkysten — Hanstholmen — 

man gik ud fra, at det elektriste Lys 
vilde revoltere paa Fyrvæfemts Om- 
taadr. Deite flog itte til. Iaaget 
vg tyk Luft formaar at standie deite 
ellerö saa starpe Lys og man opgav 
Elektriftteiem 

Da Fytet paa Rubjerg Runde der- 

fot stulde bygges, blev det Danmarks 
fststr Gaöfyr, idet det lyser med Iebt- 
gas gmnem quersi Glsvenæt med en 

Skytte af en halv Million Lys og en 

Lyividde, sont ikke givet Hanstholm 

its-Sei efter. 
ybt iuve i gamma-hackten paa den 

150 Fod bsje nude et Fyret byggct, 
os dets Lyi et 200 Fod over Hat-et 
Mc Zykmsstth Bis-unterwe- 

— 

fiet Volk-, hat lebet atbejdet, som E 
nens egne Folk hat udfptt. Dei e- 

staak forst og fremmest i det smukke 
fitkantede Taum, som fokoven under 
Lanternen endet i en elegant formet 
Krone. Hele Taarnets fmukte, borg- 
agtige Arkitektur et af megen Virt- 
ning. Ved dets Fod liqger, foruden 
to villabnggede Hufe til Fykpetfona- 
lets Brug, Sirenebygningen og Ma- 
siinhus samt GasvcerkeL Sirenen er 

fort op til over Halvvejen i Taarnct 
og munder ud Paa dettes Yderside 
mod Havet, idet man ved denne Ord- 
ning undgik at faa den fyldt med 
Sand, naar det blæste og famtivig 
sit Lyden til at udgaa højt oppe fta 
uben sonderlig Bekostning. eret 
er et Ltmftm som udsender Lotte, star- 
pe Lynglimt uden Ophør og er meget 
forssellig fra dets Naboek: Hanstholii 
men og Hirtsbals. 

Refultatet of de foretaqne Provet 
er over Forventning, og Fnret tend- 
tesJ første Gang den 27. Dec. 19()0. 

Da Togei der gaar fra Aalborn 
sit IHJIU forleden Esieriniddaa var 

naaei sorbi Gisirup, salbi"en Lampe, 
der bang i en tredie Klasses Quem 
neb og inusies i Faldei. J et Nu var 
der Jld over hele Kupeen, og de tat- 
rige Passageter i benne var som lam- 
mede as Forsætbelsr. De sit fund- 
leriid Deren op og iom nd paa Trin- 
brædiekne, hvor de hoidi sig til Ge- 
lcendetei. 

Nødbremse er der iiie i Togei, saa 
Passageterne iunde tun ved ai taabe 
iil Togpersonalei gste opmætisom 
paa den overhængenve Fute. Saa- 
snati Personalei saa hvad der var 
stei, siandsedes Togei; men deiie sie- 
te dog sprsi, da Togei omiteni var 
ved Maria-. 

Kupcen bkev sdelagi. og en Del cis 
Passagerernes Tøj ligeledes. Deg- 
ocerre sit en Del Was-segnet Brand- 
saar. Smlia var Besiyrer Siden- 
burg paa Stranderholm mediagei. 
Han havde beiydeliae Brandsaat paa 
Heenderne og i Ansigiei. 

Lidi vætke gik dei i Togei, der 
samtidig var paa Vej sta Habsund iil 
Aalborg. Dei sorlod Kongerslev’ 
Siaticn Kl. 4,45 og var paa Vej til( 
Kondruv Holdeplads, da ogsaa der ens Lampe siytiede neb, denne Gang uhel-» 
digvis i en 2. Klasses Kape, hvor Vet. 
var mete sot Jlden at saa sai i. 

Der var i Kupeen to Here-en som 
-begge snatesi mutigi maaite se ai naa 

»ud, da Jlden siebliiielig iog godt sei. 
»Den ene sprang ned sra Togei, den 
janden sotblev paa Trinbmdiep 
) Togei standsede hurtigfi in paa 
anben Mari, og dastod Luern ud as 
Kupevinduernr. saa bei ikie var mu- 

ligi ai iomme dem ncer. J Wegge- 
nen var io Z. Alasses Kupeek sami 
Posivogn. Hele Vognen maaiie hur- 
tigsi muligi ryddes, da bei sirais siod 
ilari, ai leen havde saa godi et 

Herredsmme, ai den iiie lob sig sluiie. 
J Posivognen gii iniei tobt. Alle 

IPOsisager blev reddede. 
Der blev gjoti Forsøg Paa ai dem- 

pe Jlden med Jotd og Band, men 

alle Ansitengelser viste sig sorgæves. 
Den brændie Bogn hat iosiei GEW- 

Kr., tnen den er som alt Banens ov- 

rige Maieriel assutetet. 

Ped Nedkivning as bei nedlagie 
Gasvceti i Viborg væliede sorleden 
Formiddag en Mut og begtavede io 
Arbejdetr. J Lobei as ei Par Mi- 
nuiiet havde deres Kammetaiet 
saaet dem gravei ad, men den ene as 
dem, Niels Nieisen iDidrichi som 
Lig. Hans Hoved var tnusi. og Lee- 
gen erilækede, at Dpden siebliiieiig 
var indiraadi. Den asdsde, der var 
40 Aar gl., esierlaver stg Ente og 
slere Born. 

J Evendborq km-v man tin-met enl nn Pigeftole, som bar Volk-! Bin-an « det manae Finale-L Stolen ftulde das- 

set aflersetet i April i Fior, nien detl 
blei- der ilie neiget of. Nu Den-edel 
man at lunne faa den færDiJ til Nyts 
nur« J Byraadgmodet forleoen ers-H 
lttstes det, at Mutermeiter than-. spm 
ned Licitation fit Murerarbejbet 
ovcrdraqet for 45,850 Fik» hat sein«-il 
Kommunen en Etsttategning pan 
ca. 22,()00 Fir. Paa denne Ostia-l 
regning hat man afbetalt 7000 Kr.,l 
men Reiten vil Bymadet ilte ud med,l 
for det bliver dømt til Det. 

( 

For nogen Tib siden fandt Gra- 
veren ved Voegod Kirte i en Grav 
paa Kistegaardem ca. Z Alen under 
Jordoverfladen, en Læderpung med 
110 gamle Monter i to forstellige 
Ststrelser fom 5s)- og 10-Øret og 
saa tynde som PapiL Mønterne 
blev sendt til olbnotdisi Museum i 
Kobenhavm og fta dette hat Monden 
nu faaet udbetalt 10 Kr. 50 Øre, li- 
gesotn det oplystes, at Monterne er 

fra Christian den 1stes og Kong 
Hans Tit-. 

»Kold. Apis« forteilen 
Ude paa Besteregnen i Slangs 

Herred, hvor der et langt imellem 
Storstenene. ltgger der en stsrte Bon- 
degaard, og Nabo til Gast-den —- det 
vil da sige h Mils Vej botte — lig- 
get et btsftfæwigt has, der bebt-es 
af en Jndsiddekfamilte, der hat fast 
Arber paa Gaatdew 
l Familien sit-der smaat i bet, der et 

mange Munde, og Monden hat fta andre Egne Orts for itte at se aa 

nsje paa, hvad mit og dit er. Der 

ltuauglek Hat-W i bietet nu til til- 

stundende Jul, og Manden havde ded! 
hvet Dag at gaa og se paa de store» 
Karlossellulet ved Gaarden, regnet 
ud, at om han nn tog dein der, blev 
del billigere for ham end ai lobe dem, 
og han overtalte sin Kone til at hjcels 
pe fig. En Affen efter Sengetid 
lom saa Partei vandtende over He- 
den til Goal-dem Monden med Slovl 
oq Spade, og Konen nied en Seel paa 
Ratten. Alt aandede Fied, Konen 
both Sællen op, og Monden fyldte 
i den, det bedste han lande. Men, o 

Rædsel, Paa een Gang staat Ejeken 
lige ved Siden of det hcedetlige Alig- 
tepar. Han lom til alt Uheld hjem 
fka et Bespg hos en Nabo og niætkede, 
at der var noget, der Puslede henne 
ved bang Kattoffellnlet. sinnen tog 
Fluqten med et Brei-L medens Ejeten 
der er en KraftkarL flog en Næve i 
Rollen pan Monden og wann ham 
til at lockte Stellen med Kartofletne 
ind i Gunst-en og lob bam san lobe. 

Familien loni ilte vaa Atbejde 
Morgenen eitel-. Hen pag Formid 
vagen tom Ganrdmanden lerende til 
Hufen og bag i Bognen havde hcm 
Zwilen fra om Ratten, nu helt fyldt 
tned Kartofler, som lian forwrede Ia 
milien, mod at de lovede Bod og 
Bedting. Sau lot-te Familien med 
Monden hjem og gil i Arbejde igen, 
fom om intet var pasfetet. 

Der er meddelt residerende Kapellan 
for Helligkots Menighed i Kobenhavn 
V. C. Kold Konsikmation fom Isr- 
steptæst i Helligkots Sogs Ldei Sog- 
nedisirikt fra Iste Januar 1901 at 
regne, d. v. s. ved Brotfvnxs Kirken. 

»Majorgaarden« i chksbn ved 
DIEan med Tilliggende ca. 80 Thr. 
Land, 8 Thr. Harttorm er of Pro- 
prietær L. C. Nielsen folgt til Guard- 
ejer J. F. Hausen, Boler. Besei- 
ning og Inventar niedfolger. Overs 
tagelsen et stet. 

Qverreissagfsrerne Th. Anderer 
og Graae bar for Avojbefer Wald· 
Bonsens Dødgbo ved Oderretssagfsi 
Zer E. Dyrhaugr. Kobenhavm folgt 
Løveapotheket i Not-hing F. til Cand. 
pharm Jens Chr. Nielsen for 300,: 
000 Kr. Varelaget og Inventar be- 
tales særftilj. 

Etat-Brand Georg Petersen er platz- 
selig ofgaaet vev Dsden i en Alder af 
80 Aar- 

J Aatet 1846 blev ban Associo i 
Fodeteng Firma, Friedr. (5. Peter- 
fen, som han eftet dennes Tod Iska 

»fottsaite. 
shufet drev iidligere en betybelig 

»Forretning med iglandfke Produkten 
« Etatsraad Peterfen, der var Bsts 
fens næstceldfte Medium var For- 
mand for Privatbantens Bantraad 
siden 1886. 

J mange Aar var han enbviljere 
Medlem af Grogserek Societeieig 
Komiie san vel som af S-- og Han- 
delgrettm 

Afdode, der paa forstellig Munde 
bar indlcrat sig stor Fortjenefie af 
danss Handel, var almindelig ngtef 
og afholdt indenfor Handelsstanbem 

Forrige Sondag Eftermiddaq Kl- 
6 opsiod der Jld i Lavebygningerne» 
til Fraugde Præstegaard: diese ogi 
Forpagterboligen nedbrændtr. Præsi 
stegaatdens Stuehus reddedes. Alle 
Kreaturerne paa to Køer nker samt 
to Søer og fein Grife inbebrændte, 
Hestene reddedes. Alt Jndbo bin-nd- 
te. Grunden til Jldens Optomst er 

ubctendt. Bygningerne, der var me- 

get garnle, var asfurerede i Land- 
bygningerneå alm. Brandkorsitring. 
Los-m i den fnnsie Bonheftandg 
Brandforsitring. l 

Veb buer Zimsthin sind Wink-ers 
ursfor Gebjerg forleden l; 7 Fnt 
over dagliq Hojvcmde Alle Nonen-J 
Kajer og Mol er et Dversvonmede Ji den une, liure, usckkdiqe syislx ri!)3·«nl et Tætlet over det stoke Zlcebefteo 
l)ortrevet, da be bcerende nebmmmehc 
Pæle hovde lag-net fig. En Del BU- 
de ng Psamme bar rein-i fig los im 
dereS Anlekplabsek Flere minoteJ 
Havarier hat funbei Sied. i 

Forleden er Fisler Frederil Hart-T 
sen, der som Akbejdsmand deltog i’ 
Logningen af en Kuldamver. kommen 
ulyttelig of Dage. Afdøde var be- 
siæftiget med at holde Tonden fei un- 

der Op- oq Nedsirinqenx ban faldt 
baglæns ned i Lasten, tørnede i Fal- 
det mod en Jætnbjælle og forslog 
Baghovedet faa slemt, at han strals 
rnifiede Bevidstheden. Han blev km 
paa Syqebuset, hvot han dsde en Ti- 
megtid efter. 

100-Aars Fotretningsjubilceum 
tedes den P«. Dec. of Firmaei Uldschmiw « Lcotdhvlm, idet der d. 

24. Der Los-) meddeltes Jsal Sa- 
muel Goldfchmidt Privilegium paa 
at optette et Kattuntrylleti. 

J 1872 tobtes Ejendommen Ne. 23 
i Ryesgade i Ktbenhavm hvor Virt- 
somheden endnu er 

Vaabenbrsdteafdelingen uddelte i 

iåulen 302 Kr. til tkængende Banden- 
Mike og Eulen Summen var Ova- 

stsdet fra en Dilettantfotestilling, 
Afdelingen arrangerede. 

Den Politibetjenk i Karg-h der 
befriede Vendelboetne fta den pla- 
gende Mare at have «Andets Facke- 

typ« dkivende omkring, uken at man 

vidfie, hvok han vat, hat faaet adde- 
talt en Gratiale af 20 Kr. for sin 
Fangst. 

Niels Knudsens Gaakd ved Du- 
kup Station nedbrændie fotleden Natl 
med Undtagelse af Stuehuset. Jl ! 
den opstod ved Lynnedslag i Laden. s 

Billedhnaaer Booin og en Mut-er- 
svend var fornylig beflæftiget med at; 
ovsaktte forssellige Oknameniet paa 
Vendsnssels historisle Samlings 
Bngning i Hjokring. da Stilladlet 
pludselig ftnttede ned. Bovin blev 
ftasrtt kockstet og kortes til Hospitalei.’ 

lsn Karl, det tiente paa Hou Pras- 
stegaard i Veftjnllano dar forsvundet 
Han git forleden Affen hjem for at 
bespae sine Fotældke der bot i Rast 
heben af Prckstrgaaeden. Hans Lia 
ee nu fanden J Martet er han 
aaaei i en Mergelgrav. ! 

Hojflolesorstander Himmelsjtup ov-: 
Infer nu under Modet i Strib, atj 
lyset nu, at Fothandlingetne under 
Modet i Strib navnlig drejede sig 
at der lom en bedte Tone ind i Hirten, 
lwottil man mente, at den fra Haj- 
flolen udgaaende Ungdom, der afgis 
ver det storste Kontingent baade til 
Hætens Officet5- og Undetossicers- 
ffand, tunde bidrage en vcksentlig 
Del, samt at atbejde for at man ved 
Hojslolens Hjælp tnnde faa fjetnet 
den Antipati overfor Forsvatsoccse- 
nei, som de provifokiste Fotsvarsfor- 
anstaltninget oa bele den uheldige Be- 
festningsagitation havde frembtagt 
Hlandt stote Dele af den dansie Land- 
defollning. 

En nd Professor hat Kobenhavns 
Universitet faaet i Dr med. II,Jolmn 
nes Fibiger Son af tidliaeke Di 
fttiltglæae Fibiaet i Silteborg oa 
Forfaiterinden Elfride Fibiget. Den 
nye Professor er tun 33 Aar gl. 

Foruden Krigsmatcriel hat Ost-T 
asiatiss Kompagni bidtil iransporte- 

-ret 11,(-)()0 Mond Trooper fta ento- 

pckifle Havne til Zsstasien Tilbagr 
stransporterede eller under Hjeintejse 
er ca. 6000 Mand. 

Selskabet hat til Transporterne 
anoendt foruden eane Slibe 18 lejede 
Dampete, as boilke en enlelt, en en- 

gelsl, alene havde ca. 3000 Mund om 

Bord. 

Sandkrjylland. 
Forrige Torgdag forhnndledes vcd 

Nævningerettcn i Haderglev to Sa- 
gen fom var anlegt mod Fru v. 

Krabbe, bemäoldgvig af Grosferer 
Julius Nielsm Damager, og Med- 
lemmekne af Attiefelstadet »Moderss 
.!malet«· Fru Fi. blev i beage Sagek 
iteth en Bøbe of 1U Ar. for hock. ·1 

Dei var jo daner Mann der vors 
bleoet fokncetmede, og det rat jo en 

Inst Domstol, der vsmtr. 

Kaptajn (s. P. Schijtt i Aabe11raa, 
kennt fom en bansksindet Mand, er 

Ifqanet ved Beden, 68 Aar gl. 

En i Sonderborg Krebs betendt 
Personlighed, Kapt. J. C. Krogb, et 

pludselig afgaaet ved Døden, kamt 
If et Slagtilfælde, menH ban var paa 
en Forretninqgtejse i Bomo. Den 
Afdøde var en Bundespn fra Melk- 
paa Als. Han git til Søs fom Dreng, 
kom tidlig i Engels Tjeneste og havde 
Held med sig. J en fokholdsvig ung 
Alder kunde non trwite sig tilbage til 
Privatlioet sum en formuende Mand. 
Don hat bereftek levet i Søndekbcrq, 
hvot han navnlig hat væket vittsom 
for Ferstvandgfissetietg Udvifling ved 
Anlæggelfen of Aarpedannne tned Ub- 
fættelte as Fiskenngel i Spec og Dom- 
me. 

Hadekglev hat 9,15'? Jndbnggete· 
Siden 1895 et Tilvætsten 496. 

Flensborg hat 48,907 Jndbvaqete, 
medregnet den i Byen indlemmede 
Jsrgensgaarde Kommune, hvori der 
bot 1435 Mennestek. For 5 Aar 

siden havde Flensborg uden Regens- 
gaakde 40,840 Jndbyggerr. Frem- 
gangen i denne Bye hat oltsoa væm 

betydelig. 

Gartnet Clausen i Ringenæs havde 
forleden Akten meet i Bnen. Paa 
Hjemvejen var han saa uheldig at 

falde i en lille Sidegrsft ved Besen. 
Hatt fandteö .liggende med Hovedet 
i Banden Eiter at man havde fundet 

jham, gjotdes der alle Oplivelfesfot- 
sog, men sorge-ves. Den tiltaldtez 
Lege konstaterede, at Clausen i Fal- 
det havde fotsiaaet havedet, hviltet 
havde medfset Dsdem 

Iris Tit Admi- Iris-en 

Js? mir-- sinnt tue Ins-ci- Ist-Hase 
m JncuhstLUHtL l» luqes Ists-« 
nah-H »i» suchst-. May-»Im « 

teilt-s pg Ist-«lsulI-I Its IIO »Ja-s no 

musm.,«ck:nsm. Lin k-- satt-ar- kut- 
nt ana- Lcne kac- Zinnuasost 

Its. OJ sum-, 
Tom-« Muh- 

s J »Spogcfuglcn «, 
es uvmmset haust humorisiisk Stab med 
Roman. 5 Priemumte for l06e1nsiFti- 
mckkker. ,,2vs(·esug»leu-f, 

Manier-pens, Minn. 

At blivc wird, tavc 
F«ørligl1kd, fvindc ben. 
tavc i Stnrkc folget sam- 
mcn mcd daarlig Appe- 
tit, flct Fordojklfc, 
Nrrvøsitct, Hovcdpinr. 
Assngstclsu ixkimbklt 
Grmut og Mangel paa 
Samt Dr. Milc’g Nek- 
vinc fokogkr Lin-straf- 
ten, stinmlcrchokdojcl- 
feu, lmggck op Fortfahr- 
dcn og genoprkttkr Hel- 
lirkdct. 

.-,.sp» Jtsp -..». » 

.::- » ’- »: ’«. ::«·:« -·I1- Tut 
,7.: -«..4 ..«s:.sj! «-"1--«.-:::’-:sl 

«- .: I:..7« — sk« U 
las- :.".::s.,:s.1 I«-·!—"’«-! 
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Uc. Wes« Medic-l co» Mika m. 

Jkal De rcjfc 
til Siedet oft 

ellek fyd for Ehxcngm iaa heb Venl 
lokqle Agem gxoe Tom Billet im Osts- 
Ia M Chtcago meo 

chlcsgo A Milwsukeo 
F sc Paul Zonen 

den koktesie mellem diese to Oper Tag 
pas denne pouutme Vom ioktade Unio- 

kepot, Lknaha, hvek Dag, og bat Foc- 
bindclie med Zog. iom komme ind pas 
Union specific Vasmh Blumng F- 
O. sc M.-V. etc. 

Wekgiigc ubkmkcbe Tag meb Wandl- 
Sovevogne, thfiekiskidhotekgoognt, og 
Busen « Ikke drum end and-e Banns 

Angaaende nmmeee cplysninqec met 

den-Ton m Bauen Pul» m. fknv til 

I. U. Rast-, 
General Wectern Ase-h 

1504 Roma-n Str« Dir-an Nebs. 

J den L..qke Koloni paa »Sei-« Bjnea 

IWARD c0UNTYp 
NORD DAKOTA· 

Oder DOO Danski hin taget Land iden- 

ne Roxonh udvalgt as Kirkcfamfuntets 
Komm, og of disk-se hoc nllucde Wo bo- 

sut sig der. Endnu haves der godi 
Land nat Sinn-mein 

Irr timean darser Fol-rek:1ings- 
makle i Byen Bowbcllg i Stute kennt, 

Im Iste og Zofe Tisgvag 1 hoer 
Manard scksgcg vaa de flestr Si ztioncr 

billsge :)ic1u1dtlle«ernl Lands-g: «e eller 

de hu fang im aneapokiz til Landes 
oed at hemmt-e sig til »Am-« Bau-as 

Landkonlot. « 

Ltgeledes haves Pmrielanb i Minne- 

sota og Dakota, og billigt Skovland 

thScousin og Michigan paa »Soo« 
Jcrnbanem Lave Jembmeprifen —- 

Sktiv efler Landkott og illustserede For- 
claringer til 

D. IV. CASSEDAY , 

Land and lndustrial Akt-m «800" Ky, 
Mitmensme Minn. 

Uns-» r. JIxt srt 1:«:k·«’1-. 
sumu ««!.’( HH 
III s: «!« Inst-: QX »Ur 

Ratt-mal Sustmlsl ask. 
w « is he Tit-tm 

« L« Dzists them-ic- 
Thus-« tk « .’ 

» 
«:..11F. 

XII I« VII d-. C 
ZU lstsuklmssts Il» s-:-47. ( dir-Aco. III. 

- 

Irrt nyt og fnst Vlod i Honfthokken 
ved at iaa nagte of Madg Larseus 
skgte lmgfmftjge Dann-, og fotfknf dem nu, 
mkng de ek at mo, soa hin se dem, war 

gmgelnden kommen Pan denne Ttd of 
Aal-et iælgeg te billng Tigse Hmet vjl 
Hemcolde en bei-te ANY-Produktion i en 

-7;lok af olcnmdkltge Hos19, og hvnn, der 

hm Cgu :«Jce-Ho»s, da vtl fanden-us dek- 

ved folbedkcs i alle Posims zusil Kluflsitch 

I Es. 

TM a d s L a I fru, West Er ach. c:ds.r co..«10«v;ya. 
Abtes-set fom fædvanliq 

ä
- 

20 Aarhnndrcch ItorItc 
Qkidundck fom Lcrgcmivdcl er 

Dr. Owcns vidcuskabcligc, 

E 
W clcttrifkc Bæltc. 
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l;l’lIU«.« IX« «««« Pll Hssl It «c ZU ·.f! ««"!! Hi f -«! LIandl hurtig- r « 
.« .-II VI km aus«-sc III liskIueIs Akt-» II del III-Ist 
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Et liberalt Tilbud 
En Heere, bosiddende i Heimat-jun findet en 

Kur for tnbt Manndoin on sendet N unten 
ikit til enlwet. sont ec lädt-Ide- 

slinnr m Pekiines l,I«-1;enfuren-t Cur entsllet.:11dttlEnge-nichts- 
Ins plcsgkl Uns-I 1 nuspie A c« Inn n bit site n! nnkscg unu, n! 
lmn mutet at vis« im I««k-1e11!l«kn(«ks sk« uklsnekmulmsliunde Mc 
Eini. Zutun-In er m neu-minnt Munrs s ein-nnka Jud« imnc 
--n Weilt- Aiii liurs1«rcelllu11rse n(ul!k«lcks111«·rsstt. Ankunft-le m 
ltqnentsr Bund-unmi- Onn fund-leiern » ilun Anml Lamel, ins-an- - 
Heim-h- wxnkk W wkkstcsjcksotehn:enssbe«·«1i--l«lse and-! ene- s-« 

insoweit-in Hin-tu Instan lslen hun, tnenv hnn unt nan Wes-g 
I d«t qumle Band ti«n1ndet at Innjntece en ai de liesn1n1e2«cequ« I 

teuflunin, oq neue redneoe lmea ynn bis-v fu«-funqu nrlhrstm on ee nn en Inve p« hmsk Malkoppmz. 
hast« Mr. Inlnirn » villin til at iende dem Micioel ul envnec Leier at nenne Anto, tin-e Te ikklver tll 

» non-. on linn vtl ernde kem dick-kennst ve. omgnnende Post rg aloelee gen-is. Mel-seinem som pkzkqukkg »k- 
-Meiemen, lmk luteket tnnnqe Inn-the Hdenkm on derer mqen Imvl um« nt den ml tun-Ine- enlshee, iom ee le· 
Ldenoe as den Iacnsne Bonhom, imn Mk. Iohnson var belpossnlek Cor. Eswelkennt Umge· Dr Heimij M» »- 
Wer-men- »Jm hak11.«1eittsdeefan nenne Recept, on je lissr overtsrrlit »Im one o en· Esskmyjsen Um km sm- 
deo rumL len bar kniete-! nun-me linatnnnklebss I Juden Iom sum nndel bat Ins-net kukkkkz km » ikkk 
ooeeenifrnde, II Mc. Jana-on one ioekvtulet nnee itn Sogvv u, esker at »von- weis-at en del Mkkmvk ask-send- 
Medicinee nnen Vielen Tn han san N denne Wen-m, hilme Unten Mass- Tet e( tinm becfoe en itor Wehe 
at knnne nnvesnle deen til alle, iow »der nf sum Mann-you new-«- Wlrwiielie, hist n ««p«ikks, Vom-»kl- 
ivnge Ema-set og alle nnoke Folget as llnqdnkncdankiknbek on Tal-. bvds Mel-reinen Ing« 1 Los-mostqu- 

mesiesnev zokikriftunvix den tm e op Saite-net on gengtoe ne 
sonqe Lenkmedele dneo onqumle luftiiikm cq qtve hnub n Til- 
feedeli d sll den sen-m c fortan-lede, Inn sann meet san nnde Weis 
Wodu- Ten cknmen Inder-. at renne Viere-m et streuet ni en ai 
Bei-den- meit bekenote Lager ikg Specsnctitee e new-le og Inno- 
inqdntnme,qse den meke vækvhuln In et et »Nun-« at Mk- 
Jobnsnn oq Iniindet as andre er kureeet ni nenne kehsmr. Maasse 
nndeee over. at Me. Infection nii note dem- libeeale scilvntu men 
det softec Vom itke kei anget, nq beenden deines hnn deml as Icnnq 
til at treffe sine liveude hindre en tut-wende bannt-. 
Alle Foceipstqslet iendt nl Mk- Chao. Joha- 
ios, 62 hobmon Str-, san-mond, Jnd., v«l 
pempi Ieivntes os Neeemen fiquö sendet- 


