
Danmarh. 
Kittelig Fokening for den 

iudte Mission i Tanmaki. 

40 Aste anilektmn 

J Anledning af Deite Jubilæutn, 
fom fanot Steh d. U. Sept» bringet 
»Kristeligt Dis-etwas en Jubilæums«- 
artitel. hootaf Vi gengivee bei wesent- 
ligfte: 

»Den 13. September 1861 holdtes 
i Overoaexelie bl. a. as Prceftetne Ren- 
ne, Hode, Billi. Bett og Johannes 
Clausen en betndningsfulv General- 
foriamling i Stenlille Stolegaatd 
paa chelland. soni fette til Baumst- 
sen af den nuoækende .,Kitlelig For- 
ening for den indre Mission i Dan- 
makk«. 

Alleteoe 1853 var der ved et Mode 
i Landsbyen Otorup die-set Dorettet 
en Fotening for indre Migsion as 
nogle Lægfoll med de: Fokkcusl a: ur- 

sende Missionæter oig ndziioe et Bluts 
(»D-en invre Illig-Zions Tidende«), 
Og det var denne Jsotening, der den 

nennte Ton boldt tiieneralicrsamlina 
Pan denne git ket Damit til. Beim-: 
relsen forlanate nemlig en af Mis: 
sioncetetne. Emed Jeng Lotsen, Kit- 
ke:Vcet-løse, afflediget, fotdi der var 

noget i Vejen med ham baade i bans 
Leere og Liv. Tet var imidlertid 
Menneiiet til Siede. sotn elfteoe Jenk 
Lotsen. fordi de var kalte ver dani. 
Og disfe IJiennesser bebrejoede itartt 

Bestyrelsen og Paitot Renne, der boo- 
de sluttet sig til Bevægelfem Viere-:- 

Fremfceto overfor Missionch Linien 
Resultatet blen. at Bestnrelfen 

tkaaote fra. Lg da git det sont ei 

Lyn gennem Wilh. Beckis Eitel: Tet 
kan aldrig aaa godt. Deriom den intsre 
Mission ital ooergiveg i de Menne 

stets spendet-. Eiter nogen Jst-hand- 
ling melletn Renne, Clauien on Bett 
enedes man om at anmooe Dem, der 

oilde flutte fig til Den innre Mission 
meo Pastor Nonne som For-mond, at 

gaa ind i Stolen og flrioe deres Nonne 
i en fremlagt Protokol. Tette stete, 
og der blev saa med det fannne ban- 

net en Bestnrelse, fon iorudsen For- 
manden, Paftok Renne, lom til at be 
staa af Beck, Clausen, Tomrer Ja- 
cob Jensen, Sluerucy Mejerifotpogter 
Otto Lanzan Bittenbeaaoro, og LE-- 
tet Poulsen, Stenlille. 

Dei beflutteoes at unfende Missio- 
næret til at vione i Forfamlinaer og 
Kolportsrer til Hugbespg og Bogsala. 
Disse stulde ansættes af Beftytelfen, 
have Lpn og spge Samarbejde meo 

Prcesierne. 
»Den indre Missions Tidende", 

sotn udtom en Gang om Maaneoen 
og havde ca. 100 Abonnentet. ftulde 
fta Nytaar 1862 redigeteg af Vilh. 
Beck. 

Generalforsamlinger afflassedes in- 
denfor ,,Kirlelig Forening for den in- 
dke Mission i Danmatt«, sont den nye 

Missionsfokening blev kalt-L 
Der tan ingen Tviol ocere om, at 

denne Sagetnes Vending hat faaet en 

gansle overordentlig Betydning baaoe 

for vor Kirle og Missionen selv. Thi 
var ikke Ptæsterne, og færlig Vilh. 
Beet, ttaadt til, vilde Missionen 
neeppe have undgaaet det setterisle VE- 
sen, og oort Kitteliv oilde viere kom- 
men til at savne det traftige Salt, 
fom Missionen nu hat oæret for det 
i 40 Aar- 

J Begyndelsen gil det dog smaat 
tned ArbejDeL Man havoe tun een 

Missionær, Jens Dyrholm, og et Pat 
Kolportstet, sotn tun evnede at at- 

bejde ved Husbespg og Bogfalg. Og 
der var ssaa godt som ingen Præfter 
nd over de tre, sotn fad i Bestntelsen, 
det vilde have med Missionen at gere. 
Mange Priester mente enbog, at denne 
Bitksomhed vilde spre til et siemt 
Sektvcsenz men her iog man dog feji. 
Den indre Mission blev nemlig det 

faste Bolvoetl mod Sektveesenet, saa 
at dette saa godt fom ingen Betydning 

: hat faaet i Dank-tatst Jtle mindft 
paa den Tib, da Missionen blev stif- 
tet, truede Selierne nied at faa Jud- 

blank-i Falk, men den Tillid, sont 
iistrnen vandt tuudi om i vott 

Lend, gjorde det snatt vansteligt for 
-Zekieme at udrette noget synoerligt.« 

»F Neigen 1864 sit Mission-en en 

N velftgnelsestig Gerning, idet der 
if- fesdi 8 Miksionætet til harten 

ask-id- klaudt Soldctmw 
m Post-r Johannes Clau- 

M Js- Itlsptssst ved M 
s W M san-lede- Mie- 

MAX-on Ml m- dalag 

For Range Jyder var det, eftet hvad 
en gammel Kone har fortalt os, som 
out ElLutlper og Melanchton var fiaaet 
op Eis detes Grade. 

Qg det levende Ord, fom de to Pra- 
zster forlyndte, flog da oasaa ned i 
mange Vierter. Dertil kom, at Bill-. 
Beet lort efter sit Embede i Jnlland, 
hdap der bidrog end mere til Missio- 
nens Fremgang. 

Qgsaa i anden Henseende var 1865 
et Merkteaar, idet Missionen tvllede 
ind i felde Kobenhavm Det var ster- 
lig den nidtære Sdgnepmst ved St. 
Johannes Kitte, N. Frimodt, der gav 
Stpdet dertil. Den 15. Februar 
boldtes det isrfte Jndrernislionsmsde 
i Garnilons Kitte, bvor Sogneprcrst 
Blckdel og Vilhelin Bett prediledr. 

«Efter at der Dagen efter dar holdt 
·endnu et Mode, ltiftedes der en laben- 
bavng indre Miåsson soxn en Fiiial 
til Missionen for Danmart nied Pa- 
itor Fritnodt som Jemand 

Nu davde man altiaa en Mission 
vaa Landet og en Mission i Kot-ens- 
dann Men KobitæderncZ Her mnatte 

man vente noale Aar, indtil Passe-r 
Jeansiion i 1868 bled antaaet sdm 
Rejiedrcrst for Missionen kned Bcdæl 
i Los-nie 

Mist-innen sst mange Zteder Jndi 
aanz.1, den ene Virtlelie iulate eiter den 

and-en. Oa lom Ilrbejdet uddidede og 
forgrenede sta, fslte man Trang til 

saereane Lolaler til Samfunds- og 
Misüongnipder, Bornegudsstjenefler, 
Ynglinge-: og Pigeforeningerg Moder 
o. i. v. Herded opftcd de iaataldie 
Missionshule, som i Tieblittet et 

naaet op til et Antal af ca. 40(). 
Andre Virtsombeder torn til, s. 

Els. Sømandsmisfionen blandt vore 

Zøfolt i vore eine Harme, Bornehjem, 
Illagwlenehjeim Hpjstolen Mit-sinng- 
hotellen 

J Hedningemigsidnsarbeidet das-: in- 
dre Mission faaet en betndelig Jndflns 
delse, fcerlig i Dansi Missiongfelslab, 
ligesom den ogiaa ftaar i Farlzold til 
Mist-innen blimdt dore Landgmænd i 
Amerika og New Zeeland. 

Endnu maa nennes Missionens 
Virtsoinhed for at afhjcrlve den ftore 
Prieste- og Kirtenød i Kobenlyavn.« 

»Tet er i Sandhed Sennevstornet, 
fam her er volget op og blevet til et 
stort Tra. Jndre Mission er bleven 
en mægtia Faktor i dort Kirtelin Lg 
helt umuliat er det del ilte. at Biitop 
Martensen faar Ret, da han en Gang 
udtalte: »Nein Foltetirten en Gang 
ramler samtnen saa vil det dlive den 
indre Mission. svm vil redde de le- 
vende Nester af den.'« Tusinder og at- 
ter Tuftndee er der i vort chreland· 
fom i Tag vil fremde-re en inderlig 
Tal til vor Fader i Himlene for den 

indre Missions velsignede Gerning i 
de forlpbne 40 Aar. 

Men di tror oglaa, at manges Tan- 
ter i Dag vil dende lig til Pastor Wilh. 
Beck, dvem Herren sienlnnlig bar 
brugt fom fit Nedftab til Luni-T Vert- 
telse. Han dar været Sjcelen i Arbei- 
det inavel medens »gamle Renne« var 

Formand som senere da han felv blev 
det. Under hans Ledselfe er Missionen 
ved Guds naadige Bistand gaaet gen- 
nein mange Fowitlinger og Farer 
baade udadtil og indadtil. Stedfe 
her han verret den luthersie Kirle den- 
given og bygget godt og fast paa Or- 
detö og Sakramenternes Grund, hvad 
det lommer Missionen og derigenneni 
Kiklen i faa th Grad til Gede. 

Nu er Missionens 2. Formand pg- 
saa bleven gammel og den Nat er ded 
at toinine, da han itte mere tun at- 

bejde. Thi sdm vi alle ven, er han 
fvag og lidende. Maasse bliver han 
fnart laldt hjem til den salige Hvile 
efter den lange og travle Arbejdsdagx 
maaste faar vi Lov at beholde ham 
endnu nogle Aar — vi inne-, vi sag 
daarligt tan undvære den gamle i 

Herrens Tjenefte graanede Anat-H- 
ktemvr. dog herfor reader den Alma-g- 
tise 

Men di vil laa gerne i Dag bringe 
hatn en hintelig Tat for den Stor- 
daad, han hat evet til uberegnelig Bel- 
signelfe for vor Kirle og dort Ivlk.« 

L W 

Vilh. Becks aundeligc 
Testamentr. 

J »Kr. Dagbl." striver Paftor Wilh. 
Bett folgende: 

Det set jo ud, som om mine Dage 
snakt Lan vcere talte· J hvert Feld 
er der ingen mennestelig Uvsigt til,I 
at jeg tun komme til at optage mit 

gamle Arbejde med de stavige Reiset 
for den indre Mission. Og jeg ved in- 

gen, svm vil pptage dette Arbeit-e- 
Mange Reiset hat jeg gjott i mange 
Aar blandt ever og btagt ever Guds 
Ord. Mange Penge hat J givet mig 
med hiern, mange Tusmden Og disse 
Pcnge hat mret en vesentlig Bettv- 
gelfe for, at den indre Mission hat 

Ikuauet drittes i det Omfaag som hids 
til. 

AJ 

Stal den mengte disfe Penge ved 
min Sngvorn eller Beugung, knistet 
den vesentlig sin Kraft. sna at der 
man nfsiediges en betndelig Del af 
dens Arbejdere og naturligvis ZW» 
nye nntages« ti! Gleede for dens Hirn-i 
der vg til Sorg for dens Venner. z 

Lav denne Sorg nu blive til Tro- 
stob! 

Og Trosicrben man vise sig deti at 
J sendet de Penge som jeg nu ikte 
mere Lan hente hok ever. Dette kan; 
tun sie paa een fornnftig Munde —J 
ved at oprette en Mai-se Krevsfcsreniikv 
get over hele Landen 

Det er jo en Stam, at den indre 
Mission ikke bar VII- Kredsforeniwj 
ger wen hat tun ca.1»0).——- book-i 
for? Man sitzen fotdi bis-se ingen: 
Valgtet hat. Kære Benner! hst ederss 
gamle Venå Raad mnasie mit sidfte:? 
Forlang aldrig kenne Valgtet. JI 
vilde odelcegge den indre Mission der 
med og gsre bei umuligt at vcere daade 
Besmrelse og Miksioncer, naar al 
Krititten og Sladderen blev lutfet ind. 

Herren bar i de nmnne Aar velsignet 
den inbre Mission i denz numrende 
Stille-M- Iag ikke Velsignelsen fta 
den! 

Lpret Kredsforeninger — ikke for 
at san Magt —- men as Knrlighed til» 
Missionen —- af Knrligbed til Gabs- 
Rige —- nf Katlighed til Jesus og 
hans voreksbte Mennefkerg Ftelse! 

Krebsene Lan ordnes gansie frii med 
besiemte indtegnede Bikrng aarligt — 

eller. om man bellere Dil, lade det være 

frii. hvad enhver ester Lejligbed vil 
nde lot der er en Formand, til· 
hvem enhver Inn bringe sin Gove, pg 
fom kan indsende Ganernr. 

Saa, Venner! lægger Herren paa 
nenne Maave den indre Missions 
Fremtid i eders Haantx 

Endnu en Gang mit ftore Erd-Ps- 
maal til edel-: 

anre Missions Venner! 
ville J nu vcere den invre 

Mission tro? 
V i l h. B er l. 

HON— 

Gissclfcld. 

200 Tslqrg Lusbilanun 

Den lteke Einr. psajede der Fest 
flaq over den ian If Ejckllnnd, ,,lw0r 
Fensmart her-Vier sit Flirterelt nied den 

rede Ton inmrs Ein og fmiler over 

til Gieselfeld on til Vesicrlfqede Vn««. 
thi Der var da sorløbet III-« Aar. iiden 
Christian den Fenireg nagte Zen, 
Grev Christian Gold-minnt Ztamiai 
der til Greverne Danneftjoldisanw 
se, ved Teitmnente of M. September 
1701 on 18. September l7ls2, oprer 
rede Gisfelfeld adelige Jomfrutloitet. 

Hovedgaarden Gigfelfeld, der er bei 

liggenbe i Ringfted Amt, hennd Nest 
ved til, er, sont man ven, as ekldce 
Daro· Den nenneg i Zlutningen cis 
tset H. Vlarhunrrede ioin tilhprenre 
rre Brpdre, Bo, Peder og listilo Falt. 
Zenere tom den i Genernes Eie. 1527 
qil den over ril Familien Ore, men 

under Greveng Fejde led den samme 
Stæbne som faa mange af Land-ers 
andre Herregaarde, idet den blev 
plvndret on lagt ode. Der var i dette 
Tilfcelde Nceftved Borgere, der soede 
Hart-Etl. 

Oprindelig laa Gigfelfeld et godt 
Ztytte fra frn nuvcerende Mode-, ow- 

trent ved Bergs Mslle pas Partei- 
gaarden Luisenlunds Mart, hvor 
Voldplodfen endnu er fnnlig. Men 
Pedet Ore, den bessmte -’51«.1n5nranc 
under Frederik den Anden, lod detl 
gamle Gigfelfeld nedbryde og opsprte 
1547—75 den nuvekrende imponeren- 
de Hovedbygning. Denne hat sprin- 
delig bestaaet of 4 sammenbnggede, 13 

Etager hsje Flsje, opferte af rsde 
Sten og med meget tvtie Yderrnure. 
Disse ere til Dele. fotsynede med 

Stydestsat og Travpegavi. Midt 
pua den venstre Flsj sindes et frem- 
springende Potttaarn. Den fjetde 
Fle var oprindelig Kirse-Flpjen, men 

den et forlcengft nedreven. Eisfel- 
feld var paa de R Sider orngiven of 
Grave, paa Notdsiden af den faataldte 
Gaum-St Den blev tillige fortda- 
ret af en Mut Cligeledes opfsrt af Pe- 
der Oxe), der ststtede sig til to Team- 
bygninget ved Boeggraven, og som 
first helt er fotsvunden i vore Dage. 
J en as de hvcelvede Meldete i vestee 
Flsj, der ved en hemmelig Trappe stod 
i Fokbindelfe med Vettelserne i de tvre 
Stett-erk, siges Pedek Oxe at have 
holdt sig Muth ist han, efter at viere 

falden i Uwadr. reiste til Utica-wer 
Giifelfeld er t 1869 bleven eestauteret 
as Etat-taub herbe-Oh der alle Begne 
lob Kallpndsen fjeme, faa at de tsde 
Stett mer tom frem. 

Jdet Pedet Oxe dsde samt-h tom 
Miselfeld eftet W Enke, Wette Ro- 
sealkances Dsd 1588 til band St- 
flers Mand, Ztm Bannen og fra 
W M hats Willk- deutil Lylle 
til Ums-card Eiter denn-I Sinne- 
s-e. Hat Ost-ts- Jctd. m Qui-t- 
Fsld M W W M; 

10 Aar eslet overdtvg Christian den 
Femte den ved Magesiifte til Oberst- 
lsjtnant Ditlev Name-hu denne folgte 
den femme Aar til General Hans 
Schnel. pvis Ssns Ente 1689 over- 

drog den lil Ovetlammetjnnlee, seve- 
te Gebeine-ergab Av. Levin Knullx der 
belydelig for-gebe den. og lwis Art-in- 
get 1699 folgte den lfot 85,000 Rle 
lil Gtev Christian Gnldenlsve. Hans, 
Legatflifxekens Ente. Dotthea Krag. 
der fstst havde vætel gift med Baron 
Jens Juel, giftede siz lenere mir- 

Hsans Ahlefeld til Buclbagen. Da 
Kongen ille billiger-e detle Ægleflalz; 
lom fotmodentlig varende under ben- 
des Stand, gav hun det lville Spat: 
»Sage dem Könige, dasz mit ein le- 
bendiger Hund lAhlefeldetnes Vielm- 
lesgn) weit lieber ist, als ein todtet 
Löwe." 

Giåiselfeld Habe ee flot ogmeget 
sinnl, med Landets slstfte Ttivetim 
flere fjckldne check og en Mengde 
Zmaasvet og Fisievammr. Der sink: 
Des her sotslellige Mindest-»ein J en 

valund, Zosiebave, er der Begra-! 
relicspladsz for Familien Dannefljold 
Zorn-Z- i del 19. Aarhundtede. 

Giszselfeld adelige Jomftulloflek 
var oprindelig opkettet for 1 Abbedisse 
og 16 adelige Konvenlualinder. som· 
bvet flulde betale III-O Nol. i Jud- 
flrivningspenge og sil 200 Rdlk. om 

Anker Dette et i Aarenetz Leb ble- 
Vet komm-stet- Fta 187» et der nu en 

«lkriorinde. lom herber 1600 Ke. one-: 

liq, 10 celdste Konvenmolinder, som 
bæve IOUU At. natlig. lle nceftckldsir. 
Im Ke» 10 næslnngfte, fis-O, og de 20 
vngfte 4ssd Ke. Der er altfaa 50 
Konvenlualinder. Kun Tot-e of ban- 
fle ndelige ellet af undelige i de lee spr- 
lte Nangllasfek lunne anlegen De 
oobolde sin ille paa Neste-ten fom be-; 
betg af Ovetdikellsren fau: C. F.! 
Lenggteve Dannesljold-Sam5s). Ali 
Klosterels Formue ubredes emtlicxll 
1600 Kr· til Brudeudsmt til Wermu- 
enbe Piqet af alle Standes 2000 Kr. 
narlig til Godlets Follige og 800 At. 
til Stolevcelenetg Fremme. Endelig 
er der med Klosttet fotbunvel Gissels 
feld Livtemefond for Piget of alle 
Blenden fliflel 1872 as C. E. S. 
Greve TannefljoldSamSor. J denne 
lan enhvek uberyglet dansi Pige ind- 
sleiveg mod el Jndslud as 1000 Kr. 
meb Ret til, eftet Folgeordem al nnde 
en aarlig Livtenle, faa længe hun er 

;lgifl. 

Smaa Mcddklclskn 

G u ! d b r n l l u p. St gainnrelt, 
agwærciqt Bis-gucan Verlier Lug-now 
on Hustru, boende i Jenportftrckde i 
Lenk, Inn den Jst Lttobcr fejte dereH 
Guldbryllup. « 

Missionær Chr. K ofoed 
fra Indien, Der lebet en Vonfk indifk 
Mission Pan de blas Bierqe femme 
stehs, er for Tiden med Huftru og 
Dauer vaa Rundkejfe i Danmaki. 

Steletfundet — intet 
M otv. Forleden var Øvrigheden 
og Disttittglcegen i Lunbfoklunv, 
hvor der som mevdelt er fundet et 
Zielet, og Difttittglcmen sit Levning 
qerne af Zielenet med hiern. 

De sagtnndige, der nu hat haft Lei- 
Lighed til at anders-ge Sagen, udtas 
let i Folge »Juk- Amt-Itibenve«, at 
Stelettei er langt Eldre end 20 Aar, 
og deguden er det eftek Pisa-ingle- 
qens Mening Lenningerne of en ekldre 
Kvinbr. Knoglerne et nemliq saa 
spintle, at de formentlig itte tun bio- 
ksre fm en trastig vygget Mand. At 
det hat vckret et oeldte Menneste, frem- 
gaat af de stertt slidte Tender. 

Der tan altsaa ikte være Tale om, 
at der et nogen Fotbindelse melletn 
dette Stelet og den forspundne vonst- 
Ameriianer Jen- Peterfen. 

O v e t f a l d. Forleden Nat ocni 

trent M. 125 tom i Folge «Kalb. 
ngV Bryggetiatbejdet, Hans 
ZchwartzkopL ind bog en i Btyggetiets 
Gaatd boende Arbejdsmand og sagde, 
at han var bleven staaet, hvad for- 
svrigt nogle hallet i Tindingen be- 
kræftede. 

Han havde knap faaet dette sagt, fst 
han faldt om som bot-. 

han blev fskt til sit Hjem i Elim- 
gade, men han kunde ingen Fortlaking 
give em, hvem der havde bit-tagt ham 
det livöfarlige Stag, og endnu heutig- 
get han i Vildelfe uden at tunne for- 
tcllr. hvotdan vet et gaaet til. 

Schweston havde meet til Fest 
paa Mittel-allem men end-m ved man 

Me, med hvem han var i Folge, da han 
gis nev ad Ballen. 

Der et noget spm tyder paa, at det 
hat veret et Ovetfald og itte soget 
Stegs-nach Der fett-eiles, at han 
weithin-hast tom nedpaaGaden, 

og at hatt der blev overfalden os used 
sen Hist bis-ask Glasei- Deu over- 

Wldue er us W as cetmteus sei-i- 

ver og hat nekppe felv gipei nogen 
Grund lil Ovetfaldei. 

Stolemanden Rasmus 
H a n l e n et afgaaet vev Dtvetn stri- 
vec ..Fyens Tid.«: 

His· hausen belng foin Ossicet i 

Reigen ’64. En Tid var han bereitet 
Leu-et i Odenir. Hetfm lom han til 

anlinge hsjstole. hvot han aflsste 
Pastot Clausen sont Forstander. J 
denne Stilling vitlede ban, indiil Al- 
fred Povlfen ovettog Stolen-Es Levelle. 
hvoteftet han opkeitede en Pigeflole i 
Gentoste. 

Ved Siden as sin Stolegetning ins- 
lede Kaptajn hausen meget med Lit- 
tetatut og Journaliitil. Han sitev 
gode og iunde Bogen han var i sin 
Iiv Redaltst of del as Pastot Bitte- 
dsal udgivne »Danii Folleblad«, der 

fertig hanc-e til Fotmaal at vitle for 
den senderjndfle Sag, og han var til 
sin Tod Mevudgivet af ,,Sondags: 
bladet«. 

E l S pl o s i o n. Forleden fiele 
en liætl Gxiselsplosivn i Not-hing 
IRS Gage-cert. Elsplofwnen fandt 
Lied i Reniemmmei og Monlettums 
met. Zliiettaget splinttedesz falls- 
stcrndig, ligeiom dse ineget tolle Mute 
pas-! flete Steder sil ftore Revner. Els- 
plosionens Aarsag lendes ille. Der 
lom ingen Menneilet til Stude, og 
Gasvcktleis Dtist er ilie stunk-sel- 

qKapellet von-Langs i 
N a l f l o v F j o r d indviedeg iotles 
den Epndag ai Bislop Leunbach ved 
en døjiidelig Glidsijenefte, der conver- 
redeg of saa mange, iom den ltlle Kik- 
tebngning lunve tumme. 

Dei nne Kapel er i Folge »Lvll. 
Falst. Siiftsi." en meget tilialende 
Bngning baade inbvenvig og atmen- 
hig. Alietbotdei et i Siedet for Al- 
tettavle per-del med ei Matmotlots, 
og Prahilestvlen et anbmgt i Hsjde 
mev Gulvet ved f«1:sgi1ngen til Kot-ei. 
Alterbotdet, Anat-Tadel on Pkæviles 
stolen er bellcedt med todt Flst Ko- 
rei hat hoch-eh den svtlge Tel cif 
Kisten fladt Lofl. Dobefonden og 
Messedsaglen et slænleDe as Nalstov 
Ritte, Luststagetne og de hellige Kot 
er anfloffede gennem en Jndsamling 
bog Veboetnr. siielebngningen hat 
kostet LWKJ Kr- 

Kapellei var smult pynlet med 
Blomfiet og Gtønt, og im alle Gnarde 
og Huse i Omegnen vajede der Flag- 

El Poe Timer eftet Kitlens Inv- 
vielse indviedes en ny Stole, fotn 
Lange ligeledeg hat faaei i Aar. 

thellstiafToget. For-le- 
den Morgen ved 5-Tiden fandtes paa 
Jetnbaneslinnerne udfot Qdense 

.—s 

Pila: Ickrk Liget as en Minde: des et 

senkte konf: mutet at vckte en pag Veftte 
« « Ldmse Ecan 4Uaatig IHJIUNEVT I I 

Mars-Im F: ederitsm. 

· J l D Z v s. tcjendvmmm »Vorh- 
stovlzind« i .D:mki-:-1ev qun Du Inn, 

tclborenke H. J J: nsen » mddtænbi. 

; — »vor -::c:: Ts’.: nedksrcknbxe Jens- 
vKriftian ERSTER-; Bixekkfteb i Iris 

ved Don-lesen JLJsk-.. Im hrjs Lp: 
ksmst imet Entnrrcde uLL 

ITTACZ .cl-I1.1 751 E- 

BET ÆNDELSER 
II-««a»-kn7 klun- II »s- k- 
H-« III« n fes-, 
Fosk Optiker be vom-Osts- k-- « NRIP 

h«. U s S» v » 

tin-Hutte- fis »Ein-»I- -- I 

J den Linse Roland paa Hoc« Baues 

IWARD TOUNTY- 
NORD DAKOTA« 

Lver GOET- Timslc bar tJJet Land i 
denne Knloni. udvnlgt of Kistesams 
fundets Romite, og of DtEse hat alle- 
tede de flefte bosat siiq der. End-tm 
lan der fass gth Land til »Heute- 
stead" det- 

Tet tiltrcknges dank-Te Fortetninsggs 
mcrnd i den nye By ,,Floxton« Most- 
ville P. Q) i Sittlementct 

Den Jste og Bdie Tirsdag i hvet 
Macmed falges paa de flefte Etationkr 
billige Returbillettet til Lands-gen 
eller de lau faas fra Minneapelis til 
Landet ved at benvende sig til «Soo« 
Baums Landtontor. 

Ligeledes haves Prætielond i Min- 
nesota og Dakota, og billigt Stoy- 
land i Wisconsin og Michigan pas 

E»Eoo« Jernbancn. Lave Jernbanes 
miser-. —- Striv efter Landtott og 
illustretede Fortlakinget til 

l). W. CASSUDAL 
» 
Land and lmlustrial Agent «soo" Ky- 

« Mincio-anole Minn. 

Vi fette-et 
40 Bund 

kkuslalismt 
-ufker for St 
lkn 
e »- 

.-—- .). 
Z k 7 ·( ’!, 

«-«-." » -! :. 

k« ! J 

’,. 
« sit-c- 

.» » 

..-«!1- 
TUIDr4km k 41 zv » 
« U »I- « xl-«-- !«..I-Hx t« 

l- « link» si- » skj H« » ( « « »» Hi- 

N ' « 

km Anhan Kur! 
Aftlmmlene bringer ojcbliktelig Lindrlnq og fulds 

stirndig Helbrcvelfe i alle Tclfælde. 

g g C Frit tiljcndt pag Forlangendc. I C C 

M«EtrivNovnus«1:ldk-cssfct1)dclig. »Es-a 

see » cnqsnnnq leg ,,«.Ilsll,nm chee'. 
Te: l)1.1«qe«. Ist-fliehn Bindung, ein«-g- 
nnldx vente Lxlscklvk Ie« kunnt, 

noas ser Andre Fang I"elle1. 
Ilsen. t-. se L:!«!lg im Lulla Urban Jll» 

Oft-ver Greis Nonen-alle as »Anhnn1: 
senn' modmgek qm umn. Jeg km 
alle mich lloox lulnrnnnelkg zeg et lot 
den S«1nd1mq, sont qu hat movmget ved 
dem- Jeg or en Hlaoe, liknles nked en 

Null-g Puls ng Anhmut l« Am. Zug 
non-e, m iea nun-g oilne Iler mel. ges 
saa conc- Rom-Clemens om Held-edeln 
im nenne l!:.ssltellge oq Hitcmltt Ing- 
dom xllsllmm» oq noede, J llaude 1 gt 
Im mer«-t· men lich selbe sog prwc bel. 
Tll nun Evennikclle biolp bel. Zeno 
Inlg en nor Flotte. 

Ren Te. Moreio Wechslen Jlabln as 
-(kollg. Nllm sangng kxzkykkz 

Nen- ,Ilocl, Z. Jan llexL 
Tr. Ton Medic-kn- (so.: 

Als-ede- HeuekF (5del«å,«91l1btna Kur« 
et eI nomasclel Mist-et incsd lekhnm og 
Uns l«·--v«-r, og delö summeniienung 
nndm soc alle Mssveexltgheoct, vom er 
tmbnndne nied llnlanne Ost-I Unsinn-z 
et Ioibquende og oldnndekltg. sicut-, 
Ell-r at have underlsgt den Inegel note, 

san vi use, at »Ach-traten « Indeholoec engen cptum Monm· mal-o oun ellec Ethhcr. 
es elo skep-Tr.;lllot«nøWeichlet. 

Uvon Sprungs-, N. gl» l. Fehl-. 1901. 
kr. Taf- Bkos. Mel-seine Co.: 

ists-rede Heile-f Jeg all ileive benne Alibeialiltg, loedj jeq insa qsre det. da jeg bar 
pksvrt even »Allhmaiene«s nnd-schilde- Vulnsng los Held-edeln as Aus-»Im Min Hunn- 
hat ones plagel kned Isampagltg Anhma de sehne 12 Aar. Jeg Mode ielv opgmec at lu- 
rete hellve« og and-e have ogiaq not-net detei vergeh-»in ki sqq leg edeks Still pas 
eseks Vindne paa läu. Gabe l New Umk, og jeg ksbte siebltklslsg en Maske Müh-nennst 
hun begqnoe at beuge det pmlting ved den lite November Jeg memb- inan Fugu- 
dnngelk T 1 hnn hat-de btugt en , lasse, var hnn onment hell-redetv og dun et nn hell sei 
soc isodanne Sygdomstegir. Jeg slek. ot leg san unbefale nenne Medtein til all-, lom et 
plaget ai bei-ne vygvoim Wert O. D. P h e l ps, M. D. 

b. Fels-. 1901. 
Dr· Inst Brot« Medicine Clo, : 

« 

Miede Hecken Ieg var plaget of sitt-Ins I 22 Aas-. Jeq hat most qtsqigk nimm-, 
men tagen Inso. ca san leg edel-S Averslsfement og ptsøeve kned en Flusse. cq sit Lin- 
vting «eblikls«g. IV bat flden lebt of eberl sinke »He-steh og ieg et wege- l- nunmng Zug hat Casentin flke sen, og hat ille Inn-set akssetve I leke Ack· Nu et le rast og can 
qkdejdei « oktetnntqen hnee Dag. Denne Aal-einlan Inaa Te beuge, desto-n s e kan. 

Vopælz 235 Lin-jagten St. S N a I b a e l, 
67 Col- lsvs Gl. aka Von Tity- 

peovessfte fes-i im ps- stellen-ein« 

Opfer del Me. Gleis siehlikkeles tu: Du. TUT BROQ Usljlcthc 00., 79 
But M st» Nov York Oft-. 


