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Vejtet var klan. blæfende og løligt, 
da der Mandaa d. T. Oktober benimod 
Kl. 12 fcerdedeg ftore Etater fra fjern 
og nær fra Eiaaelse Station til 
Oeslev Bd. som ligger en god MUS- 
vej nord for den nævnte Købstad. 

Begravelsen blen, som man tunde 
vente det, eneitaaende og siorstilet. 
Ligfølget deitod as HOOO Menne- 
stet, hvoriblandt mellem 1—2()0 Prcei 
iter oa ca. 150 Jndtemigsionærek. 
Deguden demæktedes Kultusminifte- 
ten-J Redræsentant Departetnentgchef 
Halm, Bistop Dr. Rot-dann Biffop 
G. Koch, Ztiftsprovft Tr. Volf, Her- 
redsptovst Dahlekuv, Herredkfoaed 
Petersen, Kammerberre E. Bauten 
Godsejer Landan Manne forftelliae 
Jnftitutioner var representerede Na- 
turligvis forst da fremmeft LandmiSi 
stonens Beitnrelie, der dar mødt in 
pleno. Den tobenbadnfke Mission 
lod sig repkckfentere Ved Formanrcn 
Professor Tr. redl. P. Madsen og 
Viceformanden Paftor Jul. Eteen, 
samt Missiongsetretcek Paitor Hoff- 
mener, K. F. U. M. Ved Formanden, 
Kagietontrollør Bangen oa Vicefor- 
manden, Pastor Chr. Gad. Tet te- 
benhavnfke Kircefond ced den funae 
rende Fotmand for Fortetninasud 
valget Pafior A. Zchacl oa Zettetcei 
ren Pastor Friis Haufen. Der danste 
Missionsfelftab ded Paitoretne Busch 
og AgschenfeldtiHansen Da Athdeji 
inspettør Winkel de tødendtwnfte 
Evndiag ftdler ded F1-rn1anden Tr. 
P. Du Koch Da Paftor E. Mitb. TUkaas 
dalenehjemmet red Fri. Eiche Jndre 
Mission-I Hojskoler dedd -:re5 porstan 
dere, »Du nne Mission: botel« i KI- 
benhavn ved Oberst Kenner, Paftot 
Dnetjeer da Beftnreren, ,,Krifteliat 
Dagblad« Ved Formanden, Evang- 
praest Chr. Sorenfem oa Redakwtm 
Bornegudgtjenefteudvalact ded Zette- 
jæren, Pastot Vibe-Peterfen, Wenig- 
bedstonventet af 1891 ved Paftor Gu- 
stav Heibera Tiatonisfeskiftelfen ved 

Paftor Dahlhoss, Studenterhjemmet 
ved Beityrelsesmedlem Student 
Scharling lan af Prof. redl. Schar- 
ling), St. Lucas Stiftelfen ved Nasi- 
iormanden, Paftor Stricke-n og Paftnr 
Kold, Kristeligt danfk Fallesfordund 
ved Formanden, Fabrikant Brostram, 
og Arkitekt Poulfen 

At de levende camfund fra Staaen 
til Kongeaa, fra Lemvig til Born- 

homl var repræfenterede et en Feld- 
fslgr. 

Mange gode Ord blev talt. Des-l 
dcerre var der en Del i den ftore For- 
iamling, som ille kunde hete. 

Uden at ville stemhæve nogen enlelt, 
striver »Kr. ngl.«, tør det viitnol 
sigs:s, at Sjællands Bislap var den, der 

sit Naade til at tale iaaledes, at det 

gteb Fotiamlingen dybt. Dei dar 

meget lvtt. hvad Biikop Rotdam sagde, 
men det kom fra Hjettet og det git til 

Vierter-ne. 
Hsjtiden begyndte i Præstegaat- 

den, den af iaa mange vellendte Pyg- 
ning med Straatag, med rsdmalede 
Mute og med Storlereden. Kisten, 
deelket med Palmen o. i. v. dar den- 
itillet udenfor den itore Veranda ved 

Haneituen nd imod Syd, hvor der 

forbi et Par hpje Træer aabner sig en 

strkre Gras- og Blomiterplæne· Det 
var naturligvig umuligt for alle at 
komme saa ncer, iom de gerne vilde, 
og det gis isrgeligt ud over Blomstet- 
bede og Rabatter. 

Jst-it blev der iunget den Sahn-e, 
hvokmed Becl gerne aabnede sine MI- 
der, »He: komme Jesu, Dine Smaa«, 
hvvtefter en ai den afdsdes celdite og 
bedite Vennee Pastor Johannes Clau- 
ien holdt den fsrste Tale —- denne li- 

geiom de folgende holdtes oppe fea 
Verandan. 

Pastor Clausen fremhcevede den 

Anerkendelie ogiaa ai Modstandere, 
ipm almindelig er ydet Bild. Beck. 
Dennec historiste Betydning kan na- 

tueligvis ist-it Fremtiden steine. Ta- 
«1eten vilde efter Fru Beckö Onste tun 

sige et Var Otd og dvælede da isest 
ved Beet iotn den trofaite Mand. Qg 
derneeft havdede han, hvorledes Kri- 
stus havde givet Beet en Andeialingsg 
seit-elfe, hvoemed han havde steevet sig 
iud i mangsoldige dankte hinten can 
til iadnei ai siue ncrmefte og Me- 
Wgller ved Miisipnstntdey men 

J saiaa nd act strittige Fothandlingek, 
L Im Mute denn-. J Indie- 
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Efter at Salmen »Jgenneni Rat 
sg Trængsel« var jungen, talte Bistop 
Nordam. 

Han mindedie om Herrens Ord til 
Ananias, da denne siulde gaa til Saul 
Ig han gjorde Jndvendinger; Herren 
fagde: »Gaa, thi han er niig et nd- 
valgt Redstab at bringe init Navn 
frern for Hedninger og Konger og Js- 
taels Botn«. 

Qg det visie fig, at Paulus blev et 
tidvalgt Redilab i Herren-Ei Tjeneste. 
Ig det, som gjorde heim i Stand dertil, 
var Herren-s Raade mod dam. Her- 
sen bevifte det i Paulus-Z Livsliiltorie, 
It han blev et i Sandhed udvalgt 
Redstab. 

Billi. Beet var ogfaa Herren et nd- 
Valgt Redfkab baade for de troende og 
for dem, som var fremtnede for hans 
Kann, ja, en stor Gerning er stet ved 
Billi. Beck. Men sont troende Men- 
nefter ved vi, at det var Herren, der 
ijorde de store Ting ved hom. Der er 

«alt oin hans fiore Veltalenhrd, Ar- 
dejdsevne, Styreevne o. f. v., inen det, 
ioin gjorde ham i Stand til at ude- 
ke det altfammen. nur det, at Herren 
Hingte ham og at ban lod fig beuge af 
Herren. Bilde nie-gen sporae am der 
itie var For-hold, hoorom man iunde 
Tige, at Beet git sit eget LErinde. faa 
skil jeg spare, at der er neiget, sont fing- 
aer for Liset. on det er en genneinitum 
aet Hei-and det er Jequ der udsletter 
Sonder. Alle bans Sonder er nd- 
7Iettede, tastede i Hadets Drib. Lg 
fer vi Vaa vort eqset Liv, er der not, 
fom itte er, som det ital verre. 

Naar Herren bar udsletiet alt, ital 
di heller itte fe efter det. 

Men di ftal siae Tat for. lwad vi 
fit gennem Bild Beck: en Gan-g ital 
vi naa til at sige vore Venner felv Tal 
Tor, twud de the vckret for os. Detfor 
Tat til Herren, der beugte Billi. Beet 
Tom sit udvaiate Nerli-ad 

Biftoppen flutiede nied Tat til Gud 
for. hvad Viih. Beet bavde været for 
den danske Meniqbed, ca med Von om, 
It denne Gernina inaatte fortfættes 
til Frelfe for Mennester og til Herrens 
Akte 

Ten tredie Taler var Provft Zeu- 
tben fra Fredericia. Han fremdem- 
de fornemmelia, hoorledes Billi. Bett 
var en Taler, itte blot i Ord, inen i 
Gerning, fordi lmn var en Personlig- 
bed, og fordi han lagde denne aabent 
frem, oaina nied Zeil, men visfelig 
med meget Stand Nent og deingt. 
Der bkændte i bans Hinte, flont drin 

Telv fagde, at det var fuld nf megen 
"Tsotda-tvelfe, en hellig Nidlektheds Lue. 
Thi Jesus havde taget Bo hos denne 
syndige Mand. 

Hvad han hat udrettet ved den in- 
« 

dre Mission ital dog nu fsrst ret vise 
ssg, efter at han er gaaet hort. Gid 
vi da ilte maa bxirse fplittede, aid vi 
naa holde samtnen, idet vi lytte til 
hans Tale ogiaa efter hans Dsd. itte 
til det imaa og tilfceldiae, itle nied 
slavist Efterliqning. men folgagtige i 
Det ftore oa ocesentlige. Og dette var 
Omvendelie fra Synden, Tro paa 
Naadem Tro paa Bibelen sont Guds 

Ord, Tro vaa Daab og Nadver oa 

idethos Ovetbevisning orn at Missio- 
nen ital være en Mission indenfor Fol- 
ietirlen, indtil det maatte blive nahen- 
baet, at Herren iile længer lan bruge 
Foliekirletn 

Eiter at derncesi en Ssn af den 
afdpde, Gartner Beck, havde talt, 
btagte teologift Professor P. Mad- 
fen, en Hilfen fra Missivnen i KI- 
benhavn, og Missioncer Beet lagde ved 
Kisten en stot Splvttans, til hvillen 
der var substriberet af mere end 150 
Missionærer. For-neigt var der paa 
Kisten flere SIlvktanse, bl. a. fra 
Sonderjnlland vg fta Venner i Thy. 

Saa blev Kisten lpftet op og bau- 
«et ud gennern den store Præstegaatds- 
have over til den nærliggende Kitte. 
Den vældige Sstgestare med alle Pre- 
·teene i Ornat i Svidsen fulgte efter, 
nen hoerlen var det muligt at holde 
Orden i Processionen, ej heller i den 
Saltnesang, sont lsd fra forslellige 
Sitten 

Der var felvfslgelig ilie Tale tun. 
at alle kunde komme ind i Sitten, hvot 
den Afdsdes Ssn flulde tate, forinden 
Kisten sentedes i Graden ved et 
Hist-ne af Kirkegaatdem hope et insg- 
tigt Kurs need st og Blonifter var 

meist- 

Smaa Meddeleliek. 

Nedbrændt Herr-manch 
Herregaarden »Taarnborg« ved Kors- 
sr er nedbrændt med Undtagelse as 
dovedbygningen og Forpagterbygnin- 
jen. En Vagabond, som hat paasat 
Jlden, er anholdt. 

Jlben opstod ved Ottetiden i et af 
Ihm-sent og bredte sig paa Grund as 
ten starke Blæst til alle Gaardens 
Stall-- og Ladebygninger, Mastin- og 
Vateriakbush der i stet af et Par 

Timet alle nedbkændte. Tillige bund- 
e to ved Gaatden liggende Arbejder- 

Seliger- 
Jngen Kreatur-er indebmnvtez der- 

! 
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imod brændte al den indavlede Sæd 
samt alle Mastiner og Redsiaber. 

Den anholdte Vagabond heddet 
Carl Vilhelm Hausen, et 20 Aar gam- 
niel og hjeinmehøtende i Borsten 
Han var den 19de bleven lssladi i 
Veidslsselillr. 

Band og Brod — med Bsf 
og Si l d. En Atbejdsmand stulde 
fokleden i Aathus Arrest begynde at 
affone 5 Dages Band og Brod. Han 
medte i Arresten, hvor han som en- 

hvek, der henscettes der, blev visitetet. 
bekundet difte det sig, at han i Ve- 
ften mellein Fotet og Isiet hadde ind- 
syet den laelrefte Bsf og de mest deli- 
late stegte Silb. Da dei ille er Stil 
at affone Band ag Brod paa den 
Maade, maatte han sinde sig i at af- 
liedete dem. Det makteligite ved hele 
Historien et dog, at han stet itle lunde 
»fatte«, hvotdan Vossen og Sildene 
dar lotnne ind i Form 

Kikleiyderi Fotleden Aften 
er der for-del Jndbrud i Kitten i 
Boslunde. Tnvene hat benyttet et of 
Graverens Bkæddet til at naa op til 
et Vindue, hat slaaet et Poe Ruder 
ind oa et soa gaaet ind i Kirlen og der- 
fra ud i Vandenliuiet, livorfra de hat 
dottfort »De Fattigeg Kasse«, sont op- 
brudt og tsmt. Lassen fondies hien- 
taitet under ei Trw et lille Zinkle fra 
Hirten. Inveneg lldbytte hat formt-- 
dentlia vætei aodt en Enes Kroner, 
da «Bossen" ilie hat dæret tpnit fiden 
Roman 

Kullene paa Fett-eine 
Den svensie Bieravirrtsingeniør Hang 
v. Post og en Stab idenite Mineardejg 
dere med Redstaber oa Materiel til 
Paabeanndelie af Kuldrift paa Su- 
deiø er nu afrejste til Fast-erne. 

Tsirettsken for det franite Selstnb 
..La inciete miniere des iles de Ferøe", 
iom hat Koncegsion paa Kuldriften, 
Eli-ev Ornano ira Paris og en faglyn: 
dig lsnglcknder He. Goetsz fra London 
dar i lanaete Tid opholdt fig i Dan- 
mart da Everrizi for at trcksse For: 
Instalininger til at paabegynde Iris- 
len. 

Selslabet bar foruden til Kulbrydi 
ning ekhvexvet file Ret til Btydning 
If stobber paa Zuber-. 

Til diese Mineraliets Bearbejdelie 
fotventek Rullene, felv de daarlige 
Kdaliteter at tunne udnnttes. De 
Liebste Liiiicsrter for-neues at egne fig 
til Udfsriel. 

Ten gamle llfttsxaarige 
Ut a r e n M ø l le r d s d. Forleden 
Ienipv den non-le illtaten Mellet i 
itrejbjem Der manglede hende tun 
lz Manne-d i 1«ti Anr. Kinn det sidfte 
Ialve Aar bar hun maattet holde sig 
nde. og gentagende i længere Tid 
nanttet holde Sengen. 

Afdøde blev født Mortensdnq 1795 
en dotierende Pia-siegend soxn laa 

tin-: m til Kirtenmkdeng Endsidr. 
Faderen hed Estild Ladefoqed. 

1R29 blev tmn qiit med llnntarl 
Jtielg Meilen Die fit en ansejsendom 
lige nord for Kirtegnarden Jord- 
lodden havde tilbøtt Fadens-missen 

1869 git Maren ozq Nielg Holler 
paa Aftcegt hos en giit Daim, der 
overtog Steh-It, on allerede Aar-et ef- 
ter, 1870, dpde Nielg Moll-en Sine 
sidste 31 Aar hat den gamle Musen 
Møller altsaa henlevet soin Ente og i 
meget fmaa staat-, indtil for fcm Aats 
siden sngfelsat nied og tagende Tel i! 
alt foreialdende Athejde. on under! 
tætlig Omgang og omhnggeliq Pleje 
af Dotter og Datterdatter. 

Villaer af Jun. Fabritant 
S. Falk i Kobenhavn havde forleden 
indbudt Messen til at bese en Villa 
bygget af Jetn eftet engelft Peinen-, 
den forste af denne Akt i Landet Vil- 
laen, som et beliggende lidt bog ved 
Klampenbotg KoncettsaL er Dpfstt 
at He. Falt, sont ined sin Familie hat 
beboet den i Sommer. Prisen et 

3500 Ke» medens en almindelig ViSC 
i Sten kostet ca. 7500 Kr. i Opf-k- 
felsomtostninget. 

Jetn-Villaen eron Cottagu htm- 
ges op paa ca. 8 Uger, og hele Hufet 
tan tives ned, flyttes og bygges op 
paa et andet Sted for 700 Kr. Jn- 
den for Jernpladetne totnmer et Lag 
Filt, derefter et smalt, lufttomt Rum 
og endelig den indvendige Treu-bekleid- 
ning. Ogsaa Udbygningetne, Plan- 
teveertet onitring Gaatden etc. et af 
Jeru. 

En faadan ,,Jton-Cottage« frem- 
bydet bl. a. den Fordel, at den er Is- 
lig at bebv one Sen-innrem lun um 
Btnteren. Væggene et 33 Tom-ne- 
tyttr. l 

l 
En rast gammel Weber-l 

s vend. Ungtatl Jst-gen Hausen of 
Tsjsiedgaatd paa Ihn, der nu et 96 
Aar gammel, er t Folge ,-,Fyens Tib.« 
endnu san tast, at han hat tunnet 
sætte samtnen eftet to Mejeke i hist- 
tiden. dem hat ogfaa sat Korn i 
hufene t den-u dest, faa -det mag 
latdet geht as faadnn en gammel 
satt Läge t dttfe Dog- hae pas 

s- 
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Ivætet med til et Btyllup. og han holdl 
Itappert ud med hele det vorige Set- 
stab. Hcm hat tobt lidt paa Svnet· 
og han siger nu, at hvis han sinkt-( 
blive gammel, faa vilde det not blive 
svært for hatn. 

Fra Faktiglem til Belisa- 
ve r. En Smed ved Navn Schmidt, 
som i 12 Aar hat opholdt sig paa Ka- 
lundborg Fatttggaard,« hat arvet ca. 

NWW Kroner efter en Kone i Hol- 
bæk. Han hat alletede faaet Foksiud 
pag Arven og fotladt Fattiggaatven. 
Kalundbotg Kommune, fom hat noglc 
Tusinde Krone-: til gode hos Schmivt 
for hans lange Ophold pag Fama- 
qaakden vil selvfslgelig nu have Be- 
taling 

S o t e n R n ni. Forfatteren Jo- 
han leoldbokg fortalte i »in .«. »Wenn- 
sngsel Tidende« ved en Lvlcrgning i 
Sæbn en Del om Sie-ten Rnnt, den 
qamle Enedoer, som i mange Aar 

iboetse i en Jordbule mellem Jerglev og 
Täler-da on soin nu oppebcktek en tar- 

velig Aldetdomsundetstottelfe. 
Te nllerileste thde vel not nan sig 

Zeiten Rnnl som en uiidetlig, noget 
:nfoldin, gammel Sperling, men eitek 
ret, leoldborg fortalie oin Manden, 
siddet han inde med nickdvanlige, feli- 
erbvervede SiundsiadeL baade i Na 
tutvibenflab og i Lilien-Jud og at han 
tillige lan siqe en qod Vitiinhed, frem- 
nil ni folgende, iom tholdbora sor- 
tnliet 

En Tag fil Sei-en Rnnl i fin int- 
tige Hnle Bei-g af en flot ndhalei 
;Tnllifi, som, est-er at have taget Beli- 
gen on dens Bebcer i Liefnn, sigek til 
kenne: »Te man da lede Dem rad- 
ionit het?« 

»Ja, iiden Te loin," spare-de Seiten 
Nnnt nol saa wet. 

J l d tm Z Forleden Morgen op- 
swd der Jld i en Email-seiest Anders 
Andetfen tilde-renne Gnard i Herstel» 
Veiler ved Tinan like-Jedem der 
Var Fries-et genung-L nedbrckndte til 
Neunten En Tel Geile indebrændte. 
Jlden forinenei paafaL 

G u l d b r n l n n Forleden fej 
rede Maul Chr. Nielfen on Hitsiru i 
Vilb hier«-« Kiriebn derez tiluldbmlluin 
Kl. 12 samledeg Guldbtudevcirret med 
en Tel of derei- Bøtn on Bornebørn 
oq en Lieds as Vennet i Hirten, der 
var smntt pnnlei med Guirlander on 
Blomsier. Her ialte Provit Nnbolm 
ud im 5 Mos. III-. Kinn 27. Verg: 
»Den evige Gnd er en Bolig, og her- 
nede er de evige Arnie«, sinnt og vierte-z 
link til de to gnmle, der i dereg lange-! 
Zamliv dar haft nianae Provelser,i 
men Daiaa eriaret, ai »der nede er de 

evine Arme.« Dekefier Var de stimmen 
nied Zlozgt og Venner iil Alters. 

Gaaet vild i Taagen. Enl 
iNordbn boende sorhenv Stils-« sprec. i 

der Vaarl ig lan ie, dar forleden Eiter 
middag gaaet nd langg- Strandianten 
ved Gtønninqen for at iamle Sprung-. 
Henced Ilitensiid blev det imidlertid 
Tonge, iaa hnn ille lunde itelne, hvoe 
han var, hvorfor han maatte flan sig 
iil No beende, indlil del blev infi· 
Jnde i Bven blev man imidleriid Eng- 
ltelig iot hans Udebliven, og en five 
Masngde Menneslet gil ud for at spge 
eftek dam, hviltet man fokgæves an- 

strengie sig med til langi den paa Nat- 
ten. Endelig lom han hjein hen paa 
Morgenitunden, en hel Del fort-nn- 
men. Han havde nol hørt Fall made 
ude mellem Klitietne, men han var 
ille i Stand til at spare, saa det lunde 
hskes. 

J l dlø s. J Feige »Rosen Av.« 
neddrcendte forleoen Dag en af Salt- 
Gods’ Gaarde, sont var bottfotpaglet 
.iil Gaardejer Knud Paulienf Bib- 

jstrutn Endvideee bekendie ei Has, til- 
)h-rende Knud Paulfen, og et Hug, til- 

ihskende selve Godfet. 

Siifispeovst Fe. Zeuthen 
et ved et Bestyeelsesmsde, der blev 
holdt i Ørslev Prestegaard forleden 
Dag, bleven valgi til Formand for 
»Richtig Intening for den indte Mis- 
sion i Danmatl«. 

En Messingfpand, det hat 
tilhstt Jene Juel. Dei med- 
deleö «Vatde Avis«, at to Arbejdere, 
der var besteeftigede med at tense hec- 
felmsed Mslledam, halvanden Alen i 
Jotden hat fundel en Messingspand, 
der et fotsynet med adeligt Vaaden og 
betet Aarslallei IM. Meddeleeen 
hat biet den Formodnlng udiale, at 
Spanden elnieligvii hat Lille-et en 

ist«-ve- tn Seh-tm- men Jus-. Deu- 

ne Formodning et sitkeet tigtig nol. 
hovedgaaeden heifelmed tilhsrle i 
Reformallonitiden Jens Juel, der da 
apbyggede Venedbygningem Dereftet 
eiedei den as Sinnen Vincent Jnel 

og dennes Sin, Pedee Juel Baade- 
nei, dee sindei paa Spenden er del 
Juekfle Adelsvaaben Forstellige 
Familieneedlemmer as den adellge 
suec-Oe Fee-eilte llggee hegte-rede i 
Mel Mele- 
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SZIWEVIYUMS 
Hof Aldet. Den ældste Mund 

i Ravsted Sogn, R. haufen, paa 
Hyndingen, et fornylig afgaaet ved 
Boden. Han blev not over 90 Aar og 
efterlod sig et stort Antal Bstn og 
Bornebprn og Bornebsrnsbøtm 

Mange Fold. Paa Gaardejer- 
Jøkgen Dahlmanns Mart i Øtby veds 
Vonsbæi sandte-Z i Sommer 36 fuldt 
udviklede Straa fta en eneste Soebe- 
karne. 

Halvfemsindsiyve Aar 
fyldte fokleden en gammel Ssmand 
Laue Sprenfen ! Poltetgade i Aabewj 
raa. Den gamle hak i sine unge Dage 
været viden om; han hat fejlel Ined en 

Merngde Fort-fer. 

En ny Højtidgdag. Der for- 
tcklles »Hejmdal« folgende lille Insel 
fra en notdslegvigst Stole i Omegnen. 
Lasteten stiller SpprggmaaL Bøtnene 
sparen 

»He-or mange ftote Hsjtider hat vi?« 
fpøtger Lernen- 

,,Trej« fvatek lille Hans-. 
»Rigtig!« 
»Da lan du ogsaa sige mig, hvad d-. 

hedder?« 
Tet lunde lille Hans not. Han gav 

folgende Svar: »Jul, Paafle og —- 

Knivsdjætgfest.« 

B a t n e m o r d. Forleden blev 
Hitsholderske Kathrine Bonsen i Hu-» sum, der levet still fra Monden, an-- 

holdt fom migtcknlt for at have inne-I 
det sit nyfpdte Bam. hun tilsiod at« 
have stasset Liget af sit Ratten til den 
12. September spdte Pigebam af- 
Vsejen Om det havde levet ellet j,i 
vidste hun itle. Man hat fundet Li--. 
get nedqravet i Heftestalden. Z 

Brandforhtm En Del Bei. 
boere fka Hnanm, Hyaumslov og Brei ; 
fttnp bar været indftckvnede pnas 
Amtgretten i Roddina, hvor de blevZ 
nndetlaftede et Forhør angaaende des 

zto Jldebmnde i Hngumslov. Men saaY 
’vidt videg, ek der ilie freinlommet no- 

aet nnt l Sagen. Sotn bekendl hat enl 
Afnldrena tilstaaet at have pnasat Jl- 
den on et allerede bragt bort til en An- 
stalt i Altona, men den alcnindelige 
Mening et endnu bestandia til For- 
del for Trengen, og han anlages ai 
dæke usiyldig. 

- « O 

syer Apthma Kur. 
Afthmalcne bringet vicbliktelig Lindring og fulvs 

stirndig Helbrcdelfe i alle Tilfældc. 

K- C C Frit tilscndt paa F01«lan.3cndc. C g g 

W« Ekriv Nuvn Uq Adresse tt)drtiq. »Es-« 

In er Zug-min lig »Ur-nun Kure«. 
Te« hlcnqn Helmka Bindung« endogs 
natoe vnsme Tit-Elbe Te sum-c, 
unt alle unt-re Img fetlek 

Ins-v. U. R. Welt-im Villatlsidms Jll» 
»Hier Abels Piave-mitk- as »Am-na- 
·mn« snodtagei I arm irden. Jeg san 
West-tue, you mkncmmeltg keg er mr 
den sinnt-up Iom xeq hm Umsoqu vcd 
dem-. Jeg nor en Staat-, lcrntet meh en 

snotlxq Hms vg Anhmai 10 Aar Jsg 
not-de, at Zeg nun-g vklve lewe tats. Jkg 
um etch ’.«lventH-etnem ont Held ern-he 
im der-ne shckkkenge og pure-tilde Zuqs 
dom, Any-na» og noede, J book-e s qt 
sortneaet.1nenjcs oslde bog neue del. 
M mit knenaftcue Malo dec· Sutv 
nng en ftot Flocke. 

Neu Ir. Mai-m Wechilm cseabbc of 
»tsoitg. Anat Israel-U met-m 

Mem »dek, Z. Jan Hm. 
Dr last Mediciue « s.: 

Æredc Huer Wer-J »Ach-uns Kur-' 
er et ndmcecfet Mit-del mod Axkbnm og 
llisy l«’(-ve«r, og dets Sammmjketmng 
lutdtet for alle Veivckkligbeseh iotn et 
focbundne med AsihnIC Teig Vtkkning 
er fokbaviende oa oidundetltg. Ists-f. 
Eiter at have anders-g- den megef noie, 

san vi irge, at .Apthtnalene« inoehotdet ingen Opmm Monm, Ottern-oan euer zunng 
Eoekg Rev. Dr. Markte-Befehlen 

Avon Springs, R. g).. 1. Fehr. Wut. 
Te. Inst Brod Medmne Eo.: 

« 

Ækede »den r! Jeg otl skeive deune Anbefalinq, fotdt qu maa qsse det. da ieg hat 
oksvee eders ,,··Iltth-nalene«o tutdemclde Bahnqu for delbseselse ai Ruhm-L Miit Husms 
hat tin-set plagen kncd tsmnpagng Anh na de sivile 12 Aar. Feg» nssvde ietv ovgmet at su- 
keke heade, og andre have ogiaa ums-m betet Basel-»Ist Di Faq jeg everi Still von 
eseks Wink-ne pas 130 Gabe k New York, oa ieg todte siedltkkelsg en Maske .Asthsnalene«. 
bun begynde at bcuae det omktinq oed den lste November Je Inæckeds iuakt Fama- 
dtinqen. Da hun havdk brugk en Flusse-, var hun omnem hell-re et og dun ek un hist iki 
for fanden-ne Sy domitegn Its fIlek at icg san anbefale renne Medsein til all iom er 
plaget as peune pgdp-n. Wert O· D. P h e l ps, M. D. 

5 Iebt. 1901. 
Dr. Toft BHL Medicine Co. : 

Miede hercert Jeq var plaget as Affhmc i 22 Aar. Jea bar ptsvet ismllige Midia, 
men sagen uns-. Do iaa jea eoeks Avektiiiement og pksoeve med en Flusse Fu sit Lin- 
drina fiel-listing Je bat siden ksbt qf edetc state Flusses-, og ieg et meges k« ges-Hm ja 
Leg hat Familie. site Its-Im og hat Me tin-net est-selbe i ieks Aar. Nu et ieg rast og san 
atveiv i Fort-minqu hnek Dag. Tenne Anbeialinq man De beuge, detsokn ke kan. 

Papa-L 235 stimmten-St S N a v b a e l. 
07 chi IN- Ot. wen-Ihm City. 

Probe-am findt seit In staunend-. 

Opiæidei iste. Ckeiv sieblikkeleg til: Dis. TAPT Rims- MBDIClNE 00., 79 
Zur lwm st., Nov York cly· 

Hjcrtcpinc 
er Naturensz Barscl um en siq curr- 

mendc Farc for et anqrclsct Werte-. 
Ovid To vil nndgaa wirktende Erm- 
dommc cllcr undsma pntdfrlia Tod 
sum Folge as dcnnc skjnltc Etiad0m, 
san aqt paa de tjdlmc Rausch 

Ener Hjcrtctsz Mufklnh lirrultq dcts 

nervsse Jrrttatimh uq rmnlcr der-Z 

Bcvcrgclsrr mcd dct sturstc as alle 

Hiertmtidlcr. T1·.:Uhlc-:s".mert Cum 
Onkkende Smerter g nnem Hierm, 

bm venme S de og Arm n blco »Im 
as von-mitten Druck-anmer oa Wes-i- 
m lie. Dr Mkleizf Wart Unu- i)·1r«ulk- 
imndcg Dem-I nnas s b izsc Unvas M- 
hpkpss ankiVanTcsnbiitQh- 

2503 ka unee St Nun-WIN- WE- 

Dr. Miles 

Heart cure 
kontrullcrcr Hin-usw Bisvasgrlscn 
formt-r Clrknlatiunm uq lnchr up 
hole System«-L Ewige-:- «1s:’lputc« 
kcrc under Namnti. 

Dr. Miles Medical Co» Euchs-m Incl. 

Stort wacgodc:Udsalg 
MJcssdHluhss —t·-««l lx'.-«g-- s- «- Its-sp- 

uxssn UÄXJL k'-«--sx«n A- Its-h 
« how-I Plisns n« :- LI HIIL75 

Kaus- (-1«I»- —1--«l Kunz-»O buh- 
Hxssn ble li« .k«« —·—rs.«-ir A lkskls 
IIHHI Ins-! nich-l .23.75 

shquILIiitms In «-1lc.«m; J s« h sh-- 
sixisn IIXLl l.—’ I(«----H«-I- A lu,.h 
(1«-·-t. fu« Uns-Jst ILCIJII 

Eis :sI1 Jsxm 
!7:·:1h1:’ 

hVIIt J- r« !. 

::.1· n» ,." 
II-:»s1c«s'lsl Ä·:x’ 

W- IN 

JUDSON A TOLMAN co» 
Ihm M «-. leL Nl (( litt .V;« 
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OAVEATS TIADS UAKK8, ( 

cOPYchtifs AM) Dcslcss. 

Essim yam- Ismslsusss Mast-f In U’.-s«lsmskk0is. 
san-II Ums-. rost- lsstsh Isrussk hssksslsssn 
Iy oscc elect la C. s. fu«-It Cis-c fis-It »Was-· 

s of ist-stumm- ssutm Am s -- not du«- an :l lat- 
ussqksd Miso-«- AHLNTtON «.IVU( n tut-s 
ACTUAL clkkllkscs Zool stos- ·0 »du-:- Pius-IN 
oks »st- nu. blas-u soc-nd unt-vak- s O Als-m 
neun III-cui nst es without edit-m us th-« 

HEXE-Inng Ack- 
scstdly- Untat-s you-uns- il s yssr. 

case of «. D sinnst-co- 

zE s slsskn 918 rss.. N. w 
—. «u««sm«m«0«. o. c. 
M WW 
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