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Eu rar Æsskc 

Ved den Anition, der sank-den af- 
holdtes i Kobenhavn Dort Urte- Hei- 
stein-Holfteinborgs tidligerc Venindeit 

Fru Matie Fartichii Bo, lsth der bl. 
a. opraabt ,,tre Mier nnd Jet0115«. 
Nogsle FolketinggniænD, der lcjliahchj-l 
vis tilbringer Vlftenisn Ver- en Liwmsp 
bre. blev enizic Um at iættc fig i Be i 
siddelse af Deite.sc1uninc.r Der vari 

imidlertid Den tereliqic Tinsrænbizhcd 
at en af DER-: rn « iike kunde lnttck Dis, 

fordi Nøalcn indnaisede; man Hur alt- 

saia nobsaaet til, for Dennes Bedient« 
mende at tolse Karten i Satt-Jn, rg 
muligt bevirte dem-, cit Vndene faldt 
mindre livligt. Ssaa brød en af Fol- 
ketingsmcendene —- en mwalat Ne- 

præsentant for en stcr jnrsft Bn 2 
Fir. 50 Ore, hvorved der indtraadte 
en lille Panie. Da tmnmer selbe Aut- 
tionsholderen til Este-N just fom Den 

fungerende Fuldmcegtia staat i Be- 

grseb med at lade Hammercn indic, 

Eheer innes, at Budet er for Irr-: oc. 
foretrækker ai lade Dsettc Nummer « sia 

ind til næfte Dag. Mulia man fu«-a 

ogsaa kunde faa aabne Den genftri- 
diae DEka 

Tet Vifte Fa, at wd dsznne Foun- 
ftaltninq rat meaet lseldia for Beet. 
Ved Den nærmere Undersogelse rifte 
det sig nemlig, at Weiten i;1:-;:,es::,t 

Pienae edler og enkcl te Tizmantsnmki 
ker til en famlet Værdi af 4—-.')sf»,«,) 
Kronen 

Vedkommende Folkeiinjikrnsnd at 

grebe sig felvfølaelig brari ;Wer, at 

han ikke fik Hammers-lag for sit Bub. 
-0-— 

Douai-L 

Angaaende Salaet af Lerne- firiver 
Herman Bang i »Tagbladet«: 

Fite Millioner Donnrer-. 

Jeg tilfi·aar, at jeg aldrig havde 
interesseret mig for det vestindiske 
SpørgsmaaL før jeg havde set disfe 
btrømte sire Millioner paa Prent. 

Jeg maa indrømme, at de var me- 

get langt fra at imponere mig. J 
vor Tit-Hamen hvor man hat vaennet 

sig til Milliarder, og hvor selv smaa 
Statssager opererer med Tiere af 
Millioner —- er site Millioner Dol- 
larg virkelig en Sum, der saa at sige 
er til at overstue. Naar at kom- 
mer til alt, er en Pengekasfe med site 
Millioner Dollars et Stykte MøbeL 

« hvor man, hurtigere end man aner 

det, kan naa Bunden. Det er en 

smuk Stilling, men for en Stat sy- 
nes den mig uncegtelig at minde en 

sStnule om Hjaelp til Lys og Brcend- 
sel. 

Og for disse site Millioner skulde 
vi altfaa afhcende eller, om man hel- 
lere vil, realifere de vestindiske Øer. 

Der gives gansie vist dem, for hvern 
disfe samme Øer itte er andet end 

saa og saa mange Sukkerplantager, 
dyrkede af Negre. En ftatkels Flok 
sorte Personer, som ikte have nogen 
Villie, som faar Pist, naar de ikke 
makte ret, og sorn iøvrigt itke ded- 
iommer os. 

Alt dette kan vcere meget sandt, 
tnen det udeluiter ikte, at disfe Sul- 
kermarker er danst Jord og har værei 
det i Aathundreder. Paa bis-se tre 

smaa Pletter af Jord vajer dansk 
Flug og hat vajet der i mange Men- 
nestealdre. Nu stulde vi altsaa sttyge 
Flaget —- for sire Millioner Dollars. 

Jeg ved ikke, men felsve dette Salg 
af Øer med samt deres Beboere virker, 
foretommer dei mig, usmageligt. 
Det synes mig, ligefom ubesiemt, at 
der er noget ejendommeligt ikke-fair 
ved dette Tasteri. Hvad desuden, 
hvis Tusteriet fortfattes? Vi har jo 
hist og her endnu et og andet, det, i 
en snævet Vending, kunde afhændes. 
En Auktivn over Farierne vilde sit- 
kert ikke blive uden Interesse. Der 
vilde blive Magter, fom gjorde hpje 
Bud. 

Men der er det bersmte Undersiud, 
som de vestindisie Der hvert Aar paa- 
fjter os. Man fortceller os, at dette 
Underftud et uundgaaeligi. Dette 
kan natutligvis tun Fagmcend vide. 
chsolk pil, trvds al Fassunvsiab vnk 

Undetsiuddet, alligevel unt-re sig 
sper, at de vestindifke Øet siulle feel- 
Iei tm og just i dette Viel-M Dunst 
Mgsomhed er utvivlsomt vaagnet 

si sei sidste Tiaar i Skær af Tietgens 
Wige Jotbilledr. Hans Geni far- 

» sie den elektriste Traad gennem Asien, 
hanc baldige Birken muliggjordel 
firste Færd haust handels Frem-« 

; paa. andre Punkter af den 
Miste BIWL 
EMD vil mai spare: Tietgens og 

Oe andres Arbeit-c for danst 
for batest Bitkfomheb i Asten « 

allerbedst, at di ndmeeebt del 
traus- ftem paa fees-used 

sz 
m u. Neu- M Zwei-Wink ais- eil, 

Geni, hvad umuligt alle de kunnE 
verre, som stulle fortsætte og udvidet 
hans Arbejde. Er det da virkelig 
klogt just nu, hvor vi paa Handelens 
Omraade hat genoptaget ælvgamle 
Traditioner — er det tlogt netop i 
dette Øjeblik at afhænde en danst 
Havn i set fjernt Occan? En lckg 
Forstand stulde itke tro det. Den 

Dag, du den genopvaagnede Handels- 
lyst Vilde forsøge at venkkf sig mov 

Best, da vilde vi maaske savne baut-c 

Hunnen og Derne og sendogsaa deresl llnderstud. 
Men, det er ganske sandt, vi havdez 

io rjgtig not faaet de fire Ipltillionsent 
Zom sandsnnligvis aller-etc var 

drngte. 

Bjkrgcde Fifkcrc. 
tät Baad.lag sah-um l 

Harb-oore, Dec. 1.4. — Idamxsskibet1 
»Vefttysten« bjergede i Gaar langt til 
Eos med fralands østlig Sturm 5 

Hasrboøre Bandes Fisterbefætning,l 
sum ikte ved egen Hjælp kunde naa» 
Land. »Vefttysten« ankom sent ji 
Aftes i Storm og Smtykning og opij 
ankrede under Land, hvor den signa-.i 
iiserede, at 5 Baue-ec- Besætning vars 
djzrgset og forblev om Bord om Nat-s 
ten. Desværre mangkede endnu et 

»Baadelag. — J Dag til Morgen ra- 

»fer her en heftig Sneftorm 
(Senere Telegram). De Fiftere, 

som Dampftibet ,,Vestkysten« i Gaat 
bjergede, ialt 35 Mand, er i Lobet af 
Formiddagen tomne i Land. Dei 6. 
Baadelag, P. Madsen Købknand, fav- 
nes stadig. ,,Befttysten« er nu gaaen 
ud efter det. Snestormen vedvarent 
Af de 5 Baade. som ,,Vestkysten« tog 
paa Sterb, er det tun lnkkedes at faaj den ene paa Land, to Baade er totalt 
forliste, de andre to er suntne ud for 
Kyftem Alle 4 Bande var Motor- 
baade. En Baad, ligeledes her fra 
Hatboøre, blev i Gaar forladt 3 Mil 
til Søs, dens- Mandsiab blev optisc- 
get as et andet Baadelag. 

Hart-one Dec. 14. — Man hat 
endnu ikte hart noget til det savnede 
Baadlag, men det formenes at være 

optaget af et forbisejlende Bartstibz 
,,Vest·tysten« leder dog endnu efter 
det. —- Her raser vedvarende en hef- 
tig Sneftotm. Driften paa Banerne 
«r fuspenderet 

Hart-one Dec. 14. —- Dampstibet 
,,Vestkysten« git i Morges til Anters 
i Thybornn Kanal efter at have opgi- 
vet Haabet om at finde den savnede 
Baad; dennes Befætning er itte, som 
i Gaar antaget, bleven bjerget af et 

forbisejlende Barksiib, ng Baaden er 

sandfynligvis for-list De ombordvce- 
rende var folgende: Baadfsreren P. 
Madsen Ktbmantz Anton Jensen, 
Lauritz Jensen, Christen Bruun Rønn 
sog Marias Mollerup, alle of Hat- 
hone. 
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SmaeMeddklelTen 
Armen ftaaret af. Un 

uhyggelig Ulntle, som i Dei mindfic 
loster et Barn Forligheden for Lins- 
tib og maaske Livet, fandt Sieb i et 
Sanftæteri i Kobenhavn forleden. 

Ulykken stete ved, at en iille 9 Aar 
gammel Dreng, hvis Feder et Ar- 
bejder paa Savftcereriet, tom for met 

til en Sav. Denne greb derved fat 
i hang Venstre Arm, og i Lobet af et 
Nu var det ulylkelige Born lemlcestet, 
idet Armen blev fuldstændig gewein- 
favet. Hurtigft mulig løtteg han un- 

der Ledsagelse af sin Fader til Freve- 
rilsberg HospitaL hvok hcm befindet 
sig meget daarlig. 

En gammelBilægger fom 
P e n ge s t a b. J Vægtfabrikant 
Guldbrandsens Vertfted paa Algade 
i Aulborg findes for Tiden en prægtig 
giammel Bilæggerkatlelovn, der er 
omdannet til brand- og dirtefrit Pen- 
gestab. 

Den gomle Bilægger hsrer til de 
celdste og smulteste af Arten. For- 
og Sideplader bæret bibelste Billeder 
og Aarstallset 1649. Forpladen er 

gennemslaaret og danner Døten til 
Pengestabei. Nøglehullet er snildelig 
anbragt i Jakobs Brimb, som findes 
fremsvillet her, og mar Stabet er 

lulket, og Nøglen er taget us, kan 
man itle se, at den gamle Barmegiver 
nu hat faaet en anden Funktion. 
Selv de gamle, snørllede Ben er bi- 
beholdte 

Jdeen er udmcerlet. Det hat vist 
sig, at de gamle Kultelovnsplader eg- 
ner sig godt som Materiale til det 
Brug. Stabet er solidt og hensigts- 
mastig og det vil pynte i et hvilket 
ivm helft Lolale. 

Det smutke Arbejde er udfsrt af 
dr. Guldbranbfens Sm, et ungt 
Nenneste paa 20 Aar. 

En Original. »Benvsysset 
Tideude« meddeler, at den Maorige 
Endreaz Thomsen i Skærum er af- 
zaaet ved Ost-en Dem var en Ort-. ! 

ginal, der, efter i sme unge Dage at 
have vandret omkring i Damnark og 
Nordtystland, med egne Hander insg- 
gede sig et ejendommeligt Hus op og 
møbleriede det med selvlavede Ting, 
ligesom hans Martredskaber var selb- 
gjorte. Hans Fingernemlxd git saa 
vidt, at han tonstruerede sig en Cylle, 
et Par Vriller, ja endoa et Satt for- 
lorne Tenden Blandt andre merke- 
lige Ting, som han lodern-, var en 

Hpnssescrlde, som han brugte til at( fange sremmede Hang- i, naar de tomz 
over paa hans Enemærter· Hangl 
Fødc bestod vcesentligft as .stat.«tofl-:r,l 
som hsan selvfølgelia selv avledse, og 
han brugte ingen anden Medicin end 
—— Salt. Bande sm Krop oa sit Tøj 
vadskcde han i Saltlage; selv hanc» 
Hue diev dyppet deri; paa denne 
:L!Eaa.. holdt hart ududnc Gesten 
dorte. Hans Selvstaendighed sprieT 
til, at han paa inan Maade vildel 
madtage mer-: end 50 Kr. i aarlig 
Alderdomsunderstøttelse. 

En Proprietcrr og en 

Røgter. Viborg Overret har af-i 
sagt Dom i en fra Kolding Herreds" 
Palitiret appelleret Tyendesag, book-E 
under Propribtær Bramsen i Kol- 
Ding, der havde fæstet Hugmand Jens« 
Thsomsen as Binderup til at tjene som. 
Roater paa en ham tilhørende Guard! 
i Binderup fra l. Mai 1897 til 1stei 
Maj1898sor en Løn as 300 Kr. samt 
Kosten m. v» under Anbrinaelse as, at 
nccvnte J. Thomscn den 7. August 
1.897 uden Tilladelse var bortgaaxt as 
Tjenesten, hat sagt ham til Beraling 
as et halvt Vlars Løn, 150 Kr» og an- 

set med en Bode, hvorimad Thomsen, 
der her ajort gceldende, at det er 

Bramsen, der har bortvistham as Tjes 
nestetn næst at paastaa sig srifundets 
for Bramsens Tiltale, under et Kon 
traspgsmaal har sagsøgt ham til Be- 
taling as Løn m. v» ialt 356 Kr. 96 
Øre med Fradrag af modtaget Forslud 
63 Kr. 

Ved Politirettens den ll. Juli d. 
A. afsagt Dom blev Thonisen dsmt tii 
Betaling as 150 Kr. og idomt en Bade 
af 20 Kr» medens Bramsen frisandtes 
for hans Tiltale. 

Ovetretten har derimod srifunden 
Thomsen og tilpligtet Bramsen at be- 
tale hatn 292 Kr. 96 Øre samt i 
Sagsomtostninger 40 Kr. 

D s d s sa I d. Provst Carl Jacob 
Henril Fog, Sognepræst til Bogense 
og Stovby, er pludselig og uden for- 
udgaaende Sygdom asgaaet ved Do- 
den i en Alder as 78 Aar. Den Ass- 
dsde var Ridder as Dannebrog og 
Dannebrogsmand. 

Narrebros Bespisningss 
anstalt sot syge hat sendt fm 
21. Aarsberetning, hvoras det frem- 
gaar, at der i det sorløbne Aar sra 
November til Maj er bespist 280 Per- 
soner med 2644 Pottioner For- ag 
Eftermad. 2633 Potter Mcelt, 489 
Franstbtsd o. s. v. Dei er tun syge 
og svage, der bespises sra Anstalten, 
og som as Lceget henvises dertil, sordi 
De trængjr til startende Rcering for at 
komm-.- til straften Regnstabet ba- 
lamerer nnd 5602 Kr» der for en ace- 

sentlig Del maa indtomme ved stivil- 
lige Gaben Ogsaa i Aar er der stor 
Trang til Hielt-, maasie endog større 
end nagen Sinde. 

Dei Mannhejmersie Le- 
gat. Ved Fru Jda Mannheitners 
Død er der i Folge hendes og hendes 
tidliaere afdøde Mand, Grosseker J. 
H. Mannheimers Fællestestamente til- 
faldet Kobenhavns Kommune et Le- 
gal. En Trediedel af den efterladte 
Kapital, eller noget mindre end 140,- 
NO Kr» vvrrleveres til Borgerreprces 
sentationen til Anvendelfe af Renten 
af samme i velgørende -Øjemed, enten 
almindelige silantropiste eller til Af- 
hfælp af Trang og Nod, bog ilke i pie- 
tistisi Retning, (!) og saaledes, at 
Hjælpen altid ydes, uden at der stel- 
nes mellem, hville Trosfamfnnd An- 
spgetne belender sig til. 

Kirleministeren og Prak- 
steknes Jndtcegter. J den af 
Rirleministeken udgivne Bog om de 
lirlelige Lovforslag sindes Side 173 
folgende Udtalelse af Minister-tm 
.,Hvis man i Øjeblillet vilde have det 
lfaste Lønninger for Praksterny ind- 
sprt, vilve det tage meget ftærlt op 
itnod z Million Kr. af Finanserne 
aarlig for at faa nogenlunde rimelige 
Lønninger, der fvarede til dem, der 
gives til sandte Embedsmænd i Lan- 
det.« Trnne Udtalelse have vi Pice- 
ster kun Grund til at glæde os over; 
ihi derved hat Ministeren aabent ers-« 

lendt, at Ptæstestanden i sin Helhed er 

utilstræklelig l-nnet, idet der mang- 
let ca. E Mill. Kr. aarlig i, at den lan ’ 

oære lønnet svm Statens andre Em- 
bedsmænv, sog Ministeren maa da vg- 
saa erlende, at det er fuldi berettiget, 
It Præsterne klage over detes daarlige 
skonomisie Kam-. 

Men saa have vi Priester ogsaa 
Ket til at vente, at Ministeten ilke vit 
billige Forelæggelsen af en Tiendelov, 1 

som lxrrcsvcr Pracstcrne en større ellet 
mindre Del af deres Jndtægter, og at 
zijkjizisirrm twisJ den alligeoel soulag- 
ae—:-, «f al sin Magt vil niodscette si 
k.z».z. Verstaaelsa sor Præstetiendenss 
dekpniineiide, inedmindre der as 
..?t.:x«:-t.-.—;«srix nor-I Vrassterne stildt Ve- 
drrlixg for det Ind, der ved Asløgnins 
gen I«.t.rsorc—:s d-:11:. 
MAS- 

Boft or; last. 
«W-U4« 

Wmsssm 

L ta l d c t li c d. Man siger, at 
Ente-und lnk mange McVnd hier- 
rer fri d n IJiode at delc Hanret i to 
Tols. V rdererne kaader nu deres 
sinnt r til ilte at holde sig saa strengt 
til denne Mode- Med andre Ord 
ohxisrxiz sont dar Tendenz til Staldek 
:·;:-, :-.·-:· stille d: reI Haar paa den Ven- 

sire Ejde ont Mandagen, i Midten 
oin Tir; daam Paa bøjre Side on: 

THE-Pagen on saaledeii oeddlioendc, 
ist« at de aldrig har Haaret still ene- 

to Taae i Takt 

Nrco Tolstoi er den nesr Per 
:i»ntli;1 af alle leoende Slridenter. 
chre as sme Boger har ban strebet 
set-J a soo Gange, oa senlelte Kapitler 
er endoa renstrevet inindsl ti Gange, 
for de aaar i Tryllen Den berønite 
rucisiste Ronianforfatter dritter itte, 
war-: ilte oa spiser itle stob. Han 
roser sia af, at ban itle ejJr en cneste 
Unødoendig Artitsel i sit Hug, ja, ban 
dar endog nægtet at modtage et Nitsc- 
hjul soni Gabe-, fordi lian betraatser 
det som en Lutsusartilei. Tolstoi 
holder af at spille Stat oa Laton- 
Tennis; i begae Spil er han user-donn- 
lig dygtig. 

Den mindste Monart i 
V e r d e n regerer over Hindn Vasalss 
staten Bhopaul, der bestaae as mere 

end en Million Mennesler. Denne 
Dvcera er en Kvinde ved NaonDjihan- 
Begann som, stønt hun er halvtred: 
sindgtnve Aar, ·tle er størrc end et; 
Barn paa ti. Hun holder Regerinis 
gen-J Tojler med fast Haand, og i hen- 
des Rige herster der den bedste No og 
Orden. 

Hivorledes Husmanden 
sit Pengene til Fjedervog- 
nen. J Ncerheden as Vemmetoste 
boede en Husmand —- lad os talde 
hani Rasnius —, der just ilte egent- 
lig sad smaat i det, inen han syntes 
dog alligevel, at en Fiedervogn dar 

for dyr at anstaffr. 
J Terminen indsandt han sig Paa 

Vennnetofte Godslontor sor at be- 
tale sin Asgist, fortæller ,,Ncestved 
Tidende«, og rnellem harn og en nu 

asdød Godssorvalter udspandt sig ved 
den Lejlighed folgende Samtale: 

Godsforvalterem Hvor mange Kre- 
atuver hat De nu, RasmusZ 

Rasmus: Tre Kser og en Heft, 
frre Faar og en —- Prcest. Sidst- 
ncrvnte er Kobenhavner og ligger paa 
Landet hos mig oni Sommeren, og 
haode jeg en Fiedervogn, lunde jeg 
tjene mangen Stilling hos ham ved 
at løre for bam ointrina til Orma- 
nens Seværdigheder. Vil Godsfor- 
valteren itle interessere sig lidt for 
mig? 

—- Naa, Reis-mus, jeg er virlelig 
bange for, at De itte tan taale at lsre 
i Fiedervogn paa Deres gamle Dage; 
havde det vceret noget andet, saa —- 

Nogen Tid estek spadserede Golds- 
sorvalteren langg Vernmetoste Strand 
og blev her overraslet af en voldsorn 
Tvrdenbndy der gennemblødtej Hain 
lige til Stindet, hoorsor han tyede ind 
hos Rasmus, hvis Hus laa i Neuhe- 
den, og bsad ham om at løre ham hjem. 

Rasinu5, der var en stor Slælm, 
lagde sit Ansigt i betænlelige Folder. 
Det lunde vist itte lade sia gere, thi 
hans Arbejdsoogn var i Stylter, og 
den eneste Besordring, han nu hwvde, 
var Mergellassem men hvis Golds- 
sorvalteren oilde lage til Takte — — 

Der var langt til den netmeste 
Gaard, Regnen vedbleo at strsmrne 
ned — og Nesullatet blev da, at Ras- 
svus lagde et Agebrcedt paa Mergel- 
lassen, paa hviltet Godsfowaslteren 
tog Plads, medens Rasmus lagde sig 
paa Knæ soran harn. 

J Nærheden as Vemmetoste havde 
Regnen dannet en hel lille Jndss paa 
Vejen, og da Heften i Stridt gtt over 

denne, listede Husmanden Pinden ud 
soran paa Mergeltassen, der vippede 
saaledes at de begge faldt baglængs 
l Bank-et 

—- Herregud, nu gil Mergeltaösen 
Igsaa i Stoller, udbrpd han. Og 
Bodssorvalterem der ilte anede Fisset, 
trat straks en Halvtredstroneseddel op 
rs Tegnebogen. 

For Fremtiden tsrte Rasinuö i 
Fiebervogw 

It hellem L« Orippe i 48 Dirnen 
Intet Nil-del er llgt Dame-V Ibles 

Wiss ot Tu- Syrsap mod denne sey-teilst 
II farltse Syqdonn Nur den bei-ges grun- 
Iist is i Tibe, vtl den hell-rede et Ticsccde i 
tschi-eh oq for Oefthsom folget LOMPQ 
ptl den u kqvlarlia hintre-. Vei- 2se es soe. 

TF"ri Afthma Kur. 
Ast-summte bringcr oicblikrclig Lindring ou fuldi 

ftcrndig Oelbredelse i alle Ttlfældc. 

K c. K Frit tilsendt paa Fol·langendc. C e. c. 

M i3kriv Navn og Adresse tydclig. sitz-:- 

st-—«Os-.--s-o Eos-— C- N 

TO « WAUUIM 11 »Ale »I! m:e". »z. »-s 

set lnmqer ssjibhlfcsshz Oc--usp«.«., H« H- c »Ist sxv L« Ists O 

d an j de umt- Ln usw« sc txt-. : :. »Und —- 

1l«m 11110011N'·" Tsnn Nil,««. FHY’R Tkga 
R n. b. ff Ascngim Wilh A d-« IN 

sman Nun-:- va nmtk as »An-»in 
.nnc monmgex tgm 1d..1. JH tu 
Ikkessssrc, 1)s«-I( tnkncxnnslig Fa us s 1 

den !'i«strlsn1. jnm jkq tm imsn in scr- 

dktlc. Jeq or en cum-. owtm met in 

Wenig sysng og Anhnnu l» ..m Hex 
nacht-. n- jka atonn Unde Ih» mik. Hex-I 
Iaa ern-J Ins niszsmnsm zsnt Oel-I wiss- 

focdennr ihm-Hm- oq Einemle »Zuk. 
dom, A«;I.)nm» og Haus« J han«- ! zu 
fssl man-L nir« jcg v ldc Its-I Hur-c Okt. 
In min fvssmnclie mlo De: «-— ns 

mlg c-! no: Renne. 
Rev. T1«.Mm·1·is Weniitrx«, ckix 1« as 

»Gott-g. shnat Jsxsr :-I«·, n mu: 
« »Im ;’)ok!, J I. n -·.1«1. 

Tit Inn »Im inis H .: 

SICH-Dr LIcrrrik Is.u:i,,’l1h«nn Uns 
eret nbsimnch M II i m m K .1y n- « 

Ilin lsUW r, c. r 1,. Inn-ne W inu 
linde s« «1Ue·’k-so-lligl)rhc:, Hin ns 

widme c nth Jlnhxn s. Octg Butsu-H 
er find-wan o um«-Muth 
En-» ne tmka nnkwfon bin Inn t Miit 

Inn o- nkxc ut »:)lnhnm1.sn « izidcbolder inun Lmnm tslckoxsnk nlom onn cllu Lthuy 
» us :nev.Tt-.Mor1«iSWc-Id)in. 

OTHER 

Ase-on springe-« N. ,U.. 1.F-isln«. l«.«t-l. 
Pl. Itss VII-s Ellccdlune C"-.: 

zstscusc Ihm r! ch on strioc den-n- Iiksbsfixzknm susdi icq mta rost- tct. do jeg Rat 
mmsct ikksiifi ,,:»lnt)--san-ne«ci nndmfnloe Virsnnm w Nun-chem- m Anlan 1I·in Ohnm- 
hik va- k· nimm nnsd f ompnqng Antwin Do: ndne l: Ihn. .’zcg L- ohe sclv imqu cn kn: 
usce derive. og andre- lmw oquu ndicnnk tsrrcg T«(r.;k-kitnn. T 1 san im cdskci Shll mm 
edekg s! Indus pas-Nu Nim- : ssksns JWL m jeg tot-te ozkbmhhg c« Maske »:I1--1)«snicnc«. 
ynn bequuoe m brnae der omhnig ika tsen lne hskovcmbcxx ch market-c- nmn stum- 
dnnqen. I hart habt-c bisngs en Einnko vcn Unn ommns heltnseret nq hnn u nn neu sri 
for inodsnne Zagt-Umsicht Jegmlc1·. at kcg Inn anlvcfalc nenne Mut-km nl ein«-, mm er 

Nagel as dennc Ersqu :-. Hdes-H »T. D. «1’-l7(sipg,dl. 1). 

k-.F-eb1.1wl. 
? Zofe Br H. Medici11c60.: 

Miene Herrn! Jeg var plaget en Askhma122 Aas-. J g hin proch nmltgis Midleh 
men nigen hjalp. Da saa jeg cdcrs Anertigjement og provede med en Flusse-. ch fis Lin- 
dring ojcblikkelig. Je hnrsgden kebk as edeks stme Masker, og jeg er meges tqkncsmie ig 
ch hat Familie, sites sm, og hat ttke snnnet akseibe i ietz- Aen«. Nu et jcg rast og kcm 
aroejbe i Fortsminqen hver Daq. Dcnne Anbefaling man De bringe, deksom a e kon. 

Vom-l: 2215 Nkvington St. S. N o v h a e l, 
cis Ean W. St. Hm Von unr. 

Proveslaste seuvt frit pas for-tausende. 

Lpfat det ikkr. Skkiv Ijeblikkeleg til: Dli. TAFT lili08.MBl)l(-’1NE (,’-O., 79 

Esst 130UI St., New York City. 

D 

Ei fun dt Land Pan Grund 
as den kolde, tøkre Luft i Gronland 
kender man ikte en enesie smitsom 
Sygbom der i Landei. 

Et incrrkeligt Troe. Jblandi 
Sydafriias Inange mærtelige Produk- 
ter finbeg det saaiaidie NysesTrQ 
der hat faaet sit Nnvn of den Lende- 
gerning, at man iiie knn innige eller 
skære i det med en Sav, uden atskomi 
me til at nyse, da det fine Støv hat 
den samme Virtning som Sinig. Jn- 
tet Insekt vil rote ved dei, da det er 

meget bittert i Smagen, og nnar man 

lægger et Stntie af vet i Baub, synker 
det strat5. Farben er lysebrnn, bei 
er meget haatdi ai arbejde i og derfm 
Darigt til Dotatbejder, da det san 
holde siq længe under Vandct 

Plnbselig .f;elbredelse 
En ung Dame-, der i m Aar var nas- 

ret steni efier et Anfald af Jnsluenza, 
acnvandt pludselia Taleng Brng Ved 
at blive nnderretiei om sin Faderg 
Don 

HI- ·X ,«-«- 

Alle Tilfwide as Dort-es og knuqlwrthtdkan IIII 
kanns ved hIIklv III vor ane OprIIveIIn kIIII II 
fvm et ssdte vsve,kanitte1urekeo. cui-km soc 
cum vol-»n- mar. Besteh- vit Inst-me Un 
vers-Helle og Rand htt. Du lau sure-e hiq Im 

semme nden vloeke cmtostnhtqer. 
un hstrsus 

r. halt-Ia II Aus-at lastituto»«k-II»«·..-«. 

Glcm ej, at 
De nu kan faa 
en eng-Jst END-ad on Arn-how Form-IIIan IIII allt- 
Slme VII-or m klagean zsIIIItIIIII VIII samt it Ins-II 
III-e Ums Alt Inn-» punoirjt Ios hin III Unnk 
SIIIL VIII-In Lxlm Ill« III-umfu- III 

cOUKT HOUSE GIL c0» 
Haue-soli- Minn. 

»- 

Vi fast-»st- 
40 Pund 

kkyffalifkrct 
Sutkcrf or 
Iqumrch lonialtmrn 
tIl II--h5IIIII-PI15I·I Var 

rIo ins III Isnr muser 
Ztnv Mc ancnfcr sur 
von Luxultsq, t» IsIIIIIl 
ch» III-II Nun-anII og 
surllanr lIIsIrlIslIisi II- 
Ian Unsinn-·- Tcmz Be- 
ftijIIIIIe: Ast IIIka Mc 
Malsaipsm dinsIIiirIBr 
stilltin iaa smalu em- 

Ie vil koste Tom non-L MaIIasVeIIgIs III um«-III- gen- 
Ik.e du«-« Horch-Intui- L». 

lass-»sei- öe Ins-III srsJJ lIii »Um Ill- l). » 

Don-r Be Poch-m 
kslt the Ieuulns.0klslusl 

ROCUV UOUNTAIN Its 
Muse only by Mission Mail- 
cloe co» Muts-ca WI-. 
keep- yms wess. Hm- Its-It 
mark esse on each pacqu kriec. ,-:, cours- Novik ol«I 
in ')anI. Accqn no sah-Os- 

Iuspsunsssm tot-· »als vons- statt-lit- 

dIfIIlN zornmlaret sen 
« 

551 
I 

I 
I 
I 
I 

J den dansle Koloni paa »Soo« Banen 

l WARD cOUNTY- 
NORD DAKODL 

Oder 600 Dansle hat taget Land isk 
denne Koloni, udvalgt af Kirkesams 
fundets Komite, og af bisse hat alle- 
tede de sicsie bosat sig der. Endnu 
kan der faas godt Land til »Harm- 
stead« der. 

Der iiltrænges danste Forreininggi 
mænd i den nye By «Floxton« (Post- 
ville P. Q) i Settlementei. 

Den Iste og Zdie Tirsdag i hver 
Maaned fælges paa de flefte Siationet 
billige Returbillettek til Lands-gen 
eller de kan faas fra Minneapolis til 
Landet ved at henvende sig til »Soo'« 
Banens Landkonior. 

Ligeledes haves Prwrieland i Min- 
nesota og Dakota, og billigt Stoy- 
land i Wisconsin og Michigan paa 
»Soo« Jernbanen. Lave Jernbane- 

speisen — Striv cfter Landkokt og 
Iillustrerede Fortlaringer til 

D. XV. CASSIIJDA Y , 

Land and lndustriak Agent «soo" Ry 
« Minimum-Es Minn. 

Baclst for --—-—- 

—- lndvolclene. 
NO De Me bot en regelmozstq fund Bis-ein« hka 

»V- iyi esek ou blive det. sold Mode-I s 
Of vs vorkost. hemgoiskmde M dlek tller gif- 
tlse Billet eklamgr. Den les-eite, hebste Maade at 
holde Systems reat paa ec at taqe 

OAN DY 
OATHARTIC 

spis dem ligesom csndy. 
Behagen-sc Aktion-PS imnqet gpdi o gtk gest. 

Eva-Un Illi, vq fees-stimmt We Eine-te e « Knab-m 
Is- es- og In no. vrk Mk va esm fn soroveioclvs 
til-n og en lille Boq om Epi»t«h-v. Andre-se 
sum-wo Kkukms O-« cuicAoI rll-.-r Nsw Von-. 

-:- Hold Blodet rent. --- 

DanncaUS Kutt. 
Swrrelse 23—28 Tommer. Trykt 

i forstellige Forder, viser Hart Jeru- 
baner, Byer, Købstæder og Fleck-r, 
samt alle betydeligeke Landsbyer,·stør- 
se Ganrde og Kirker. 

Tilfendes paa en Papirrulle portu- 
ftit for 45 Cis- 

Mlsss unt-. MI. Imm, 
lzlisitx Neb- 


