
Danmarle 
J Winterm. 

Dei er Vinter, og den dybe Stilhed 
Hat sig over al Naturen lagt, 
Som et dejligt Lig med Fred og Mild- 

hed 
Blunder Jorden i sin hvide Dragt. 
Alle Blomsterbørnene sig hviler, 
Jordens Moderbryst er deres Gem; 
Og de drømmer, indtil Solen smiler, 
Og en Foraarsrnorgen vækker dem. 

Al den rige Skønhed er i Dvale, 
Gemt og glemt er Sommertidens 

Pragt, 
Jorden selv er som en Sprgetale 
Med en gribende og sælsom Magi. 
Hvad der høter Støvet til, maa svinde, 
Al dets Rigdom bliver en Gang kom, 
den, der vil en evig Skpnhed stude, 
Maa se op til Himlens Helligdom. 

Derfor peger denne Jords Forandring 
Mvd et Hjem hos Gud, hvor der er Ro, 
Livet her er sont en Dasg paa Van- 

dring, 
Her faar ingen lcenge Lov at bo, 
Derfor sog ej het, i Skyggelandet, 
Det, som denne Verden aldrig gav, 
Og begcer af Jorden intet andet 
End en Kiste og en stille Grav. 

Men naar Paaftesangene stal klinge, 
Og den store Paastemorgen gry, 
Da maa Gradene for Lyset bringe 
Stødet felv, som de gav Lee og Ly- 
Jntet af det alt er Jotdens Eie, 
Ssg da ikke her, hvad den ej hat — 

Jmod Himlen pege Jordens Beje, 
Pack din Længsel giver Himlen Svar. 

J. Paulli. 
-—-—--.O.-—-—— 

Standinaviske Spmandøhjcnn 

Med dette Navn er der dannet en 

Organisation, som til Hæderspræstr 
denter hat Prins Valdemar til Dan- 
mark, Prins Oscar Bernadotte, cg 
fom hat til Opgave at hceve den nor-« 

diske Sømandsftand og .e.:e dengl 
Kann 

Det er almmdelig erk- .«-:, at O 
rettelsen af vel indrettecc lspiern ned 

Tätes Liescwsesfet og Aih.ildi?1;sc«r 
for vore Sofolk i fremmede Haone 
for dore Søfolk i fremmede Havtte 
danne en traftig Modvægt mod Had- 
nebyernes Frist"elser, og at de bindek 
Ssmcendene fastere til detes virielige 
Hjem og Fædreland Men alligevel 
gives der endnu over 20 af de størte 
Havnebyer i Verden, deriblandt Am- 
sterdam, Dunkerque, Hame, Hull g 
Liverpool, hdor intet saadant Hjem 
for standinaviske Sømcend sindes, men 

hvok de nordisie Nationets Flug iil 

Stadighed vaje fra Hundreder af Ma- 
stetoppe. 

For at afhjcelpe dette Samt hat Sp- 
mandävenncr i de nordiske Lande be- 
sluttet at atbejde i Fallesslab, hont- 
ved der opnaaes, at de Hiern, der magi- 
te blive oprettede, i lige høj Grad kunne 
komme faavel danske som notste og 
svenste Sømcend til Gode. Et sepa- 
rat Arbejde 1 denne Reining fra et en- 

ielt of de nordiste Folks Side vil — 

fom Erfaringen fra Udlandet viser —- 

næppe føre til det ønfiede Resultat. 
Forudsætningen er nemlig, at de paa- 
tænkte Hiern, naar det fsrfte Aars 
Vansteligheder er overvundne, stal 
bete sig selv, hvad dog ikke kan sie 
uden Tilslutning af szolk fra alle de 
nordifte Lande. 

J Bevidstheden om denne Sags store 
Beiydning hat der for Danmarks; Vedkommende —- ligesom for Brodes-z 
tigerne —- dannet sig en Hjcelpelomite ; 
bestaaetwe af anfete Mcend, der paa 
en eller anden Bis staat i nærmere 

Forli-old til handel og SøfarL Naar 
de form-due Midlet er indfamlede vil 
der efter Forstag af Hovedbefiyrelsen 
blive optettet et Hjem for standinasvisie 
szoll, fstst i Hull og detefter i Dun- 
kerque, hvor en faadan Institution al- 
letmest syms nsdvendig. hulls og 
Dunketques siedlige Myndigheder hat 
paa dei varmeste slutiei sig til denne 
Pian. 
U- 
·- 

Smaa Meddelelfer. 

q-
 

sp Endenvendelseerefter sit- 
» tm zortyvmde ist-i til Post-: Fr. 
Mit Kotigen- Tifted, om at 
Mit-i det hauste Missionsielstabs 
sie-eile sont en Stegs Hjælpefettetcer. 
»Ist fiel Wlig veete ved Kreis-for- 
Wut-dem at hatt stal vitke i Ste- 
M ist Wiss Miit-m 

.’«t-dsykceNisfid-ihk- 
MUMMIMQW 

« MAX-dessem 

25 Aaks Købmandsjubi- 
lce u m fejredes forleden Dag af en af 
Middelfarts flittigste og mest ansete 
Købmænd, nemlig Manufalturhanvler 
Ludvig Storm. 

C 

Guldbryllup. Smed og 
Guardejer Henril Christoffersen og 
Huftru, Utterslev, fejrer Den 9. April 
deres Guldbryllup. 

En Scebynit død fom Bel- 
ha v e t i L o n d o n. »Am-b. Stifts- 
tidende« fortceller, at en daan Mand, 
J. Rasmussen fra Sæby, er død i 
London, noget over 40 Aar gammel. 
Han hat vceret i Handels-leere i Aar- 
hus, blev Handelsrejfende, tom fenere 
til Schwein, derfta til London, hvot 
han havde en en gros Fortetning i Ur- 
dele. Han stal efterlade sig en Fotmue 
paa flete Hundrede Tusinde Kronen 

E t F r i e r i af en noget aparte Art 
fandtes forleden i et Blad i Aarhus. 
Det lød faaledes: 

»Ægteflab er muligt for en Land- 
bosøn af sat Alder og med ca. 3000 
Kroner, med en pcen, fkist og Erbat 
Pige af sat Alber, ene til en Gaard af 
bedste Slags nær Aarhus. Pigens 
reelle Vcerdi mindst 7000 Kronet .« 

Middelmod Fluer i Ko- 
fta l d e n. J »Landmandsblade« 
strives under Markt F· G.: J 
»Landinandsblade« hat jeg i den se- 
neee Tid læst en Del orn Fluek i Ko- 
stalden og set mange gode Raad der-» 
imod. Men et praktist Rand er der 
endnu itke givet, nemlig Edderkoppek 
med deres Spind. At disfe tan holde 
Fluerne botte, hat jeg selv set her og 
flere Steder, hvorfor jeg meddeler det. 

»Det er ikte blot Eddertoppet, som fan- 
Iger Fluch men Fluerne flyver i Vceven 
og blivet siddende der. For Novem- 
ber Maaned bøt verfor Spindelvcev 
aldrig tages ned i en Koftald, og er der 

sFluer til den Tib, maa Spindelvcevet 
blive Vinteren over. 

PaaVejentilPaven. Sog- 
nefogden i Ølstrup invbragte fotleden 
til Arteften i Rings-hing en 60-aatig 
polst Kvinde, fom han havde fundet 
liggende i en Soinesti, hvor hun havde 
søgt Nattelogis. J Forhøret fotegav 
hun at være paa Reise til Rom for at 
erholde Aflab. Af hendes Papirek 
fremgit det, at hun for fort Tid siden 
er strasset i Tysklanb. 

···’ II -- l 
J 1 v 1 - s. Hinekstx Getan-ein« 

,,Peters Hvile« ved Helsinge et brændi. 
Jlden formodes at stamme fta et 

Tcerstevcett. En Ko og nogle Grise 
indebrændte. Endvidere brwndte faa 
godt fom alt Bohave og en Del Penge. 

Tilstadetommen. En Tie- 
nestedreng hos Gaardmand N. L. Pe- 
tersen, Not-re Boel, tom forleden me- 

get alvorlig til Stabe under Pasnin- 
gen ved en Hatkelsesmastine. der trat- 
tes af Hestetraft. Drengen blev gre- 
ben af Hjulet og sit store Saat i Hof- 
ten og Laaret af Knivene. Han send- 
tes til Ribe Sygehus, hvor det viste fig, 
at Kniven var gaaet helt ind i Hoftei 
benet. 

»st· 

Fund af Oldfager. Nogle 
Tjenestefolt have i disse Dage be- 
gyndt paa at udgtave en Kæmpehøj 
paa Guardejer Teilmanns Mart i 

Hjortlund og der funden en Del min- 
dre Oldsager, Urner m. d. Guard- 
ejeren hat bog nu ftandset deres Ub- 
gravning og sendt Jndbersetning til 

oldnordisk Museum for at faa dette til 
at gaa videre med Undersøgelsen Man 
venter at sinde ret værdifulde Ting i 

Højem da flete Hsje paa denne Egn 
har indeholdt meget sjældne Sagen 

Et grufuldt Dyr. Fra Als- 
egnen beeetter en Korrespondent til 
,,Aalb. Amtstidende: følgende Hi- 
storie: 

J Hurup Kro staat for Tiden en 

Heft opstaldet; om denne Heft hat der 
nu i ca. halvandet Aar veret føtt en 

Proces for Retten i Tetndrup. Heften 
et en lille Stimmel paa 6 Aar. En 
zMand fra Hurup lebte den for ca. 2 
EAar stden paa Ststping Marked af 
ten Mand fta Vendsysfei. Den tostede 
1150 Kr. 

Da Hurupmanden tom hjem med 

besten, blev han opmeerlsom paa, at 
den itte kunde tygge sit Foder, og vedl 
m anders-gen- viste dei sig da, at he-l 
steng ene cheben en Gang var bleven» 
knuK, og at det var Grunden til, atj 
den ttte formaaede at tygge Fodeeet. 1 Da Stelgeren itle vilde indlade stg 
paa at tage besten tilbage, anlagde 
Kjbeten Sag imod dam. Denne Sag: 
hat nu fotvoldt Sagt-reine og RettenH 
i Tetndeup Ulejltgshed i omttent bald-I 
andet Aar. Der er strepet mange; Jndlæg fea begge Stder i Sagen, ogz 
den hat vcat for t mangfpldige stets-: 
mider. For Tit-en ee der ingen som 
heilt Udstst til Afsiutntnp og den lau 

gndtkdinpaabqqdetLasAaeendnu.4 

Desto lcengere Sagen kommet frem, 
desto mete indviklet bliver den. 

Heften hat imidlertid sine gode Dage, 
men da den ilke kan tygge Foderet, er 

den mager. Et tykt Haarlag dætter 
hele Kroppen, og Haarene, der er 5 a 

6 Tommer lange, stritter ud sont Bor- 
sten Det er est grufuldt Dyr at fe paa! 

Ornkostningerne til Dato udgør tre 
Gange saa meget, som Hesten er værd, 
og de blivet sandsynligvis fordoblede 
et Par Gange endnu. 

Bryftsygcfagen. Odd Fel- 
lotV-0tdenen arbejdet paa Optettelsen 
af et Bryftsygesanatorium for Mid- 
delstanden i Kirteby ved Svendbotg. 
Udgifterne ved Sanatoriets Oprettelse 
ansiaaes til 800,000 Kr. Det er Me- 
ningen, at der stal være Plads til 90 
Patienten 

EnFejltagelfetilöOOKr. 
Overketten i Viborg hat paadsmt en 

Sag, hvorunder Gaardejet Blankholm 
af Hvedften havde føgt Gaardejer SI- 
ken Bande Jensen af Hastrup og Kob- 
mand Kaalfttup af Asferg til Betaling 
af en Erftatning af 1000 Kr. for det 
Tab, sont han hat-de lidt ded, at de 
Jndftcevnte, hos hvem hakt i Foraaret 

1897 havde bestilt 7 Pd Tutnipsfm 
Jaf n Fejltagelse havde ledetet ham 7 
Bd. Ravsftø lwormed han derefter i 
god Tto havde besaaet en Mark paa 3 
Tdr. Land. 

Ved Underretten var de Jndstævnte 
tilpligtede til at betale Citanten Er- 
ftatning efter Stsn af uvillige Mænd, 
men ved Overrettens Dom tilkendteg 
der Citanten en af Retten felv fastsat4 
Etstaning af 500 Kr I 

Kartoflek af Fris. De flestel aner nceppe, at man udmærtet godt kan- 
faa Kattofler efter Frø af ,,Kartossel- 
æblet«. Det er saaledes i Fjor lytte- 
des Gaardejer P. Skov i Valdbæt at 
avle en Del Kartoflet af forttinlig 
Kvalitet efter Udsazd af Fro. Han 
blev imidlertid forbavset over, at der 
paa samme Stamme lunde sindes 
baade rsde og gule Kartofler. Dette 
hænger sikkert samtnen med, at der er 

siet en Krydsning under Blomstringen. 

D ø d s fa l d. Praktiserende Lage 
M. Wilhjelm i Makibo et forleden 
Morgen pludselig afgaaet ved Dsdem 
80 Aar gl. Den afdøde, der var Nio- 
der af Dannebtog og Dannebwgs- 
mand, havde i mange Aar vcetet By- 
raadgrnedlem. 

has-II- 
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Paa Ørnefangst med e»u 
T r æ s k o. Da Husrnand Jens Peter 
Nielfen fra L Sprup fotleden Dag gik 
til sit Arbejde, sit han Øje paa en Havi 
sen, der fotgceves sagte at flyve op fta 
Matten, hvor den fad. Bevcebnet med 
sin ene Ttæsto gik han nu les paa 
Fuglen, og efter en haard Kamp lykle- 
des diet hatn at faa den dreht. Man- 
den siap imidlertid heller ikte helstin- 
det fra Kampen, idet Øtnen med fm 
Klo næsten gennemborede hans ene 

Haand 
Etsemplaret, der maalte 3 Al. 18 

Ten. i Vingefang, bliver udstoppet og 
indlemmet i en Fuglesatnlng i Ørfted 
Stole. 

Et mærteligt Vaadeflud. 
En ung Tjeneftekarl, der forleben stjal 
20 Kr. og et Jagtgevcet i Lumbsaar 
og derefter forsvandt fra sin Plads, er 

ufrivilligt blevet Aarsag til, at et Par 
Heste paa Ellingegaatd hat faaet et 
Slud Hagl i Benene. Paa sin Flugt 
besluttede han nemlig forelsbig at stille 
sig af med det ftjaalne Gener, og da 
han lom ud over Ellingegaardens 
Mattek, ftjulte han Jagtbubletten ved 
en Roetugle og tildætlede den omhyg- 
geligt med Tong. Forleden Dag stulde 
en af Gaardens Karte heute et Læs 
Roet i denne Kugle. Han vilde dersot 
med sin Greb fjerne Tangen, Der Ocel- 
tede Kalen, da der pludselig til hans 
store Forfaerdelse knaldede et Stud i 
hans umiddelbate Nethed. Samtidig 
satte Hestene af Sted med Vognen, og 
han maatte fslgelig lobe bag efter bem, 
uden at være blevet klar over Ausa- 
gen til det mystiste Stud. Et fenere 
Eftersyn paa Stedet gav imidlertid 
Fortlaring paa Gaaden, idet man 

fandt det stjaalne Gevcer ved Kalen. 
Karlen maa altsaa med sin Greb havel 
berørt Hauen, saa at Studdet et gaaet 
of 

—- 

L e g a te r. Afdpde Enlefru 
Trolle, Ente efter Kammetraad Trolle, 
Stensgaard, hat teftamenteret Fau- 
borg Kommune et Legat paa 50,000 
Kr» hvis Reuter sial uddeles til vert- 

dige ttængende blandt Byens Borgere 
af Embedsstandem 

—- Svanninge Kommune hat Fru 
Trolle testamenteretset Legat paa 8000 
Kr» hvis Reuter stal uddeles til var-» 
dige trængende Bebt-etc i Sognet. 

sur for Text-s —- Wmteki M 
FW of T- symp, det liebste HostemtvsH 
set pag Jordeiy hell-redet en Fett-leise paa« 
»m- DIH hvts vet imme- i Tibe. M og soe- 

dxgiizerjylland 
En Udvisningshistotie. 

Gaardmand P. Schønning i Stolz- 
borg hat i den sidste Tiv været en af de 
virtsoinste Mænd til at fremme Daan- 
heden Der paa Egnen. Hos hain tjente 
en Pige ved Navn Kristine Due, der 
var vansk Unberfaat. Hun blev sprie- 
den Eftermiddag ftævnet ned til Amts- 
forstandeten. Pan Vejen derned blev 
hun tiltalt af en indvandret Tyster ved 
Naon Eikthoss, der pjensynlig itlc blev 
overrasket ved at træsse hende paa 
Vejen ved denne Tib. Da han paa et 
Spøtgsmaal havde faaet til Svar, at 
Vet var hende, der tjente hos P. Schon- 
ning, yttede han, at san stulde hun jo 
udvises, men hvis hun vilde tage Tje- 
nefte hos hom, stulde han not gaa med 
hende til Amtsforftandeten og faa Ub- 
visningsordren taget tilbage. Amts- 
forstanderen syntes aldeles itie at være 

utilgcengelig for den Forestilling, at 
vaisningen godt kunde afløses af en 

Ombytning. Pigen sit saa en Sind-Z- 
miaalsbog, hvotover hun blev i hsj 
Grad fokunvtet, thi da hun i Novem- 

jber i Fjor kom i Tjeneste hos P. 
’Schønning, tunde hun ingen faci, in- 
"den hun havde stasset sit Hjemstedsbe- 
Vis til Befe. Dei havde hun itte faaet 
endnu og troede verfot heller iike, at 
hun tunde have faaet Studsmaalsbo-. 
gen. Hun gik nu med Tysteten hjem 
og derfta om til P. Schøning for at 
hente sit Tof. Paa Vejen derom for- 
trød hun imidlektid, at hun havde ta- 
get Den nye Tjeneste, gil tilbage og 
hentede sin Studsmaalsbog, som hun 
havde glemt det. 

Da hun næste Morgen gav sig paa 
Vej til sit Hjem i Bejen, blev hun an- 

holdt af Gendarmen, som, da han er- 

farede, at hun itte vilde tage Tjeneste 
bog Eicthoss, først for-te hende deiner-. 
Da hun itle lob sig overtale til at blive 
i den nye Tjeneste uden Faderens 
Samtytte, tilbød Eicthoss at tøre hende 
hjem til Vejen for der at inbhente dette 
Samtytte, men forgæves. Sau tog 
Gendarmen hende meb til Antwor- 
ftanberem hvor hun stulde tvitiete for 
en Udvisningsordre. Dei vilde hun 
flie. Ja, saa ud af Landet inden Kl. 
3 om Eftetmiddagen. Ombyiningen 
var atter bleven til Udvisning. 

P. Schøning tøtte hende selv over 

Grænsen og fit henVe dewvet byttet 
its-ed en anven Pige, der var pthsisi 
Undetsaai. Udvisningen var sanledes 
attee forvandlet til en Ombytning, 
men vistnol paa anden Monde, end 
visfe Folk havde tænkt fig. 

Om alt og" alle. 

En af Bergens stprste og vitt- 
fomste Stibsrhedere —- hvad der som 
betendt itte vil sige saa lidt —- P. G. 
Halvotsen, en Halvbroder til Perso- 
nalhistoriteren J. B. H» er dpd i sin 
bedste Alver. Den almindelige Me- 
ning et, at han hat lagt sig altfor me- 

get i Selen. 

Det lo d i nogke Dage til, at Nor- 
ge fkulde faaet sig en Højforræderi- 
Proces, som dog —- efter hvad der nu 

foreligger —- tegner kil at falde mer-e 
mat nd. Den Person, hvororn Sagen 
dreier sig, er en Overrexssagfører 
Sahlberg i Kristiania, der ved talrige 
Breve til det russiske Udenrigsminifte- 
rium har føgt at komme i dektes Tie- 
neste. Han er ung, ærgerrig og har 
en kss Moral, brugie derfor man-ge 
Penge og kunde ikke faa Midlerne til 
at slaa til. En skønne Dag flygtede 
han til Paris-, hvor hans forskellige 
hedrøvedc Kreditorer hjemmefra sik 
ham anhokdt. Jmidlertid synes han 
ikke at have tilsigiet noget egentlig hei- 
forræderisk, blot at komme i godt be- 
talt rusisk Staistjeneste, og han vil 
der-for næppe blive sirassei for andei 
end Bedrageri mod sine Kreditorer, 
hvis Midker han hat foroaltet paa en 

højst letsindigMaade. 

Nordlandfke Fiskere i 
Norgc har dannet et Aktie-Fiskerisel- 
stab, hidtil ganske ved egne fmaa Mid- 
ker og med en Aktiekapital paa kun 800 
Kr. Men de er skaaede ind paa den 
rigtige Bej, den samme, sorn Andels- 
mejerierne hat anvisk, og Fremkiden 
kan bringe en videre Udvikking. der vg- 
saa hurde folge-s herhjemme, hvor Fi- 
skerne faa haatdk tilkrænget Kuttere 

.og Trawlbaade, men blok ikke enteil- 
dis eller baadlagsvis kan oderkommei 
de dermed forhundne Udgifter. 

M a r c o n i har i Henseente til sin 
.traadksse Tekegraf faaek sig to iyske 
Konkurrenten Professor Slaby ved 
den elektrisk-kekniske hsjstole i Char- 
lottenburg ved Berlin og hans hidtil» 
varende Aöfisteni, en Grev Akko, som 
iForening hat lavek et System af 
kraadlsse Telegrafapparater, der hat 
fremvist udmcerkede Resultaten Ap- 

Mienen dr vermä. en knien paa am Hinter- -p-J·p· vasue 
SI. m og M sen Im April vil vlwe los-holen 

« soesnlngemsverMnierss 
Selstqbets sidfte Brimb, (Nv. 17) bar vist siq at vcrre den szorsn 

as de noget over 1000 sont finde-s i Log Auge-les Tiftriktet, og Votum-en 
af Ro. 18 driveg med fuld Kraft. 

Dette i Forbindelfe med den Onisnkndigbcd at Kompagnictsxi Etext- 
domme i Monterey Tistkiktet er ftcgms bctydcligt i Værdi som Folge af 
nylige rige Oliefund i dcrcs umiddclbare Nasrhety hat foraarfaget 
denne erhsielse fra 75 Cis. til 85 Cis. pr. Aktie. 

Vi gratuleter Selstabets Aktionærer med dcmus hurtigc Udvikling· 
Ved Hjcelp af den stadig indkommende Kapital, vil Operationer i endnu 
ststre Omfang blive paabegyndt, og det er kun et TidsspørggnmaL naar 

den ncste Forhsielse vil finde Sted· 
Ordres til den nærvcerende Pris af 75 Ets. pr. Aktie modtages ikke 

efter den 1ste April. Ved specielt Arrangement kan Betalingen for 
Aktier strækkes over et Tidörum af 6 Maaneder. Jndsend Ordrer og 
eventuelle Forespsrgfler til 
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paratetne fremstilles nu i Massevis 1f 
»Verl. Allg. Elektrizit. Gesellsch.«, o 

det var dem, med hvilte man naaede 

gode Telegrafetingsresultater fra 
Cuxhaven til Esbjekg. Allerede nu er 

40 af de tysie Kkigsftibe forfynede 
med disse Apparater. 

I 
s 

s 

stong Edwatd —- og maaste 
Dronning Alexandka med —- stuldej 
efter Bestemmelsen have været til Jk-3 
land i Aar. Det et nemlig Slit vg« 
Brug, at den brittisle Konge snateft 
inulig eftet sin Tronbestigelse tager4 
over til Ering gkønne Ø og hilser saaT 
sine »tære og tro Undersaatter«. Ef- 
tet Jternes Demonstration forleden i 
Patlamentet ved Efterretningen om 

Meihuens Nederlag, er Planen om 

Bei-get i Aar imidlertid ganske op- 
givet. 

Chile rufter sig ftadig til 

Krig mod Argentina. Det hat fotle- 
den has de to store engelsle Firmaer 
Atmstrong og Vietets Son og Maxim 
bestilt to 12,000 Tons Slagslibe til 
Afleveting i Lobet af halvandet Aar. 
Hvett entelt af Stibene vil komme til 
at toste itte mindre end 18 Millioner 
Kronen Man mangler imidlertid 
dygtigt Mandftab til at bemande dem 
med, og dette er en af Gaundene, hont- 
for man soger at drage Udvandting, 
saerlig Fistere til Landei. 

Bla det »Telegtaf« i Amsterdam 
hat aabnet en Subslription for at 
samle samtnen til et Æressvcerd fom 
stal overmtles Boerfsteten Delarey, 
der fokleden tilfsjede Methuen faa 
haatdt et Nederlag og tog ham tili Fange. 

En gammel Dame i England 
miftede nylig sin bedste Ben, sin Kat. 
— Da Tiden herefter faldt hende 
lang, gav hun sig til at tælle Bogsta- 
vetne i dei gamle Testamente. Der 
var 2,728,109. 
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WRTH swiEsTERNE 
Bauen 

FJL öcdl V. l-! irr den bebst-« 
til og im 

Black Hins- 
Deapwood og Hei Springst 

Sud- Dakota- 

U sksucitlsvef, som oko Noan buntem-mit 
Mist-o sann-d hold-Im U zog sk cis-a sue-u- i 
Amqu sont sag holt-todte « 

IIWIM US åsksllsslls. 
Ins ICMO Im dka o- I Ilion-met o- nut- Da 
bonI-not Dom Tut-il o sksl Js- uatloksoqo sum-t- 
IS Ilsc lata optlstlss Ist-ins 

. MØKcKs Ost-Schlle ( 

III W. Its sit-. NIQW Voll-L 

Dei KgLDanfkc ". 
Konfulat 

Roum 407—-408 Rest Bat-Its Mäg- 
u as Des-vom oq Randowh St. Chicago. Jll 

Ell tisme Moder 
til Vetskabte Vom burdc værc Unin- 
den-:- hJissfte Anmu. dtvitidctz der li- 
dct as nogcn af de 21)gdo11nn.s,fom 
crfcrnsgnc for Kvmdctmnnct blmcr 

iklimrlm burnlpskn Zagen Mcdxcin 
san gjcnoplivr dodc Orgumr. mcn 

«Wine of Cardm« helbrcdcr Ludck, 
fom hinan-r Ilndfangclfc. Ton sure- 
byggcr sorndlig Notwme Ton ajens 
oprcttcr suwttcdc Funktiomts N um«- 

logtc Ncrvcr og vrlsignrr bxrnlvfe 
Hjcm med Vom »Bitte of Tun-akz- 
gjvcr stunden Eundhcd ou Muster 
til at fude sundc Born. Nun Ano- 

tthpt san man san en Tollar Flafte 
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»Es Mcrket Etten- 

Memxsliw,1kxtn.,14.x«lpnl »M- 
57 Februar nun bennnede W en Maske 

»Wi» vi Last-m« Im enPaUe of «Ikn-kfotd’s 
Block Txaugh1.« Nu tmokie vckm Hm E sem- 
Ien Aar nben at Zum-c havt Var-L us- Ie I qu 
«Wine of Carl-alt' Nu ask-e Moderin ek 
velskabt Mark-arm Tom Neu sbt den IM- 
Marte um« Var-in Trick 14 Izu-m oq us 
befindet miI Ikm net Eis-n Mann Mit Mem 
et nu lo»e1i.;t.i,g hg ou cum-zu one »Nun 
of Cato-M seen-im 

Mit J. W, C. Z::11th. 

Inanunbe th m Ekriltek fis-»- mcd 
cuqivmde as Zum-stumm til »Um-TRI- 
viioru Teranment,« Cuauanoogu Mco cme 
Co» Charlaxtoogq,1es1n. 
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indbunden l Imukt bös-list Bind, 
dick inmle Almen-« Joy IMZ lntbehulclslk St 
ltsldsttmth -4««« ens« de Fus. dtqtrs »j- »e- 
Isckckelsky lA Ktikh »Musik«-« tu« s» » Fasse- 
tsklliytsm NOT-. Paitjuus-«ie«». Mswititijteh 
I-»s««»-l», Mysti« Mit-I cc Watt. Eos-»ei- 
like XVI-ims- » Am Ase-fu« cfthjtsmck 
Alle-«- 08 OFCDUIICUU Hiellp fokkttktls 
jxrldh 

U smuU Block at 

lllustkeket Familie-Journal, 
156 Stdn-. llq cu. SA- Lug-Miet- lnslnlmksthntls 
»vor »I) »in-ist New-»U. szstwllm q. Dist- 
« »New-, samt en stunk Ifo M i-» dicht-, sonsltlngsk It do bedau- ansi- 
uuksko kcvklsttoro. holte-s l stoukt 0mslss. 

Alt Mitte- luvom als-let ji« M sahst-IF 
ist-m ltulva st- Doss ji«-« Mo satt-entta- 
scc lot- » nimmst-»s- «o. »Hm-streit- 
,-’qy««««-Jq«»«x«, dol- vll utiknmmo l »Ums- 
ut Aaruh llvokt Nun-ot- tnkluholtiur km ls 
til 20 sldms most nsslunoncto Fort-suchen 
bist-. Umonst-H Sude-t- 0. s. v. sinnt Izu-- 
unmeldvlssk us sum-volu- msok Mein- 
Istlcctscs n- wunng Bogen Uns-I 
Numm- dsvuok et smult kamt-lot Kost-. 

I Most-sent Kontos Mi. 
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23575 Ave-sue. s. Man-poli-, Maa. 
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May Ost-few Weit Branch, Ja. 
dem es praktist lille Rog, iom als-. d- 

istmsimt II fet, but-lede- mqa san fes 
Ists Udbytte If flne hin-, vtl have Gva 
If It los-, Pkis 25 mt 

sum M. Pul. stets-. 
Blei-, Ueb- 
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