
»Dansteren.« 
Lust- den 19. April 1902. 

Bltik, Nebr. 

J Tirsdags Ast-es blev ved en Kon- 
W her i Blaik den dansie Kompo- 

CFV Geldes berpmte Kontertftykle 
tcfakekne'« sunget as hjemlig Ta- 

M med Undiagelse as et Var Sols-i- 
st ftsa Omaha. Styklet, der blev 

Wird-erst as Byens lebende Musik 
M, Prof Johnson blev del nd- 

ZU vg dakie megen Beundring 
Adeligt dar det, at der den Aften 

Lied Bewoer saa Publikum blev 

W mindre end sdet for Anlednin- 
Hm- burde have været. 

— Pastor Anker hat vceret sog, nen 

nu igen temmelig rast. 
— Dei faar Bstnene til at spise, 

Jede og volsr. Gsr Modeten sicerl og 
und. Staber en sund Familie. Det 

»Ist Rocly Mountain Tea. 85. Cis. 
Fatnham sc Sampson. 

—- En Del Studenter fra Blair 
College var i Astes i Besøg hcs Paul 
Wesens. 

—- E. C. Pierce er den bekendte le- 
bende Forhandler as alle Slagg Mob- 
Iet, Sengefjedre og Madraser, Bat- 
uevogne o. s. v. Han vil scelge bil- 
ligere end de stote Hase med glimrende 
Katalog. 

—- Et Sangkot er i travl Virksom- 
hed med at indøve Sange til Kirke- 
indvielsesfestem 

— Jeg lever og ladet leve. — De 
fattige giver jeg nogle Penge og Resten 
Haar til Rocly Mountain Tea. 

Fatnham Fa Sampson. 
·- John Mchaktie hat et stott 

Dplog as Bygningsmaterialer og 
Kul til laveste Priser. 

—- Scetter Aagesen fra Publ. House 
bar i de sidste Dage sværet fravcerende 
fta sit Arbejde paa Grund af Eng- 
dom. 

— Moder, Ja, en Palle er not til 
to Kvari af Baby Medicin. Oe Brugg- 
anvisn·ingen. Der et intet saa godt 
Tor Bøknene ssom Rocky Mouniain 
Te. 85 Cis. 

Farnhatn å Sampson. 
— Foraaret er trægt med at ind- 

finde sig. Træerne prøvet fotgceves 
Paa at fcette Blade. Det aaar saa 
smaat. 

The Wall Street Journal- 
giver Raad og besvnter, chen Vetaling, en- 

shver Forespørgsel angaaende Pengeans 
iringelfm undersoger Aarsogerne richtige- 
watkedetsBevægelferx fremlcegger Feenw- 
setningen der bestemmer Vætdien af Ga- 
Mtierx analyferer og «gennemfer Jem- » 

Isme- og Jndustki-Rapporter; har full-)- 
Isndig Fortegnelfe over Eiendomsindtægs 

·3s' Herz noterer aktive og passive ,,Stocks« og 
Obligationen holder Fortegnelse over de 
keneste Salg as Lbligationer og F ortjene 
sten ved Jndfatser efter Priserne. 

Den, sont daglig raadforer sig med The 
Wall street Journal. er bedre i Stand 

f Eil at kunne anbringe sine Penge sikkert og 
strdelagtigt og give Rand desangaaende, 
end den, som ikke gar det. 

-«Udgives daglig as an Jones öe co. » l 

44 Brodes st. New Y.0rl( 
CWall Stett-s celdfte Nylnsvsugeamm 

II ot- Asretx II for en Mannen i 
Migfions- og Ungdomsmodc 

i 
( 

Den danske-evgl. lutb. Meniqhed i; 
Eli-Horn, Ja» indbyder herved Ven- 
net af dort Samfund og den luthersle 
Kitke til Missionsmøde, jom afholdez 
i Menighedens Kirke den 22., 28. og 
24. April. Tiltejsende afhentes i 
Max-ne og Audubon, naar De melde 
deres Komme til Niels .- lieu Mghxz 
Fotmand, eller PS O. Vig, Mgh.s 
Ptæfi. 

Dunst Lærer fach. 
Emaus ev.-luth. Menighed i Racinc, 

Wis» spger en troende Lærer for Ova- 
dagsskolem Læreren onskes iaa fnart som 
muligt og fenest til lfte Juli d. A. Te, 
sum Inske Pladsen, bedes indsende deres 
Anspgning til undertegnede inden Iste Maj. 

Bau Emaus Mghs. Stoleraads Vegne, 
C. H. Jenf en, 

1130 Mound Ave» Racine, Wis. 

Singer Sy-Mastme. 
M og Ist-. Afdtag for fuld Betaling 
Gaum Maskineristanvfat. 8300 i Ast-sag 
pr. Mann-b og ingen Reuter fortangez. 
We Mastlnet 85.00 og op. Nye Mastinei 
as andre Fabrikant 81200 og op. 

s. c. Rom-, Auf. 

Kluft-, Nein-. 

Alter-Malerin 

fh III 
syst» cost-en stachl- 

l 

En Ersten-jun J 
l Sagen om den tapre Mands Min- 

de er nu endl, og de der hat angrebetJ 
hans Daad hat maattet falde til Fojezi 
som føslende Erklæring vifer. l 

Eiter at Professor Karl Larseni 
og Kr. Erglevs Forslag i National:’ 
iidende 19. Marts til Premierlojts 
nant af Jngcniarlorpfet F. Mølpl an- 

aaaende Tilvejebringelse af ei lavallesl 
riftifk Sløn ved to Rytterossicerer il 
Spørgsmaalet om Niels Kjeldseng 
Kainp og Død var modtaget af sidfts 
nannte, traadte Professorerne, Pre- 

»mierlpjtnanten og en af denne valgt 
;Meningsfcelle, Kaptajn i Jngeniok- 
klorpfet P. Christensen, sammen for at 
kforberede Sagen. 

Professorerne erllcerede nu, at de 
ille, fom af dem i Forslaget fremsat, 
ønsiede at opfordre nogen Rytterossi- 
cer til at vcere den ene Slønsmand, 
hvorfor de anmodede Jngenioroffice- 
rerne om iat udpege dem begge, og disfe 
her derefter formaaet Ritmesterne H. 
Stockfleth af Rytteriet og C. G. Balle 
af Generalstaben til at paatage sig del 
ornhandlede Hvero 

Ved de derefter af iamlliae under- 

tegnede afholdte Moder bar Sporn-Z- 
maalet otn Affaerens Forløb i alle En- 
leltheder været underlaftet en omkmkp 
gelia oa indgaaende Underfogelfe paa 
Basis af de Lplysninger, der dels er 

tilvejebragt af Professor Karl Lar- 
fen, dels fremlomne ad anden Bef, 
under samiidig Betragtning af de 
konkrete For-hold ded Affceren. 

Vi er derved lomne til Eeniabed om, 
at nedenstaaende korte Fremstillina af 
Omftændighederne ved Niels Meld- 
sens Kanip oa Død maa beteanes som 
den sandsnnligfie, idet dog Profes- 
sorerne Kr. Erslev og Karl Larsen 
angaaende Spørgsmaalet om, book- 
vidt Kampen i sine sidfte Øjeblille er 

foregaaet paa Siedet, del indrømmer, 
at dette kan have oæret Tilfceldet, men 

ikle antager dei for sandsnnliaere end 
en Karnp under fortfat Fremadridem 

Da det prøjsifle Reloanofceringsi 
Hornmandos Forspid5, der befiaar af 
»Sekondløjtnant Grev Wartenåleben, 
IFrændril Lüttichau, Underossicer Lü- 
ders og G Husarer, anariber den dan- 

!fle Dragonpatrouille, der beftaar af 1 
HKorporal og 4 Draaoner (Koriip, 
Espe, Niels Kjeidseu og Holfteoj Nord 
for Blaakjcer Slov, retirerer Dra- 
gonvatrouillen hurtigst muligi ad 
Landevejen Nord Paa mod Vejle. 

llnder den forcerede Tilbagegang 
spredes Draaonerne ftaerkt. Korpo- 
ralen, der rider en Blodshest, lommer 
hurtiat foran, efter hain kommer Hol- 
sted, derncest Niels Kjeldfen, senere 
Eine og bagest Komp, der ftrals tages 
tilfange. Noget dereftee indhentes 
Espe, der overgiver si«a. 

Da Niels Kjeldsen bliver indhentet, 
fotsvarer han fig tappert, idei han 
huager bagud med Zahlen. J alt 
Fald mod Slutningen er han ovre 
i hsjre Side af Vejen, hvor han tran- 
ges haardt af de for-folgende Hu- 
farer. Der er nu for ham kun Tale 
om Overgivelse eller Kamp paa Liv 
og Død Under Kampen er Gangar- 
ten ftedse bleven kortere· Han stop- 
per Hesten op og kaster den om til ven- 

stre mod den ncermeste fjendtlige Hu- 
sar for bedre at lunne bruge Sablen. 
Han føre nu en ganske kortvarig Kamp 
paa Stedet med 2 eller 8 Hufarer, un- 

der hvilken han, saaret i htjte Arm, 
fore Sablen med venstre»Haand,. Han 
nægtet at modtage Pardon, bibrin- 
ger under Kampen Fjenderne flere 
Hug, omend uden at nedlcegge ellet 
saare nogen, idet han dog gør en af 
dem ukampdygtig. Medens denne 
Kamp staat paa, kommer endnu en 

shusar til (Fændrikten) Syd fra ad 
Chausseen eller dennes Rabat og sin- 

;der bagfra Niels Kjeldsen en Kugle 
’gennem Daneben faa at han falder død 
af besten. Umiddelbart efter Niels 
Kjeldsens Fald tider Feendrillen vi- 
dere og tager endnu halsted tilfange 
efiee at have ramt hant med et Streif- 
stud i Skulderen. Alene Korporalen 
naar ind til den danfke Feltvagt ved 
Hsjen Kro. 

Ktbenhavth 1. April 1902. 

Balle. P.Chrisieu· 
Kr. Erslev. Karl Larsen. 

MIhL Stockfleth. 
O O II 

l hetmed erdenne Sag endt, og nus 
vil man fejre en Mindefeft for den 
tapee danke Dragoai Minde. 

Ame Stabe, at Professorerne Karl 
W soa Kr. Teiles-, der er opteaadie 
Mucelig hovmodiat over-for Mel- 
siesdfeut Waaren, bar faaet dere- 
M Knaben ttlsmndfedr. 

IF We et; sur-Mo me sti- 

DWÆÆ 

Alliancens Ophævelsr. 
«Dannebrog" striver i Gaar 

bl. a.: «Det, der maa sie samtidig med 

Forholdstalsvalgmaadens Jndførelse 
ved Borgerrepmsentantvalgene, er, 
at det kobenhavnste Benstke og Soci- 
aldemolratiet sigek Farvel og Tal 
til hinanden. De Artigheder, hoc-r- 
med de allierede nasften til Stadighed 
tralierer hinanden, undtagen umiddel- 
hart før Balg, ftulde da ogsaa synes 
at tyde paa, at denne Tagen Afsled 
maa kunne sle uden alt for mange 
vaade Lommetørllasden 

Hvor naar deite Lieblil lommer, 
tror vi, ingen ined Besiemthed lan 

sigez det kan komme noget snart, 
diet lan maaste vare et Aars Tid eller 
lidt mete endnu. Men at dei lommer 

og det i en oversiuelig Fremtid, er sil- 
lert not. Alliancen bar allerrede va- 

ret altfor længex den bliv fluttet i 
1884 under ftor Betcrnlelighed fra 
begge Parters Side og betragiedes som 
et Nødværgemiddel mod Provisoriet, 
hvis Dage man den Gang baabede 
fnatt vilde vcere kalte. Nu favner den 
i hvert Fald al fornuftig Bewun- 
delse.« 

Man kan altfaa hetefter i en ille 

fjern Fremtid vente Ovhævelfen of 
Alliancen mellem Venstre og Smal- 
Semokratiet. 

«Fuldmægtig" C r 

se n. — Veilc, 6. April. «Fuldniæg- 
tig" Christianfen blev i Gaar trans- 

porteret fra Vejle Sygebus til Arrest- 
huset. 

Jldløs. — Natstov. G. April. 
August Frenchen Fc Co.s Saidvætl vg« 
Træsiæreri er i Dag totalt nedbrændt. 
Jlden opstod Kl. 10z og Luerne um«- 
spoengte med rivende Hast Bngningen. 
Kl. 123 var Brand-væsnet Herre over 

Jlden, der da gansle havde ødelagt den 

store etetages tagpaptcektebe Bngning 
nied Gasmasline og Træbearbejd- 
ningåmaslineL Jlden var opstaaet 
ved en svensl Arbejdsmandk Z, T, og 
10iaarige Borns Leg med Tændi 
stiller-. Bygningen var assureret i 
Købftcederneg alm. Brandforsitring 
for NUWD Kr. Lanereh lwomf der 
brændie for fi—--4s»)0 Kr» var for- 
silret for 150,s«)0l) Kr. i Loll.-F-cxlsier 
og Langelandg Brandforsilring. Fir- 
maet, der lige havde overiaget en 

itor Tømmerleverance til Nakslov 
Havnevæfen, lider et føleligt Tab ved 
Standsningen i Savvcerlets Drift. 

Anholdt Bedrager. For 
ca. II Uger siden sit den hos Sagfører 
Bannan i Lyngbn anfatte Kontorifi 
J. F. A. Hansen Tillndelse til at rejie 
bort et Par Tage, iDet lmn foregcm nt 
en as hans Paar-unten bar bleven ol- 

vorlig syn. Da han imidlektid ille 
oendte tilbage til den faftsatte «Tid, 
anede hans Principals Uraad," og 
oed Efteriyn af Haniens Kasse og 
Regnslnber opdagedes det strals, at der 
manglede ca. 2000 Kr. Sagen bled 
anmeldt for Nordre Birks Politi, fom 
itrals lod Hausen eftersøgc,«bl. a. i 
Hamburg, inen uden Redsultat. Dei 
blev imidlertid oplnft, at Hansen hav- 
de en Bekendt i Halle, og Politiet der: 
steds blev da underrettet om hans For- 
svinden, og forleden indløb der fra 
Halle Telegrarn sm, at han var an- 

holdt. 
Bedragerierne antages at ville sm- 

fatte ca. 4000 Kr. 

Begravet i en Brand. For- 
leden stød en Brønd fammen om en 

Brsndgraver i Tiphede i Timting. 
Han vär 10 Alen nebe, da Ulyllen 
stete ved, at de nedersie Nummer, der 
nol var raadne, sklemtes sammen. 
For man for Alvor lunde begynde paa 
at grave hani nd, slulde der Bud til 
Vildbjerg efter nyt MaterieL vg før 
Freng Formnddag var der ingen Ud- 
sigt til at faa ham op. Der er mep- 
pe Haab om, at Man-den er i Live- 

Mindefefi for Niels 
Kje l d se n. 81 Mænd fra Vejle- 
dene til en Mindefest for Dragon 
Niels Kjeldfem der blev afholdt ved 
Mindestenen ved Vejle-Kolding-Lan- 
devejen SIndag »den 1.3. April. 

Formodet Drab i Fau- 
b o r g. Forleden Meinng For-mid- 
dag opdagede Litzenbroder Frederil 
Lotsen, at der laa et Lig af en Mund 
paa Banden af dannen. 

Dei saa frygteligt nd. Ansigtet 
var blodigt forllaaet og ophovnet. 
Scrlig det me Øje var meget stemt 
tilredt. Oq der var ligefrem redet 
sama Lappet af Awihusdem 

Liset genkenivies streckt af de Til- 
stedevetende spm en Marig Sand- 
gtcver, Stmand og Fister Marias 
Mit-leisem Stn of Sandgraver 
Thomld Mit-Wen i Gast-seelische 
i Zauberg. 

Vt kan Inoquet et san stokx Untat nkesvemslet annanende dem lolsende Fontaqende. at de! 
nirsten er Neuen unman for oc gen-kein orteknnndance nt awe dem den fvrnsdne cnntcekkfombed 
VI jkulde der-or enite at tknde i okbmdelie med vaaltdeltge on velsqpede Mand oq Admder iom vxl 

date tullisxe nl at nnke Iokn von genier. Bnipgmngkk maa lediages of Unbemling for Hadekltghed 
o Tdnnzhedfm fremmqende Mcknd. g 

This Juni-nd Un Ci» Olkttee vil matt vnre fnldteanedc men ! Ttllalde as qensidtg Ttlfredsbed 
M Snmngen sont vor Igent bltne nannde da du er vor Henngt im Itd m nnden at uddyde londe 
Mun- 1 vor smdk vomnde standinamne Kunden-desA 

sitt-nennen A net (non-sswsgabls) i Tlso miljnnd et for Itden RI- Cents spat- vslmi U.0··d), men 

den til Inan qaa endnn tiefere Futen ins-bekomme talnge Anmodninset var di vedtaqeten Plan, hnn 
ndstmkkek Bemnnnen til t) mannedlcgc MdeD med In Procent as or Utah- — Te ienefte Essen-et- 
innaer fm cliedrfmkierne odexgaar vore heseste Fordentnmger. og Lotnpagnicts Sukui I Fremnden 
er grundntfter. Slnv wag nl 

THE ALZSKT E. HALL co·. 
c. c. stille-tots. Use-. Demut- vept., no stostlwazu N. k- 

Tsdwn dem Mad- 

SJELLE crrv SREwING co.s 
fortkinlige og enestaacudc Malt Produkten 

Hvidtol. Taffcløl. 
Dobbcltol. Malt AleJ 

Hat hurtigt og sittekt vnndet e: Navn for sig few 1 alle stondinnvjske 
Settlementen t Amerika- Jmllem Lands .-(rnd vnn denne Erde Haben 
Finder de befmndig 1 Vopntarctet Terek non een Gang stinkende, nas- 
rende og sorfristcndc Egenstaber nor dem mer og mer tu en n Idet og leer- 

« 

; kommen Isltednt Te er alle absolut nun intoximtinp Mic- bernjendU 
Brodnher as den renene Malt og Ontnle. og tn hanlser og t1«e-r, n: den Ttd 
vil komme. da de vn findee paa Vorder i e11w.tt nandtnavtft Hiern, for- 
trasngende de. ujnnde Te og nasse 

Vor Malt Tonik (Dobbeltøl) 
»- er arrbeFalet as Læger og P dienten jom et absolut ene «nnende Mtddel nnod 

Nekuejvættelje ogiorV1ode-t. Ved at renje og smrke Moder og ved at bringe 
Fordmelsegorzmnerne s Leben, gengwer den 1 Iottmviende fort Ttd lyele Le- 
getnet sin cipcrnsttghed ng straft Tnsinder as faknennneltge Mcend og nun 

der hager thne tu dem-, on vI anbeialer den derfm Das dct nenne nl alle inne wage-, 
kraftlme og nedhrudte Feld 

.Helvted pq Suec-s Haar Hoand i insond- J denne vor Tidsalder hmmje 
M Wm DUI er as den starv nr.nonknrrec1ce,af hv Mag Virtsomhev ok; Joritonsonmed —- 

:n«(esz on Frentgnng I Liver, b rot direkte Pa. strecke Ne1"0e1«,pe1«5(tt Norden-Ue og Instt 
pulstklldr Mod. Ten ten-Ue Mond ellet Komm-, jun tnexs nedbkndte Neever novede For- 
ds,clps·.·«erga:1er ug stunng Blodomlnbs Vrager im mnhgt fr mad, tmr naska- en unums- 
Ikk hnn nde. vJandle og thhekkaft qnm af nled Zeiten Te fvnge og kraftleje man lmge 
under-. Landgntasnd og Londemtendmder sknwe vaagne ev til denne Zandlsed 

:-F«.«" Etnv ein-c vor Vrtslkste Räson « 

BELLE cle BREMNG CO» 1507 state st» Mctntz W. 

Hele Torsdagen bar han findet 
samtnen med nogle Kammeraier og 
druktet i Beværtningen ,,Skibei« os; 
er ved Akten-Ind, da De alle-samtnen 
var bleven berufene, kommen i Wam- 
meri nied- en as disse, en ca. 263-nnrig 
Fisier, der zwar under Navnet Peter 
Sjællænder. Førit flogeg De i Be- 
rcertningenkv Gaardx Derfm forlngde 
be Skuepladsen ned fomn Jernbanes 
pakbnset, men her blev de siilte of 
nogle af Jernbanens Foli. 

Man aner iiie, bookkdeii Den For- 
nlnkkede bar fundet sin T·ød, men So- 
gen vil nu blive qjort til Genitand for 
Underspgelse. 

cfn Konsul i LIDenfe Mut- 
set G i f t. Fidnsul S. Rasmugsen 
i Loenfe Døde scsrieden efter at have 
drum-i Opiuni. Man ved endnu ikie. 
om Der foreligger et Selomord, eller 
om han hat bruiiet Gifien ved en 

Fiejliagelsr. Den Afdøde var en Of 
Odense Bys ftsrfte Købmænd on var 

Jndehavet af Firmaei Esmann Fc 
Komp. Hsan blev iun 47 Aar gl. 

Det16. Bat-n i Kitte. J 
Stige Kirke ved Odense dobtes 2den 

Pnaskedag Fragimand J. Hansens 
M. BJrn, ved hvilien Lejlighed For- 
celdrene med 12 Born var til Siede. 

De danst-veftindifle 
Z e r. Efter hvcxd »Nationaltid.« er- 

farer, er det, som af os tidligere med- 
deli ved Telegrafem i den nærmest 
forudgaaende Tid bleven iegnei bew- 
delige Bei-b i to siore Foretagender, 
der begge tilsigte ai ophjælpe de Mono- 
miske og sociale Fdrhold i Dunst Vesi- 
indien, naturligvis under Forudfæt- 
ning af, at bei lylles at bevare Øerne 
for Daumen-L 

Dei ene af disse Foretagender er 
et Plantageselstab, hvis Formaal er 

at opkøbe Jord paa vore tropiste Øer 
og drive den rationelt under dansie 
Landmænds Ledelse. Der et hertil i 
Lobet af megei kori Tid indtil nu 

tegnet et Belieb af over 900,000 Kr. 
Dei andei Foretagende er et Damp- 

skibs- og Handelsselstab, som sial op- 
rette en direkte Fotbindelse mellem 
Østerspen og Mellemameeita, og som; 
vil faa et Knubepunkt i St. Thoma« 
For penne Planö Udfsrelse hat der 
allerede i nogen Tid vcerei stillei en 
Garanti af z Mill. Kr» og des store 
Foretagensde er i den feneste Tid ble- 
ven yderligere sikret gennem Segen-r- 

Husmiddel for Kviuder 
Jeq vli JI de seit, iiuigemed innernqu sen-Isa- 

Inain Fet aneete dsgl-wie dastnisdel im peit- 
vfcet, frohere-It seichte-M Ihrs-, stau- 

Ielinld euer isert eintr- euer 
us lv s sit-Ie, 141b11elhbeutikltl at Ors- 

Ein-o usw-se sum-h tl eahvee, seg- sendet 
siehe We Ost-»He pfle, III M Teile ost et syst neu-M- ei. dvu san eeae 

u sum Weis Feier-Tät kZTZRnMFeJh u « 

hngt W Ists-e Lebende deren-· set ich-M 
MW 

sie. s. fu«-seis- soisy sagtener 

aen nf over en Million Kroner i At- 
tier. 

Lin benge Foretagenoer gaslder det, 
at inan tun underlinnnden og tun bei 
i Landet bar sont Tilslutninn til den-« 
samt at oet biotil otinttnede Resultat 
Zur en soreløbiq staralter og tan ven- 

tcg liettilselizi fort-get i Den ttmrttteite 
Fremtitn 

Redninositationen Lil 
are. Dei er nu nquort, at 7 af 
LIJtandslabet fra Redninnsbaaden 
«Liløre« her i det fydlige Harboøre 
fratrceder deres Pl.1dier i Mermian 
vcefenets Tjenestr. Anledningen til 
dette Stridt, der bar vatt inexrien Lip- 
iiqL re Tiefættelien of den Plane-, Der 
bleo ledig Deo jliedningkbnndem Da 

N. J. Molletuv i Januar drittnede 
part Haoet Lspfyngmanden Lilie-eins 
Lilør indstillede N. J. Mollerupg 
Broder til den ledige Plnd5; inen den- 
ne Jndstilling blev ilte tnqet til Folge 
tin Mund fra Vtiit. Fir. Nynaard 
bleo ansai. Hang Brod-er drittnede i 
1897, da »Lilør«15 lJele Mandftab for: 
Ulyttede, og der ital da oære looet str. 

iijcnqaard en Agladg oed Banden, naar 

en saadan ble ledig. Fionsul Ander 
sen, Lemvig, vanton hatn derfor nu 

Man still-de fynes, at delte var torrett 
handlet of Redninggvckieneis Chef; 
alligevel medsprte det en Revolution, 
der nu tulminerer i at syv statt-rede de- 
des Pladser ved Redningsbaaden Det 
egenlige Motiv er religiøie Grunde, 
idet Nygaard itte er Missionsmand, 
medens de 7, der nu fratræde, ere det. 
De ere alle dtfgtige Redningsmeend, 
og det er beliageligt, at de have anset 
det for nødvendigt at opgioe deres 
Pladser. Der vil nu blive antaget 7 
nye Mand. Sotn den ny Baadfører 
ncevnes en ung Fifter, Anders Ren, 
der bot i Bdle han hsrer til det 
Mandstab, der nu er oed Banden. J 
lang Tid hat han betet Baadsprer for 
et Fislerlav i Vejlth Uden Tvivl 
ville flere af hans Kammerater, der 
alle eee unge, dygtige Fiilete blive an- 

satte ved Redningsbaaden. De have 
paa Havet døjel mange haarde Ture 
samtnen. Som Opfynsmand ncevnes 
Strandfoged Karl Lilsr, en Broder 
til Marinus Lilit, der fratmder svtn 
Opsynstnand Det er Sonnen af den 
gamle betendte Redningsopsynzmand 
Niels Liter, der bvedei den sydligste 
Gaard paa harken-re og sotn Ide 
for nogle Aar siden. 

Aaehus Gast-lett Aar-but 
Byeaad hat paa et Msde vedtaget at 
bevilge et Bei-b af ea. 600,000 Kr.· 
til Udvidelse af Gast-erriet sra hviltet 
der nu fotbruges omtrent saa megen 
Gas, sont del overhovedet tan yde, 
netnltg 7-—800,000 Kubilfod daglig. 
Udvidelsem der stal otnfatte Retort- 
huset, Mastins og Kontorsbygningem 
stal eftee Platten vcee ttlendebragl i 
Lebe-i af Aatet M. 

Åhlkllchll 
llllL 

Ztomrtct 

Foraars- og 
Midsomch 
Eksknrfioncr 

afgaar im Nchotk folgendekaau 
Dann-it Si· Paul d. U. April, l« RIIL 

» St.Loi-is » ZU. » 
I« 

« Pliilnvclvlna » 7. Mai l« 

Si Inlil » ll. » 
N 

El. Lollio » «.:l. » 
l« 

Vlsilcdclplim » res. ,. l« 

— 

Den fürstc ftorc TVlidfommcp 
Eksknrsion incd Dampskibct 

St. Paul 
afgaar fka New York dcu 4. 

Juni sil. l() Foriniddag. 
Vrfiil Plndss san lnulial sum nnlliiil illcd 

rll af dlsziis Elszklnfjnnciz tlil To knil nasse 

fikkcr Pan midl Eisljknl uq istsnliq Alt-hand- 
liilq, om Tis rcjiksr nlcd Ani«kican-Line. 

For Brig-usw uxi midn- Lulnssiunkiisi lil 

striv ellcr liciivcnd Tisin iil nirnncsns Lu- 

knlaqcnl isllisr til 

lntemational Nav. Co» 
cor. ol Deakbom ö- Waslllnglun 5l5.. 

cllchGO. lLL 

....(:ii.i:s »i. 

Hi li:» skidl TI-! 
lEltl j. 

«.«:: .: Nil ki« Frsi sis s-« ·I .: 
le l«:. ill· l xl l lsltilk U kl· ll 

42 lt l.sl U-islli I ll ( lu· I 

«ss. u- Tc ital reife til Gamlcs 
g ssudrt euer feuve emr 
..lc.s;;minqcr og Brunet- 

-.-·«- da allid Billet med 

ljviø T nuiplkilie aigaak thrlnmsiig 
txt-er Lordiig im ucdcusitrvnle Damie: 
Ist-from Mantuas og Port- 
land. ModerncBelvcmmelighcdct 
i alle Klassen 

»w- aiven cvlnsiiingkt himmli- lIdek til oval-o- 
kaloaenin kllek til 

WMINION UNIENS UOVEUKONTOK. 
00 Deut-am st« Alle-im Ill. 

R 
. 

l .p .A 
. 

N .5 
Its u iicr1-ls.i:»««ii Eliisie Eii.iksi m, Scin Pl» lllckr 

Uns-iu- msrs klziilssii as « l·l".sX«N-«« Talmkrk 
Zum-- il ils-strick un « til-— 13ci"k rr n l M u 

Nishi-Will III-Inn Qn ,i.i;i! l:»l.:ill« i!l mle « 

stsl lil » lsclk «."l-.ii. 

Ul lifme Moder 
til velskabte Stirn burde væte Kvins 
benö hniissie Mira-L Kvindcy der U- 
ber as nogen as de Sygdomme,fvm 
erfckrcgne for Kvindcijsnnet bliver 
iNegclcn barnlsfe. Jngcn Medicin 
can gjenoplive dsde Organer, men 

«Wine of Catdui« heibteder Onder, 
fom hinorer Undfangclfr. Den for- 
byggek fortidlig chtome Ten gieri- 
optetier svækiede Funktioncr og Ide- 
lagte Nerver.og veisigner barnløse 
hjem med Born. «Wine of Takt-nig- 
qiver Kvinden Sundhed og Krafta- 
tii at føde sunde Bsm Paa Apo- 
theket tan man faa en Doktor-Fiasko 

IIIIOECAIWUI 
nistet stren, 

Mem visit ean»14.sipkil tm 
sehnt-e 1001 hemmen te es la Mitte of Ists-HI« vg ratsam of I ed pro-I 

statt Drangs-M Feq esse vom Fii fett- no Ist Ideu qi ave aus«-a nie-to cui-ist« u nie Moder ile 
iqesakph ipm bin Idi des Im 

widm. set-sei veier 14 Iund i- efludet III lau sei iom mutet-. IIeItZ erm- lyktel t, vq ieq vii sitz-is var-« iu- 
oI staunt-« you-dem Mis. s. s. c. South 

ocassaeade stand og Striim klo, met 

spinnt If Symptom-, til « s dies-Ils- 
·.p,,ksdeparment 

« Thema-ou Medicin- 
hsttcnoosu, ceas. 


