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»Danskeren.« 
Lstvag den 17. Mai 1902. 
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Calcndcr, Ja. 

Ole Larsen snd for Bnen bar faact 
det store gule Papir txistret paa sit 

Hus mel) Paafkriftx Tipbtberia. 
— Las-J Haufen-Z Familie blev for- 

pget med en Eon Lordag den 1(ZI. 

Maj. « 

—- Paftor Heede fra Milwautee, 
Wis» bespgte osJ sidfte Sondag, da 

han var paa Vejen hjem fra Omaha. 
Vi siger Tat for det Dejlige Ord, han 
talte til os, og beher: Korn igen ved 

Lejlighed. 
—- Mt. Dwight, Chrendill bar faci- 

et Blodforgiftning i sin ene Finger 
ved at stitke sig vaa et Wirk, men er 

dog nu i god Bedring. 

«O. —«4l-.-h CIJZZ 
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For en Tio siden opfagde Pastot 
Brede Johansen sin Getning her i 

Hattland. Han bar vertet vor Prcest 
nu paa ottenoe Aar, saa Menigheoen 
var ilte glad detved. Vi bat haft det 

faa toligt og freveligt i titkelig Hen- 
seende i bis-se Aar, og stadig et Der 

nogle lagte til vor Menighed. Der var 

saa nogle af de ældte Menighedsmed- 
lemmet, det tæntte paa at gote hvad 
de kunde for at faa Btede Johansen 
til at tage sin Opsigelfe tilbage, men 

han mente, det var bebst, det blen, fom 
det nu var besinnt Vi strev saa til 

Samfundets Formand, og han gav 
vs Anoisning paa Ptcestet, det stifte- 
de at fotflyttes, for vi vilde da kke 

begcete en anden Menighebs Præst, 
det maa jo ftride imod det niende 
Bud. Pastot N. S. Nielfen, S. D» 
var den føtste, vi henvendte os til; 
men han pnstede itke at flytte.. Saa 
henoedte vi os til Paftot J. K. Jen- 
fen, Sleepy Ene, Minn., han belegte 
os, og blev laldet af Menigheden, og 
hat taget imod Kaldet. Herren hiel- 
pe os, at hans Arbejde fot Sjæles 
Frelse iblandt os kan blive rigt del- 

signet. 
—- Vi hat nylig haft to Begravel- 

set iblandt os. Den ene var en ung 
Kvinde, Mts. K. Redman. Hun kom 
"fta Cal. for nogen Tid siden, og var 

syg, og eftet lcengete Tids Sygdom 
dsde hun. Det bedfte var, at det blev 
sagt: »Hut! dpde i Troen paa sin 
Ftelset.« 

Den anden vak min ældste Søstet« 
Mts. Bitthe Christiansen, hun dpde 
den 5te Maj og blev begtavet Ktifti 
himmelfartsdag og fulgt af en taltig 
Baute-Krebs Pastor B. Johansen 
fortettede ved Begtavelsen. Hun var 

fta Stubbetup, Lolland, 55 Aar gl. 
og hat i disse mange Aar haft mange 
af Lioets Befvcetlighedet at gennem- 
gaa. De hat haft fern Bstn, en et 

gaaet fotud for hende, de andre ete 

alle voköne; hun var en god Moder 
for dem, og de oil komme til at savne 
hende, som ogsaa hendes gamle Mand, 
der itte fplet sig ganste tast. 

F. Henritsen. 

Neenah, Wis. 

Ved sidfte Menighedgmøbe valgteå 
Ftederik Nielsen og L. P. Nielfen til 

Menighedens Delegater til Animo- 
det. 

— Mrs. Martin Vinther reitet i 
denne Uge til Kenofha, Wis» for at 

tage Ophold. 
—- Lstdag den 17. Mai rejfer Mifs 

Anna Larsen til Chicago for at besøge 
Slægt og Venner. 

—- Henrik Peteksens lille Sen liq- 
gek for Tiden meget fyg af Ungehe- 
tandelse. 

—- Alfred Sprensekh fom lom hjem 
fra Stolen i Chicago ongxing ver 

fsrste Maj, flal holde dansl Stole fot 
Menighedens Born i Aar. 

—- Fra den 8de og til den Ute 

Maj havde vi Missionsmsde Prok- 
fterne P. Nielsen, Chicago, C. H. Jen- 
fen, Racine, Th. N. Jersild, Wan- 

paea, J. P. Naatup, Minle var til 
Siede. Pastor Johnfon, Maiwurm 
var ogsaa indbudt, men var fortwi- 
dret i at vcere til Steue. 

Mtderne vare nogenlunde godt 
besagte, og Herrens Okd lød til 

ps, baade varmt og indtrængende. Vi 
header sau, at bisfe Mtdet maa blive 
til Belsignelfe for Denkens Fell og for 
en og andeu, fpm endnu ille hat leert 
deres Ftelser at sende, at flete maa 

Wes til Menighedem 
—- Ssndag den 4. Maj havde vi 

Wmattou her i Kiesen, shvok 8 

Mk den gebt Oele-weise for Me- 
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YYUMAPK 
Eksplosion 

6 Mennestek drehte. 

Not-org April ZU. — J Formid- 
dags ved Nitiden er paa Nyborg 
Gaswerk stet en frygtelig Ulytke, idet 
Renfehuset ved en Etsplosion et 

fprunget i Luften, hvoroed 6 Men- 
nefker dræbtes, nemlig Beftyrer Amm- 
sen, og 5 af Gasvcetkets Arbejdete. 
De omtomne dar gaaet ned i Kande- 
ren under Rensehuset for at tense 
.Oodedrørene, og det antageg, at Gas- 
sen, ved at en Klap er-taget fra, er 

strommet op i Rensehufet, hvor«der 
brwndte et Blus, og at Ulniien det- 
oed er stet. Hufei antcendtes, men 

Jlden bled hurtig siukket. Flere af 
de fotulntkede var gifie. 

De ved Etsplosionen paa Gaswer- 
tet forulnkkede Ler: Gasværksbestyrer 
Knudsen samt Ardejdsmændene L. 
P. Nielfen, P. Olfen, Chr. Madsen, 
P. Johaner og Jens Andersen. 

Ved Etsplosionen sprengtes Bog- 
ningens ene Gavl fuldstændig. Et 
Kompagni Jnfanteri blev udiommam 
deret til at assistere ved Rednings- 
og Stutningssakbejdetne men forst 
efter længere Tids Anfttengelser lut- 
kedes det Brandvcesenet og Militæret 
at drage de fotulnkkedes Lig frem. 
Man menet, de stracks et bledei kvalt 
af Gassen, idet Ligene iike vidner om 

Dødskamp. 
Lm Morgenen dar Gasvakrkeis Be- 

stytet Knudfen og Vertets 6 Ar- 
bejdsmcend gaaei ned i Leider-en un- 

der den Bygning, hvori Maalerne sin- 
des, og hvorigennem alle Hovedtsrene 
gaar, for at reparere en Ledning. Ved 
Nitiden forlod den ene Atbejdet Kal- 
deren, medens de vorige blev der nede 
for at fortfceite Atbejdet. Kost efter 
lød der et Dtsn som af et Kanonstud 
Taget flsj as Bygningen og den ene 
tykke Gavl væltede fuldstcendig. 
Samtidig gik der Jld i Brig-ringen 
Brandvæfenet blev ftrats tilkaldt og 
Miliiaet udkommanderet, og man iog 
sjeblikkelig fat paa at gennembryde 
en Mut for ad denne Vej at ircenge 
ned i Rceldetem Eiter en Times For- 
løb lyikedes det Brandinspeitst 
Brandt-Nord under siedlillelig Livs- 
fare at flippe derned gennem en Lern, 
og han vendte tilbage med den Med- 
delelse, at alle de i Kælderen indemn- 
tede var omkomne. Ligene blev der- 
efier dragne ftem forslaaede og for- 
btcendte. Man antaget dog, at det 
itke er Eisplosionem der hat dræbt 
dem, men at de er bleven kvalt af den 
udfttømmende Gas. Alle de forulyk- 
kede var Familiefædrez de var ulyk- 
kesfoksikrede af Kommunen 

Gasvkeriet blev besiadiget i saa hsj 
Grad, at Byen i den fsrste Tid ikke 
tan blive forfynei med Gas. 

Nyborg, Maj 2. — En mægtig 
Mennesiemængde havde i Gaat sam- 
let sig omtring Gasvcetket i Nyborg 
at folge de forulyktede Arbejdete «til 
Kapellet. En steure Sorgesiare hat 
næppe nogen Sinde for vceret set der 
i Byen, og det tætte Motte, der sokn 
Fslge af Ulytken hvilede over Byen, 
gjotdsØjeblikiet endnu mere gri- 
bende. 

Paa tre Vogne fortes Ligene iil 
Kapellet paa Kitkegaarden, hvor de 
stal henstaa, til Jordfeestelsen findet 
Sied fra Pyborg Kitke d. 6. Maj- 
De fein Arbejderes Lig vil sank-syn- 
ligvis blive jordede i en Fallesgrav. 
medens Bestyrer Knudsen vil blive 
begradet i Familiens Gravsied. 

Der foteligger endnn iniet ungan- 
ende den officielle Sorgehsjtidelighed 
som for Øjeblikkei et Genftand for 
Dtøftelfe mellem Autoriteietnr. Tal- 
rige Arbejderforeninger, faavel aben- 
som indenbys, hat meddelt, at de In- 
sier at vcere repraesenierede med deres 
Faner ved Jordfæstelsen. 

Den materielle Stude, som Gag- 
vcerket hat lidt ved Eksplosionen, tan 
højest ansiaas til 6000 Ke. 

Eu stor Skrne. 

Fra Kobenhavn melvee: 
Efter at Rederne forleden Lordag 

havve afslaäet at modtage en Pulv- 
giftstenvelse, skønt det var en offenk- 
lig Hemmelighed, at Prins Valdemcn 
muligvis var billig til at væte Op- 
mand, hat de samvirtende Fagfov 
bund med 53 St. mod 6 —- hvet 
Stemme repræsenterer et Fagforbunk 
— vedtaget den bebudede Udvidelfe 
af Situen til at omfatte al SI- 
mands- og Havnevirkfomhed, hvorhos 

Kusiene om et Par Uger vil ophsre 
med al Korsel til og fra Havnen 
Streiten vil detmed komme til at em- 

fatte op fimod en halv Snes Tusind 
Mand. 

«- ss « 

Arbejdsgiverfoteningen modtog se- 
nere en Meddelelse fra »De samt-it- 
tende Fagfotbund« om Udvidelsen as 
den state Arbejdiftandöning herpaa 
hat Arkjdsgivetfoteningen sendi 
,,De samvittende Fagforbund« en 

Svatsttivelfe, hvoti det hebt-eh at 
dens ordinckre Generalforsamling 
holdes Titsdag den s. Maj, at der 
paa denne vil blive fotelagt Fotsiag 
til Besiutning om, hvotvidt ogstnu- 
ligvis ii hvillet Omfang der fra Ak- 
bejdsgivekforeningens Side vil vierel 
at ivcerksætte Atbejbsstanvsning som; 
Modvckgt mod de af Fagfotbundenej 
optettede og govtendte Steuer. ! 

Saafremt ver itte paa den ene eller- 
anden Maave opnaas Ovetenötomst,» 
vil man i Kongeriget i Lobet af me- 

get lott Tid komme til at ftaa over 

for en Arbejdeklonflikt faa stor og 
omfattende, fokn den hidtil ikte hat 
set det. 

II- I- Il- 

Dei bliver meke og mere flatt, at 

Havnearbejdetne og Spfollene i hvert 
Fald ikte vev egen Hjcelp ian vinde de-3 
res Skrue. Redetne i Kobenhavn hat« 
nu næften Ovetflod af Arbejdstraft,» 
navnlig Russere, og hver Dag an- 

tommet Arbejdere til Kobenhavm 
saa at det nu ikte langen et notwen- 

digt at jage Kontorister til Hjcelp ved 

Losning og Ladning· Hvis Situen 
ikte var bleven forcmdtet til en Lock- 
out vilde den silkert hurtig væke ble- 

"ven sluttet Nu detimob er Der des 
værre Udsigt til en lang og sdelæg- i 

gende Kamp. 
! 
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Ved Oderlandsretten i Kiel for- 
handledes den 30. April, Zagen mod 

Gaardejer C· Finnernann as Taut- 
ning, der, efter at have været aner- 

lenvt og behandlet sotn projsiss Un- 
derfaat siden 1867, for Valget blev 
ertlceret for at vcere Optant og som 
danst Underfaat udvift den 28 Jan. 
i Aar med 14 Tages Barfel 

Man vil husle, at Hr. Finnemann 
nagtede at eftertomme Udvisningsor- 
dren, hvotfor han af en prsjsift Gen- 
darm blev fort over Landegrcenfen 
den 11. Februar. Dagen efter vendte 

han tilbage til sit Hieni. Myndighe- 
derne lod ham arreitere og transpor- 
tere til Amtsretsfængslet i Habers- 
lev. Her sad han atreftetet en Nat 
og Tagen efter, den 13. Febr» blev 
han af Bifidderretten i Haderslev 
idømt 4 Dages Arrest for at være 
vendt tilbage. Denne Dom lod He. 
Finnemann indanle for Landsretten 
i Flensborg, der dog stadfckstede Ken- 
delsen den 1.7. Marts. 

Der blev nu nedlagt Revision i 
Sagen ved Overlandsretten i Kiel — 

den hsjefte Jnstans i disfe Sager ——, 

fvm altsaa har forhandlet Sagen d. 
30 April. 

Qveklandstetten tokn i 

Folge modtaget Telegram 
til det Sten, at Optionen 
var ugyldi9, fotdi Zinne- 
mann ille var flygtet til 
Danmarl. Udvisningen 
var deefor ille tilftedelig. 
Landsretsdommen onna-- 
vedeå og Finnemann fri- 
l e n d t e s. 

Sagen mod Sonnen, Gaardejer 
Niels Finnemann af Stobbum, der 
ligeledes var bleven udvift, maa efter 
denne Kendelse falde bort. 

Mandagen den 10. Marts blev 

Sprogforeningens Kasserer, Kavtajn 
C. C. Fischer af Aabenraa udvist af 
Politiet, efter at Myndighederne hav- 
de erllceret harn for Optant. Jnden 
14 Dage siulde han være ude af Lan- 
det. He. Fischer, der nol hat opteret, 
men ingen Sinde bar gjort Btua af 
sin Optionsret, nagtede at rejse vg 
blev derior fort over Gransen. Han 
vendte fttats efter tilbage til sit Hjem, 
blev anholdt og taget i Forli-h men 

strats lssladt. For 14, Daae siden 
var der anfat Termin ved Bisidder- 
retten i Aabentaaz men efter en lam- 
gete Forhandling udsattes Sagen til 
i Dag, den 30. April. 

For 14 Dage siden blev Sagen nd- 
sot for at siasse Bevis for, at han hav- 
de opteret —- Fischer har nemlig in- 
gen Sinde selv afgivet en Optik-us- 
erllcering; hans afdsde Fader sial 
have gjort det —; men man har intet 
Vevis tunnet siaffe til Veje. 

Alligevel idsmte Bisidderretten Fi- 
scher 4 Tages Arrest for ulovlig at 
vceke vendt tilbage til sit Hiem. 

Denne Dom hat efter ovenftaaem 
de Kendelse jv intet Verd. 

Inn-sei- cht-ne II unt-ever 
Ins-tollen 

Lsxsttveskomogulntne Villex take-»i- est-Tor 

l kslelle men tm. Ins-n hell-rentie, tagen Deutung 

Beim for Sqlg. 
En udmærket »O iamling, bestaaende 

at teologiske, retigis e, historifle og litte-» 
rcere Bin-r, er for Salg til Spott-UT 

After fass ved heuvenbelse til mig, i 

ergrimmt Haus-, 
L· Ux 73, Kenvihkh Wis. 

Hotel til Salg. 
act Grund If Vortflytnin til en Form 

sn set vi at fals- vprt ote , en tin Pyg- 
ntn selig en e tret ve danlt Sitte og 
pst e. lt Tilbehst medtslger. 

Online-W Kontor anviier. 

Om alt og alle. 

Kristianias Foltetal et 

i 1901 suntet fta 227,626 til 224,734 
ellet med omttent 8000 Personet. Det 
et de daatltge Tidet detoppe, sont et 

Stvld deri. Der var 7500 levende 
fpdte mod 8500 dode, altfaa et Fad- 
selsovetftud af 4000. J Aatets Lob 
et det udflfyttet 7000 mete, end det et 

indflhttet, hviltet itke vilde vcete spr- 
geligt, hvis de Vat tyet ud paa Lan- 
det som Arbejdsttaft, men sont nu et 

det, fotdi de — og blandt dem den 
atbejdsktaftigste umndlige Ungdom 
— et udvan·dtet. 

K o n g O s c a t af Range-Sou- 
tig opholdet sig fot Tiden i Biattitz 
i Sydftanttig, og en Medatbejdet ved 
Patifetbladet ,,Figato«, Jules Hu- 
tet, hat det haft en Samtale med 
dam. Undet denne yttede sangen. at 
han nu hat-de opgivet at sttive Digte. 
»Jeg et for gammel til det, nu da jeg 
et 73; men jeg fotbetedet mtne Lins- 
etindtinget, som stal udgives eftet 
min Tod« Kong Oscat bat 3 ftanq 
sie Detotationet, LEteslegionens, en; 
Militætmdaille og Medaillen fot ats 
have teddet et Mennesies Liv. Hans 
udtalte, at han vat meft stolt af den- 
sidste, fom var stæntet ham dels for 
at have ftoppet en lsbft Heft, dels fot 
at have ftelst et Bat-n fta at dtutne. 

Btyftsyge Sputve. Paa 
sttonttolstationen ved chegtvtvet 
i Kobenhavn sindes i Folge »Land- 
mandsblade« et Rum, hvoti det tas- 
setede tubetkulsse st henliggeti 
nogle Dage, inden det tilintetgstes. 
Til dette Rutn staat Vinduetne Dag 
og Nat aabne, hviltet hat haft til 
Folge, at Sputvene i ftott Antal sin- 
vet ned og pillet ved det henliggende 
Kod. 

J den senkte Tid hat intidlertid 
mange af Sputvene vist Tegn til 
Sygdom, og om Motgenen hat man 
under de theet, det staat i Nætheden, 
tunnet finde en halv Snes dpde 
Svutve. Med en vis Undten hat 
man hettagtet denne Fremtoning, 
indtil en Dntlæge fot nogle Dage 
siden bestuttede at anders-ge nogle af 
de F·ugle, sont var dsde i Nattens 
Lob. Det viste sig da, at de alle vat 

angtebne af Tubettulose i saa hsj 
Grad, at det uden Tvivl et denne, det 
hat ftemtaldt Dsden has de mange 
Sputve, og det tan vel nceppe væte 
Tvivl otn, at Sputvene hat paadta- 
get sig Svgdommen ved at pille af det 
angtebne Kod. 

Den tyfle Hjcelpelomite, 
som samler ind til Boerne, der er 

btagt sammen i de engelsle Sam- 
lingslejte i Sybafrila, Dementeret nu 

den Meddelelse efter engelfle Blade, 
at gamle Kleider og stiddent ij Nul- 
de vcete den vcefentligfte Del af den 
fstfte ftørte tyste Sending til End- 
aftda Meddelelsen git nemlig ud 

paa, at da Rassen aabnedes af Eng- 
lænbetne, var felv Mandene lige ved 
at faa ondt af Stanlen, og en hel 
Del Sygeplejersier besvimeve. Hiel- 
pelomiteen hævder, at Meddelelsen 
maa være usand, da Englanderne 
ovethovedei ilfe aabnet Kasferne, 
som itte naar lutlede frem til Bloem- 
fontein —- Hovedstaden i Oranjefta- 
ten — hvot hint stulde være spre- 
gaaet. En særlig tnst Komike, be- 
staaende baade af Herrer og Damm 
aabner Aas-ferne i Kapstaden 

» 

Udvandkingen fra Not- 
g e antager farettuende Former i Hen- 
feende til sin Udfttækning. Saaledes 
strives der fra Notdmøte til »Verb. 
Gang«: Var det ilde med Undan- 
dtingen her fta Distrikiet i Fior, sy- 
nes det at være endnu værre i Aar- 
Hveri enefte Wilsonsiib, som gaar fra 
Kristianssund, føtet Snefevis af 
ungdommelige Udvandrere med fig. 
Samtlige Bygder afgiver sit Bidtag, 
bog synes Reifelysten at være sisrte 
og mere udbredt, jo lcengere insi 
Fjotdene man kommen Man paa- 
staar saaledes, at i Ølsendalens Ho- 
vedsogn et der nu bate eneste mond- 
lig Ungdom tilbage. Med ,,Ung- 
dom« menet man da lonsirmeret, men 
endda ille gift. En af Sunddalens 
fremtrædende Mænd foxtalte, at en 

Tjenestegui, han havde fastet fta 
April af, lom og bad sig·ftitaget for 
at lilimbe Tjenesien, da han vilde 
blive den eneste Arbejdet i fast Tjene-» 

iste i hele Sunddalen, og dei ftp-ins 
"han dog var altfot forsmædeligt Det 
fee i Sandhed miteölsst ud. Enkelte 
Bygder er alletede halvvejs lamslaaet, 
og sial del vate ved flete Aar, bliver 
det inatt fletr. Stillingen er alt-ot- 
lig og lan blive kritisc. 

Novmordene i Pariss Om- 
egn og Forstasdek et tiltagne i uhygge- 
lig Grad. J LIbet af dei sit-sie Pat 

Maaneder et der foretaget 7 Mord og 

Rast De stat reife til Samt-- 
laudet euer sum eftct 

Sie-grimmer og Vermei- 
sieh da alttd Billet med 

(-.- Don-most ums 
hvig Daawstibc afgaar tegelmkkssm 
ver Lotdag fka mdcnnævnte banne: 
often, Montteal og Port- 

lanv· Moder-te Betvemmelighedct 
I alle Klavier-. 

sur merk cplusuiugek sont-d Ida M von Li- 
ks Ist-tm- kllek til 

VOMlNICN LINlENs HOVEDKCNTOK. 
08 Dass-bon- 5t.. male-Io- Ill. 

Dr. Martin Luther-: 

Kristeligk Betragtninger 
til hvek Tag i Anker 

Udvalgte Siedet of hans iamlede Sktiitex 
cveriat of Post-r B. D. M Illu. 

437 Erden 

anb. c Shmmgsbmd s .1.00 
« Vaslskbiud I 1.20 
« Sbtkkinqkmd med Guldfnit 1.50 

llsnlsh listi. sum c·» 

RlPHNS TexeruIc -In—- : Itsmsklme 
hnlrcn nd an 1s M kli IX X .-’ kaut-le 
Easlqes assister 01 us lakr c 1’soe- 

«:-s—«:d«-Ic,u It fast-c tin Hain ins-Taste txt M ON e« 

not k:: » het!»31a:. 
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Læscrl vcd du 
hvad Grunden er til at VI hat oparbeidel en stor og allta voleende 

Trade mellem Elandmaverne l Amerika? Tel er vor Belonnmg sordl m 

genuem vore llvslange Ekfnriner 1 Produeetmgen og Fordednngen as 
rene og læaende Malt og Ountle kkodulleh altiv glorde del vort FakmaaL 
gennetn foktial Elsvenmenter og Foksø efterhaaiiden at fremlsnnge en 

vlrlelig Ideel Tut for Iempekance og Ftetnflstvtesoll. 
mev Brot-umringen as Malt Zenit var Port Formaals at naa og hsaslve den ftoke Masse as Mennes 

skek, iom livcr as Blodiatcigdon1, flappe g ovekanstmn te Nest-ver og al- 

mjndellg Enkel-esse stammt-nor næsten alttv fra dankqu , okdmelse og AS 
fimtlatwn Malt Toni( var werten tslvtkket under chelien as de lmgkigs 
ste Fysiologjsten sont en Tonic og et Slurietnlodel l faavanne ängdoknth 
oa den staat hvn over alle andre Malt Elslkaltet l Emkle og lagenve 
Kraft. Tet er en ideel Ianir. 

Skdum Mslidse ds Höhle IIIin vdk vtvdnccrel for Bord- 

bkug beftemte ul at lage Plaoien as Te oq Ida e og alle de stadeltge nat- 

tomle og stlmulrrenve Dttlle sont Foltet nu bluget IMangel as noget 
bebte. J Tusindet af tksmveranee Hiern, melletn Falk as Tklfk oq Jntelltgeneks, tm de vnn 

idel en fast Mass. cg Malt Ale, vol-l fiaste Produkt? wel. ·it bei-its them all’ l Bus- 

Ilnllighed og Govhelx For at mtkodneere del sælaer m det for en lorl Ild for hvad vet 
Ioiter os, qlvek del iaa at sigk bott, og vl anlsefalet alle at fokiyne iig nn; t I om en 

Maaned gaar Bellen op. 

Mænd og Kvmder af Dritt 
fokilaak web ps, at Same on Fremaang i Livel betet direkte paa 
nækle Ren-et- petfell Fort-stelle og fki ou teqelmteosig 6iklulalion. 

Saadanne Inm eker vI tll at tllsltjve as for voke Cirlnlckker, est-ehster og nækmerc Be- 
slnvelse as vote Eulidhedspkodnklee Eaadanne onllee vt at qare tu voke Von-ter, For- 
dundefæller og otn de hat Luft lll at vanne en hæderllg og tndbkmgende L vevei for ilg 
lelv. — tll voke Agcnker. Rote-Zier alle Breve til 
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2 Mordforspg, deraf de 7 paa Kom- 
der, de to paa Mand. 

Bjsrnftjerne Bjornson, 
fom med sin Huitru har veret paa 
Bei-g i Stoctholm, et nu vendt til- 

bage til Norgr. Lige inden han rei- 
ste til Stockholm ftrev han en Artikel 
i det norite Blad »Jntelligenssedler«, 
hvori han paastod, at den davcerende 
danste Udenrigsminister og Konsele- 
praesident Eittup hnvde tilladt sig 
»das hele Nordens Vegne« at afvise 
et russift Regeringsforslag til at faa 
ertlæret Oresund og muligvis hele 
Norden nevtrale, og at Eftrup —- ved 
sin efter Bjørnsons Mening ufor- 
svarlige Aivisning —- havde stadet 
Nordens trygge Stilling meget, idet 
Rusland aldrig vilde være begyndt 
paa sine Russificeringsplaner i Fin- 
land, hoig hint Nevtraliseringsfor- 
slag var blevet vedtaget, idet det da 
tunde itole paa, at Norden vilde for- 
holde sig nevtralt under en Udbryden- 
de Krig. Bjørnsons Paaftand synes 
dog overordentlig løft grundet. Dels 
hcevder han i sin Artikel flere vitterlig 
ialsie Paastande, hvis Urigtighed alle 
tan tontrollere, dels paaftaar baade 
Estrnp og Geheimeraad Bebel« som i 
1889 var Udenrigsminifteriets meget 
betroede Direktor, gennem hdis Hern- 
der alle Sager gil, at der aldrig no- 

gen Sinde til den danste Regering el- 
ler Udenrigsminifteriet er indgaaet et 
russist Forslng af den ncevnte Art, og 
at der derfor endnu mindre tan vckre 

Tale om, at dek er afviii. 

Byen Lybect, fom i flere Aar 
har haft en Socialist til Nigsdags- 
mand i den tysie Rigsdag, har ianet 
den Jde at opfordre Kejierens Bro- 
der, Prins Heinrich til at stille sig som 
Rigsdagsmand, for at Kredien paa 
denne Bis lunde slippe for stn Mia- 
liftisle Kandidat, idet man nemlig 

igaar Ud fra som sitlert, at Prinsen 
jvilde blive valgt, hvis han stillede sig. 
Dei vilde han vel ogsaa; men han vil 
vel næppe stille sig. 

Hugurlieide, 
eller kostete sagt formt-get beruf, Ide- 

lægger Rvittdend Nerver. DT den 
to : aade If ge cmsotg for Vorm-ne, 

ag og Nat, et ofte for aitræftends 

Ilv for en statt Komm-. Ei afmagket 
nsigt vidnec om Husmodercnö Oder- 

ansmn elfe. Uregeflmæsfig Mentrui 
ation, soidslod og meodekend ed- 

Elden er Folgen as csctanfttengelse. 
nhvek Hugmoder brhsvek et Mtddsl 

til at te ulete den maanedlj e Veri- 
ode og olde de pmfintlige jmlsors 
gener t fund Instanz-· 

Ilchscstul 
udretter dem for Tufinder as ameri- 
Icmfke Kvmder. Tcn kurercde Akt-. 

Formg, og dkt er Grundcn til. at hun 
tiver dem aabcnhxettme Brei-: 

Gleadecnh In.,10. ebk.1901. 

sog er glad rot-, at ches « Ime vs Cat- 
du « hzaslxet n»jg. Im splek mj im bebt-, 
end ieg ji« fu«-n vaa Cle» Ast-, m adfpkek 
Inst met Oh me ist-en bit-w vq vailede Alas- 
det irnwi U» txt-en nun-» mu. Tet vi- 
er, » « me us Entwi« tut gxcstt mlq got-L 

« kg brauner at tin-e Mete. end sog bat 
været spr, ka irr-» m ins-r gnu. sintkg 
besondre at lnme" Ast-se U cl..It-ul« maane 
ikg gaa tilfengo seen eltu Ist Gange var ca- 

rn, mm m- saxdec us: nw ilte um at gas- tm 
engs bete Tage-L 

MU. Richard Zones. 

Il.00 hob Apotheke-h 

anaaenve Raod oa Eli-Wer Mit-, med 

Ofgivende as Summe-mer m «1:adiee’?lv- 
vs pk Zusamt-tm « Cluuanooga Medicin- 
c0., donation-m ein« 

Præsten. 
En Fortætliug af V. L. 

--162 Sidcr.-— 

Hyrden og Sammet 
Eu lille Bog for Vorn. 

It 
sent c. C. staunst-z 

s Mantis is cic. 
» 

Danmatts Kon. 
Stskrelfe 28—28 Tommer. Trost 

i forstellige Farver, wisset tlatt Jeru- 
sbanet. Even Fiel-siedet og Flæktzy 
« samt alle Hist-engere Landsbyet, stor- 

se Goarde rg Ritter 
Bis-Wes No en Papittulle pottvs 

frit f« 45 Cis. 

iawlsh ums- ML Was-. 
Mast-. Neb. 

anmiovelfakjiuiusek 
Ie« vitssnde Mk, kllllatmed faldstsnditq sru ha- visain ,en kel afoene Invle due-nippe mod vib- 

flod, dslek, Mode-ern Forum-th- oq all-muntr- 
elinld ellcr fmenefuld Mai-neu vd sydet elle- 
mkxmy Infsld s Verme, Alb-selig ed til »sich 

tust-end- Smekre N anvean ver o Fall-Staf- cviadef bewohnten vek,iomien ern-i ins-m- e. 
Wink-, III fsm et ihn-, vil beq give met ota et 
sont huimivveh vts sum sn er at fort Im dek- 
cued, tofm des kim olv cents om qua at h ipe such- 
uktm hell-reden Jeq Iastek me at iclqe uns-h one- aadke Wende dekor- — det er alt, does ieq s- 

« d .- O Esk J r- itt-Ins, sit z-« ,Mts Dis-Dich 


