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LszLIms den st. Mai 1902. 

Blair, Nebr. 

zJ Totsdugö Este-J out Ter Skal- 
inssmsde paa Stolen Tre Studen- 

ZEIT en Danster, en Jrlcender og en 

Mnsimand graduerede fra Handels- 
ktfuset Siden talte Stud. J. Ma 

TeuPreestrrne C. H. Jenfen, A. S. 
Zkeksen og Anker. Efter Moder bleo 
der fett-tret med Chocolade nede i 

ESpifestueth og siden efter taget Ils- 
M. De fleste Etudenter reiste Den 

Mfslgende Morgen. 

,,Tecotation Tan« blev i Blair 
fandendt til Etindringsjsfest sætlig for 

zPrcesident McKinlen. 

7 Korrespondancee 
f- 

Neenah, Wis. 

Tiksdag Aften den 3 Juni vil 

Prof. Halb fra Ehieago tillige med 

Menighedeng Sangkor give en Kon- 
cert Vaa Mictelsens Hall. 

—- Tirsdag den 20. Mai døde gam- 
le SunDaL Han blev begraoet fre- 
Metodisttirken Torsdag d. 22. Zun- 

-«--dal var i sin Tid Medlem af Vor Ful- 
fers Menighed, men et senete gaae1 
over til Metodifterne, og Da navnlix 
BUrnenr. 

—- Miss Kirstine Nielsen var 

Piner oppe at bespge sin Softm 
f- 

og Svoger i Standinavien, Wis. 
—— Miss Karen Fritzen rejste for e1 

Var Uger siden til Ehieago, hvor hur 
3 agter at tage Ophold. 

— Torsdag den 22. bade Maler 

Hean Nielsen af Vattersot. Hart Den 

syg omkring Ved to Maanedet Be- 
gravelsen foregik i Sondags fra Him- 
met, hvor Pastor Jensen talse ver 
Bauten 

—- Mrs. Fine Sprener var i Man- 
dags en Tut i Waupaca bog hendes 
Søn Peter Sorensen, hvis Huferu for 
Tiden er meget sng of Nervefeber. 

—- Mrs. Peter Petersen er ogfaa 
meget fyg. 

Lack, Wng 

Atter hat Dooen geeftet DE der i 
Luck. Denne Gan-g er der Weder P 
Thornzx som Herren i fin Rande bar 
hjemkalbt Natten til den 17. Mai i en 

Aloer af gobt 60 Aar. stni ban 
havde vceret noaet fvageliizj i lcenaere 
Tib, fom Doer bog ganfke uneniet, 
idei han kunde forrette fin Daglige 
Gekning indtil et Par Tage for fin 
«Dsd. Han efterlader sig en Huftru, 
fom dybt vil føle Sorgen og Zur-net 
af sin kære, trofaste Ægtemano, samt 

Sonner og en Dotier, som alle er 

konsirmerede og som sikkerlig vil ihn- 
komme, at de hat haft en goo og kætlig 
Faden 

Afdode var særdeles agtet iblandt 
os og havde mange Venner, det viste 
fig den Dag han blev fulgt til sit sidfte 
Hvilested, thi over 80 Vogne taltes i 
den lange Rette, som fulgte ham til 
Graveu. 

Pastor N. P. Thorup af den for- 
enede notsie Kirke, som er bosiddende 
her i Luci, ialte i Hjemmet og afdødes 
Broder, Pastor J. Pedersen, Yankton, 
S. Dak» forrettede ved Graden og 
talte i Kirkem Kandidat Sorensen 
lebet-e Sange-en 

En vernodig Fslelfe kan vel itte 
blive fri for at gennemstrømme selv 
bei haardeste Stenhjette, naak man 

Lage omkring en af sine Venner eller 
» Sccegtninge, som er hensovet. Den 

Laute kan nu ikke vcere fjern da for 
manges Vedkommende, hvem mon stal 
blive den nieste vi sial samles orn, forn 
Te tagt til hvile i sin Kiste. Maaste 
bei vil blive dig selv, thi ingen af os- 
kendey hvoknaar vort Timeglas er 

MU. Men hvorledes gaar det i 
Genudenmed os, naat vi forlader 
Kirkegaatden og Graden er tilkafiei, 
et san ikle de verdslige Tanker til- 

läge iil at gire sig gelbenbe hos 
""bg den den-obige Islelfg fom vi 

Efeu Dieblille siden var befjælet af, 
Wespen Henvejtet for os. Men naar 

»Ist fasset i vore Kirkehufe og siuer 
Mdut Mal-T sont en af vore 

hat feeladck for bestandig, da 

»P-- WILL steife Isigeshm 
fætkis til de 

Itnnd vil ogfaa 
MWW WW 
s M Beiden i en 

1 

blive opiaget i de himmelste Boliger 
for hver Plads, der blivet forladt i 
Guds Kitle paa Jorden. Men lad ds 
saa haabe til Glcede og Velsigneise for 
Herrens uddalgte Menighed, at den 

Plads i Guds has, som di efterlader 
os, kan blive optagei af en tigeke 
Slcegt, som formaar at bygge mete 

fast og utottelig paa Livets sande 
Grunddold, Jesus Kriftus, end di fom 
er vandtet bott, da vil Guds fande 
Kirle gaa en lns og velsignet Fremiid 
i Mode. 

— Paitdr J. Pedetsen talte Son- 
dagen efter sin Broders Begtavelfe i 
vor Kirkes om Eftermiddagen talie 
lian i West Tanmarl og om Afienen 
ded Ungdomsmødet her i Luci; ban 
bar jo tidligere værei Prckst for nenn- 

te Menigheder. 

Danniark. 

Himmelbjekg-Feiterne 
g e n d P i a g e s. ,,Silkeb. Ad.« med- 

deler, at der den l. Juni dil blive af- 
holdt en Grundlovs- og Follefeit daa 
Himmelbjetget. 

Dei er »Silkeborg nye Venitrevæk 
getforening«, der bar fat sig i Evid- 
sen for Festen, og for at den kan blive 
en Genovtagelie af de gode gamle Fol- 
kefefter paa Bierget, der kan samle 
alle Demokrater, hat Bestyrelfen for 
den nædnte Forening formaaet Eg- 
nens Rigsdagsmcend og forflellige 
Mænd af de io Veniitegruvper i Sil- 
teborg-, Standerborg- og Bxcedfiruw 
kredsen iil at dære Medindbvdere til 

Festen. 

Anholdt Pdftbud. Land- 
dostbud Thomfen, der beforget Posi- 
ruten til Spnderborup i Randeks, an- 

boldtes forleden Aften for Tvveri as 
Vengefotfendelser til et Belieb af flere 
Hundtede Kronen Den anholdte bar 
felo knitterei for Beløbene. Man op- 
dagede Bedragerierne, da en Mand 
liendendte sig paa Randers Poftbus 
angaaende 300 Kr» som han ikke hav- 
de modiaget. 

Fiflete i Fore. Forleden Nat 
Kl. 1 gik alle Baadelaq fra Hakboøre 
da: Hans-et Den ncefte Middag blev 
Havet urolixii med fiætl Brcending, og 
der blev hejfe Faresignal Kl. 5 Ef- 
termiddaxi lnlkedekk dei dog alle Baa- 
dene at naa Land med Undiagelfe nf 
en, dei- iilbgrte Jakob Pederfens Baa- 
delaq, Da sum keenirede daa den index- 
Tte Revle. Mantklabet bestod of 6 
Mand, nemlig Jakob Pederfen, Ebr. 
Nees Chr-. Olefen Nees, Chr. Poulsen 
Mitten Niels Nikolajsen on Chr. Kirl 
Fensenx 3 Mund gis firals nd med en 

Vram ng reddede alle 6 Mand. 
Dr. Anderfem Lemvig, kom ftkaks der- 
ud og feig-dem under Behandling. 

De 5 Mund her dei noaenlunde, 
naar undtaaes Ebr. Olesen Nees, der 
bat nngle Strom-net i Ansiatetx men 

Ebr. Poulfen Rdtiers Tilstand er 

met-ei bekænkeligx han sit nogle stem- 
Me Stød i Hovedei ved Kænttingen, og 
bis-se fremkaldte en Hiernerystelfr. 
Denne er dog nu aftaget; men en sicetk 
Lungebetcendelse hat indfundet fig. 

Fangsten dar ret god for alle Baa- 
delag; men den læntrede Baad kniste- 
de felvfolgelig baade Fangsivg Red- 
staber, og Banden blev megei donate-; 
ret. 

Ovetkørtaf Toget. Ved 
Rangerina meb Godstoa Paa Roskilde 
Station sik fotleden en Elstramand! 
oeb Navn Holger Jener sin ene Fod, 
lett over. Han blev ftrals braut paa? 
Samt-user ! 
Hvad en So lan indbtinge 
Husmand Niels Kirl Lille Kceraaard« 
Aulum, bar i Flg. «,Ringl. Dabl « 

en 

Grifeso, som fra 14. Maj 1900 til 1. 
Mai 1902 bar fsdt 55 Grise og iom 
tilfammen hat kostet 589 Kr. Ser 
er 2 Aar og 6 Maaneder gammel og 
et præmieret. 

Bordet kom ——Bordet gil. 
En Maler i Beile blev for nogen Tid 
siden overrafket over, at der en Mid- 
dagsftund, da han ikke var til Stede, 
Var bleven sat et sirlantet Bord ind i 
hems Vertstetx Der meldte ftg ingen 
Ejetmand til Bordet. Maleren kee- 

fonnerede som saa: Botdet flal vel 
sagtens makes, det trænger til at sblive 
malet — ergo: jeg maler det. Da 
thdet dar malel, stod det ogsventede 
vaq at- blive afhentet, og det blev det 
oqscm Forleden Mit-bog da Male- 
ren heller ille var i Vætlstedet for- 
lvandt Vorbei lige faa stille, fom del 
var tommet, og Maleren ved file, hvor 
det er blevet af. Hem hat nu meldt 
Historjetz fik- Politiet for as faa Penge 
fsk RafinOkk 
Baum-Iris fvcerefte Mund 
En i Raner bpeude Mand, spm vejer 
W PG gis ssjvrbring paa at von-e 

HAVE-He Motiv i Danmarl Det 
C« Yes-Os- 

— 

er jo muligt, at han tan holde denne 
Relord; men i sie-ge hat vi dag, striver 
,,Øfrsj. Fltbl.«, en Mand, Gestgiver 
Hoffmann, der for et Aarstid seden 
Vejede 392 Bd. Under en Sygdom gil 
han ca. 100 Ph. ned i«Vægt og vejet 
nu ca. 300 Po. Or. Hoffmann er nu 

rast igen, og det er derfot usiklert, om 

Randersianeren kan holde Teten ret 
lange. 

Blioer Husmandsflolen 
vers Trolleborg? Eiter hvad 
«Faaoorg Foltetid.« ersann er der 
fotleden afholdt et Mode ved Kotinth 
eg det blev der vedtaget at indgaa til 
Regering og Rigsdag med en Aufs-g- 
ning o1n, at Hugmandsftolen for 
Oftifterne Inaa dlide lagt ved Brahe- 
Lrolleborg, og Hojflolens Bngninger 
dlive anvendt dertil. Fra Eanens Be- 
boeres Side dil der blioe tilbudt Teg- 
ning af en passende Garantikavital, 
og Grev Reventlov, Brahetrolleborg, 
stiller sig ogsaa veldilligt til Sagen og 
har tilbudt at aiftaa det til Forli-gä- 
marler notwendige Jordan-at 

Sjcrldent Jubilceum. Ef- 
ter Forlydende er det i denne Maaned 
50 Aar siden, at Fabrikant L. P. Jep- 
pesen, Soendberg, tidligere i Ferrits- 
led, dalgtes til Form-and for ,,Det 
celdfte fnnfle Brandassurance-Sel- 
stab for Tjenestefolt«, hdillet under 
hans energier Ledelse gennern Tiberne 
bar volset sig frem til det detydelige 
Tal af over 7000 Medlemmet og le- 
des endnu af harn fom For-wand med 
uspæklet Interesse trods hans høje 
Alder l84 Aar). 

D o d S f a l d. Amthordalter for 
Maribo Distrikt og Fordalter ved de 
lal. Godfer paa Falster og Lolland 
Emil Baron Gyldenkrone er efter lam- 
gere Tids Tygdorn afgaaet ded Do- 
den, 64 Aar gl. Han blev Student 
fra Boraerdydstolen i Kobenbavn i 
1857 og toa i 1863 fntidifl Embeds- 
etsanten Samme Aar blev ban ansat 
iom Assisxent i Finansminiiteriet, men 

ail snart oder i diplomatift Tjeneste. 
J 1873 udncevntes han til Leaations- 
felretær, i 1884 toa ban imidlertid 
fm Affled, hvorvaa ban Aaret efter 
bler Amtsfordalter i Maribo Af- 
dode dar detoreret med Tannebrogs- 
ordenens Ridderlorg" og flere aben- 
landste Ordener. 

Benaadnina. Ved lac. Reso- 
lution af D. D. er den Marie Christi- 
ne Christenien ved Hoietteretsdokn af 
21 de f. M. i Medfør af Strasselovens 
Prak. 190 idomte Liogstraf eftergioet 
bende mod, at hun henfcettes til Tilgt- 
husarbejde paa Livstid. 

En nheldig »Fisler«. Da 
en Fässer fra Grenaa forleden Akten 
seilede ind i Aarbus Hann, fil Baa- 

jden fat i en Fisiesnore som en lille 
HDrena havde lastet nd. Til alt Uheld 
for den unadommeliae Fiflermand 
badde ban faftgjort Snørens anden 
Ende ded sit ene Ben, og da Baaden 
lom i en strnaende Fari, trat den 
Drenaen ud i Bugtens lølige Bande, 
under hvis Overflade han maatte taae 
en lille lort Slæbetur, inden man sit 
Banden ttandfet. Da Drengen blev 
Halet op i Baudert, var han meaet for- 
lomrnen. Han blev bragt til Land, og 
der toa hans to lidt time Brsdre sia 
af harn og bat ham hjem. 

i 

Lang oqtro Tjenestr. Naarl 
en Mund i 25 Aar hat anvendt sine 
Krafter i CarlsbergWryggeriernes 
Tjenefte, ,overrækies- der bam en Hak- 
dersqave i Form af en Sparekasseboq 
vaa 2000 Kr. J Aar er der 7 Mund 
vaa Gamle Carlsberg og 5 Mond paa 
Ny Carlsbera. sit-m blive haedrede pcm 
vaa denne fmukfe Maade for deres 
lange, fto Tjenesir. 

Dødsfald. Fta Grsnland er 
der ins-toben Mevdelelse om, at man- 

aeaarig kgL Koconibestyrer ved Kata- 
nien Jakobshavm Poul Müller, er af- 
qaaet ved Dsden i November Manned 
i Fior. Afdøde var en Ssn af den be- 
kendte Rigsdagömand, H. C. Müller, 
der i en lang Aarrække revmsenterede 
Færserne paa Rigsdaqem ra i en hsj 

LAldet døde for c Par Aar siden. 
— 

Brcendt Møllr. Den Msller 

iNiels Peter Petersen tilhørende 
;,.Knardrup Mølle« i Knardrup, 
IGcmdløse Sogn, er totalt nedbrændt. 
TMøllen var agfureket i Landbvgnin- 
,aernes alm. Brandforfifring for 12,- 
;600 Kr. Jlden autoqu opstaaet ved 
»Selvantændelse. « 

— 

J o r d e f æ r d: Under megen Del- 
tagelse fordedeä forleden Foltetings- 
mand Søren Svendsens Hustru fra 
ermmet i Nøddelund pr. Bjetringbto. 
En talrig Bornefiok vil savne deres 
Moder. 

Lnsetronen v·umvede neb. 
Bedsi fsm Horfens Arbejderforenings 

« 

Sangeee fotleden sub og tvidrede »Na 

» «- 

grønnes Mart, nu grønnes Eng«, for- 
stummede Tonerne pluoselig paa detes 
Lieber ved, at en i Lostet fascgjott 
Gas-Lyfettone dumpede ncb pca Bot- 
det, om hviltet de snd cg flcg leeres 
Triller. 

Sangerne genvandt dcg huitigt 
Mcelet da de iaa. at Lvsetronen tun 
hat-de spillet en gammel Sanges Daa 

Rassen, ded, idet den streifede kans 
Liccesetitx at slaa til hans Willen san 
de fle helt hen til den anden Ende af 
Einen. Der Var ellers ingen anden 

Zlcire flet, end at Lyselwnen vat- en 

Tel minnt-meet 

Sorgehøjtidelighed. For- 
leden Tag begravedes Reltor Ftaas 
ved anmtg Katedtalflolr. En taltig 
3-nrgeftare havde fotfamlet sig ved 
Stolens Etueetage, blandt hvilten 
fandtes Stolens famtlige Lærete og 
Ell-ver. Paitot Kemp holdt Talen. 

Kisten bares af Stolens Lcetere ned 
i Eloleqaakden, hvor Sorgetoget ord- 
nede fin. Ved dettes Antomst til Ba- 
nranatden blev Kisten indsat i en med 
Gmnt oa Vlomftet smntket Rustvogn 
for at føres til Svalleeup pan Eitel- 
lnnd, lwot Biseettelfen foregit. 

Pan Kisten saas en meget finuk 
Zolvtmns fta Stolens Elevet og sto- 
re, sinnerede Palmelranie fra Kolleger 
iaavel i Ribe som i Nytøbing. 

Afsletinq af Mindesten. 
Sondaqen den 25. afholdtes paa Bra- 
hetrollebokn Follehøjstolen i Endny 
det fasdvanlige Aaestnøde of Stolens 
fokhenværende Elevet. Ved denne 
Lejlighed blev der om Eftermiddagen 
nffloret en of Elever reift Mindesten 
nna nfdsde Hojftoleforstander Holger 
Vinthers Grav. 

Et ubngqeliat Ovttin 
fandt forleden Sted Vaa Kvæstusbræ 
ers-. ved Tamvilibet ,,København«s Af- 
rejie til Aarhus. En Mund af Be- 
strtninzqen en «3vensiet, blev nemlig 
putdfelia sindssng og for, bevcebnet 
rsied en Kniv, los pna Full, der havde 
ndinndet sig Pan Broen for at tage 
Afsted meD Pagsaaeterne Jnden 
man fil Monden overmandet, havde 
knn san-et et Var Mennefter, men 
Enatene vare dpn i heaae Tilfcelde af 
nanfte let Natur. llnder stort Oplob 
blev Evenfleren btagt til Stationens 

«.-lrresteret Fensseter. Den 
tidlinere Kasieker for Llrbeidernes 
Einre- oq Hicklveforeninn Schelmin- 
ftn der beiden Foreningen for 10,- 
Ist-A Fer» er nn Dannn blevtn artefteret 
N »O have beide-set Lialiitefnlsrilnnt 
Z. i Knbenkann liess hvem han havde 
?lni(eiielfe, for 1000 Kr. 

En danle Silkckjole. 
er for Liebliltet paa Turnee i Tan- 
rnnrts Prcivinsbyer ng vil i Lebet of 
tott Tid nan til Lobenliavm hvor den 
utoivlfotnt vil trcette Has. De, der 
hat sat den« spacir den en fuldendt 
Eulces. 

Ved Udtryltet ,,en danft Siltetjole« 
foritaas her en Siltekjole, forarbeidet 
of Sitte, sorn er produceret i Dan- 
mart. Kjolen er veevet i Zwejts, men 

Silten er fremhragt af ætlige danste 
Silleotme paa Motbæktrær, og Mo- 
len et efter Kenderes Dom af ptitna 
Vate. 

J slere Aar hat der i Dantnark be- 
ftaaet en rent privat Sammenflutning 
af Mand, hvem Interessen for Sitte- 
avl hat lnyttet famme til fælles Bitte- 
Det Fotmaal, »Foteningen«, der um- 
fatter 25 Herret i fotsiellige Livsstil- 
linget, hae fat sig, er at prsve ved en 
Rælte praktisie Forssg, om der et Mu- 
lighed for en virtelig danst Silteindu- 
stri. Resultatet as deees Virtfomhed 
et forelpbig en Silletjole, men de me- 
net paa ingen Mande, at denne enlige 
Kjole er et passende«Grundlag for en 

hel ny danst Industri, heller itke, at 
Spsrgsmaalet, otn der er Mulighed 
for en dankt Silleindustri, er hermed 
besvatet. 

J focrtge Aakhundtede, da man i 
Danmart, med Regeringen i Spidsen, 
i stot Stil atbejdede for Omblomstring 
af Silteinduftrien, msdte man tun 
med Skusselfe og uhyte Tab. Forti- 
dens Erfaringee hat været Nutidens 
Mænd en Opfvrdring til at se mere 

nsgtetnt paa Tingene. 
Den Sitte, hvoraf dette Aaehuns 

drei-es fstste danste Siltetjole et til- 
virket, et produeeret paa Brit-ältste- 
lille, hvor en hel Matt er udtaget til 
SilteavL og hvor Jnspettst Amnitz- ? 

bell med stor Interesse arbejder for 
Sagen. Bridölsselille er dog ikte det 

Husmivves okglkainver 
qu dumme stie, killinemed suxdfttkndi Ihn-gean- sionlnm rn Ie( as Dure sunme distcildw nn b Ovid- nat-, III-flet- Iiiozicciuo zvrstcmms oq Falte-n, man- 

gelfulo ellcr fmmzsnud Mannes-e od, Volk-et ell.c 

»Ur-MAY Umka m Baum-, Tillssir1h11u u m at Gm- 
ve,lsdc de Smerre i Rnxudssth anærc m nlsr El 1 z- 
Ikscndeiygvonmic,t:l c·1111-.s.r,iontic.scsrcum :1«.:.u.--- 
Die-dre, vvio time » inc, ten »ve-»---«ss«s-ss » k 
Todt Duemixsch On- k- Ja ists-Irr k: i..:i » 

« -d, kostet v» fkmt n- Crrstiz m ll W- es um 
not belbrcsdkn Im srutrt the ut sit-he -..·«—: 

samt andre Ucceuve gecqm bit cr- a12, txt-ad j-. z L- 
ctter. Adm- « 

ib. I. Gusse-h ssx «.«'-1 Ren-s Tau-, Jud. 
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Læscri ved du 
hvad Grunoen et ttt at vt var oparbeioct en stot· oq attm vol Lende 

Trade mctlem Standtttaverttk t Amortka Drt er vor Vcltm sing form vt 

gettncm vorc uvslangc Erfaringcr I Producenngcn og Fot·vcdnngrn m 

rette og lægende Malt og Humlc Produkten alttv giordc dct vol-1F1»cnma1. 
gennem sortsat Etspenmentcr og Forso eftertmanden at fkcmbrch m 

vtrtelig idecl TM for Iempcrancc og Fremftudtefolt 
mrd Podmcrm en as Mo lt T ou t e, m- Vort Formaals at tma og mostka den ftorc Masse of Meinte- 

ster, iom ttdcr at Blodiatugdoni· flaopc g ovcwnsmrugtc Neun-r og ni- 
-. Inittdclig Stark-elfen stanuttmde nasiten alttd fto bautle Fordøirtjc og Ak- 

similattott· Malt Tonic var wem-n ttlvtrket undei ist-denen as de dngt g- 
stc Fttsjotogjster, sont en Tonic og et Stttrketniodcl i saudmmc zitqtsonnms 

s. og den staat you over alle andre Malt Elgtmktcc 1 Styx-te og ltrgcnde 
; Kraft. Tot er en idccl Tottic 

Skpwil Mslfcsc CI csblc Mslip var vrokutccrct for Vord- 
."bkuq. bestctcttc tu at tagc Ptadjcn as Le oq nasse og alltI de skadkltge nar- 
.kotistc og sttmulrrcndc Tasse sont Folket nu biugcr IMangcl as nogct 

bebte. J Tusinder af tmwemnce sinan mellem Falk as Trjst oq Jtttrlhgktth tnr de trun- 
dct en fast Moos- Og Matt Ale, vokt iidfte Produkt? wet. «i( tmius them du« t Pug- 
btljtghcd og Godycd. For at ttstroduccre det firlqer m det for en tott Ttd for htsad det 
tofter os, giver oet san at ftgc bott, og vt anvcfatcr alte at forsnnc sia un; 1.c om cn 
Manned gaar Prtsen ov. 

Mænd og Kvmder af Drift 
fpkfiaar med od, at Zum-s og Fktmamtht Livet vktor oueftc part 
Karte Nerven prkfrtt Ferne-esse oa sri trgkttsmgiia 6ikttttntton. 

Saadamcc mvitcrer m til at tustrkvc oc- for votc Grimme-, « neuster ott nasnnctc tm- 
ffrivelse as voke Euctdhedsproduttcn Eaadattne unstet vt at stock tt vol-c Vcnncr. For- 
buudisfællek og out de hat Lust ttl at damus en lmsdckltq og mddkmgcnde L Deut-; for itg 
sclv, m vore Agentcm Ante-Tier alle Brcvc til 
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enefte Sied, book der foretageg prak- 
Iifte Forføg. Pan Rammerherte Ec- 
beftedg Herregaard ,,Bcirnholm« pas 

Im bar en Bruder til Jnspettørem 
Ojoogforvalter Anmitzbell, indrettet en 

LULJrk til denne Abl, ca fra diisse to 

Its-»der e: Det, at den fersse Beoægclse 
for Lpbjalpningm af en Jaan Zitte- 
induftri udgaan 

III-m tun opcrfor Den Drntalte Eisfe- 
fjoke Jst- nok anvende Dei zumle Ord, at 

cn Emle qor ingen Sommer Tct er 

sank-! men Den forste Zool-.- bebuder 
Do.1,«1t Evmmeren nasrmer sich Tet 
zsils Miene date many-e :»1ar,frr Der 

fcquci kaufte Ejltcliol er i Taknrmrts 
Eistchufc Hirn Dei Lan Dicq inne, at 
ke: steten Gang! 

. 

P 
. 

A 
. 

N 
. 

S 
Te! n- nckmsp non-n Stand Stube-eh som me bljvet 

murren ved Bruqu as RTPAUYS Iabulek 
Zeigt-;- as Avotekrrr. EUHUQ xsakke es nxl for et 

Ilminveliqt Iilscktdr. CI Famchftafse til m Ets. et 
not til et helf Aar. 

,- 

Fsarm til entg. 
Ut- :’:.u--.s z ZEIxxi cis usk uxhhuuu .X.:: u; 

us in END-irr Raums 1 UrxnsttnL Tut tm: 

11«131111d-,·Is—: ETUJDV nuxst xixsts is: Um- 

me ! drum Unk, lsm nmn x:::csnfiss.zc 
nird bist I.«! shku U disk c) f:-2».«1s::k:.dcn 
u bitt-: 1«l i«lu. u» un W «:;:s:·.:umm—: 
IM- Mir-c cum-un :ks«-,n. 

Vi-«rs1c:.-« »Zur- H 

N ".««. .’-’1:««.«1n, 
sinnsuäxkiqh sm. 

Naar De ftat reife til Guinic- 
tandct euer icnde eftcr 

Stcrgtnknger og Verm-cr- 
kiov da altid Billet mcd 

hviø Dampftibe afgaak regelmcronc 
twcr Lotdag fka ncdencmvntc Damm 
Bestan, Mann-rat og Port- 
lanv. Moderne Bctvcmmclighkdct 
i alle Klassen 

For mm cpnssniagek stunk-d Eber til voi- Lo- ksiaseatek klin- nl 
WMlNlON UNIENS HOVSDKCNTUI. 
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Mut-Malerin 
og andre Kaum-atmen Issioas Birne-M sie-sitt 
Icsm andssqboi cg Mariae-Steuer i. t· s this-es 
III-M oq himm- sedile pq stum- Iswonestede sitt-» 
Pfui-e Solon-) es prepatctl cis-ists hemmet 
seit-Umsc- mvdtcces raa Tuns-met M Alten-sanns- 
«·«- H.JLNSEN, 

U- Nokth Mein ot» cuutscit liluflsh l- 

Tcu tromnc Foriæitkn 
Bctmgmingcr 

til bpcr Dagi Maancden 
af 

R. Mut-dass 
l» Hin-« num- ru: -."1 s tssx..g,sp»,s 
Uk:.-uki, m: s: Jst u I- e »He-»Ac- m 

LHHI Prj 

IHNU i'«-!1 ? I CHS 

Hnsnrtieida 
eller rette-re sagt formt-get beruf, Ide- 

lægger zwindcns Nerven OT den 

äu Jge meokg for Bot-teue, oade 
ag og Nat, er ofte for aftmftende 

glv for en ftærk Kvinde. Et afmagret 
nsiqt vidnee om Hugmodereng cvets 

anstkcu elfe. Uregrlmægsig Mcnsmp 
ation, Zvjdflod og Livmodetend Neb- 

Etlden er Folgen af Locranftrengelir. 
nhver anmoder help-mer et Mtddel 

til at requlcre den nmanedlsqe Peri- 
ode og holde de omfintltge Kinn-Soe- 
ganer I fund Zustand. 

Muts-unw- 
ndrettcr dette for Tufindee as ameri- 
kanskc Kvinder. Ten sure-rede Mes. 

ones, og dct er Grunden til, at hun 
river dette aabenhkctuge Brcv: 

Mendeane,csn.,10. ebe. 1901. 
es er Cme ever, ngeees « tue es En- 

du « hie-Idee mig. seg Mee teil Isn sehr-, 
end ieq dar Iottvqn Xeee sak, e ucsfseee 
nwegetAc esde uden hjcelp o vu ersehnt- 
dee fort-Be Une uden attstme nn. Tei vi- 
er, en « zne of Einwi« hat Amt ean gedr- 
es degyndet at er fest-»e, end seq hat 

vie-et spr, cq soree ra insec got-L Fetjeq 
besondre at beuge »Man ist Enthal« engem 

jeg gaa leieu S fein elier e Gange om Ta- 
--a, mennu so der del sing it e Ind at gn- Ul- 
enus dele Tagen. 

Mes. Richard Zone-. 

01.00 has Apennin-. 

Imqaende Magd ca Eli-Wer steh-. web 
Dvgivende us Sommerv» us- «L«ame« Ad- 
vtioe Tepikkment,« Clunauooga Medium 
co» hattenouga,1e1:n. 

wann-wenige 
Bauen 

F» lc ä- M. V. It li. ee den dedsie 
M og fka 

Block Hills, ; 
Deavwood oa hat Spring- 

Sndisskakotw I 

l 
i 

« 

D 8 « O L a IL 10 V 
tli IsmH 

de danske Skolcr i Zimcnh. 
Zum n m til )ic-.·.s tx- 

MSwec. um« u: :··z.s«·.ci :i .) »e- «- 

100 Fortællinger 
I Ist-I vsd Vorstand-Musik« II di 

sag- Mtdet 
stilis- If 

.. I· s. .- IIIUULIUL 
Jst-d We- 

Hyrden og Sammet 
En lille Bog for Bern. 

In 

Lcter c. S. Sienas-up 
s Omflsq 12 TU. 

BibcsIbistorie 
UJJt If F«««17 «« ?«·n1·ik kflcr 

l« « 

T2«.. , L. ·3 T Hiler 
ZIU IrTl A s« ZII 


