
iqunskereno« 
Ms den 7. Juni 190.. ). 

Blase-, Nebr. 
—- 

Z Jørgen Petersen er reift en; 
in Caiifomis. l 

En fort, truende Ein hang over 

iTorsdags Aftes, og nogle 
-- Lyn og heftige Tordenstralo 
beftygte, at et erjr var i An- 

ch. Jmidlertid ovloste der bele 
i en Stylregn, sein alle Begrie ont 

velkomtnen. 
Oftet Sigende flog Lnnet ned red 

J«I"ons Has, lige oed Eiden af 
,dog uden at anrette nogen 

—- Fredag slutteoe Boenå Stolen 

Callendcr, Ja. 

Mes. N P. Johansc n oir ovre at 

celpe Mis-. P Pexerfen i forrige 
ge, medens P. Peterfen var i Tan- 

— Mifs Hanne Maoien er kommen 

ilbage fra Rolfe for a: bjaeltse sine 
jzorældre 

—- Miss Bertba Vkan Dr er kommen 

hjemfra Danton, book lirln for en 

Tid hat arbeidet hok iin « ntel 
—- Vi bar Den Gliede atter at have 

Student Petersen iblandr os, Ja ban 
ankom bertil den Its-. Mai for nt være 

hos Julius Peterfen, nien lian reiste 
til Aarsmødet, hoorefter Zum faa ital 

holde dansk Stole en Mannen 

—- Rev. Moses nf Den norfte En- 
node vil holde sin Ilfftedåvrcediten be: 
iCallender den 22 Juni: linn bar 

modtaget Kalb fri » Xa i,lco!t N Tat. 
— Kvinder i Roland d. ers-. l. Me- 

nighed bar beiluttet at give 87 org-. 

T: Aaret til Jaoanmieskonen 

Latimer og Coultcr, Jn. 
Missionszlinfet er tallet Ia afnrt 

tent indnendia, on e: Lllrer er bleoen 
sat op, oa e: Billede Eil llioe lett-i :«: 

; pp paa Vase-text De: er niere li: welken 
og godt nu at f .1n les Der ti! Einri- 
ijeneste og Zondagk stole. 

z 
— Alfred Zorenien Student Deo 

«Englifl) Lutheran Colleae«, Chicaao 
hat vceret en Tut her i Vesoa ison 

Jens Hansem lian reiste lkerfra til 
Aatsmødet i Rache 

—- Mis. Horzlund og Born er i 
denne Tid i Bei-g tm os 

—- Tommekinefter Eagent im 

Hampton hat faaet Kontrast paa at 
spiygge Prcrftehuset i Coulter. 

—- St. Johannes Menigbed oil 

holde Grundloosfeft hos Niels Chri- 
stensetn og Paftor Kirtegaard ins-Lin- 
Hdet i ,,Latimer Star« alle Dunste til 

Homnie og have en god Tid med dem. 

szx 
—- Sten er fort til Grunoen til 

Ptæsteboligen, og Arbejoet paa Kari- 
deren vil begynde en af Tagene 

— Mads Waldernar er nu flyttet 
Jud« t sit Hus i Coulter. 

— Torsdag den 29. Mai blev The- 
pde Hanfen og Karen Haufen cegte- 
Blei i Bmdens Hjem af Pastor Han- 
sein Vi pnsiet til Lykke. l 

—- Smed Sorensens lille Dicengl 
Ade den 29. Maj og blev begravet 
Pakt St. Johannes Kirlegaard den Bl. 

a1. 
— Jens Dixen, sotn hat vceret en 

M i Nord Dakota, er kommen hieni«l 
FOR ! 

—- Arbejdet paa den nye Jetnbanes 
hurtig, Stinnerne er lagt et langt 

Wie vest paa. Coulter venter snart 
faa Fotbindelse med Byer vest paa. 
—- Nazateth Menighed hat ved et 

ighedsmsde hos Niels Petersen 
« migt vedtaget at sende Aus-g- 
til den forenede Kirkes Aarsmsde 

Meine vm Optagelse i Samfundet. 

Efterlysnmg. 
Peter hausen, Son af nu afdøde 

« e Jens hausen og Hufmh Vierte 
Systeme-, bedes om at bei-wende 
Mg i Anledning af, at hans Mor- 
sudets Meisen, Gowen Mich-, er 

«.Naj1902. cle Amble, 
Gemen, Michigan. 
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Danmårk. 
Foreniugen til forvildede ungc 

Pigers Frelsr. 

Denne Forening holdt forleden 25- 
Aars Jubilæum, ivet den blev oprettet 
lAatet 187 t. 

Efter Jndbydelse af Grosserer D 
B. Adler, Prcest vev Kommunehvspa- 
talet Billom Overlæge vev Kommune- 
hospitalet Engelftev, Botgmester 
Knuvsen, Revattør C. Plvug, Gehei- 
melvnfereniiraav Tillisch vg Pajtvr 
Marburg blev Foreningen til forvil- 
Deve unge Pigers Frelse vprettet 1877. 

Foreningen hat i ve forløvne 25 
Aar, mev de Midler, svm have vceret 

Itil denå Raavighevs spgt at opfylde 
sit Formaal, at frelfe unge Piger i Kil- 
benhavn og ncermeste Lmegn, ver ere 

faldne fom Ofre for Forførelse eller 
ere bragte ind paa Afveje, som maa 

føre til Løsagtighev De allerfleite as 
bis-se Piger have været i en Alt-er af 
15 til 18 Aar vg ere uvgaaeve fra 
vaarlige Hjem i Bvens Arbejverlvar- 
terer eller Omegnen; ve vare naesten 
alle i hle Grad forsømte, aanvelig og 
legemlig. J Reglen have ve ilte vceret 

oplcerte til noget som helft, men have 
drcvet Aflenerne ben i Gaverne i slet 
Selftab og tilbragt Netterne i dereå 

elenvige Hjem, eller hos Belenvte af 
tvivlfom Natur. Foruven ve ncevnte 

er ver en anven Kategvri af Piger, 
ivm Foreningen hjcelper, nemlig sali- 
vanne, fom er opvvlsede i vrventlige 
Hiern, men som paa Grund af Trod5, 
Uregerligljed vg Uvilligkiev til at ar- 

bejve, hurtig forsvinve fra ve Lieder, 
bvvr Forælvrene bar anbragt vern, for 
at itrejie vm paa Forlyiielsesjiitevet niev 

vaarlige Veninder vg ilte vende tilba- 

ge til .Hjemftevet, før den nversie Nov 
vriver bem. 

Naar man tager i Betragtning, at 
jFrreningens Lpgave er at itanvfe diss- 

fe uvvdragne Piger i Farten nev ad 

eraaplanet mov Proiiituiivnen vg 
fijalve vem inv i vrvneve Forbvlvs vm 

frembyve Betingelser fvr en bel vig Ub- 
villing af de Evner, de beiivve, men 

jikke have benytiet, maa vei vocre invlus 

jfenve at Vanfkeligbeverne er wange 
jog Uvssgterne ilke de liebste 

Pigerne biive fjernede fra verek- Fa- 
milie vg dereå fleite ngang vev An- 
bringelse under passenve LPTKIL Ef- 
ker at man bar opgivet ei i den Hen- 
feende fvrføgt Internat, bliver Visier- 
ne nu angragt enleltvis i imaa Fami- 
lier, hvor Husmvderen er flitiet til at 
ovlcre dem. Af ølvnvmifle Henfvn 
bliver Ovhvldet i visje Hiern, saa lvrt 
forn mulig, og Pigerne bliver verfra 

janbragte, i Reglen uvenfvr sieben- 
Ehavn, oftest paa Landet hos Familien 
jfotn Foreningen hat Kenvflab til, og 
jvrn hvilte vet kan forudiceiles, at Pi- 
gerne ville blive behandlede med Taal- 
knodigbed og fvrftandig Lverbcerenbed 

og lunne ovlæres til almindelig Tie- 

» Foreningens aarlige Budget hat i 
de 25 Aar, hvori den hat været viel- 
som, ilke været meget over 6000 Kr. 
aarlig. En Forsgelfe af Jndtægterne 
vilde være meget ønfielig ille blot 
fordi derved lan opnaas Mulighed for 
at hjælpe flere unge Piger, og for at 
lunne give dem bedre Oplæring ved et 

længere Ophold i Optagelfeshjemme- 
ne; men iillige fordi det serveb kan 
blive mnligi i højete Grad at under- 
støtte de af Foreningens Piger, sotn 
ved Sygdom eller as anden dem util- 
regnelig Grund for en Tid et komne 
ud as Tjeneftr. 

Foreningens Birksomhed lan kun 
iilncermelsesvis oplyses vev Stalisiik. 
Den har i de 25 Aar haft 702 unge 
Piger under sin Batetcegt, men tun 

for de fidste 10 Aar kan der ved Med- 
delelser fra Kobenhavns Politi givez 
Oplysning om 279 Piget, sotn er nd- 
gaaet fra Optagelfeshjemmene og an- 

btagt i Tjenestr. Resultatet ee blevet, 
at ca. 200 af de 279 unge Piger er 

bleven fjeruet fra de fotdceevelige For- 
hold, som de var komne ind i, sand- 
fynligvis unddragne owtisiuiionen 
jog fette til beederlig pg arbejdsom 
Messen-OR 

J 1901 hat Foreningen hjulpet 31 
Piget og desuden ydet midlertidig 
Ststie paa fotsiellig Vis. 

Smaa Meddelelfet. 

Den danfkeMaj. Dettefør- 
sie Uger of Mai hat Vejket holdt sig 

,koldt i New York, men i Danmark hat 
)man, i Folge ,,København«, haft en 

THundekulbr. Bladet siriver 10. Maj: 
Grunden til Kulden er nu opdagetL 
Polarisen er i Aar til Stedgi saa ri- 
gelig Manng at Island nceften gan- 
ste er um«-tret Hviö Notdenvinden 
bliver ved at holde sig, san vi gopt faa 
et Bespg af Jsbjsrne her i Oresund, 
og vi maa give Afkald paa Sommer 
for i Aar. 

En Uge senere sang Ksbenhavnz 
»Mods hatt-«- 

sid om den oidunderlig dejlige Maj 
un synge de vælsie Poeten 
men bliv mig fra Livet berhjemme med 

dem, 
de daarlige, falske Profeter. 

5 Grader i Stvggen — aa nei, sikle 
Brole — 

der er bverten Sol eller Stogge 
Dei oser og pøier i Zpandedis ned 
fra Einer saa edderivcendt tntle. - 

Violer og Butta r og springende Løv 
oa c notiom deiendie Kerrntinder!. 
Jeq udicetter deroed en større Dusør 
til den gode og ærlige Finder. 

Jhielfrosne Kreaturer. 
Proprietær Kjeldsen, Noragergaard, 
blev forleden Morgen udehagelig over- 

rastet ved oaa fin Mart at finde tre 
Kreaturer ligaende dabe. Det menes 
i Folge ,,Rand. Taadl.«, at de er stos- 
ne ihjel. 

Ten ene Haand afskaaret 
i en Haltelsemaslinr. En 
bog Guardejer N. Mortenfen i Værum 
tjenende Treu-g kar faaet sin en« 

Haand feil-Witwen «.s·!aaret i en Hal- 
keliesmaskine Hund n fandi Insi i 

Hattelien, og den iraltel— Dreng 
ojedlittelig fett til Randers STIMME 
ielvfølgelig i en meaet lidende Til- 

stand. 
Begidenbeden er atrer en Bat-min- 

delie om, at man itie dar lade Masti- 
nerne betjene af Born. 

sth
l 

crn ubygaelia Visit. .n: 
Gnardejer P.J1iel ien, Zoogerslev ved 

Roetilde, sit man forleden Aften et 

nnderliat Besoa, idet en iplitternonen 
Mand til itor Beitnrtelie for de tilsixd 
deocerende tom lebende ind i Gaarden 
Man sit JJianden, der teede sig fom aal, 
indeidcerret, Medens der staates eiter 
Rlsrder til den Gale, indfandt der sig 
irnidleriid et Bnd med Mandens Be- 

tlædninaiaensiande —— ban dar neinlig 
Regter lioss P. Lisett. Zooaersslen 
hoor man strais bavde opdaaet bank- 

» 
an tom i Tøiet isten. 

Den soge, der var tornmet noaei til 

No. mente nu selv at lunne ana, men 

forbindredes lfseri af et Firanideanfald, 
hvorfot han bleo lori hiern. 

tfn Eine-innre dortfører 
to L a n:. »New TJbL "- -«.Uteddeler 
i Haondal itrteeller ate Stvpntnpe, 
sont forleden drog den over Marter- 
ne dek- lxbtsnneden paa iin Pej dort- 
iørte w i: naa Lam ca fette dem ra. 50 

Tanne Zott, doereiter den atter pcent 
satte dem neI vaii Jordan Te to smaa 
Lam. blev bjerget tilbaae til de vante 

tsjrcråaange af et Par behjertedeMcend, 
som overdaerede deres Luftrejse. Sty- 
vumpen forsoandt ude i Havet. 

Funden dsd i sin Lejlia- 
he d. En Hugdoldersle paa et halbt- 
hundrede Aar, Anna Frederitte Bienen 
der boede ganste alene i en lille Lei- 
lighed i Kpdenhavn, dlev forleden sun- 
den liggende død paa Gulvet i sit So- 
veværelse. Man haode itle set noget 
til hende i et Par Dage, og da der ved 

gentagen Ringen itle dlev aadnet, og 
man havde Grund til at tro, hun var 

hjemme, stassede man sig Abgang til 
Lejligheden. 

Der var ingen ydre Vold at spore 
paa hendes Lig, og en Lege, sont til- 
kaldtes, antag, at hun var dsd as et 

Vierteilt-g 
Gamle Kobderstib Da 

Svendborgs gamle Raadhus i 1883 
bleo nedeevet, holdt man Auktion over 

sorstellige Ting, der sandtes paa Rand- 
huset. 

J disfe Tage er det deras lykkedes 
Borgmefter Schon at opspore nogle 
gamle Kobderstit as Medlemmer as den 
oldenborgste Kongestarnme, som pen- 
dede den store Sal, hvok alle Byens 
Festligheder holdtes. 

En Mand havde ved den omtalte 
Auttion todt dem sor 50 Ore, og har 
nu givet dem tilbage til den tidligere 
Eier, Besen 

Ester at de 12 Billeder et dleven em- 

hyggelig udbedrede for den Stabe, de 
hadde lidt as Tidens Tand, og indram- 
mede, et de nu opheengt i Bytingssek 
len. 

Billeerne. der er overordentlig s mutt 
udfsrte, soeestiller samtlige Konger 
sra Christian 1. til Christian 7., dog 
med Undtagelse as Kong hang. 

De fleste et stutne i 1756 oz 1757, 
og Billederne as Christian 1. og Chri- 
stian 2. ere meget sjældnr. 

Hsnsene slog Hetgen ihsel. 
Eiter hvad der meddeles »Neestved 
Avis«, ingttoges der soeleden th Par- 
celltst Lars Nielsen, Salt-dy, en ret 
sieelden Begivenhed, idet et Pae hsns 
gjorde det as need en Dig. Denne var 
staaet ned i en Ilot syllinger og stulde 
lige til at fcyve veek med en Fs dem, 
da pludselig et Par Kyllingehsns for 
saa voldsomt over den, at den maatte 
lade sit dyre Liv. 

Stridens Guts-kann den eanede Kni- 

, 

ling, var imidlettib saa stemt mebta- 
get. at den døde Tagen eftet. 

»Mattytet i Kina under de 
sibste Utolighedet« et Titlen paa en 

Bog, sorn nnlig et ubtommen i Dan- 
mart. Om Bogen sttivet »Kr. Dab.«: 

Denne lille Bog tnbeyoldet smulte 
Stilbtinget af Missioncetets Streng- 
sixt betonte under Fotsølgelsetne, samt 
en thebning af Llatsagetne til Uta-« 
lighebetne. Flete af Betetningetne Vil« 
vctte tendt for danfte Missionsvennet; 
fta Ellen Nielsens Beg: ,,Oste i Diebs-H 
fate« vg« fta Attillet i vote Missions-i 
blabe. Men bet et gobt, at den lillel 
Bog et tommenx den tan gøte et Hjettel 
vattnt sot Missionen oa egnet sig godt. 
til at sotcete bott. Der et nogle, tot 
hvem bet vil vcete noget gansle nnt ag· 
uanet, at vi bat vittelige MattntetY 
lige op til vor Tib, og mange vil faa 
et helt anbet Snn vaa Missionen end 
søt ved at lcese den. 

Naat man hat en los Tun- 
g e. En Ente oa benbes Dattet F Uls- 
lev paa Faltter hat i bisse Tage faaet 
et slemt Smcet for betes sladbetaatige 
Junge. For det føtste et de fot gtove, 
uhjemliae Bestvldninget mob en ung 
Pige fra Egnen, hvet idømt en Bvbe 
paa 100 Kr» 80 Kr i Sagsomtostnin- 
get samt bvet 40 Fit. i Bsbe sot atem- 
melig Zaggføtelse For lignende For- 
nætmelfet mod en Gaatbejer hat be 
betnctst hvet faaet iscet 40 Kr. i Bøbe 
tot —- usemmelia Sagsføtelse. Ende- 
lia hat Tatteten fotnætmet den otbi- 
ncete Dommer tg et hetsot ibømt 3 
Maanebers FænaseL 40 At. i Bebt 
for uaatige Sttivetiet samt 50 Kr. i 
Sagsomtostninget. 

Anatebet afen Hinast. Et 
fjcelbent lllnllestilscelbe hcenbte forte- 
Den paa Nilsttuv ved Takt-hing En 
Karl, det vilbe svænbe en Hingft for 
en Plov i Matten« blev anateben af 
Hinasten. der tiltebte ham srnatelig 
Veb Bid i Arme og Brust. Tililenbe 
Folt befriede han«-. fta det rasende Tht 
og føtte ham ftcrtlt lidende til Enge- 
huset. 

En Tanst omtommen ved 
Jotbstæloet i Et. Vierte. 
En Onkel af Titettør Desfau ants 
meistet ä- Wain), tut-, son: vi etfatet, 
Købmanb i Et. Vierte oa et efter al 
Sandfnnliabed blanbt be orntomne 

Fta et banfl Bptnthjem 
»Betblebern« i Kobenbavn lnber Vent- 
ningen sot Aaret 1901 som folaetx 

Fra Hjemmet et itbaaaet M Bern, 
oa Det bat tot Tit-en M. Fotuden 
biEse 52 tomznet der baglig 10 fattige 
Vorn og faat deres Føbe paa Ofen-.- 
met. De tommet sta Hiem, bet et 

hjemsogt af Zygdom, Ulytte og Nob. 
Hjemmet hat i bet hele hast Glctde 

as de Plejessnnet, det et ubaaaet bet- 
fta. Flete et gifte og gode Familie- 
fotsøtgete, oa en, som et Stytmand, 
hat for cedel Daab faaet Nebnings- 
medaillen i Sølv og 3 Punb Sterling 
as den engelste Regeting, ligesom den 
danste Regeting hat givet bam 25 Kr. 
og Tilladelse til at bæte Medaillen. 

P. Bøtn et asgaaede ved Døbem 1 
bat vcetet paa Kysthospitalet ng 2 paa 
Sanatotiet ved Snetletsten, men ellets 
hat Sunbhedstilstanben veetet got-, 
sisnt manae as BItnene ved Optagel- 
sen paa Hjemmet oste et mete ellet 
mindre sotkotnnr. 

Bøtnene saat Undetvisning t Kom- 
munens Stolen men desuben hat For- 
siandet Carl Petetsen en Gang ont 

Ugen sortalt Bibelhistotie sot dem. 
Missiomek Maßen hat modtaget dem 
i sin Sondagsstole, og Missiomet 
Krebs hat unbetvtst dem i Hotnmusih 

Professor Fontenay, Tanblcege 
Gormsen og Ofenlcege Christensen hat 
geatis behandlet Bstnenr. 

Hjemmet hat isvttgt paa mange 
andre Maadet nydt Hjælp og Stette 
sta en stot Krebs as Mond og Kvins 
der. Fta Staten et endvidete mod- 
taget et Btdtag paa 500 Kr» fta Kri- 
minal- og Polititetten 500 Kr. As 
Testamentet og Legatet et modtaget 
over 3500 Kr» og et Udsalg gav et 
Ovetskud paa 1800 Kr. 

Aatstegnsiabet balancetet med 26,- 
193 Kr. 6 Ste, og Fotmuen udgjotde 
talt 126,938 Kr. 77 Dre. U 

Jndvielsen af Reben- 
havns nye Raadhus siges nu i 
,,Dannebrog« at stulle finde Sted 
ffmks i Begyndelsen af 1903, mutig 
cha Nnaatsdag, til hvilten Tid Bor- 
gerrepmsentationens Lokaler stal vckre 
i Orden. 

,,Som værende paa Opf- 
fko le.« J ,,Typograf-Tidende« sin- 
des i et Referat fra »Das-Ist typogtasist 
Forening«s Styrelsesmsde en Fore- 
spstgsel fra en Lotnlformand om, hvab 
han stal gsre ved en Mehlemsbog, hvis 
Ejer stal en Tut pack 6 Maaneder i 
Vridslsselille. Hovedbesiytelsen spa- 
ter, at Bei-kommende maa betragtes 

WWW 

AlVl EYRICAN LINE. 
Stor micksommwsxkursion 

ml nimm fra Nrm FULer mes- 

l)01)l)0lslinus-Bxprovision-prot- 

sT. LOUIS 
cltsn Il. Juni lcl 10 Fut. 

Vesocnumluhcdcmc paa den» Tamvfhls cr u o o c r I r w f s c l U s- 

Tunwsth Ei. Lonid c1 den dumm« chsmtdu Ue Inn umsn ixxrdc c: 

bvgkxct 1 Atnema. 
N n e r d et II d n at tolsr Billcttcr nusd demu- Exjh1ksm11. ojwrvcnd ktscr 

m nrdmfmocudc cllcr til nasnmsftc Wgcm sor Jlnu nuer O ni- 

Lvslmkk Ofslsnk des-Enden Mcr ltqc in III-um Bari oq LälnjadriprskL 
Riese over Lcmnct nicd on as Amen an Ums-:- T.111U«-1---« un san tm: «c Um- 

ixtkct von m qod Lin-Hart 

blies-national navigation Zo» 
Some-· hear-vorn s. washingvn Its-» 

chicsgm Ill. 
WW W 

A Drink iok the mittions. 
Godt nok for den 1·igcstc, « 

s« »O Billigt nok for lwcr Mand, 

CROWN 
MALT ALE 

Elukkcr Torstcn, cr Velsmagcndc, fund 
ug nærcndc Uq duq jka lse1·11sc11dc,sks.mt bricht pag den tun-in- 
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alle Vcirforlwid. Ekriv estcr Prjszlistc oq Pumflct til 

1507 sTATE ST. 

BELLE clTY BREMUNC CO» RACINE, wis. 

Pslcs « 

M z 3322 !:.::-L!»PI»!»!2: 
F logue No. S. quotivs RIE- prioes on Busch-m 

Bemess. etc-. we soll direct from 
;· ’ our Paotoky to consnmets at 

«A Factory Prioos. This Zustanteod 

-s«·9 - Buggy only 838.50; oush or Basy 
Monthly Payments. Wo trust- 
honcsst people located In all part-S 
Ot« thr- world. 

MATTLW tot Proo OataloSUC 
MSITIOH THIS PAPSK. 

emwa als-com Hex-s o. iso kssise.usis.tss. 

som Vætende paa en Opjsiole med hvi- 
Tende Mediemstettigheder o. s. v. 

Enfl ittigMand. Til Mer- 
lem af Etudentekfamfundets Beftytel-j 
se valgtes forleden blanbt andre stud. 
jur. L Jessen ,,Social- Demokra-1 
ten« oplyset, at den unge Mond er; 
Typograf i Bladets Sciteti og Sie-· 
nograf i Rigsdagen —- paa samme Tid 
som han forbmder sig til juridisi Em- · 

bedseksamem Han staat sig enden-« 
bari ikle til Ro med en Nematu- 
bejdsdag paa 8 Timer. 

( 

s 
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Hugmivves okKuiimek 
» Nu u .1me. Til! csnni Eis-« 

ski· I )Ii:s«1.1:«sn,dst:«. »H! i— k s .« -’ 

ltlchnwxjspscn hc ti .:-- 
» il «-,1Illss1k.'·i«s.««t : 

is « « »in onskrr m LHE 

-.:-«.«« -.«!·»-:-:T«! .4«:1 unstet It c et Hhe s« -k. 
st ansin- Utduwc tcum — du statt, hud1Ub0 
-. Acht-I a ostw. M. Summa-s- Voz -3«1.Notk· Tame,3ud. 

Danmarks Kart- 
Stskrelse 23—28 Tomnfer. Ttth 

i forskelljge Forder, Iiset llari Jeru- 
baner. B1)er,Fiøl-siædet og Flaum 
samt alle betszdeligere Landsbyer, sitt- 
ke Gaatde osg Ritter. 

Tiksestdes paa en Papitrulle poste- 
frit for 45 Ctö. 

still-II tits. Mi. sonst. 
Blatt-. Neb- 

cinlirer Imme. 
Invent- tenn., N. eTakt 1901. 

Ltge sit-m sskste Gaum leg hav e mia men- 
neblue Netmich hat den verer meqelmaw 
M. og "eq tut mvt Okngleli Einem ( pos- 
ternr. nggen, Muts-en oq Leu-ne, levsaqet of en form-them mitteilt-e Zum-» l MJIML 
I ksdet as sit-ftp Manns-h Imr skg lagst »Wi» 
of Takt-ni« sa«1nkdvokd H Ist«1rt2:mnqhts,« 
v ieq lmvde »Im nmanrdllqe Ren-sung udtn 

werte soc iskile Gang vaa mang- Aar· 
Nun-He Tauf-. 

Hvad thd hat Livet for en Kvins 
de, sont lidck pau fammcs Munde som 
Nannic Tat-is? Tog cr der Tufinder 
as Kvindm som udholdcr saadan frygs 
telig Emcrte hvcr Maaned udcn Ma- 
ge. Hvis Te er en af Tem, Instet 
vi at sige, at denne famme 

Ilsscdsctsblll 
vtl skasse dem varig Lindring· Lad 
bet vasre Tores TrostJu en Million 
Kvindcr er blrven fuldftcrndig kurcret 
qf «Wine of Cardui.« Diese Kvinder 
led af Hvidstod, uregrlmæsfig Neus- 
uing, Hovcdpine, Rygvckck og Tryki 
Undetlivet. «Wine of Cakdui« stand- 
fer al saadan Sinn-te stb en Doc- 
carsFlaste »Willst of Catdui« strax og 
tag den i Hjcmmetö Lsnlighed. 

Inqaaeube Rai-d va Skrmek kin, used Opgivenve as Symptomen tll « INCLU- viim Densttmenk « Thau-noqu Mehl-tu 
Co.,cbattsaooqc, kna. 

Zonderjnlland 
Dunst Gudgtjeneste i 

F le n s l) o t g. Flengborg, Mai 21. 
En Deputation af site flensbotgfte 
Borgere as Handels-standen hat i Dag 
overralt Provft Niese et paa Dansk og 
Toll assattet Andragende om Genopq 
rettelfe af den danste Menighed is 
Flensborg 

For halvandet Aar siden blev den 
danfle Gudstjeneste, der indlil da af-; 
holdtes hver Sondag i Helligaands-z 
titken, indstrwnlet til det holde, stoan 
Gustav Johannfen til Konsistotiet ii 
Kiel indsendte et af 702 myndige 
Mcend og Kvinder i Byen undersltevet 
Andragende om, at den dansle Gabs- 
tienesie hver Son- og Helligdag maat- 
le blive oprelholdt, og at Midlerne 
dettil maatte slasses til Veje ved Gen-l 
oprettelfe af den frie danste Menighed« 
der blev lultet ved Tvang 1864. 

Paa detle Andragende gav Konsi- 
storiet Afslag, og Paa Fællessynoden il 
Rensbotg samme Efteraat (1900) nd- 
talte Provst Riese og Amlstaad Adler 
as Flensborg sig nedfcettende om Be- 
strebelferne for at optetholde den dan- 
ste Gudstjenestr. 

J det nye Andragende, der afgaves 
i Dag, gentages Kravene om, 

at der atter afholdes dansk Gabs- 
tjeneste hver Sondag Formiddag i 
Helligaandsliklem 

at den frie dansle Menighed fra 
1864 genoprettes, og 

at del tillades enhver Borger, der 
onster at flutte sig dertil, at betale sine 
Kirtestattet til Menighedens Kasse. 

Til Begrundelse ans-res, at den 
dqnsie Gudstjeneste hat vætet godt 
bebst og at i Folge Sptogstattstits 
len hvett tiende Menneste i Flensbprg 
hat Dunst til Modersmaai. 

Andragendet er understrevet af 
Mænd og minder over 21 Aar, fta 
Byen Flensbotg 1923, fta to ncerligs 
gende Landzbyer 109, ialt 2032. Der 
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