
Dngmark 
Mit Land. 

Jeg elster dig, mit lille Land, 
pas legebtyst i Stønhed bngget, 
det Hat-, der modetligt hat hygget 
bin blsde Kyst og lave Strand! 

—— 

Jeg elster Havets Vuggesang, 
et Bolgevæld af LCresklange 
otn Vaabendaad og milde Sange, 
om Fadens Fcetb i Hjemmets Fang! 

Jeg elster dine Vinges Dtag, 
selv Sondenvindens stille Klage —- 

jeg elsier dine Ttængselsdage, 
ver gav saa stot en HjertesagI 

Jeg elstet dig i dine Saat, 
den Bunde, sont endnu maa blødez 
jeg elsier Haabetz Morgenrot-e, 
der Bæmrer med de lyse Kam-! 

Jeg elster Kotsets hvide Tegn 
i Blodets Bund paa Bcelt og Sunde, 
dets Smæld og Glimt i grsnne Lande, 
detö Rippen i hver fremmed Egn! 

Jeg elfker Hvad er KerlighedZ 
En lille Haand iblandt de mange, 
der folder sig i Tider trange 
og tager fat i Strid og Frev, 

et Brust, der aander Takken let 
til hom, fom gav saa stor en kake, 
iaa smukt et Hiern, faa rigt et Stykke, 
som Pilgrimslod saa ston en Plet. 

WilliamPetersen. 

Te kitkelige Lovsorslag. 
Ministerrt givct sig peinigt 

Zom bete-not bar man sra Indu- 
miåsiong og hojtirkelig Zide i Dan- 
mart trævet, at de kirtelige Lovsor- 
slag, som Kultugrninister Christensen 
sorelagde Rigsdagen i asvigte Vinter, 
burde forst behandles i en tirkelig 
Kommission. 

Dette har Ministeren stedse modsat 
fig, Halvgrundtvigianer som han er. 

Men da Ministeriets Stilling i den 
senere Tid, itte mindst paa Grund as 
dets Forhold til den vestindiske Sag, 
er temmelig usikter, har ban nu sundet 
so: godt at gaa en behagelig Wellenl- 
vej, fom det as nedenstaaende Cis-lu- 
lcere vil fes. Bi medtager kun dettes 

Hooedpunkter, da de taster tlart not 

Lys over Ministeriets Endrede Stil- 
ling. 

Kultusministeriet har tilstillet samt- 
lige Bistopper folgende Cirkulcem 

Under de Forhandlinger, sorn de as 
undertegnede Minister i asvigte Rigs- 
dagssamling sremsatte lirkelige Lod- 
sorslag har vceret gjorte til Genstand 
sor baade paa Rigsdagen og udensor 
denne, har gentagne Gange vaeret 
sremsat Ønstet otn, at der sorinden de 
ved disse Lovsorslag tilsigtede Refor- 
mers endelige Gennemsørelse maatte 
blioe givet Kirken Lejlighed til at nd- 
tale sig om dem. For i videst muligt 
Omsang at imodekomme disse On- 
sker ved Benyttelsen as de Midlet, der 
med Kitkens nuocerende Organisation 
staat til Raadighed, maa Ministeriet 
anse det sor rigtigt, at Forslagene i til- 
siundende Sommer sorelceggeö Lande- 
«m-derne med den Udvtdelse as disse, 
som gentagne Gange iidligere hat sun- 
det Sied, naar vigtigere iirkelige 
Spsrgsmaal har soreligget til For- 
handltng, ved Tilialdelse as samtligh 
Stiftets Præster. III-·- « » 

i 
« J Zenhxld dkkiir stal Minisiekief,« 
der allerede i Cirkulcere as 24. d. M« 
Zak anmodek Deres Hsjvætdtghed oni 

for Dem Stifts Vedkommende at viel- 
le Messe Fotanstaltning til, atqdei so- 
"'·restaaende Sommerlandenxode saae den 

fornævnte ludvidede Sowmensctning 
ved nu at tilstille Dem det til Omde- 
ling blandt Stisiets Priester sornodne 
Antal Elsemplarer as Lovsorslagene 
--s nemlig Forslag til Lov om Wenig- 
hedsraao, Foxslag til Lov om Brugen 
as Kirker, der ejer sig selb, saaledes 
som disse er vedtagne ved s. Behand- 
ling i Folketinget — tjenstlig anmode 
Dem nm at oille bringe de nceonte 

Lovsorslag under Forhandling paa 
det udvidede Landemode. 

Orn end det selvsolgelig maa staa 
Landemodet srit sor baade under For- 
handlingerne og i den Bettenkntng, 
som Ministeriet forventer at modtage 
sra det, at udtale sig om de ovenncxvnte 
Forstag baade i der-es Helhed og i En- 
kelthederne og at stemkomme med For- 
flag til Ændringertdet Omsang, som 

"·-. « det ser maatte suste det, hat Ministe- 
riet dog eftet den Anledntng, som 
mutig Fothandltngerne paa Rigsdas 
U dertil har givet, ment at burde 

MS- Opmektksomheden paa folgen- 
de »Mutter som dem, om hville ver 

« 

M et ndtakk Miste otn at hsre Kir- 
keni SW 

Mk spvfoeslaget om Menighedsi 
ssmd aus«-« freut-oder felvfstgelka 

Mal Ha first til Oper-ves- 

s 

else, om den paabudte, almindelige 
Jndspcelse as Menighedscaad tan an- 

ses for at ocere til Gavn for Folletit- 
ten, og i Fotdindelse hettned Spsrgs- 
maalet, om Menighedstaads-Jnstitu- 
tionen i og for sig lan anses for at 
være et saa naturligt og selvstrevet 
Led i enbvek Kittesorfatning at dens 

Jndsorelse tan anbesales, ogsaa uden 
at der samtidig foteligger et udarbej- 
det Forslag til en Fokfatningslov for 
Folkekirken. Med Hensyn til disse 
Soørgsmaal kan Ministetiet ikte und- 
lade at fremhckve som sin Mening, at 
det itte blot maa anse Tiden for nu at 
oæte kommen til denne Sags Gennem- 
sorelse, men at man endog vil anse det 
for at kunne blive siæbnesvangert for 
Foltekitten, om den Lejlighed, der sor- 
mentlig nu haveö til at faa Sagen gen- 
nemfott paa en saa lempelig Maade, 
som Fotslaget tilsigtee, itte benyttes. 
Man tan i saa Oenseende tiltraede den 
i vedtomrnende Folketingsudvalgs Be- 
tænlning af Flettallet stemsatte Ub- 
talelse om, at det maa anses sin en 

uomgængelig Nsdvendighed at der gi- 
ves Besoltningen Jndflndelse paa Fol- 
leliklens Styrelsez men naar det sam- 
me Flertal detncest udtalet, at det hav- 
de gerne set, at Forslaget haode taget 
Sigte oaa at give Besolkningen stprre 
Jndflydelse end soreslaaet, lan man it- 
te undlade overfot denne Betænkning 
at stemhæve Betndningen af, at der, 
forinden der strides videre, gennem en 

Ordning som den foteslaaede oed Ind- 
førelsen as Menighedsraadene, op- 
naas en Organisation as Menigbedet- 
ne, der got det muligt for disse at la- 
de detes Rost høre under Behandlin- 
gen as Spøtgsmaalet om Organisa- 
tionens videke Udvikling, boilten man 

Vanskeligt lan tænle sig vil eller bar 
fotegaa oaa anden Maade, end at Me- 
nighedsraadene altid vil komme til at 
danne Basis for enhoer Organisation. 
Foruden disse Hovedspprgsmaal giver 

sdestedfundne Forhandlinger om Lod- 
)forslaget om Menighedsraad iøvrigi 
lsærlig Anledning til Drsstelse af 
HValgretsbetingelserne — bekundet 
Jscerlig Jndholdet af de Erklæringer, 
der stal afgives henholdsvis af dem, 
ider ønsiet at udøve deres Valgret, og 
sas dem, der skal tiltrcede et paa dem 
faldet Valg — endvidere Valgotdnin- 
gen og Ordningen af Fotholdet mellem 
Præsten og Menighedöraadet samt 
Menighedsraadets Funktionet, og bet- 
under sætlig Ordningen as Pkæsteval- 
get ved Menighedstaadets Mellem- 
komsi. 

Ema MchäeIFifäkM 
Lang Tjenestr. At man vg- 

faa i vor feperatistifte Tid tan mode 
Etsempler paa det solide Tjenestefor- 
hold, der fotdum var saa almindeligt 
paa Landet, har Husmand Peder Han- 
sen, Kirteværløse, givet et sjaeldent 
fmutt Vidnesbyrd om, idet han i For- 
aaret har tjent uafbrudt i 72 Aar paa 
den samme Gaatd. Han tiltraadte t 

Fl. »Frederitsborg Amtsav.« Time- 
ften i sit 9. Aar, og trods sine 81 Aar 
tager han endnu et godt Tag med i Ar- 
bejdet paa Gaarden. En Ssn af gam- 
le Peder Hausen har tjent i 36 Aar 
vaa samme Gaard som Faderen, og 
synes saaledes at ville fortsætte den 
gode Tradition. 

Forleden holdt den gamle Herberg- 
Intanb Diamantbryllup, og Beboerne 

,benyttede da Lejligheden til at skge ham j 
Tat for de mange Aars Trosiab, thet 
han dels modtog en stsrre Pengegave 
og dels hcedredes ved et Festmaaltid,; 
hvori der deltog 115 Personen »j« l 

MotKeHHjortshøj.»Aa1-h. 
Stiftgtid.« festgek: 

Bebperne satte-: nu alle deres Haab 
jttl til Underspgelfesrptnmission, og de 
’venter med Lcengsel paa, at Juftttk 
mintfteren stal nedfætte en saadan. 

Da dette imidlerttd endnu ikte er 

stet, vil Justitsmtntsteren heller nceppe 
tage Jnitiativet bertil af.sig selv, ligei 
fom man vel nceppe tør vente, at den 
tonftttuerende Herredsfoged Bay vil 
andrage derorn, efter at han nu hat 
tumlet med denne frygtelige Sag i 18 
Dage. , 

Der er dertmod et Mit-del for Be- 
boerne t Hjortshsj og Heöselballe, sont 
temmeltg sirtert vil stasse dem dereg 
Ønste opfyldt, og det er, at der fra 
samtlige Beboere indfendes et Andra- 
gende til Justitsministeren om at faa 
en Unbersøgelsestommtssion net-sat. 

— J »Randers Amtöav.« strtves: 
Medens der her i Herredet itke endnu 

foreligger noget nyt om Morddramaet, 
har Øvtigheden i forstellige Nah-din- 
riädiktioner stadtg dereg ,,gamle Be- 
kendte« t Ertndrtng. Politiet i Ham- 
mel har saaledeg anholdt en Zitte- 
handler fra Aarhuz, Ostar Mslley 
svm har et start Synderegisier, og da 

han har til Baue at vtlle spille ovale- 

gen overfor Politiet, er det tlle saa 
fert, at man bar et godt Øje til ham. 
J Fjor var han anholdt fom mistcenkt 
for et Tyvert t Gransletz men man 

maatte lade ham lsbe as Mangel paa 

s— 

Basis-. Nu er han attet anholdt, den- 
ne Gang sont mistæntt for Dienst-vi- 
motdet. Han tun nemlig itke gste 
Rede for, hvor han hat opholdt sig paa 
den Tid, da dette stete, og da han er 

genkendt som en Person« der ofte hat 
huseret det paa Egnen, et han bleven 
mistænkt. J Gaar var Birkedommek 
Ktarup og Fuldmckgtigen med Fan- 
gen, der var under behotig Bevogtning, 
.i Hjoktshsj for at se paa Lokalitetet- 
jne, men der kom dog ikke noget ud af 
denne Reise. 

Summe Tag strives i »Viborg 
Stiftstidende«: 

Det herværende Politi«fortsættet 
Undetspgelsen i Anledning af den an- 

holdte Kvinde, men, som det synes, er 

det forbundet med store Vanstelighedet 
at faa konstateret, hvot hun hat veret 

paa Motddagen den 16. Maj. Fade- 
den mentes det at væte godtgjott, at 

hun den 16. om Motgenen Kl. 9 dar 

set i Labing, ca. 22 Mil fta Pieris- 
h-j, hvad der gjorde hendes Nerve- 
relse der ved Middagstide, da Motdet 
blev begaaet, lidet sandsynlig. Denne 
Eftettetning on1 hendes Ophold i La- 
bing nævnte Morgen synes nu at væte 

urigtig, og hendes Spor paa Mord- 
dagen et fremdeles tabt. 

—— Den volske Kvinde, der et blevet 

Hanholdt i Biborg fom mistcenkt for 
;Mordet i Hjortshoj, kan, efter hvad der 
nu oplyses, ikke vcere den styldige, da 

»det -fra fotskellige Sidet samftemmen- 
de et bleven ovlnft, at hun Morddagen 
paa den Tid Misgerningen er svet, be- 

fandt sig flere Mil Versta. 
En blodplettet Barberkniv er det- 

imod i det sidsie Par Tage kommen 
paa Tale fom det eventuelle Mordvaa- 
ben. Proprietær Kaftrup paa Kost- 
gaard hat i Folge ,,Aarb. Stiftstid.« 
forleden fundet den i sin Lade, flængt 
hen til en Side. Den san selvsplgelig 
have veret Mordvaabnet, og nu, da 
ellets alle Spot snnes at tabe sig, er 

det jo not vætd at anders-ge, hvotfka 
denne Barberiniv stammer. 

—- 

BergHMinde En Minde- 
ftpite for afoode Folletingsmand C 
Berg sial aislores paa Bovbjerg Min- 
destvtien rejses af Venstrerncend i Lem- 
vigtrebsen Bovbjerg ligger i Reiche- 

den af Bergs Fodegaard. i 
Dræbt ved Vaadeskuins 

Zmedesvend Henrii Christensen, somJ 
var paa Raagejagt i Gudenaa-Engene, 
oilde lægge sin Bøsse ned i Banden, da 
Etuddet gik af. Han bliv kamt i Bry- 
stet, Hagl trcrngte ind i Lungerne. 
Hans to Kammerater roede hurtigt 
hjern og bragie ham paa Sygehufet, 
hvor han dpde efier et Par Timers 
Forl-b. 

Den iorfvundrge Dyrlcege 
Simonfen i Nudtsbing er nu funden 
som Lig i Rudløbing spndre Hann. 
Der foreligger i Folge de lokale Blade 
uivivlsomt ei Ulyktestilfældr. 

Ulyiiestilfceldr. Fyrbøder 
Weiss ved Statsbanerne bleo overiort 
as Toget ved Sialborg Krydsnings- 
plads og blev bragt til Amtssngebuseik 
i Aarborg. Der er tun lidet Haab omT 
at redde hans Liv. Han er hjemrnen 
hsrende i Aalborg. I 

— Forleden SIndag forulyttede 
Gaardejer Peder Pedersen ved Trut- 
ning i en Brei tcet ved Randers Fjord. 
Den afdsde, der var 71 Aar gammel, 
par ude at je til en Baad; han antageö 
ai have faaei Oderballance og derved 
vcere faldei i VandeL "···’-"«;,·-, i» l 'D- 

.«s«0- q— 

Resultka baa Hessek 
ø e" ti. Fra den bekendie MenageriejerJ 
Hagenbech i Hamborg aniom i Fl.T 
»Nordfjcelland« forleden pr. Bane til 
Frederikgværk 4 Kasse-: med Kængusj 
ruer. Dyrene, der er tobt af Doij- 
gerrnesier Holfiein- Nathiou, Obder 
bekorbredeö videre til Hesselpem hvor 
de foreisbig vii iornrne til at ligge paa 
Landet i Sommer. 

Forsvundet sporlps i 
S t o r b y e n. En 76-aarig Land- 

«mand, Hans Wollen-reiste i Fl. ,,Aarh. 
JAmtstid.« for nogen Tid siden til 
’Ksbenhavn fra Randets. Man ved 
ogsaa, at han er anlommet til Hoppch- 
ftaden, men hans derværende Familie 
har intet set til ham. Da han havde 
en fisrre Sum Penge bog sig, er det 
ikke usandsynligi, at der ligger en For- 
brydelfe bag hans Forsvinden. 

Videnskabelig Udmæv 
ke ls e Vidensiabelig Medhjælpee 

Ived zoologist Museurns tredie Asde- 
-ling i Kobenhavn Dr. phil. H. J. 
hausen er bleven valgi til Medlem af 
det yderst eksklusive engelste Selskab 
»The Linnean Society«, som tun ap- 
tager 20 udenlandste Medlemmer, 
fordelie over Buben. 

Sprunget over Bord. Kort 
efter at AarhusiDarnperen «Zampa« 
forleden Formiddag havde forladi 
Kalundborii, sprang en -yngre Later, 
Jakob Jensen, Soinninge, over Bord 

og dtulnede. Det formodes, at han 
hat gjoct del i et Anfald af Sind-Isar- 
virring. Dampeten stoppede strals 
op, og en Baad sattes ud, men det lyk- 
ledes ikke at sinde ham. 

Fee le og R i s. Kolding Latin- 
og Realsiole haöde fotleben sin aatlige 
Majfeft, da Elever og Laute og det 

hele var i Sloven. Da Toget var 

lommet tilbage fta Sie-den« belesset 
med grpnne Greue, og var kommen 

»ind i Stolegaardem sindetbrpd Rek- 

Jtor Georg Braun Risene og Feklekne, 
Yidet han fremsagde folgende gammel- 
’dags Digt af Sigurd Müller, Stolens 
tidligere Rette-n 

Saa btyde vi sonder det starpe Ris. 

I O I 

Med Fceklen gaat det paa samme Vis. 

I f I 

lKommet nætmet, J Peblinget, store 
» Smaa, 
Lucl Lynene op oc acte der paa. 
Nase Ris og Fcetle wi sonder btyde, J 
Saa weed J well, hvad det stall betyde,I 
AttHugg og Nevlingek, Gtaad og 

tudhen 
Wi helft paa Schalen vill vcete for 

uden, 
Men hvis som noghen der vaa will 

llage 
Og ynfke Fætle og Riis tilbaghe, 
Full well han land da sin wilje fau, 
End er Der fleke, hvor de lomme frem. 

Dog vilde Reltor Braun lage Af- 
ftand fra de sidfte site Linien mebdeler 

»Kolding Follebl.« Ferle og Ris var 

nu lun Symboler paa den usle Tid 
i daan Sloleliv, da Latin og Prngl 
fortrcengfe Modersmaalet og Slolens 
gode Llantx 

En fortrcesfelia Opfin- 
d e l s e. »Helsingør ARE-« meddelee: 
Cnlletyveriekne florerer jo nu livligere 
end nagen Sinde far; daglia sorfvin- 
der der Masliner, og Invene gaar itle 
af Vejen for Ziklerhedskæder, Laase 
o« s b, —- alt forstaar de sont Regel 
at faa Bugt med. -- « - 

Dei vil derfok i disfe usitre Tider 
glcede alle Enklistek, at der foenylig 
er ajort en dankt Lpsindelse; som, naar 

Entlistetne faar anstafset den, umn- 

1igast det at boktsøre Masiinet, der et 

andres Eiendom. Det et Oliemsllek 
Carl Petersen paa Taarnhsj ved Hel- 
singor, der bar tonsttueret en Laa5, 
sont er patenteret baade her i Landet 
og i Udlandet og alle Vegne hat dun- 
det meaet Bisald. Den nne Laas er 

meget belvemmere end de hidtil lendte 
Sillerhedsmidler5 den anbringes paa 
Etnrets Rot, man ttylker paa en 

Knop, og Cyklen er laaset as paa en 

saadan Maade, at det er gansle umn- 

ligt sot uvedlommende ——" i dette Til- 
sælde de Herter Tyve —- at bringe den 
bott, naar man da ikie absolut better 
den. 

En Kirketloltr. Til den nne 
St. Peders Kikke i Randets har Ju- 
stitstsctd Josephsen stænket en as Klot- 
testpbek Andersen i Aarhus stsbt Kit- 
kellokte, sont nu et bleven ophcengt paa 
sin Plads. Estet Giverens Ønsle bas- 
rer den folgende Jndsttistt 

Med Malmets Klang til Male 
Jeg taaber i Guds Navm 
Vaagn op as Sonne, Sjælri 
Fly til Jer Frelsets Favnl 

«- am - 

Om en Damptrawler, der 
sorleden sangedeö ud for Harbopre og 
dekestee indbragtes til Esbjerg, med- 
deler »Esbjerg Avis«: Totdedobaa- 
den »Makrelen« observerede Ttawle- 
ten »Sabrina« 2 Kvarttnil sea Land 
ud sor Agaer. »Malrelen« satte Far- 
ten op til 18 Mll i Vagten og tag nu 

»Sabklna« paa ferst Getning, nein- 

lig Medeng den trawledr. En Osiicer 
og en Mand sattes om Bord paa Pri- 
sen, og nu git Farten mod Esbjeeg, 
»Sabrina« kunde itke gaa hurtig, da 
den var suldlaslet med 250 Kutve Fist, 
hvoriblandt dee flal viere en Del Tun- 
ge og Pighvar. Det var"no! det sidste 
Tret, man vilde -gske med Trawlen 
soe denne Sinde, sorinden »Sabrina« 
git til England. Det Fisiedtaei ko- 
stede 10—11,000 Kr. 

Neste Middag var ,,Sabrina«s; 
Kaptajn i Retten. Baden blev paas 
52000 Kr. Lasten, 25,000 Bund, ogs 
lTeawlen lonsisterede3. 

Den engelsle Kaptafn gtaed i Ret- 
ten. Han mister jo sm Stilling. 

Kanonbaaden »Gr-nsund« hat til 
Esbjerg indbragt Ttawleren »Jena- 
ba« as Hull, som var teussen sistende 
paa danst Ssterritoriunn 

Den anholdte Ttawlet, hvis Navn 
er »Janobia«, bar en Fangst paa 1.0,- 
000 Pund Fisl om Bord. Anholdel- 
sen stete ved Thyborsn. Lamms-au- 
den ,,Grsnsund« tras Astenen fotud 
en anden engelst Damptrawlet paa 
dansk Ssterritorium, men den slap 
med en Advatsei. 

Trawleten blev idsmt en Bsde paa« 
2000 Kr. og Tab as Trawl og Fangst.’ 

-—.»..-. -----—.-—H—-—- —- —-- sp— -.--,...- -..—.--— 

Hiertcvaukcui 
ler ellek ukegelmasssigt Hiertislag et et 

Tegn paa at, Nerverne eller errte 
mustlemcs er ioage. En lcengesottiat 
Evaghed fomaksager Misdannelie og 
organiss Sugdonn Hvts Tms Hier- 
teo Bevægelfe er frag, got den stcrrL 
Vng ev Musklerne og smktNervekne 
med det stotfte of alle Lægemtdlm Dr. 
Mifes« Heim Eure. 

»Im mindsxe Ilnsmngilse euer Or- 
bidselse bcvnkede at mi: Hutte bonI-de 

og damals-, og Ieg havve Ilnsald as Use, 
imme og Hjettebanketr Tre Flasker 

as Tr. Wink Heim Eure hin-red« mig 
for alle fis-se thfmrrelisr og Ioide nng 
mik- Mts.3. A. Hokus 

Unret Sandnsm Lhio 

1-)1"· Ilil(-s« 

Heart Curc 
beroliger det newose Hinte, keguleker 
bets Elag og bnggek op bete Entke, 
om intet ander tan. Sælges as Apo- 
thecere under Garanti. 

Dr. ANY Medical Co» EUMAMJ MO- 

kcse sp- -Å 
cskslssus siij 

IIIan siul sengt-, No. sosAsls 
Zu III Tit-oh litt-. Ovid 17821212, 
spleueliå fes-»ou- smj Ist-min- olouh 
Uno- thkoakhout with Libyen-. but-is 
sonnt-m but hat-k- smt tout-k- ou 
Zum. Saus-tout 10 you-. Ieicht 
475 DO- Only 022 90. Palasts-Co entd. 
holst-o- ptyshli OTOO I, month, no tatst- 
sst. smppoct maydtstoly on soc-lot et 
sQOO out- pcymevr. Wo tkast bot-est 
peopli los-Lock L- IU puts cis th- Wort-L 
Cul- fltscoan«- O1.50 on Inn-h kais-U 
Ists-us- 01.25 tot ssch 600 aus-. sind 
tot Ins Only-oh but thss ts the tust- 
ist but-u- ovq csksksch Wo titu- to 
Sollt-how llutwla Nstimul M 

cMllW « WUMTUIINS · co- 
M o 150 tut st. tout-. Ist 

Einmal Smerm 
Itzt-I trinkt-. u. M. 

Mk- flden Ist e U- fes has s Isl- sau- 
sedl ge sen-am sc ca voret Insel-os- 
fls, o- eq bat äs Inst-IF Samt- l opf- 
tetnt, vsgen syu es umso Ins-sei 
is et besserm-II m ende samt-I Ist-ves- 
I L etsi sidste Maus-d bar es Lag-»Ist 
of thus« os »Ich-Uns las Vksssth, 
s es discover-nett sann-du« IeasWtI ade- 
M o- t saq as mas- t. sk- I I i e di v II. 

Ovad Bærd hat Livet for en Lom- 
de, fom liver paa samme Munde sont 
Manni- TavitzP Dog et der Tusindet 
as Kvtndey sont udholdek fanden fuss- 

tells-starrt- hver Manard udeu Ma- 
ge. vis De et m as Dem, inster 
di at sige, at demn sammt 

Ilskdsctsplll 
vll staer dem varig Lindring. Leb 
det vers Dere- Trsft, at en Millio- 
Kvlnder er bleven fuldftændlg tutmt 
ei »Win- of Tardui.« Disse Minder 
led as holt-floh uregelmæsstq Rent- 
uinz hovedpine, Nygværi og IIku 
Ruder-Wet- Mztne of Takt-ni« stand- 
fet at fanden Smerte. sit-b en Dol- 
lar-Flasti »Bitte of Cardia-« strax oq 
sog den l Djemmets Lønlighed. 

fass-fide paid ou Skkmek Its-, Iaed 
D wenn is Symptomen tll Wortes-Id- 
ol o derart-ein « Chanuooqa Immu- 
co., Weshtessk 

J den vanlle Koloni paa »Soo« Baues 

IWARD cOUNTY- 
NORD DAKOTA— 

Omtrent 1000 Dunste hat taget 
Land i denne Koloni, udvalgt af stir- 
Tlefatnfundeis Komite, vg af disse hat 
«alletede de fleste bosat sig det. Eitan 
tun der fang godt Land til »Deine- 

istead« der. 
B i l l i gt Stovland i Wisconsin, 

Imed udmcerlet Jord og tigeligt Band. 
·Det bedste natutlige Græsland i Ame- 
-tila, sætlig stillet til Mejetidrift P- 
lvelsont til almindeligt Agetbtug. 
; En ny Bane er bygget til det store, 
gamle danste Settletnent vmltins 
Luci, Poll County, Wisconsin- her 
tan endnu faaeslmeget, godt Land bil- 
ligt; beliggende ncerved Milch Stolet, 

jMejetier og gode Bele. 
Lade Jernbaneptiser til Lands-gete. 

Striv eftet Landlort og illusitetede 
lFortlaringet til 
« 

D. w. engsten-us 
Land and lmlustrial Agsnt «ss-0" Ky. 

Minneaoolis. blink- 

ltedsl for ---i" 
..-.. lnclvolclene. 
Ovii de llke bat en kegeln-Uns lnnd All-sing Mk 

Van, etDe M elle: vn bllus txt. Held Maue- l 
Orde- oq vckk k- heftig-elende Mtdlek ellet III- 
ttge Bill-erlange. Den let-elle, bedlte Monden 
holde Sattel-net tent pa( ek at We 

OANDY 
OATHARTIO 

splz dem ligesom candy. 
swltqr. nieste-In smqu qodt gsk Int. 

Same- tkte. iq tmaetaqet ltle Eise-te e et Idol-e. 
10,I« es 50 eu. see Vot. Stils ettee fn Ost-select- 
ntug vq en lille da psi Ssndtieti Ade-teile 
Oft-tunc Its-sem- oo.. ousokoo Ill» New von-. 

His- flold Blodet rent. ig- 

Nervøfe Mæudl ! 
I 

! 
i Ums-m at et Date Ieeept lendes lett 

I 

I 

til alle spat namqu til Iclp Ju- 
CU O. O. D.- in en Iedte a dumme-. 

Les des-ne tøtti tll clatl 

l Form-NO nun ltlk med ttvnliallsete, der lnlbntek 
D »f« Recept« sont rollt-mail iok dc knansn tstnlle de 
s lanneltatkeldinqe lot at kunnt- lmnnrre dem del-es 

l Alean smz bat en tote sen-I, ovlttrven at en 

l due-im Kandtnamfl Ue e. Im erholdt den nndrk et Be- 
loq I lttamlrlnnreh oq et friqjorbe mtcxlnlbftttndla tm 

l splgeme at ungdomtnelig lllokltand, aqionu We we- 
I dont-eh Bank-trug daaklig rttlvtltntelle, tobt Mand- 

dom. chslagenned o« i s» bouan ten led t flete Aar, 
eltek at leg ltet i Londet baode botlllslet Entweder at 
Tolle-re- paa Epecialtfter. Vorn-. Innltnttec oq andre 
Botetnidler til ingcn Ratte. bitter at mnnge andre, 
der tot-gebet tun-de vrsvet alt mnlsgt, oglao et biet-ne 
txknlpne vest- deste LæqetniddeL belluttede qu at Meloe 
andre: oa Inflndet at Unverstand over alt 1 dette 
Land er levente Blutes tsm dette Laaemlddele verdi- 
lulde til-entladen qu lendek Ilsttilt at denne meer- 

leltge Rest-m tilliae med llere cvlnssninqck alreles 

yklt til alle· der heb-de set o lkkive til mig. le lan 
qa den «udlnldt med tin e etoftnmg pag et qodt 

Umstel. Fol- nnt Bett-m oelanget leg zor, naat te 
et hell-redet Und» innen ctnltttndlgltrdrt loclan er 

l teq more end denn- lillr Sum, oq Te betuler den I le, 
lpcend te et tuldltcendiq lunlven oa lan vntdeke den 

( Iteneltr. Im hat matt Tem. stont i cu. at Rerevten 
oq cvlnenm eine lendes leit, oq Te link intet at be- 
tale,« isteno e er hell-reden m da Inn W Ce-!to. 

Mm er den weite Iste staustnavtye Recept, der 
lalbvdee tVladenr. Tau Ten- iAat or tlvalialdcte, 
der lallsudee «·ti stetem-« ellee »He ssesvetnednlues 
lom Lotsen-ad tot Moll-IV knen kostbare Lebend-lin- 
et ellels for at tnnne iende Medtetn c. () l).. tom 
e qldkm hat belltlt Tale Vantpneet trank-net den 

time band stdtte Tollen lee ad band Lidelle og stelqu 
band sdnells til andre liae lau lamvittia edel-le- 
cm te llrcv til nogen at diese og blets non-et, vier 
ille bange tot at lltive til mig. Jeq er innen Damm-q- 
Insqet og hat innen »Echeme« at noqet Stan tot It 
tun-Je Im Den-te eller paotvinqe kein Medicin, lotn 
Dellle vll ove. Ell-it- strqts, oq Te ital finde,at 
tlle alle eke Heda-gere. Adresse: 

c- E« BENTSON, Bot 732, Ghicism M. 

vERDIPULDkg sALvIL 
.SZ llcttpu so to 

bkusuvnzslljstcsok list-I kpu nun- 

swiges ho- 
0 L sk N. 
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IDKIS 2sc. 

Pa- Olssas sglvo or ndmctleet tot 
stund-Ist bylder. qsmle Hut. www-. 
skjægsoky sent-o brystvokter »F alle In- 

clto lind-Melome 
Tll enhvetx som indscnder 25 centsJ 

Erim-erkenn vil vi sende Sah-en trit. 

----.·.-- «- « s-- 

« ,,s-s«z«1, J,1’- h-«:-.l- 
«-· « « « 

«- 

NWANT--1!M1,.3!stnlln« 
Ha Maria-thun- .:. tu ul qms 
Hm lust: fix :- -(:- :c annssjimfsst 
ul IN ish- --.s-n» UW lI « Ums-T 
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.( Mrk IX«"·-·!s1ss.«-s«· Js m »k· 
kxhoxfmäjuxtnlydlih XI :; s 
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.- err In »Ur titsan-Its with-, 
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K
- ann-Lohnka llx m Ins-oh sur-h 

-1 J« h:s!r«1nbnmsrksstJmNeu 
tltts nkrl Pug- Msdallw m Pisa-J 

Hur-EttleIst-,q«1rum«-!I·-«.’lk11«.-I(«1r 
terickt VIWehulslkbncZhissiinimm 
NlINII VI Nilus-'- ?!In1s, LUHN ch 
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klas, Ist- lum soc-I Iso styxcsd b klkkixkulposaw cl l II onst 

Mino-wo- Ma set co. 
’ · 

26 lob-I st» er fort. Wort-. cis-asso- I. l- 
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