
Danmarh. 
EtHIjstole-ogsoldater- 

hj e m paatænteg vorettet i Mannen 
Der er for nogen Tid siDen holot et 

forberedende Mode i Næftoeo orn Sa- 

gen mellern nogle af Lmegnenö Prie- 
ster og entelte af Næstoed an Vorgese. 
Efter Pinse vil der blive holdt et of- 
fentligt Mode om Sagen. 

Mand helt igennem· Ved 
en festlig Lejlighed i Znofjælland, hvor 
Prins Christian var til Stehe, ben- 
vendte han sig til en Mand, Ver bar 
Vaabenbrødrenes Embleni paa Brysiet, 
rned Vet Spørgsmaah 

»Er De Dannebrogsmand?« 
»Na- men Trceskomand!« spa- 

rede Monden betuttet. 

Tipoldemor fom Fanden 
Jordeinoderen i Glarnsbjerg paa Fyen» 
der er nogle og sirs, holdt i forrige Ugei 
et af sin Datterdatters Born over 

Daaben. Barnets Bedftemooer ,,holdt 
Huen«, og Barnets Moder var ogsaa 
ncerværende, faa Familien var tilftede 
i 4 Slægtled. 

Hospitalg Manalen Et 
i Kobenhaons Kommunalbeftyrelse 
nedfat Udoala hat i Hooediaaen til- 
traadt et Forflaa af Magistraten om 

at give Trefundghofpiialer en Wyde- 
lig Udvidelse J de fenere Aar er 

Manglen paa Hofoitalzplads bleven 
mere og mere følelig, faa man har 
maattet henoise en stor Mængde Pa- 
tienter fra Kommunehospiialet og 
Blcadamshospitalet til Trefundåboi 
spitalet, sont deroed liaeledes er bleoen 
over-sollst 

Udoidelfen vil medfore en Beton- 
nina af mindst Sfisj,ts,d0() Kr. 

Jorden kunnt. To Identi- 
borgere Tanolæge Rjær og th. Ho- 
telejer Wanda,, afrejste.. 9 Januar fra 
Svendborg paa en Lystrejse Jorden 
rundt. Fredag den 2. Maj vendte de 
tilbage efter at have fuldenot deres 
Klode-Tourne i 120 Dage. 

Et nht Venftre i Kot-en- 
ha v n. Bladet ,,København« slriver, 
at der nu er ved at danne sig et nyt 
Venstre i Hovedftaden, et Venftre, der 
staar frit og uafhcengigt af Socialde- 
motratiet. 

Den onde Samoittighed. 
For ca. 14 Aar siden blev Fattiglægen 
paa Nsrrebro tilkaldt af en Arbede- 
mand Christian Jenfens Hustrm hen- 
des to Maaneder gamle Barn var 

pludselig ded. Lcegen lonftaterede at 
Barnet havde haft Krampe, og at det 
maatte vcere dsd i et saadant Anfald. 

Moderen var utrsstelig, og Jensen 
seilv var ogfaa tilshneladende meget 
bedrsvei. Deres Sorg saa saa natur- 
lig og utunstlet»ud, at ingen havde 
fjernefte Mistanke orn, at Barnet var 

myrdet, og at det var Faderen, der i 
Konens Fravcerelse fra Hjemmet havde 
ombragt det for at slippe for at erncere 

det. 
Nu —- 14 Aar efter — har Morde- 

ren meldt sig til Politiet for at blive 
befrietfor de frygtelige Samvittig- 
hedslvaler, som Ustandselig har for- 
fulgt harn. J de over harn ved 4de 
Krimineltammer afholdte Forli-r for- 
klarede han, at han ncesten ikke har haft 
et roligt Øjeblit fra det Minut, da 
han lagde sin Haand omkring sit verr- 

gelsse Barns Hals og tvalte det. 
Moderens Sorg over Barnets Død 

for-gebe yderligere hans Uro, og stsnt 
hun aldrig et Sekund havde hatn mis- 
tænkt, udvitlede der sig efterhaanden 
mellem Ægtefeellerne et meget spandt 
Forhold, der yderligere for-gedes ved 
at de led Nsd. Marthen havde fom 
Regel itke Arbejde, og naar han tjente 
noget, brugte han Stsrstedelen af 
Pengene til Drit for at berolige sin 
onde Samvittighed. Overalt saa han 
Politiet og Forbrydere, og naar han 
sit Dilirium, hvoraf han hhppig led, 
korn Lyften til at flaa ihjel op i ham. 

Ved Opbydelse af alle sine Kræfter 
lylledes det ham endelig i et roligt 
Dieblit at naa pp til Polititamret, 
hvvr han betendte fm Spuk-. Kosten 
havde forkængst forladt ham og havde 
taget betet endet Barn med sig. 

Windretten kvsmte ham 12 Aars 

Wingert-av- —- 

Sitten stu Arrestation hat Jener 
Wust-i sin Fatning og No og op- 
ksri sig til Arreftopfynets udelte Til- 
frei-then 

DenfkbsteVeteranfrade 
subeltge Forsamltngers 
cis i Slaselse begrabedes forleden 
ists siwa Det er gamle Sto- 
.M Wes-. lvm i mange- meng- 
Ueme icwaqu 

M vatte«, t sing desha- STIMME-:- 
dispensiert saurer-miser- 
fWk Mut-, W d- 

om Sondageni en lejet holstenst Vogn 
tørte ud samtnen for at høre en as de 
twcndc But-sieh sotn Grev Holstem 
havde saaet ansat i Sydvestsjælland. 
Navnlig var P. A. Fenger i Slots- 
bjergby og Bojsen i Storpinge deres 
Sjælefsrgere. Megen Spot og For- 
sølgelse maatte de lide for deres Tros 
Stle og forst Grundloven as 1849 
stassede dem bedre Knar. Dersor blev 
garnle Sprensen ogsaa en ubetinget 
Frihedsmand til det sidste. Ogsaa sor 
sit Venstresind havde han dpjet Ubeha- 

igeligheder i den Tid, da det regnedes 
for ondt at vcere Venstremand i Sla- 

.gelse. Han sortalte gerne am gamle 
Tage og glemte itle i Alderdommen, 
hvad han havde nernmet i Ungdom- 
men. 

Ja, nu er de borte, hele denne Kreds, 
as hvilte de mest tendte var Snedter 
Thers, Væverne Jbsen og Sprensem 
Stomager lsenere Politiker) J. A. 
Hausen, Stomager Jbsen, Bogbinder 
Møller, Hattemager Lau, Smed Ja- 
cobsen, Glarmester Witthaus, Snedter 
Oler, Skrædder Mpller og muligvis 
flere. 

Tiden hat i adstillige Maader givet 
dem Oprejsning 

75 Aars Jubilceum. Vejle 
an og Amts Sparetasse fejrede nys 
sit 75 Aars Jubilceum. — Der var i 
den Anledning bortstæntet folgende 
Beloh: Understøttelsesforeningen for 
traengende jndste Landmænd 1000 Kr« 
Attieselstabet »Sondcr Omme Plan- 
tage« must Kr» Brystsygesanatoriet 
ved Beile Fiord 1000 Kr. og til Op- 
rettelse as en nn Kirte i Beile 1MO 
Kr. Deguden er der slæntet Bett-b 
fra Im Fir. og nedefter til forstellige 
andre Formaal, og endelia er Unber- 
ftøttelserne til Enterne i Evaretaisens 
Stiftelse bleven sorbøjede· 

Om Estermiddagen asholdtes en 

Festmiddag, i hvilten Jndenrigsmini- 
ster Enevold Zørensen vilde deltage. 

Hjortghøjmordei. Holfted 
Politi bar Forleden anholdt en tid- 
ligere strasset Person ved Navn Sp- 
rensen, som mistckntt for Hjortshsj- 
mordet. Sprensen er hjetnmehørende 
paa Adserbolgaard, hvorsra han var 

rømt den 30. April. J Tirsdags an- 

tom han igen dettil. Summe Dag 
havde han i Brsrup Kro glemt en Pak- 
te, og da Karlen derfor i LIrdags nah- 
nede den. fandtes der noget blodbe- 
stæntt Tøj i den. Politiet anstiller nu 

Undersøgelser om, hvor han hat op- 
holdt sig siden 30. April. 

—- lSenere Meddelelse). Den i 
Vejen anholdte Person, der var miss-4 
tcentt sor at staa i Forbindelse med 
Hjottshøjmordet, hat godtgjort sit Ali- 
bi. Blodet hidrørte sra et SlagsmaaL 

Nye Guldfund ved Aars. 
Den Mand fra Aats-Egnen, som for 
nogen Tid siden fandt et Par Guld- 
ringe, hat atter sundet Guld to Gange 
siden. Den ene Gang et Par Guld- 
msnter, og nu den sidste Gang en 
Guldmpnt og en Medaille. Det sor- 
tnes, at det sundnestammer sra Aare- 
ne 420——450 efter Kristi FsdseL og 
Monterne er romerstr. 

En And, der fløj fta Ring- 
tøbing til Berlin. Rings-hing 
er steget betydeligt i Selvagtelse i de 
sidste Dage, striver »Flensborg Avis«. 
Aarsagen hertil er, at der i «Berliner 
Tageblatt« hat ftaaet folgende Tele- 
gram: 

,,Bankier Kerlsen i Rings-hing er i 
Folge Telegram til »Tageblatt'« sor- 
svunden efter en Vetselgkeld paa 2 Mil- 
lioner Mark; han har medtaget en Del 
private Deposita til et Belsb af 1,- 
700,000 Krone-I 

Naturligvis er det en Kæmpeand, 
men det kildrer alligevel Rings-hingen- 
serne, at man use i den store Vetden 
trot, at der kan gstes en Vetselgæld 
paa to Millioner i Ringløbing 

Minister vg Rigsdags- 
mcend paa Reise. Ministeren 
sot de offentlige Arbejdere vtl samtnen 
med en Del Rigsdagsmoend og Sag- 
kyndige sotetage en Reise langs Vesi- 
tysten for at tage de forstellige Steder, 
hvor der er Tale am Havneanlæg i 
Øjesyn. Taten begyndte den 21. Ju- 
ni i Ribe, hvor samtlige Deltagere, 45 
i Tallet, m-dtes, hvoriblandt foruden 
Ministrene sindeö Generaldirektsr Teg- 
ner og Nordlien, Bandbygningsditeb 
ttt Otterstrttm Jngenisr Hummel og 
Fuldmoegtig E. Lerche. 

Ulyttegttlsceldr. Forleden 
Asten blev et 2 Aars Bern, Datter as 
Arbejdsmand Jensen, Thotsgade 63 
i Odense, pas Djtrnet as Mtddelfatt 
Landevej og Bandvceettvej der t Byeeh 
overtsrt as en Urbejdivogn san uheli 
dist, at Diden strakt paafnlgtr. Bog- 
nen, der ttlhsrte den steher Wehe-Id- 
ler, tietet af dennes Mattge Sm. 

Detdynei heldtgvts, sein m denne ee 

III IM t Ulytlenz hcn ksrte tun 
W tm es stal have varstoet det 

leseøe seien, der besserte bar veret 

.—1 

altfor lille til at lunne tage sig i 
Vare. 

Mindesmærtet for Anders 
Sørensen Vedel er i Fl. »Ribe 
Stiftstid.« nu dpstillet paa sin Plads 
i Anlaget ved Jerndanen, hvor der 
kun mangler noget Planerings- og 
Plantningsardejde, for at alt tan veere 

parat til Afsløringen i Juni. —- 

Mindesmcertet iager sig sortrcesseligt 
ud, og Kunftneren —- Billeddugger 
Poulsen —- har vceret ualmindelig hel- 
dig i Løsningen as den ham stillede 
Opgave. En Broncebuste viser Vedels 
traftige, karalteriitisle Hoved i den 
tendte Stindhue og Pibetrave, hans 
myndige Trcel er helt igennem gewi- 
get nied sitter og sin Kunst, og hvad en- 

ten man gaar i Detaillerne eller holder 
Jsig til Totalindtrnttet, bliver det ester 
Bladets Mening lun Ros tilovers sor 
dette Arbejde. 

Busten hviler paa en graa Granit- 
sotlel: umiddelbart under Busten læses 
Navnet 

Anders Zorensen Wedel 

Der under sindes indsat et BronceO 
relies, der diser os- 

Den unge Bedel hos den gamle Kans- 
ler Johan Frii5. 

Laengere nede daa Sollelstenen er 

indsat et andet Relief, der forestiller 
Vedels Bomcerle faaledes, som det i sin 
Tid sandtes indsat oder Jndgangen til 
hanå Bdlia paa Lilliebjeraet; det be- 
staa af en Cirlel, i lwillen er indslreven 
en Trelant, der atter er delt i tre Fel- 
ter: i det ene af digse fes et brendende 
Alter, i det and-et en Urt, og i det 
tredie en Ring i Form as en Slange, 
der bider sia i Halen 

Paa Monumente-L venitre Side 
staat: 

Født Fi. November 1542 i Vejlr. 
Paa den dojre Side er indsat: 

Dod den Is. Februar Mis, 

og paa Bagsiden af Monumentet er en- 

delig andragt det sidste Vers as Niels 
EbbesensWisen i Grundtdias Gengi- 
velse: 

Krist signe hver god Dannesvend, 
Soni Baade med Mund og Hand 
Uden Stæmt og Tant, nied Zlid og 

Tro 
Vil tjene sit Fadreland· 

De standinavisle Krigs- 
sa n g e r paa St. Helena har, strides 
der sra Kobenhavn til »Flensb. Av.«, 
to Gange indsendt Ansøgning til det 
engelsle Krigsministerium orn Ftigi- 
velse sra Fangenstabet paa Betingelse 
as, at de edeligt sorpligter sig til itte 
at vende tilbage til Sydasrita saa 
lange Krigen staar paa. Men begge 
Gange hat de saaet Afslag paa der-es 
Anssgning. 

Ei tredie Forssg har de sornylig 
gjort gennem de nordiste Landes Uden- 
rigsministerier, inen ogsaa dette For- 
spg er strandet paa den britisle Rege- 
rings bestemte Modstand. England vil 
tun gsre en scerlig Undtagelse sra Reg- 
len, hedder det i Asslaget, hvis en 

Krigsfange er alvorlig syg, men hel- 
digvis befindet Standinaverne sig for- 
trcesseligt. 

GavesraH5.Maj.K-Ingen. 
Forleden strev en Dame i Kerteminde 
til »Darnernes Blad« en Biograsi as 
en gammel Kertemindelvinde, Marie 
Jespers, i Anledning as dennes 84- 
Aars Fsdselsdag, Biograsien var led- 
saget as et Billede as den gamle Kone 
med Fislerlurv paa Nyggen. Nu har, 
ester hvad der meddeles os, vedtoin- 
mende Dame fra Os. Maj. Kongen 
modtaget 25 Kr. soni Gave til den 
gainle Kvinde. 

Rigsdagsbessg i Sor- 
O m e g n. Ester Kultusminiiterens 
Jndbydelse til et Bessg paa Nordrup- 
lund og i Sors i Gaae deltog as Mi- 
nisteren, Krigsministeren, Finansini- 
nisteren og Jndenrigsministerem de fle- 
ste Medlemmer as Folletingets og 
Landstingets Finansudvalg soruden 
adstillige andre Rigsdagsmcend. Det 
sprud lagte Program blev nsjagtig 
sulgtz Deltagerne besaa med Interesse 
Bedristen paa Nordruplund og i So- 
rs Akademiet, Kirlen og Btolægningen 
i Fratergaarden, samt Pladsen, hvor 
den nye Kirlegaard stal anlægges. J 
Byen slagedes der sra alle offentlige og 
de sleste private Bygninger. Kl. Si 
sandt Festrnaaltidet paa Hotel Post- 
gaarden Sted. 

Gamanel Gradsten i nge 
Hirte. J Woge Kittes Sakristi er 
der i disse Dage under Gulvet sundet 
en interessant gammel Gravsten, som 
tut vil dltve asdeetlei. Stenen er i stn 
Tid nedlagt til Minde oin Botgmester 
Pedee Pedersen (f-dt1517, dsd 1595), 
en as de Wend, svm Kjge By dar me- 

get at tatle spr) samt ligeledep til 
Winde am hanc 2 hustrnet Minde- 
stenen er en teempeincessi Sandsten, 
as daa den et udhugget Billeder t Le- 
geinssttttelse as nannte Bergmestee pg 

-——« 

hans 2 Hustruer, ligesom der ogsaa 
paa Stenen sindes en langere Ind- 
ftrift med Saltnevers samt Angivelse 
af vedlommendes Navne, Fsdfelsaar 
og Dødsanr m. m. 

Borgmester Peder Pedetsen nævnes 
ist-ge Bys Historie svm Stifter af be- 
tydelige Legater, der paa flere Maader 
toin Byen tilgode. Han gav sauledeö 
500 Rigsdaler til Opfsrelfen af et Ka- 
pel, 400 Rigsdalek til nge Latinstole, 
2800 Rigsdaler til et Legat for sat- 
tige i Kpge o. s. v. Nævnte Vorgan- 
ster var en rig Mand, men lod ogsaa 
den Krebs, hvori han havde sin Virt- 
somhed, nyde godt af fin Rigdom. Hnn 
var i Slcegt med Bistop Jesper Brock- 
tnand. Det var nævnte Borgmefters 
Dotter, Anne Pedersdatter (gift med 
Kpbmand Hans Bartster), der ned- 

-ssrev Bereiningen om »Es-ge Hugtors", 
efter hvilten Bereining Magister Joh« 

Brunsman siden strev sin notsom be- 
tendte Bog om samme Emne. 

Selvfølgelig vil Mindestenen over 
en for Byen i hin Tid saa betydeligi Mund herefter blive holdt i Ærr. For- 
svrigt er det et Held, at den hat veret 
dættet, da den san hat undgaaet at 
blive slidt som saa mange andre Grav- 
ftene, der ligger i Goldene i vore Kir- 
ter. 

En mærtelig Opdagelse 
bar de gjort ovre i Sakstsbing. For- 
leden miftede nemlig Damperen ,,Gold- 
borgland« to af sine Strueblade. Til 
ftørfte Forbavselfe stød Stibet mere 

Fort og brugte mindre Kul end for. 
Ved Forng hat det nu vist fig, at 
Skibet med tun 2 Strueblade tan for- 
øge Forten, og samtidig formindftes 
Kulforbruget med 25 pEt., og saa an- 

strenges Mastinen tilmed mindre, stri- 
ver »Naksk. Tid.« 

Dpd ved at styrte af Cyt- 
le n. En 29-aarig Pige, Mathilde 
Hansen, Dotter af Arbejdsmand P. 
Hausen i Faaborg, styrtede forleden 
med en Eytle paa Landevejen til Ve- 
fterhæsingr. Da Pigen, der tjente paa 
Dorthealund, ved tilstedetotnmen 
Hjælp blev bragt til Sengs, viste det 
sig, at hun i det voldsomme Fald havde 
vaadraget sig en Hjetnerystelfe, og faa 
Dage senkte dsde hun. 

Tet eugclste Kongepat. 
tJll. Familie-Journal ) 

Den Kroningsfest, som i denne Uge 
sinder Sted i Verdengbyen ved Them- 
fen, Storbritanniens Hovedstad, om- 

fattes med ftor Interesse af alle Na- 
tioner, men as ingen mere end den En- 
gelske, og dernceft den Danstr. Thi 
det er en danst Kvinde, født og baaret 
og opdraget ved Øresund, som staat 
ved den engelske Konges Side og sam- 
men med ham smyttes med Kongemag- 
tens historisie Regalier. 

Det engelsie Kongepar tan tun i 
hofft uegenlig Forstand kaldes ,,det 
unge«, begge er de et Stykte ud over 

Livets Middelalder, Haaret er graci- 
net og en ny Slægt er votset op orn- 

kring dem, medens de ventede paa at 
bestige den Trone, fom var deres loo- 
lige Arn Kong Edtvord kan i Folge 
Naturen-Z Orden tun imsdefe en for- 
holdsvis kort Regeringstid sammt-n- 
lignet med hans afdøde Moder-s. Kong 
Edtoard er fsdt den 9. November 1841 
og Dronning Alexandra den 3. De- 
cember 1844. Diet ligger derfor nær 

at antage, at ingen af dem i nogen 
særlig Grad bar higet efter at gen- 
nemgaa de langoarige og besvcerlige 
Ceretnonier, fom ledsager Kroningem 
saa meget mindre som de begge er frev- 
ne, ligefremme Personligheder med nd- 
præget »borgerlige« Tilbsjeligheder 
Men en Regerings Overtagelfe uden 
Kroning vilde for det konservative, 
Traditionerne hengivne engelsle Folt 
være omtrent uden Betydning, og der- 
for bojer de sig for, hvad der ikte godt 
tan undgaaes. 

Det engelste Kongepars Lio hat 
hidtil ille været Ptceget af store Begi- 
venheder. Kongen har som Trank-l- 
ger — Prins af Wales — aldtig søgt 
at trcenge sig ftem eller gore sin Jud- 
flydelse gceldende paa Statens Assærer. 
Hans Udprægede Tilbsjelighed for 
Sport optog Hovedmcengden af hans 
Tid og Interesse, og han famlede om 

sig en Krebs af ligesindede fra fortbl- 
lige Samfundsllasser, med hvem han 
omgitkes som Ligemaend Kun oed 
hsjtidelige Anledninger kom han frem 
for det FOU, som han med Ttden 
siulde herste over; men hans ligefrem- 
me, joviale Versen og hans aabne Ka- 
rakter gjorde ham populat, saaledes 
at han, da han besteg Tronen, msdteö 
af Befoltningenö Kerlighed han er 

tagen stor Begavelse, og hanö direkte 
Jndsiydelse paa Regeringeng Forelle 
vil nceppe blioe stor. Sammenlignet 
med hans Sssterssn Kejser Wilhelm 
i Tystland vil han endog neermest blive 
stillet i Skyggen sont For-sie Men det 
engelste Zoll er nu engang vannet til 
den fertige Regeringsforny i hoillen 
Kongen er mere Reprcsentant for 
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lnkkelig Alderdom 
og gov Helbtcd 
gutantcres dem, 
der btuger : : : 

Dr. IIdeter’s 
1kuriko. 

Tet! stivet op den gamle hyttr. stjcuker im 
Luni-kraft reguletet Maven og styrker Lemmeknr. 

Ten et fuldstændig usiadelig og as behagelig Smag samt spielen egnet M 

jkolh i kremrykket Klden 
lian tun erholt-es gxennem Lokakagkntek ellet direkte »so 
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Landet end Fnrfte over det; on der er 

nl Grund til at dente, at Kong Ed: 
warst Regering vil blive rolig, verr- 

diq og i fuld Lverertsftenunelfe med 
det enqelfte Follci Karatter og Tradi- 
tioner. 

Tronning Alexaner, den danfte 
KonnedatteL sont den lit. Martg ltktfis 
blev Viet til stong Contan lom fra et 

lylteligt Hjmt i den lille danfle Tron- 
følgerbolig i »det gule Palce« i stoben- 
harm. Hendeg Barndom og tidlige 
Ungdont hengled i Ztilhed, under for- 
holdgvis tarveliae Villaar. oa der var 

itle sunget for hendes Vugge, at hun 
flulde bcere Verdens mcegtigfte Riges 
Krone. Men en rig Ler forte hun med 
sig til sit nne Hjem over Haben Et 
varmt Hierte for alt godt og cedelt, 
Kcerlighed til sine Medmenneflet, Med- 
lidenhed for fattige og lidende, For- 
staaelse of Kunst, Videnftab og Litte- 
ratur, og en henfhnsfuld og hiertelig 
Optrceden over-for hoje og lave, som 
bunder i en fornuftig Opdragelse og 
en nobel Karalter. Kun faa syrftelige 
Kvinder er gaoet ind til en ovhøjet 
Stilling med bedre Betingelser for at 
udfylde den end Prinfesfe Alexandra 
af Danmarl. Lg hun hat gjott sin 
Stand, sit Kald og sit Folt Ære. 
Ræppe nogen Kvinde i England er el- 
ftet og ngtet sont hun; overalt modes 
hun af Sympati, fordi hun forstaar 
sit Folt Lg hun er ttodg det vedble- 
vet at vcere dunst, elfter sit gamle 
Hiern, sont hun hvert Aar gester« taler 
sit Modersmaal og holder sin Nations 
Minder højt i Akte. De Danfle har 
god Grund til at være stolte af deres 
Kongeng Datterz hun har bidraget til — 

at lafte Glans over Danmatls Navn· 
Derfor vil ogfaa de Dunste ved at 

loese om Kroningsfestlighederne i 
London i denne Uge søle sig som en 

Slags Parthavere i dem; thi det er en 

af Danmarts bedste Dotte, som blioer 
smyllet med Kronen. 

Drtk Luudtug Euebærdrikkr. Im 
ev 25e Flotte at Laut-ins honteuse- 
rede Euebkersikuk tun De ttllape 5 
Gallouer eller 120 Glas at en und- 
velimagende oq fortktiteude rit. 

udeholdertktedetmludite Alte-holt 
tapareret at teue, luporterede 

ebær. Klub LunvluG den enesie 
te. Ttlialgs has vore Ageuter. 

F ndes der tagen Ageut t Der-es 
Naht-law Inn spat-g Deres Gemen- 
um ettee den eller end 25e direkte 
ttl os. Ageuter In kes overalt ttl 
at tælge m Landen erede Esset-cer- 
ttrup og me Im llaMevtetuer. 
Stor Fortjeu e. BoreBettugelfee 
til Ageuter ten esoxrtt na erlau- 
eudr. Leu-tu se o» z « - -47 

. Künste St» Ghin-go- Jll. 

Wltlll ilesTElill 
Bauen 

F» E. se M. V. R. R. er den bedste 
til og fra 

De meft frugtbare Agn- 
brugsdtstrikter 

—l— 

Nebraska. 

J den danste Koloni paa ,,Soo« Baues 

IWARD cOUNTY. 
NORD DAKOTAi 

Omttent 1000 Danste hat taget 
Land i denne Koloni, udvalgt af Kik- 
lefamfundets Komite, og af disse hat 
allerede de fleste bosat stg det. Endnu 
Lan der fass godt Land til »so-ne- 
stead« der. 

B i l l i gt Stovland i Wisconsin, 
med udmætiet Jotd og tigeligt Bank-. 
Det bebste natutlige Gtæsland i Ame- 
rika, sckrlig siittet til Mejeridtift P- 
velsom til almindeligt Agetbtug. 

En ny Baue et bygget til det state, 
gamle danste Settlement omttink 
Luci, Polt County, Wisconsin· her 
kan endnu faaes meget, godt Land bil- 
ligt; beliggende nætved Kittet, Stein« 
Mejetier og got-e Befe. 

Lave Jernbaneptifet til Lands-gete. 
Striv eftet Landtott og illustmede 
Fortlaringer til 

D. W. CASSILDAY, 
Land and ludustrinl Agsmt «sc-o" Ky. 

Minneaoolis. Minn. 

VBRDIFULDE sALVlsL 
st tun u on to 

v«"«""-TLZI’JZ«H- J-- Z- Juc. 
swiges hoc 

A 0 l- sk N. 
97 WILL-IV P Vom-e. di. J 

PKIS 25c. 

III-a Ost-s sslvo m- udmetket tot 
bund-un bylden gsmle sur, essen-. 
ijwssops Its-to btystvottok og alle as- 
drc dodsygckommo. 

Til entwich som indsesder 25 centmi 
krimækkey vil vi set-de sah-en krit- 

»- 

Nclvøsc MccUdlf H 
Imem as ei erste Im i fes-des tu 
M alte stö- iletnseestsu setz-. . :- cI o- »Ich its Illust. Los-e mu- suitu Cim- 

Ijotdeksle mig We med Idcksaldem der salbydet »i: Recept« iom Loskemad for de sinnen c dankte de 
fqnqestqttelsiyge sot at Laune hatt-me dem dekes 
Benge. Jeg hat en site see-di. onst-even as en 
dueh find-nennst re e. Dieser oldt den under et s- Mlziamlemndeth etftiqkok emi Westende ft- 

Ilsekae di unqdommeliq Man-stand, Faafomz Ne we- 
daqded, Bartes-setz dem-us hukommelie, tabt Mand- 

dom, Nedslagended o. i. v» hdokas je led i fleke sak. 
eftek at ieg her i Baader davde vorm-set bundceder ai Donau dem S ecialmey Bade In its-me oq andre 
Votemidlet U tagen Verme. Efter at manqe andre, der sotseeves dcvde des-es alt kaum-t, oqfac et bledne 
diuldne ved desxe chemiddeh desluttede ieq at hislde andre: dq Instadec ai Laudsascnd over alt i dene 
Land et lebende Immer om dette Lc enttddeto verdi- 
kulde E entstehet Ceq sendet AMI- ft as denne meet- 
seli e ecept tlllise med fleke Odiosninqek cldeles 
ysl til alles- dee bebst-e det o llrive M mis. te ists 
an den ad tild-v med einst betoftamq daa et qddt sonnt For antBespeet orlaa er je doc, nam- te 
et hell-redet Undetin eu Om endiqsedek fokld ee 
«eq meke end denn-We um oI De states deni e, Litend De er fuldftændi Inafden ktm vukdere den 1eaefte. teq hat qiokt som du, at Recevtea 
oq Only-am etne äendes frie, v te disk Met at be- me, »er e er Meer-eh o a kuu 50 sent-. Mineedea eitel- ssie state III-di est-est« der 
Lall- ded lstqdenr. Tag kein lsqt or spannte-km er old der Jki stecert eller »He redeuediciuek iom Los emad for die-d Me, meu kais see liebenle-I- 
ker ellek see at luane let-de Mel-sein c. O« l).. ists -e sldelf äst- de m. Bisse komd kee sednaner dea Iyqe das dfie vllar. let ad band sldelqse M et 

kan- Idkedse til sndre li e 1u Im- ms edel e. 
m te strev M nosea of di se es dlev act-kehret itte hause soc se fktioe tit In s. qes er laqu Cum-sus- Iicqet di das ins-n »Schau- s noset lass Ist at til-um m sengt eser damit-se des edlem im e me du eve. stets Rats es De im flnde,st te alle ete sedwqekr. dreise- 

c. s« ssNTsObh so- 732, Ghin-m Ul. 


