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Danmark 
Begravet i en Brsnd Da 

et ungt Menneste, ca. 18 Aar, ved 

Navn Sstenfen i Nykaad vedVording- 
barg forleden var besiceftiget med at 

grade en Brsnd i en Dybde af ca. en 

halv Snes Alen, styttede Jordmassen 
samtnen over hom. Da man eftet en 

Times Arbejde sit den ulyklelige gravet 
frem, var han ded. Lægen fastslog, 
at Dsden var indtraadt hurtigt. 

HvormegetskalmanofreZ 
Fokpagter Henritsen af Esset holdt 
B.tyllup i Juli Munned 1901. Han 
holdt ille af, at Btyllupsgcefterne 
stulde ofke i Kitken og sendte derfot 
Lærer og Kirkesanger Poulfen af Hem 
et Belle af 20 Kr. som dennes Of- 
fer. Men Læreren, der ikke lcenge hav- 
de haft noget »fedt Bryllup", regnede 
ud, at han efter Egnens Stil og Brug 
stulde have haft mi.ndst 60 Kr. og an- 

lagde Sag mod Forpagteren for de 

testerende 40 Kr. Underretten holdt 
med Læreren, men Ovcrretten frile·1d- 
te Forpagteten og idømte oven i Ke- 
bet Læreren 60 Kr. i Sagsomkost- 
ninger. Desforuden bar Leeres-en haft 
Udgifter til Privat Sagfører. Sau det 

blev et meget magert Bkyllup. 

Burmeifter Fc Wain. Efter 
hvad der meldes fra Kobenhavm føres 
der for Tiden Fothandlinger oin at 

gøre Butmeister og Wains Stil-Ewig- 
geri til en Slags Statsinftitution, i 

det man derigennem vil slippe for den 

høje Told paa Materialier,som nu hin- 
drer det store Slibsbyggeri i paa bitt- 

fom Maade at konkurrere med Udlan-" 
dets store Skibsværfter. i 

Falfke Penge. Politiet mod- 

tog forleden Anmeldelfe om, at der 
fandtes falste Enkronestyller i Omløb 
i Kobenhavm Anmelderen overgav; 
til Politiet et Kronestylle, som ganste 
tigtig vifte sig at væte falst. Mon- 
ten var ganste godt eftetlignet, men 

havde ingen Klang. Politiet et til-; 
bsjelig til at antage, at Falstmønt-» 
neren et en eller anden Leerling, der! 
i Spsg hat villet fremftille Penge-! 
stykket. T 

»A v o n a«. Undet den fenere Tids 
Storm hat «Avona«, hvis Straubing 
kostede 14 Mennester Livet, lidt haade 
Lugetne slaas af Stibet, og hele Lad- 

ningen er siklett not havateret med 

Undtagelse as de 100,000 Bund, der er 

bjcetget i Land. —- Bliver det lange 
ved med saa utoligt Befr, er der dist- 
nok Fare for, at Dampeten boker sig 
helt ned i SandeL 

En sior Afholdsfest, thr- 
til der ventes Deltagere lige fta Ska- 

gen til Kongeaaen, stal afholdes Son- 

dag den14.Juni i Aalborg. Festen, 
der ivccrkfættes af de samvirkende Af- 
holdsorganisationer, vil blive saa stot- 
stilet som aldtig før sei i Aalborg, 
strivek «Aalbokg Amtstidcnde«. 

R a v. En Jæger fra Præstbo, der 

var pack Stensnæs for at finde Ges, 

fandt forleden i Østethav et Siylle 
Mælkerav, der vejede et Bund. Nu 

gaat Folt og træder hverandre i HE- 
lene paa Stranden. De er helt »mo- 

gale« allesammen, fortæller ,,Vends. 
Folleblad«. 

Tilsladekommen Port-L 
Fokleden Morgen under Rangeringen 
gled Port-r Jevfen, Esbjerg, paaTri-n- 
brædtet og faldt ned paa B.roen. Ved 

Faldet paadrog han sig en Hjernery- 
stelfe, og der er alvorlig Fare for haus- 
Liv. Hatt er 30 Aar gammel og gift. 

Kommunelaam Esbjerg By- 
taad hat i et lullet Mode vedlaget 
at laane z Mill. Kr. hos Livsforsik- 
ringzselstabet »Hafnia«. Launet for- 
tentes med 42 pCt. og kan first op- 

sigei om 10 Aar. Afdraget ster i 

stet af 30 Aar. Pengene anvendes 

til Gadeanlæg og til Opfstelfe as en 

ny Kommuneflolr. 

Prof.,Dt.henningMayen 
et i site-il Bedring. Snart kommer 

han even Smge og haabet at kunne 

bllve udstreven fta hospitalet inden 

s Upn 

S i o r G a v e. ,,Kristelig Fotening 
fix sitt-ferne Birns Redniag« i. KI- 
W bat fra en Botget modiagel 
U M m Zaooo Kr. 

was-ist«- tes Ou- 
Ost-Las stumm 
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Dyriste Mennestet. En 
ftor Knægi. en Smedelcerling paa 17 

Aar, der var i Lære, overfaldt forleden 
Aften ved 10-Tiden en 15-aarig Pige, 
der tjente i Oustrup, og gjorde sig styl- 
dig i Boldtægtfsforssg over for heade. 
Kncegten undslap og hat straks for- 
ladt Ostet-Alling. Sagen er i Folge 
,,Randers Dagblad« meldt til Politiet, 
der er paa Jagt efter hom. 

EnUdtalelseaf Hornp. J 
»Bort Land« striver en Mund fra Oel- 
sing-r, der hedder RiiS-Carftensen: 
Hsrup hat en Gang udtalt til mig: 
»Mit Livsmaal er at splitte Danmarl 
faa hurtig som muligt.« Da jeg 

jspurgte hom, hvern der faa atter stulde 
samle det, svarede han, at det var ham 
aldeles ligegyldigt, hvem der samlede 
sammen paa Stumperne! 

At afdøde Minister Høtup ikle la n 

have udtalt sig faaledes, siger sig selv; 
men at Danmart sial eje en ,,Herre« 
fom RiiZ-Carftensen, der sagtens er 

for feig til at angribe de levende og 
derfor tasier Snavs paa de døde, det er 

mildest talt — en Stam. 

Satsløbing Byvaaben. 
Saksløbing Bmaad afflog i sin Tid 
at stænle Byens Skjold til Udsmyt- 
ning af Københavns Raadhus. Rau- 
det holdt Paa, at Udgifterne ftulde for- 
deles mellem Provinsbyerne efter Jud- 
byggerantaL Selv en privat Henvem 
delse fra Arlitikt Nyrop fragtede itte. 
Sljoldet kommer nu heldigvis allige- 
vel, idet de nødvendige Pengemidier 
er fremstassede ad privat Bej. 

Fanden ded. Husmand Hans 
P. Christensen af Stinnerup ved Ti- 
sted er fanden dsd ca. 500 Alen fra 
sit Hierin Han var om Aftenen gaaet 
bort for at bessge en Mand, der boede 
i Nærheden. Paa Hjemvejen er da 

Dsden pludselig indtraadt. Lægen 
mener, at Dødsaatsagen et et Slagtil-l 
feeldr. « 

M a l e r J. J e n se n,Ksbenbavns« 
nye Finansbotgmestet, sial efter Parti- 
bestykelsens Ordre nedlægge sine offenk- 
lige Tillidshverv. P. Knudsen stal 
trøftes med JO. Krebs, og Stillinaen 
fom Formand for de samvirtende Fast- 
foteninger tilfalder Or. Martin Olfen. 
Saa tan den velvife Voramester uhin- 
dret af denne Vetdens Larm grunde 
paa Finanserne. 

En dristig Antitvitets- 
ty v. Fotleden Nat blev der ved Jud- 
brud ftjaalet forsijellige Antitviteter 
fta Antitvitetshanvlek Langes Kælder 
i Battegaarbens Allee i stbenhavn 
Dagen efter tom en ung Mond th- 
rende ov foran Ejendomrnen i Staubes- 
gade, hvor Or. Lange hat Udfala, oa 
tilbpd ham fotsijellige Antikvitetet til- 

tjøbs. Da He. Lange ftulde se nar- 

mere paa Vaterne, opdagede han til 

sin ftore Forbavfelse, at de hidrstte fra 
Tyvetiet i hans eget Oplag i Balke- 

gaards Allee, og var naturligvis Ltte 

sen til at heulede Politiets Demant- 
somhed paa Sælgeren, der øjeblittelig 
blev anholdi. 

Meke Sten og Jotd i Ste- 
det for Smsr. Dampfkibet 
»era« indtom forleden fra Rusland 
med 2000 Foustager Smør til Firmaet 
Lund ch Petersen iNyhavn Ved Anb- 
ningen af Fouftagerne viste det sig hur- 
ttgt, at der ogfaa i denne Sendinq 
var foretaget Ombytning af originale 
Fouftager med eftergjotte, der var ful- 
de af Sten, Jord og HI. 

Ved at gaa hele Sendingen igjennem 
fandt man ialt 10 saadanne Fouftager, 
der lignede de svrige 2990 paa det 

mest stussende. Der et da ingen Tvivl 
om, at Ombytningen lige som ved de 

Ivrige Tilfalde af denne Art er fou- 
gaaet under Vejs ved Jetnbaneftatio- 
net og hat veret vel soebetebt og tun 
fremtommet sont et Led i en fortfat 
Rette Bedragerier. 

Det bedragne Firma hat tief-litte- 
lig sat sig i Bevoegelse for at faa sit 
Tab gvdtgjott hoc rette Anstatt-sha- 
vende, sont vahaabentlig vtl blive nd- 

peget gennem den Undeespgelse, der er 

paabeghndt t Ausland 

Bitt-falle En af Aalbotgg mest 
bekendte Mand, Etatsraad hans 
holen, dsde i Feige R. B. i Titsdags 
ester et tangere Shgeleje, 65 Aar gast- 
mel. 

holen var atmtntstrerenve Dttetttt 
for den state Poetiand Eementfabrik· 

sites pssew site-Nella Plage, III-sen 
Neste-W hat set pas en euer enden 
Muse. Mut en Akte-e tut-Dosn’s Osm- 
iseut. J M tiefe-, sc sti- 

! De fetøifte Kul. Resulta- 
terne af Gaövcerlernes Underspgelse af 
de fætøifle Kul et, at de itle egner 

sig for Feemstilling af Belysningsgaö. 
Fra Statsbanetne og Orlogsvcerftet 
foreliggee endnu ilte Resultat. Stutz- 

:banetne pttver 20 Tons Kul under 

iDampfætgernes Kehlen Det synes, 
som om Vatmeevnen er godz nten 

de fordrer megen Trcel 

Fru Betty Nanfen. Inven- 
»for den tobenhavnsle Theatervetden et 

«der nylig stet et opsigtvætlende Brud, 
idet Sluespillerinde Fku Betty Nan- 
sen hat liest sig fta sin Konttalt med 

Dagmartheatret med den Begrundelse, 
at Direktionen hat gjott sig siyldig i 
Misligholdelfe af indgaaede Fort-Ug- 
telset over for hende 

Det juri.diske Profes- 
fo r a t. Konkurrenten om et Profes- 
sorat i det juridisle Fakultet er af- 
sluttet med det Resultat, at Domina- 
komiteen til Ministetiet bar indstillet 
Dr. jur. Grunvtvig til den ledige 
Plabs i Juw. 

R o t te r. Fnrsten«af Monaco hat 
tilfendt Justitsraad Zuschlag, stoben- 
havn, en Cheque paa 100 France-Z 
med Anmodning om at maatte blive 
optaget fom udenlandst Medlem af 
Foreningen til Rotteknes Fotdrivelsr. 
Der et ejenfynlig ilte blot »something 
rotten«, men ogsaa Retter i Spille- 
bunten. 

J Diplomatlogen. Den 
amerikanste Gesandt, Mk. Swensson 
aflagde forleden en Visit i Follethingei. 
Bei-get varede dog tun nogle faa Mi- 
nutter. Thi netop, da Mk. Swensson 
tom til Stede, var Fothandlingerne 
fluttede, og i samme Øjeblil, han ind- 
tog fm Plads i Diplomatlogen, med- 
delte Form-Indem Modet er havetl 

J Folge med Gesandten var de for- 
enede Statets Generalsonsul i Retter- 
dam, Mr. Listoe, der for Tiden ophol- 
der sig paa Bei-g her i Byen. 

Hsj Aldet. 95 Aar fyldtefor- 
leben fhv. Amtsforvalter, Justitsraad 
F. C. AabelL der —- endnu rast og 
rørig —- bor i Kobenhavm Justits- 
raad F. C. Kabell blev Student 1828 

kg tre Aar senete Læket ved Verlass- 
holkns Stole. Hans Fag var Mathe- 
matik og Fysik, og 1838 vandt haft 
Universitetets Medaille for Besvarelsen 

Jaf en mathematisi Opgave, lige som 
Jhan 1836 vandt Videnstabernes Sel- 
»skabs Præmie for en Afhandling om 

Kalk, Cement og Max-tel. Han op- 
holdt sig paa dette Tidspunlt i Ub- 
landet, men blev 1837 ansat som 
Overinfpettsr ved Salt-neu i Oldes- 
lohe. J Mart-?- 1848 maatte han 
singte til Kobenhavm tog senete sam- 
me Aar til Aalbotg for at bygge en 

Zaline paa Birkelse Gabs. Dette 
Foretagende mislykledes, og han vendte 

tilbage til Kobenhavm hvor han 1851 
opførte den første Dampmølle eftet 
amerikansi System. Aatet derefter 
vendte han tilbage til Oldeslohe, hont- 
fra han 1863 fotflyttedes som Amts- 
forvalter til Rings-hing; 1870—83 
var han Amtsforvalter i Standerbotg 
og tog faa sin Afsked. Siden 1856 
er F. C. Kabell Justitsraad, siden 
1882 Ridder af Dannebroge. 

L 

Jndbrud og Vandalismr. 
Fotleden Nat er der forsvet Jndbtud 
iTobatstompagniets Lokaler i St. 
Kongensgade 42. Tyvene havde Ide- 
lagt et nyt og ret tostbart Lasset-In- 
trolapparat, blot for at faa fat i de 

Penae, som de mente laa deri. Resul- 
tatet hat imidlertid itke svatet til 
Anstrengelserne, idet der tun fandteö 
8 Kr. i Apparatets Skusser. J en 

Bose under Disien laa 80 Kr» som var 

undgaaet Tyvenes Opmærksomhed. 

Kalt Slotstuiner. Eiter 
betydelige Anstrengelser af Dr. Mol- 
letup vg Godsinspettsr Olsen, Keil-, 
er det nu iftlge »Am-h. Amtzt.« eftet 
flere forgæves Forssg mdelig lyktedes 
at faa de etvcerdige Kal- Ruiner fre- 
dede, idet Ejeren af Gebiet, Legations- 
raad Jenisch, Kam-, et gaaet tnd paa 
at afstaa saavel selve Rutnen sont det 
omliggende Anal. Dei er sandspnligt, 
at Nationalmusæet allerede i dette For- 
aar vil paabegynde omfattende Ub- 
gravuingvr paa den htsioriste Grund. 

»F rifolium«i Haslen Fra 
den 1. Mai d. A. er ht. S. L. Brandti 
ansat i Caopetative WhylesaleiSoctes 
-ty-Ltmiteb, Mnhavm antagtt sont 
administterenbe Sinkt-r for det statt 
hetregaatbdmejett»2rifpltum« that- 
let-. 
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G u l d b r y l l u p fejtedes forte- 
den af Peter Laufen cher og Husitmx 
Marie Christme, fsdt B.omstov, Klo- 
Detlev Knubsen og Peter Niser hos 
partet er 75 Aar. Peter L. chet et 

fodt i Terp ved Gram, og hans Hu- 
ftru er fodt i Ris ved Aabenraa. 

Begge er for saa vidt sunde og kaste, 
deg er Manden nu ille mere akbejds- 
mutig Han hat mange Aar vceretx 
Vejmand i Nuftrup Sogn, hvorfra’ 
dstsqieparret flmiede iil Haderslev. Jl 
Festligheden deltog Born og Vorne- 
bom 

B e l o n n i n g e r. TjeneliekarleneY 
Teilen Kntdfcn og Peter Rissen hos 
Gaardforpagtee J. Jakober paa» 
,,Tomhave« bar af Landsbrandkasfen 
modtaget en Belonning paa 80 Mk. for 
deres Viklsombed ved chrgets Red- 
ning under »Tomhave’s« Brand. 

Sönderjylland. 

Fokspgt Jrvspaasettekl 
ise. Fotleden Aften er der gjori For-I 
Jseg paa at afbrcknde en gammel Ejen-« 
idem i Elstrupsiov. Siedet et lejetj 
lud til en enlig Person. En Manns 
Idee passerede Vejen, opdagede, at der; 
zvar Lys i Laden, hvad der forelomj 
iham mistcenleligt, siden ingen var’ 
»hjemme i Hufei. Han gis saa ind for 
at anders-ge Sagen og saa da, at der 

sind et tandt Lys i en Flusse i- Hal- 
;men. Sagen et overgivet til Politiet. 

! Ststre Ejendomshandels 
IEjetne af Bester Vamdrup Vejk- og; 
Vandmslle, der hat et Tilliggende afs 
ca. 180 Thr. Land Ager og Eng, hat 
tilstsdei Teglvætisexxe Hans Hatlycl 

las Øsiee Vamdeup Efendommen for 
69,000 Kr. Den nye Ejet hat dens- 
tee folgt ca. 30 Tdr. Land Eng samt 
Raadighed over Bandet i Mplledanv 
men, Hus med ststre Have og 5 Tdt.’ 
Land Agermatl til Bamdeup Fistekk 
selsiab for 87, 500 Kr. Dei er Fiste-" 
eiselstabeis Hensigt snatest at udnytte 
bei siote Areal til Fisieeiavl i Lighed 
med, hvad Tilfældet et ved Selsiabetss 
andre Anleeg i Vamdtup, Bejen med 
flete Siedet-. 

t Et Mode — Politivagt.’ 
»Zauberfan Forenina for Ribe og» 
Omegn« indbød for nylig til en Sam- 
mentomst i Ribe paa Fastelavnsman- 
dag med folgende: Klotten 2 Ends- 

tjenefte i St. Kathrine Kirte tBiftop 
Koch præditet), Klotten 4 Foredrag t 

Jndustriforeninaens Sal og Klotten 
8 fælles Kassebord Mange Mennefter 
havde eftertommet Jndbydelfen fta 
begge Sider af Gransen, oa Bistop 
Koch hat vel ncrppe ofte ltrckditet for 
en størte Tilhørertredg end den. J 
Jnduttriforeningcn var der overfyldt 
saavel under Foredragene som »Was- 
febotdene 

Amtstjeneren fra Stætbcet fulgte 
med til Hviddina i Formiddagss Toget 
og var iaen til Ztede ved sidste Atten- 
tog i Hviddinq for at ledsage Delta- 
gerne i Modet tilbagr. Gendarmen 
havde sin Vagtpoft paa Landevejen for 
at notere de Folt, som rejste til Ribe 
pr. Vogn. 

Den samme Omhu vtste Myndighe- 
derne for en Tid siden, da der var Fest 
i Vetter Vedsted til Ære fotBjørnstjek- 
ne Bjsknsom men den Gang hertes 
itte videte orn Fothsr eller andre Ube- 

hagelighedet eftet Turm. Derimod 
ladet det til, at Medet i Ribe stal 
have et lille Eftetspil. Flere mond- 

lige Deltageke tra Sterbcet hat alle- 
tede faaet Stckvning fra Amtsfotstam 
der Winter til at msde paa dennes 
Kontor. 

gasmfovelfnttninvet 
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P r ces te v a l g. Ved Ptcestevalg 
i After Hsjsted valgtes Pastor Nielsen 
af Bratup med 59 Stemmer. Pastor 
Clausen af Rejsby sit 17 og Pastor 
Arnold af Branderup 21 Stemmet. 

Afdød Veteran. Forleden 
døde gamle Peter Ehriftiansen fra 
,,Nallen« i en Alder af 79 Aal-. Han 
hat altid været en trofast Mand, der 
i sine Tjenester opfyldte sin Pligt sam- 
vittighedsfuldi. Men ftemior alt hav- 
de han tjent Fcedrelandet i Trunks- 
trigen. Han var med fra føkste til 

sidste og i hvert betydningsfuldt Slag. 
Meft lunde hon fortælle om Slaget ved 

Stegvig og den 5. Juni paa Dybbøi. 
Han var den 4. Juni i Forpoftlæden, 
da Rye var Ude hos Forposierne i Ker- 
den og sagde stille til dem: ,,J Morgen 
maa ingen vige.« »Rye havde ingen 
Adjudant med«, sagde den gamle, thi 
det havde han aldrig, naar del var 

meget alvorligt.« 

Pludseligt Dødsfald. For- 
leden Eftermiddag blev Landbols- 
mand Chr. Nielsen Juhl pludselig syg. 
Der blev telefoneret efter Lægen i Ha- 
derslev, men før han kom, var Man- 
den død af Hjerteblødning. Han op- 
naaede en Alder af ncesten 54 Aar. 

Chrle hat tidligere været Some-nd 
men havde nu overtaget Fædrehjew 
met. For et Par Aar siden sit han et 

let Slagtilfcelde, og hat siden den Tid 
itle veret arbejdsdygtig. Den heben- 
gangne, der var en trofast danst Mand, 
eftetlader en over 80 Aar gammel Mo- 
der, Ente og en selstenaarig Son. 

Finnemann den celdres 
U d v i B n i n g. GaardejerChr.Finne- 
mann senior af Taarning, der ille 

havde eftertommet den ham givne Ud- 

visningsordre,er bleven fsrt overGrcen- 
sen of Gendarmer. Efter Forlydende 
agter Finnemann at tage Ophold hoö 
sin Sen, der bot i Sjslund ved Kol- 

ding. 

lian vlive larlig. 
Its-I- vll von copies-e leere 

Ulgiiglmlen sl time? l 
Rvgsmerter er lun en Ubelydelighed sprit; 
Men naat Tu erlosch at del ec im Ny- 

tunc-; 
At qlvoklige Nykeiygdomme folgen 
At Sack«-ing Brighss Eifer-h lan blive 

det flnkbnei Ingre Risultat, 
Sau vil Tu med Glceve brqu Nytte af- 

fstgende Ernstan 
Mr. C. A. Mor. National Expteig Mes- 

senger. boende l Abdo·slord, ngconfim og 
iom gjsk daglkge Tuce mellem her og Afhs 
land, lägen ,.Endslisnt seg ille led iaa 

nisgst at im lunde sige leg var rlqtlg sog 
san var 1eg dog sont san nmnge andre Jem- 
boncfunlnonærer, beim-et en hcl Tel med 

E s erler l Landen og uvillfomme Nyrer 
Misondnngen fa bete Lrgan skembsd en 

T unnlukllg Form-. Jeg følte Img I del Oele 
"svaqelig, og da jeg lmvde set »Tons« money 
LIMle weitere, kloer leg en Æslc Los 

; Warnen Brod-, Avuthclere, og btugteaf dem. 

.Heg havde lun anvcndt nogle lau Teils-. da 

Jllnaimertetne fotlod mig, o - Nyretncs Vill- 
Ysomhed blev I Lober of lost Tld iund og 

anonnaL ch spler mignu lca rast lom 
nogenfinve, og leg san used toIig Samvittig 
heb anbe ale »Doan’s Money Pius-« til en 

i yver, der help-ver et iaadant Legemlddes.« 

. In ftl Pttve of kenne udtnceklede Nnkes 
medium iom helbkedede Mk. Mee. vil paa 

iAntnobning blive iendt portoltlt til en holl- 
ken som helft Tal as de Fokenede States-. 
Adresse: Avsterickllilbukn To» Ballette N. Y. 

Tit Salgs yos alle Ipplelekez Pmä lis- 

Cents pr. Æikr. 

En sisndlnqvill Liege 
l det amle Land elbredede mig lulb nen- 
di t or Netveevce elle, Kraftløshed, val- 
ke ukvmntel e Samt-Mein Tab og On- 
der Forlnndelle hernied, elier at jeg her- 
tll Laubs hat-de orisgt Anstalter, Spe- 
eiallsier, Heller ov uden R tte Dokto- 
rens Viere tfor dem merke lgeLæ emldi 
del er en nulmln Bestddelfe, or at 

blickt-e lldende Landsmænd viloke ende 
tl enhver, iom be irrer det, en VI fleift 
deraf tilll e med m ete Oplysnln er lrltl 
sorle let onvolut. Recepten an fass ekspe eket paa et qodt Apothek mod ringe 
Ubgifh Skklv tllnng strau, De vil er- 
are at der endnu findet Fell heb og prlgtlg ed l Versen, og at den edleln, 

Hirn mlund eåept oreqltrskeyivlrletlzlg lute- 
re e: inton, o M, 

Wiens-,le 
r 

Uiclunclerbalsam 
cr tilvirkct estrr den brkcndtc danskc Tuc- 
tur chrik Zchntidts originale Resccpt og 
er der-for ingen O1nnbm. Ruhr-sales der- 

for sum dct bebstc Lemrmiddcl til cnhver 
Ist-enden Talrigc Anbrsalitmcr have-T 
Vidunderbalimncn burttngrk fnldftasndtqt 
Filippcnicr, Jst-quer, Exem. Naturw-, 
Bonn-. baard Hub oq lasqcr Zank An- 
bcfnlcs sum ct furtrinligt Middcl mod m 

og i«(-v1wde.iskrndn·, givtsr tilmcd m imuk 

oq klar Tini og jin-nor hegt-den nl uner- 

slodig Hnarvackst Jan-z i tu Statuts« 
tncd Vrugssanvisninx1, r« spuc Ug Il. 

P. Ist-merins C (so., 
Vor 65 Clydes, Cuot Eo» Jll. 

Urs. Laut-a s. Wahl-. 
s’lee-pkosi(leat köik Ists-Ists- he- 

Imctsstte clabs l Nott- 0Isli. 

Mag Irulttttio Ist- dsn los-I san-Illin- 
tls Wen ist- Inln llssiöklndklns. Its 
Its-to cm Wim- oi csrtiul ocks holst Itt 
lönslks on stack-. lsg klas- asscn 
lind-lag sen tönt- msastlsm has-Mk 

isg inmitt- stt tagt tm ist tks III-Is- 
dosq och an Inst- isg mlu also-singt 
ksnlng und nsqks einst-Mk seh Isg 
sksll uqs Jst on och cis Ull du«-g 
genomgsu Illinois-niederw- 

antiwmekuvnshet. wesen-anders 
wem-trunken modeklilveu nedfilltmje 
Oeh kilb a i is torketh iöttvisvs icke It 
Fig qel t. De- öljn qviansn Ml deu His· 
idnmclrjn san-Mein Etwaqu selte. 
als-a Lug iae of cskdui an. otb undvilc 
Pesvänsh Wirte as canlus let-r sldkig 
an Pfg-l en litt-wie vitmn i hvsck Aldek 
mm in u. Wir-e oc tät-i hielptc bit-. 
Wehb sät boa Ist s son. Nis ni kom- 
mer Ull lifhsökinstiv ea. skstt Urs- 
Webbs bkes wenn mer« t Fk in set Im 

göt. Um vi lus- na unsiviks de lsgok 
Hm led. A teure sius II so or sf 
Wink of csk uL 

IISMCAIIUI 

Bsdst for -...--7 

—lndvoldone. 
dvts De ikke hat en ckqelmcdsiq fund III-Jus bvtt 

Tag. et De sog euer vil bnve det. hold Mitten d 
crden oq væt kast. Oeftiqslkkende Mldlek ellkk Amme 
Ver- et sum-m Te- lett-ite, bedste Mache It holde 
System« tem pas n at tqge 

OANDY 
OATHARTIO 

spts dem ltgesom Lanoz 
Vetmwltth kursiv-um« fmnger sont oq xwt and 

Zw(kr-1tl«-,oquaaruqn ikki Immer ellrr sum-.- 
1·I, -.·-’, ask-« Ets. m V I Eh u ritt-r fri Ihr-Disso- 
lunmg oq m Mc Lqu Un Tun-tun ANnd 

Fuss-LIM- tx-1-..stk:1-y(3».. 
("hs"-«H«e;1er,N-.sw York-« 

Hold Blodet rent. 

VÆRDMULDE sALVE 
stk Ilelt pst so is 

Krusunnustlxlsskoe sp- M 
swigcs bot 

R 0 L S S N« sicwcho et nyotmm U J 

PKls 25k« 

Ist-s Olive- sslvs sk admokltu so- 
dtsvdsgi. bylcketg ggmle sur. sonnt-. 
skj p. tut-o btystvorwt og Illo su- 
cktc hvcksysdommo. 
Tll entwqu Dom indsevdek 25 costs 

keins-then vil vi senkte sslvoa krit. 

Don-T Be Poet-Tot 
Tit-· Un stumme-sil- 

Icckv IOUNTAM kks 
Mute vol h Muthe- Most 

·- cis-s co..y«:ct·m « 

keep- ymt weil. Und-» ist« 
ins-II out ou nei- 
Pisa-, ,,;, ccc ts. Nov-r 
Its Lyku- Akupt no sub-Of 

lvspsststs ess- Ulkss Ä-« DU- dass-M- 


