
Danmark 
Rot-set paa Laugeland. 

»Weder-Konse« ikke Morden 

Esset et halvt Aars Anstrengelsek 
syms del nu at viere lyikedes for 

fsptgmefter d’Auchamp iRudkobing at 

san nogen Klarheo i den gamle lange- 
«fandste Mordasscere, navnlig saaledes, 
et den meget omtalte Ruder-Konge 
Haar ud af Sagen fom fri for Meodel- 

agtighed i Mordet paa del gamle 
Ægtepar i Onke. 

Som det vil erindres, har baade 

»Nudet-Konges«s Huftru og hans 
Ssn —- af Folkevittigheden dobte 

»Ruder-Dame og »Ruder-Knægt« — 

sidet arresierede i længete Tio i Rud- 
ksbing. For en Maanedgtio siden 
slap Sonnen tw, og nu fokleden los- 
lodes Hustruen; og hun har til »Weil- 
Socialdemokrat« givet en lckngere 
Itemslilling af Sagen, hvorefterBoras 

mesieren overfor hende sial have udlalt, 
at hendes Mond ikke skal have været 

delagtig i Mordel, der alene er udført 

af to andre Arrestanter, de ridligete 
omtalte Kristian Kullerup og Zoenske: 
ten Carl Gustav. 

» Dis-se to Hædersmænd bar længe 
F holdl paa, at ,,Ruder:Kon·qe« var 

Monden for Mordel, men er eflerhaan- 
den under Forbørene oegne tilbage 
fra denne Paastand og holder nu kun 

paa, at »Ruber-Konge« bar stjaalet 
de gamles Verme, en Hubredelrone- 

seddel og et Guldtyvektonestykke. Til 
teile synes Borgmesteren endnu at 

feste nagen Lib, idet han skal have 
itdtalt, at »Rudet-Konge«, der ftadig 
negter enhver Del i Motdassceren, ri- 
meligvis kunde dømmes paa Judicier 
for Tyveti. 

»Rudet-K-onge«s Hustru mener 

imidlettid, at de to Mordere, Kullerup 
pg Carl Gustav, holder fast paa »Nu- 
bet-Konge«s Skyld, fordi de vil dcekke 
et andet fotdtegtigt Individ, der hat 
boet mer de myrdede og kendte beres 

Fothold og i mange Maader lignede 
»Nudet·-"Konge«, navnlig ogfaa deri, 
st. Gan haltede. Paa dette har hun 

sz lebt Dommerens Opmærfkfomhed.- 
ehstene i Mordsagen menes at 

M sluttede, og Sagen vil da snarh 
M venles procederet for Reiten. » 

Stippet ,,Rudet-Konge« hell fri, oil’ 
M kunne vente en bethdelig Gestat- 
ist-II for ufoksihldt Batetcegtsatrest 
M for bei sidste halve Aar og for 

zs e Mancher, hvor han hat fid- 
ßgiet baade i Rudksbing og i KI- 
on til Trods for hans stadsige 

Wge Fotsikringet om at væte 

Smaanyt 
P 

En irfk Landbtugskom- 
— Inii sio n. Forleden ankotn til KI- 

benhavn en Kommission af irste Land- 
J Md, udsendt as det engelste Ageri 

btugsministetium Kommissionen be- 
Kod af Lord Eketen, Direktor ved 

gssandbtugsdepartementet i Dublin, 
Zotmand, Mr. Harmon, Sektetær i 

— det samme Departement, en Landejen- 
Omnsbesidder Wilton og en støtre 
Vandlende i Landbrugsprodukter 
Wettern Komissionens FormenLer 
at faa konstateret Grundene til, at 

erste Agerbrugsptodukter, selv om de 
et tilvirkede under dansi Vejledning 
vg med dansie Masiinet, dog ikke i 
Malitet kan naa at tage Konkurrencen 
pp med de danste Produkten 

De aflagde et Besøg hos Folketings- 
stund Elem, sont gav dem forsiellige 
gode Raad med Henfyn til, hvilke 
Zustitntioner de burde Ise Viden fra 
OF bi. a. anbefalede Haslev Mejetier, 
Trefolium og Holbæk Svineslagierier 
W ikke at forssmme et Bei-g i O- 
Mk »Ja-Ul- 

then ved Vintertid. For 
Fiden apholder sig en Zigsjnertkop i 
IM, fortceller ,,Morö- Dagblad«. 
Da en vejfarende fotleden gik gennem 

z Landwyen ad Landen-jen, san han 
fjfdesto Vejkanten et kille Zigsjnerbarn 
M 1—2 Aar aldeles negeni. Da 
M saa Monden, bleo det bange ogl 

Flugten hen over Plsjemaeten il 
Lin fanden Fakt, at Snavset stod det 

over Sirene. Da Monden iidt eftet 

» 
M set-den men iilsyneladende 

et Besindendr. 

Muse-mitfequ 
«HÆ«ÆMÆ 

! JldebtandiAarhus. For- 
leden Affen ved Syvtioen opdageoes 

’dec Jld i en til Firmaet S. Fkichs 
Efterfslgeres (Wied se VesiefenD stote 
Mastinfabrik og Jernstobeti i Aakhus 
tilisrende Bygning i Amaliegade. 
Brandvæsenet, der ftraks blev allakme- 
ret, blev i Lobet af en Times Tid 
Heere over Jldem Bygningens Jndte 
og den stote Mastine »blev poelagt En 
Tid lang var der Fate for Fabrik-m 
Jlden, der fotmodentlig ftammek fra 
Fyrstedet, antages ikle at ville for- 
aatsage videteStandsning i Fabrikens 
Drift. Gennem del lgl. oltr. Brand- 
assutancelompagni er Skaden fotbelt 
paa flere Asfumnceselstaber. 

En Rytterftatue af Kong 
K r i s t ja n. Forleden Eftermiddag 
famledes i Hotel ,,Phonix'« i Koben- 
haon ca. 100 Herret af fotslellige 
Samfundsklasser for at forhandle om 

Muligheden af at faa rejst en Rome- 
statue af Kongen i Kobenhavn for 
Bidrag indsamlede i hele Landet. Ef- 
ter et Par Timers Forhandling be- 

slutiedes det at nedscette en Komile til 
at forbetede Sagen. 

Finsens LysinsiituL Dis. 
kgl. Højhed Kronvrinsem Kronprät- 
fessen og Hertuginden af Cumberland 
med Døtre aflagde forleden Bei-g i 

Professor Finfens Lysinstitut, hvor de 
med megen Interesse besaa de for- 
slellige Jnftallationer og lod sig for- 
klate Lupuspatienternes Behandling. 

Da Bespget var til Ende, tom HE. 
Maj. Kongen spafetende og sluttedc 
sig til Selskabet. 

Halm. Nogle behjertede Land- 
mænd paa Lollano-Falstet er paa en 

smuk Maade kommen de nodlidende i 

fNotrland til Hjælp. Undek Adressen 
«Centtale Nsdhjælpslomiteen i Nott- 

ibotten Len, Boden, Sverige« hat de 

lafsendt 74 Jernbanelæs Halm a 5000 

-Pd. pr. Las. Denne Halm stal an- 

vendes til Fodting og vil lunne holde 
Livet i mange norklcendiste Kreatuter, 
som ellers ynleligt maatte omlomme. 

D ø d s f a l d. Prokurator F. E. 
M. Randrup, en af Hovedftadeng Eid- 

sie og anseie Sagføtere, er afgaaet ver 
Døden i en Alder af 75 Aar. Ten 

afdøde var født i Ribe som Sen af 
Stifts«fysikus, Justitsraad Ranvrup. 
J Aaret 1849 tog han jurivifi Essa- 
men, gjorde fsrfi en Tid Tjeneste fokn 
Politifnldknægtig i Aalbotg og senere 
som Sagfsretfuldmckgtig i Reben- 
havn. Sin egen Virksomhed begyndte 
han i Aaret 1860, og 1870 fik ban 
kongelig Bestalling soni Proturaton 
Nogen særlig fremsludt ofsiciel Stil- 
ling indiog han dog ikke, dog var han 
Bestytelsesinedletn i adstillige Foreni.n- 
ger, ligesom han indtog en th Rang i 

Ftimuterordenen. 

Dkuknet i Christian5-« 
havns KanaL Forleden et en 

Arbejdsmand Pedet Nielsen fra St- 
Annagade 5 omkotnmen ved et Ulys- 
testilfakldr. Han kom gaaenbe ved 

Bolvcekket i Overgade o. V., da han i 

Nærheden af Snotrebroen sit Oder- 
balance og faldt ned i Banden Han 
faldt mellem Kajen og en Skonnem 
der laa lidt ude fta Bolværket. Niet- 
fen hat sikkert i Faldet flaaet Hooedet, 
thi han tabte straks Bevidftheden og 
gik til Bunds. Ulykkcn var strats 
bleven observetet; Fall gik ogfaa i en 

Baad, men paa Grund af, at Nielsen 
var falden ned ved Skibet, Var det 

vanskeiigt at faa sham bjerget· Da 
dette var stet, var han iilsyneladende 
link-s; man bar ham over i Porten 
til Ejendommen Overgaden o. V. 44. 
Der blev sendt Bud eftet en Lægez 
men han kunbe tun erklom, at Dsden 
var indtraadt. Rielsen var gift og 
efterlader sig Kone og en stsrre Birne- 
flok. 

En kortspillende By. »Sie-l- 
lands-Posten« sitiven »Der er vifinok 
ille en By i Kongeriget Daumen-L 
Fætsetne og Island indbefattet, hvor 
der spilleö saa meget Kott som i Ring- 
sted. Naar 4 Mennester msdes, er det 
saa at sige ufravigeligt givet, at de 
i LIbei af et Øjeblik unstet i Kot- 
tene. Der er dem, der spillet Kett 8 
Gange om Ugen, neinlig de 7 Aftenet 
vg en lille Eisimmgang Smdag Ef- 
termivdw 

c- IWWMI Beictsilaise et ikke 
islsstssdig aden en Flaste ei De. Thomas 
Eelekttie Dil. Leser weint, soc-steifen 
Stik q sen-Magn. Summe sehe-steh 

Forulylket Brtndgtaver. 
Fra Nibe medveles: Ved Gravning af 
en Brand i Gjelstrup styrtede Jotden 
samtnen over Husmand P. NissenDall 
af Banner. Fast en Tid eftet lykles 
des det at faa den fotulyklede gravet 
nd igen. Distriktslægen ektlcktede, at 
Dpden strals maatte vare indtradt. 

Slagsmaal i Btsndetös 
lev. J Folge ,,Vendf. Fallele er 

der fotleden Nat eftek Markedet i 
B.rpnderslev begaaet flete Volk-Mand- 
lingek, sauledes hat Gæftgivet L. Pe- 
dersen, Btsndetslev, faaet 2 Knivstik, 
ng den berygtede Bolvsmand Carl 
Bjekking hat med en Ttæsto slaaet 
en Mand, Jacob Hausen, Serritslev, 
sanledes i Hovedet, at der er Fare for 
hans Liv. Voldsmanden er anholdt. 

Forbudet mod »Soldatet- 
f n a p se n« ovetttaadi. Ved Kriegs- 
ret er i Folge »va. Av.« 2 Menige 
i Nyborg ibømte hver 80 Dages merk 

Arrest for at have overtrcxadt Forbudet 
mod Nydelfe af Spiritus paa Raser- 
nerne. 

Kejfer Wilhelms Besen i 
K o b e n l) a v n. Eiter hvad »Verl. 
Tagebl.« meddeler, gaar der i Berlin 
om steifer Wilhelm-s Reife til Kalten- 
havn det Forlndende, at Keiferen on- 

ste at locke Prinsesse Alexandra af 
Cumbetland at lenke Prinsessen, der 

for Tiben opbolder sig i Kebenhavm 
er 21 Aar gammei. 

Tyve i Ballerup. Fotleden 
Nat hat nogle Tyve stjaalet hos Trak- 
siomand Nielsen i Ballerup. Tyvene 
hat slaaet et Udhængssiab i Stylter 
og ftjaalet alt, hvad der var i Stabet, 
til en Vætdi as 80 Kr. Tyvene hat 
ogfaa bespgt Provsten og odelagt en» 
ny polsttet Vogn. To Bagabondey 
havde gaaet rundt Byen og tigget;" 
Dagen eftee blev de anholbte og tilstod,s 
at de havde stjaalet. De sit Mand- 
jern paa og blev fette til Ksbenhewnl 

Tødsfald i Provinfens 
Etaxionsfotstandet Botgefem Farr, eti 
afgaaet ved Doden i en Aldet af 55( 
Aar. Han havde vcetet ansat vedl 
oftijællandfle Jetnbane liae fra dens 

Aabning 1879 og havde i tyve Aat 
oætet Stationsforstandet i Faxr. 

—- Fothenvcetende Folleti.ngsmand, 
Gaatdejet Lats Pedetsen, Aaside, etz 
afgaaet ved Døden, 76 Aar gammel 
Den afdsde teptæsentetede Passio- 
ktedsen fta 1872 til 1898. 

Salg af en Kone? »Dagbla- 
det« sindet i «Loll.-Falst. Foltetid." 
folgende lige saa mættelige som myfti- 
ske Betendtgstelse: 

Deklaration. 
Undetllteone Læge Axel Bech i Nle- 
bing F· detlateter herber-, at jeg ingen 
som helft Ret hat ovet Tømtet Mot- 
ten Andersens Hasttu af Nytsbing 
Landsogn, hvetten i Liv ellet i Did, 
og at jeg et pligtig til at udflette 
hende af mine Protokollet øjeblitlelig. 

Denne Deklaration et Motten An- 
derfens Hufttu betettiget til at lade 
tinglæse, dog paa egen Regning. 

Nytøbing F» den 2. Jan. 1903. 

Fotinden Undetfttiften tilspjes, at 

heller itte nogen anden ftal have mind- 
fte Ret over Motten Andetsens Hufttu, 
saaledes at de tan sælge hende ellet 
disponete over hende paa andenMaade. 

d. u· s. 
R. Rasmussem Axel Bech. 

P. Hausen. H. Olsen. 
Til Vittetlighed: 

C. B. Olivatius. J. Jensen, 
Sognefoged. 

Hö. hsjvelbaatne Kammethette hat 
felv sagt, naat min Kone ilte selv 
hat folgt sig til Doktor Bech ellet givet 
nogen Fuldmagt dettil, et det ingen 
andre, det hat Ret dettil. 

Q- L si- 

Det oplyses i Dagbladets næste 
Nummer, at Sagen dtejet sig om en 

statlels sindsfyg Konnt-et lidet afFot- 
f-lgelsesvanvid, og som Lagen og 
andre brave Mond hat ment at kunne 
lindte ellet muligsvts hell-rede ved at 
afgive ovennævnte ejendommelige Et- 
llæting i Bleibet 

Savnet Flskefattsi. Ita 
Thifted meddeles: Fortige Sindag gtl 
en sittte Mototbaad fka Bangsaa nd 
paa Fisteti. Man hat siden intet set 
til Baaden, det firtes af band han- 
sen og havde en Besætnlng af 8 Mand. 

Dunste Blade t Ausland. 
Alle danste Wabe sial i Fremttden 
first sendes til St. Petetsbotg og 

undetkaftes Censuk, f-: de sendes vi- 
dere til Mannentetne i Rusland ! 

l 
; Gemt, men itte glemt. Ens 

Kreaturttæller fra Horsens forspandt 
i- 1894 mev 500 Kr» dek tichmes 
Slagtek Claud i Horsens. Inst nu 

er han bleven unholdt. Det stete i 
Nytsbing paa Falster, hvottil han 
fotleden antom med en Dampet fra 
Norge. 

Forsvunden Jnkassator. 
J Possementmaget Louis Güthlers 
Fortetning paa Bestetbrogade Nr. 24 
i Kobenhavn hat i sets Maoneder vak- 

tet anfat et 20-aarigt ung Menneste 
ved Navn Vatdemak Thayfem som bl. 
a. besptgede Forretningens Pengein- 
tazsntioner. Tiksdag den 8. ds. sendte 
Hr. Güthler som scedvanlig Thaysen 
ud med Regningek. men siden hat den 

unge Mond vætet Vorte. Det hat vift 
sig, at han bar indkasseret 231 Pr» og 
Politiet bar itke væket i Stand til at 

spore, hvor kmn er dtaget heu. Da der 

oste betroedes ham langt ftørre Beloh, 
maa det ncermest betragtes sont et 

Held, at han valgte netop den Dag til 
sin Fotsvindem At hakt stulde vceke 

tommen en Utntke til, anfes nemlig for 
lidet troligt. 

Silteborg. VedenidisseDa- 
ge afsluttet Foltetælling viser det sig, 
nt Silteborg bar 7,467 Jndbvggere, 
hviltet er en Fremgang i ca. to Aar» 
of 252. l 

K o l d i n g. En Fremstridtsby er 

Kolding Af Opgsrelser fra fortige 
Aar fremgaar det, at den blandt de 
jydfte Byer bliver Nr. 3 i Henfeende 
til Tonnagens Stsrrelsr. Skibsfar- 
ten paa Byen hat i de fenere Aar ta- 
get et vældigt Opsping. Hvad Gabs- 
foksendelserne fra og til Banegaatden 
angaar, menes det endog, at Kolding 
vil komme tæt op paa Siden af Aar- 
has· 

llret qjvrde Allortn For- 
leden tom en Tame ind til en toben- 
havnsi Urmager for at tøbe enllrnøgle. 
Jdet Urmakreren vendte sig dort, inno- 
pede hun et paa Diften staaende ameri- 
tansi Vetteur vg gemte det under sit 
Stag. Hirn betalte 10 Øre for Neg- 
len og vilde goa, men just som hun 
havde aabnet Døren begyndte Verkle- 
uret at time. 

Saa sit hun det itke med. 

Sönderjylland. 
Overksrt af Toget. Da 

Smaabanetvget fraAabenraa tilGraa- 
sten forleden var naaet et Par Meter 
fra SInderportStativm opdagedes der 
af Personalet, at der laa et søndesiæw 
get Lig paa Stinnernr. Tvget holdt, 
og der blev strats foretaget en Unber- 
søgelsr. Det var tydeligt, at den dsde 
var bleven overkørt of Toget· Dette 
maa altsaa være siet Ssnbag Aften 
af sidfte Tvg. Den overksrte saa ud til 
at være en midaldrende Mand. Han 
bavde graat Haar og Overslæg. Han 
bar Kastet vg Staftestøvler. Toget 
er goaet hen over Livet paa Monden, 
faa det maa antages, at han er død 
meb det samme. Meerkeligt not hat 
Togversonalet SondagAften itte meer- 

tet videre til Ulntten. Tet ftal have 
givet et Scet i Mastinen, hvi.ltet bog 
itte er noget usædvanligt. Om der 
tan bebrejdes den tilsynghavenve Em 
Bedgmand, der fra Toget overser Spo- 
ret, no get, vil biioe vplyst ved en mer- 

mere Underssgelse J den for-umkle- 
des Lommer fandtes ingen Papirer el- 
ler i vet hele taget Ting, der tnnde 
give Oplysning om hans Person. 
Hvem han var, vides derfor endnu iktr. 
Han maa paa en eller anden Maade 
væke kommen ind paa Sporet, hat 
ligget paa Stinnerne, eller han er 

gaaet mellem dem, da han er bleven 
greben af Toget, der havde siæbt Krop- 
pen siere Meter langs med Bauer-am- 
ningen. Liget strteö straks til Arbede- 
gaarden i Aal-entom efter at Politiet 
havde undersmt Stedet. Der er blevet 
anlet over den Maade, hvorpaa Liget 
behandledes ved Overfsrelsen til Ar- 
bejdögaarden. 

Hussaiddelsorjiuiudec 
im Ists-use Me. ZW- en Den-Odem site aless see Iod eit- 

Ivs Udsler. Miste-u Ia vs the-, sue-s 

ufnld eller III-m vertats- sie-d 

NyMy U ers Mein Beme, Alb-tells ed til et sc- 
des Drehen yx sont-ei hemme, Meilen nehm-c eu terms richtete-. 

Kette es Dem et Me, sitt-es stve es ·- 
Isst asslddeh III sum In ee et Im Im bee- 

».-·s«::gss.;-.k Hexe-»Jens- k :- »Is- 
cn e eq is s Zackkmaescsuws permit, WORK 
III W- seiest ,Ieeeedese, sub-J 

Et R y g t e, der er almindelig nd- 
bredt her i Sognet og vindek Tiltto, 
gaar ud paa, at den prsjsiste Regeting 
ligger i Underhandling med Ejeken af 
»Dyssegaard«, Hans haugaard, om 

Kpb af denne Ejendom. »Dyssegaard« 
var indtil for nogle faa Aar üben- 
da den delteö af den nuvmende Eier 
og hans Bruder-, en of Sognels stsrfte 
og bedste Gaardr. 

»Ballegaard«, som er Naboejendom 
til «Dyssegaard«, lobt-es for en 5—6 
Aar siden paa Regeringens Vegne af 
davcerende Amtsfotslander Thietmann 
i deding. — »Dysfegaard« hat i 
mange Aar været i en hjemmetysk Fa- 
milies Eie. 

D I d s fa l d. Landmaaler Frev. 
Rudbeck fra Flor-L som i mange Aar 
var Ejer af Rudbecl’s Hoiel (nu 
Krause’s Hotel) i Haderslev, er død i 

Schoneberg ved Berlin. Da Rudbeck 
boede i Hadetslev, var han danll Un- 

dersaat, og han lurde derfor ille blive 
boende der. Han tog til Berlin og op- 
naaede med Vanslelighed at blive proj- 
sisi Undersaat, da han var Siadgeos 
meter i Bycn Schonebergs Tjeneflr. 

ISit hjemlige Sindelag bevarede han 
til det sidste. Den afdode efterlader 
sig en Ente og to volgne Born. 

En fiffig Find JAabenraas 
Gader gil forleden en Lirelassemand 
og lob sine bedaarende Toner lyde for 
Folls Dien. En fnedig Vagabondl 
fulgte eftet Lirelasfemanden og tiggede 
ved Dørene, og han gjorde god For-rel- 
ning, da alle troede han var Jnlasfa- 
tor for Lirelassemanden. Denne hav- 
oe ille opdaget sin RivaL men undrede 
sig rigtignol højlig over, at han ingen 
Gaver sil. Bagefler pralede Angaben- 
den imidlertid med sin Bedrifl —- og 
saa blev han i F. »Sor- Amist.« ar- 

resteret for Bedrageri. 
—- 

Reddet ei Barn fra ai 
d r u i n e. Forrige Mandag Aften 
ved 7iTiden legede nogle Drenge nede 
ved Dampskibspavillonen i Jurist-org- 
UnderLegen iom en lille 3 Aar gammel 
Dreng, Karl Mathiesen fra Nørregade 
124, ud paa Kanten af Broen og styr- 
tede i Vandei. En Arbejdsmand ved 
Navn Baumann, der saa Ulykken, 
sprang resolut i Vandet eftet den lille 

Fyr og bragte ham paa Land igen. 
Drengen var bevidstlss; han blev bragt 
til sit Hiern, hvor dei ved en Lceges 
Ansirengelse lyikedes ai bringe ham 
til Bevidsihed igen. 

En lille Pige drutnei. For- 
leden Eftermiddag havde Ægtepartet 
Kshn i Hollerup givet deres niaarige 
Daitek Lov til at gaa ud at lege. Da 
hun i Stumringen ikle vendte tilbage, 
blev Foreidrene utolige og gis ud og 

ssgte effer heade. J en nærliggende 
Dom fandt de hende som Lig. Paa 
hvillen Maade den lille er falden i 
Vandet, vides iste. 

Solgie Teglvcerker. Et 

hamborgst Firma har af Teglvcerks- 
ejer Clausbruch paa Tornsiov ved Ny- 
bølnor ksbt dennes Ejendom for 160,- 
000 Mark. Ligeledes hat samkne Fir- 
ma tobt Teglvcerksejer Fr. Mayland’s 
Cjendom for 130,000 Mart. Eim- 
dommene ligger i umiddelbar Narrhed 
af hi.:ianden, og der siges, at en Spn 
af Or. Clausbruch sial vcere Leder for 
begge Verler. Fr. Mayland hsar af 
Firmaei forpagtetJorderne for en Ptis 
af 35 Mart pr. Tonde Land, form-s- 
dentlig med Bygninger og Behining 

Stor Sildefangft. Fra 
Sotttupstov betettes, at dei nu gaar 
temmelig stot med FisterieL Forte- 
den blev der ved et Trcet fanget over 

400 Ol Sild, hvad der not kan taldes 
en god Fangst. 

R a a h e d. Da en Mejetist fra 
Egen Mejeri forrige SIndag vendte 

hie-n fra Foresiillingen i Nymslle, ind- 
hentedes han af en Tjenestetat1, Ger- 
hard Haufen fra Elstrup, der uden at 

fige et Ord, tildelte ham en Flænge 
i Oret med en Lommetniv. Gent-ar- 
men fra Guderup tog i Onsdags Zy- 

ftsrste Tilbud, om no enstnde er hsrt om M ebend- 
linq afnervps vertrete, Vaticoctle og Tisue Atro- 

plky Dette er bei absolut fsrfte Tilbud om r Behand- 

ttnlg fra enne « nstitution, der hat veret etableret 80 Aar- 
k. Basietts handlinq er — iom Tusinder as helbredebe 

veb—intet EIN-atmend Den gaar til Sygdommens Nod 

Speciallster fka Dr. Basietts Medieal Institute It det 

og helbkeder hurtigt. Denne Behandling frier straks fka en- 

hver Fslelie af Kraftlsshed, Melankoli, ivækket Fukommelie IS 
nedilaaet sum-tu —- En lovformig Garanti Poet for helbkebelie i· ethvert 
Tilfældr. sagen Mund ved sin funde Fornuf vil nagte sig Held Leilighedeu 
til at faa denne Vrsvebehandling fra den stsrste Specialisi i disie Syqdomme, 
Bett-en avgensinde hat tendt. — Bsger irit paa Foklangende. Adresse: 
lic. sann Ieicht somit-, U sann Wiss-s. M Glut st» eilt-tu 

syst- Imlqe Gaudium-im Oft-es« Maus os Kräuter m at erben-e 
lot oo i fm egen Mundwerk vqlaa 

nogIe M ist Ieise soc os. — sinds Glas-O soc 
Mutes-m elle- soe hel- Ilatet. — Don UJIO 
n Kau. —- Isuudellst Firm- Iud Ists MI- 
puah Evens densan Me. mea sm- bave got-e Ia- 
beiaunger. Ist tun-were Optuemnsek strit- m 

It. sitt-ps- M- 
Iss spukt-scr- sct. . cslcshuh III- 

ken i. Fothsr og fratog ham Kniven. 
Han tilstod straks, men undstuldte sig 
med, at han altid blev out-, naat han 
sit noget at dritte. 

Forssgt Branbftiftelses 
Hos Gaarbmand P. Andersen i Mal- 
mark opdagede man fokleden Dag, at 

der med Forsæt var lavet en Aabning i 
Ladeporten og dekigennem kaste: ben- 
ved 80 afbrændte Tendstikken Ved 
Posten laa der noget afspedet Halm. 
Hr. Andersen hat meldt Sagen ti.l 
Gendarmen. 

Solstik 
Ovelagve futvstmiviq miue 

Nerven 

Wurme holde pp mev at pur- 
ditc i to Aar. 

Dr. Rich- Neu-im giorde 
mig starrt met-. 

Er Te fonds- SttsrkJTe achts- Staat Te riv nd 

l)m!(-t,fnfko(1 fis-UT Er Tech- Oiunc fu«- N onus-« 

Hviz IM, da tcgkecfkl.;c11vr. Se brxrtcrck anon- 

lerndk » VII-set MHHLVL 
»Jet- noqle Aaki1d«1tf(tik,1 EustiL bmm Misoqu 

mme Ren-n- rg Deus-ern Im tritsknuusm g- starrte 
Ihm-edel m ken- i Husctstallen. Zug fussh- tkh flu- 
dekr, oq eher tm Rate Libelikr masntc W uwm insn 

kaftmuninq oq stunk- ud wo nun Fun- w Aar furat 
komme til Amster. S.lle11detmctpttlk LC,Z-stss-lmnt- 
ling og Pstnmnrvimrer bmmk mm Resultat Im 
var ovekordkntliq nerwö oq Imtahct oq rmtetse under- 
ttden sokfaskteliqt Sm hmvk tm str- tm man Im 
mindste Sind-trockene kenne Modena vor-der For 
to Aar fidkn vsseitqltkssiegtilat btnqe Dr. Muts Rs 
stokative Hin-unm- Estet Bnm as en Flusse nimm-des 
ieg Bedrinm foa jeq otdblcv at take tm i nassxen e: Aar- 

Jeq n« glqs ved at kunka siqe. at W ist«-kneip» 
Immer I Vor-edit oq new-se Zins-elfen Mm Anpctq 
er sod. oq xrg kan meinten-e Sange vm andnakn 
uven at bltve tret. Im unser tr. Mut-s Ren-im- 
fom den teft oft-underline Medicin, der nogensmve er 

umfasst-« Nev. D. Ach Halm-m Prall vev U B. 
Muth Marion. Jah. 

Ase stumme folget vg gar-mem- oen fstixc Mosis 
as Dr. III-les Lege-must Stkiv enn- fri sog om 

Newssitet og Hintequot-tunc Idresiex Tr.Mite0' 
Medic-il co» Emer Inb. 

Det KgLDanfke 
Koniulat 

Room (07—408 Rot-l Bat-Ue Bläs- 
01. as frech-un os Mantels-d St» Ist-usw II. 

En standinqvill Lege 
i bet gamle Land helbredede mig fuldxtckns biet for Netvefvcekkelie, Kraftloshed, væki 
ke Dakommelie Somit-sind Tab og On- 
ber i Forbindrlse den-jed, eftek at jeg her- 
til Laubs havde fokfsgt Anfkaltck, Spe- 
eialister, Vetter osv uden Nytte Dokto- 
rens Recept for dctte Inærkelige Læ emids 
dgl er endnuimin Besiddelfe, og or at 
hiælpe libende Landsmænd vil ieg sende 
til enhver, fom begæker det, en Afskrift 
demf tilli e med videre Dplysnin er frit i 
forfe let onvolut. Recepten an faaö 
ekspe etet paa et gvdt Apothek mod ringe 
Udgift. Skriv til img straks, og Te vil er- 
are, at der endnu findes Ærii heb og 
prigtighed i Werden, og at den « irdicirh 

iom min Recept foreskkivcr, vikkclig Zure- 
rer. Adresse: C. E. Bemivm Box 622, 
Chieago,8ll. 

Bedst for- 
—.Jndvoldene. 

bvts Te me bar en regelt-terms fund MAan but 
Tem. er Te isq ellek vil btme det. hold Mai-en i 
cnseu oq ver kast. He«st"gs«ikhsnde Midni- ellet Amme 
Billet ei fertige. Tet- lemlte, bedfte Maas- st heer 
Luni-met mit pas e: at Iaqk 

OANDY 
cATHARTIO 

spts dem lisezom hanc-) 
Ishsqeltqh edition-sah smqqkk com og q-« »wes 

Eva-Her Me. oq form-man We Smertek ellrk Lvalp e 

10, D oq 50 WI. pr. B«x,. Striv eftet in VII-»ic- 
suuins os m Mle bog om Haupt-ed Ivkeoie 

STBIUNU IesV-lich co» 
chiuiso kllek New York 

Hold Bloclet rent- 
dumm-Ufer tos- m Nov-so dichtwa XII-o bis-auch hat«an It its sk den sue-to I 

Cum-Josu- M « 

arm-in åkz ånksussuta 
M Its bi- I Ist-Inst tut-w Bis-T- hat-o- Tutst o sisl is- Imago-M 

U taki Ikm opklstlco Ist-los 
- Møctclcs ØKEKLIMIQ 

III Axt-s III-« NLW YOU-· 

c 

cf 


