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Wilhelm Kyhn dad. 

Dei dansie Landstabsmaletis Ne- 

stot, den gamle, udmcetlede Kunftner 
Vilhelm Knhn et eftet længere Tids 
Lidelset afgaaet ved Døden i en Aldet 
af over 84 Aar. 

Hohn, det blev født i Kobenhavn 
BG. Matts 1819, var fta fetft af be- 

stemt til at gaa Handelsvejen, men da 

han nttede ftcetl Lnit til at blive 

Kunstnet, bragte Fadeten, det var 

Opsigtsbetjent ved den gtønlandste 
Handel, bani til Kobberftitleten Geotg 
Hoffmann for at leere at stikke i Kob- 
bet. Kybn begnndte her at tegne Bin-· 
nettet og Etilettet til Handelsbtua, 
nien samtidig begnndte ban at aaa 
paa Alademiet, senete i dettes Model- 
skole og vandt saa i 1843 den mindre 

Splvmedaille. 
Men Knhn vilde itte væte Figur- 

nialet, bans Kald vnt Landftabsmalei 
riet, og uden Yejbedning af andre at- 

bejdede dan sig het ftem paa egen 

Oaanky faa han alletede i 1843 — fo: 
60 Aar siden —- tunde begnnde at nd- 

7stiile. Allerede to Aar efter sit ban 

for et Ma«eti .,Et Stovpatti. bvori 

Fotaatet kataktetisetes«, den Neu- 
hausen’fte Ptæmie og i 1848 Akade- 
miets Reiseundetstøttelse. 

Men 1848 vat ikke et Aar, hvor en 

ftedelig Landftabsmalet lunde dnrte 
sin Kunst ude i det af Revolution og 

Ktig tyftede Europa, og Kykm sit det- 

fot Tilladelse til at vente med at reife, 
til Fotholdene blev toligere. Føtit i 

1850 drog han affted og blev, da Ref- 
seundetftøttelfen blev forlaenget med et 

Aar, botte til 1852. Han opholdt sig 
i denne Tid meit i Franttig og Ita- 
lien, men selv om Reisen i andre Hen- 
sendet tan have vittet befruatende on 

udvitlende naa hans Personlighed, 
satte den ikte Mætlet i hans Kunst. 

J Modfcetning til faa mange andre 

Kunstnete, tom Knbn —- liaesdm i fin 

Tid Lundbne —met-e danft tilbage end 

nogen Sinde. Hans tunftnetifle Op- 
fattelse, den ban med ftot Kraft cg 
ille tinge Dygtigched fotfægtede i 

Bladattitler og Piecet, git ud paa, at 
al Kunst fotft og ftetnmest maa viere 

national, og at tun den Kunst, 
der et votfet ftem af Hjemmets Jord- 
bund og føket sig tret lnnttet til den, 
hat Udsigt til at beftaa i den ftote 
internationale Væddekamp. At Kyhn 
paa dette Otntaade ubetinget havde 
Ret, tutde vel nu omstundet vckte al- 

mindeligt anetlendt. 

Kyhn gav da ogfaa Etsemplet,hans 
Kunst var saa intensiv dansl, sont vel 
tcenkes tan, og scetlig det bløde, stem- 
ningsfulde i det danfte Landftab, san- 
ledes sont dette ttcedet frem ved Sol- 
nedgang, naat Styggetne lceaget fig 
sint og blsdt i Dalfttøgene og inde un- 

der Kratstovens Blade, medens SI- 
ens ellet Fjotdens blanke Flade med 
de hemmelighedsfulde Sivstove gen- 
spejlet den gyldne Aftenhimmel med 

de enkelte tsdviolette Stnet hat i 

Kyhn fundet -:n Familien foni ingen 
ftt og ingen eftet ham. 

NU, medens Begeskoven staat i sin 
festeste Ptagt, og Natietgal og Sol- 
svtt synget detes Kvad under LIvet, 
Hat Livets Aftent«oktet tinget for 
sidftse Gang for den Kunstnet, det med 

saa stot Kætligihed og aldtig spitz- 
tende Forstaaelse hat tollet Danniatts 
Sksnhed paa Leereedet. 

hans noble og ejendommelige Pet- 
sonligshed vandt ham en stot Bei-ine- 
state, og en Mengde Elevet, sont han 
i sin Tid med Kyndsighed og Reuig- 
hkd hat vejledet, vil siege ved Eiter- 
vetningen om den gamle Mesters Dei-. 

Ulfelds Skamstøttc gcnrcift. 
J Hoden bag Prinsens Palæs Ho- 

berle er i de sidste Tage Ulfelds 
Stamststte bleven genrejft —- men nu 

som en Antitvitet —, den hemmte ogY 
berygtede Stotte med Jndsirif«ten: 
»Fotrc2deren Cokfits Ulfeld til evig 
Spot, Stam, Standsel«, der indtilz 
1841 swd opftillefpaa den nordte Si- 
de af Grackbtsdretotv, hvor fordum 
Ulfelds Gaard laa. 

Proftssor E. Helm, det kongelige 
Qldsktiftsselsiabs Viceprcesident, tog 
ved Selsiabets Bei-g her i erdags 
Ordet og gav en Reste Mcddelelser 
om selve Ststten og fotskellige For- 
hpkd, der stod i Forbindelse med den. 

Den var reist til Minde om Ulfelds 
Jormddeti. bog itte det, der særlig 
Isgtant piste sig, da han som Fjende 

fukgte Carl Gustav i 1857—58. Ros- 

ti.ldefreden tehabiliterede ham fuh- 
ftændigt og maa antagses reelt at være 

bettceftet red Freden i Kø«benhavn, der 

gav almindelig Amnesti. Men den 

Gang, i 1860, iad Utfeld med fm Hu- 
ftru fcengflet i Mann-. Herfra fing- 
tede han, ubesindig not, til Kobenhavn 
i famme Aar, men blev sat som Fange 
paa Bornholm, indtil han i 1661, le- 

gernlig brudt, gil ind poa i. bogftavelig 
Forftand at vitde falde Kongen til 

Fode og afstaa ftore Dele af sin Eim- 
dom. Han drog saa til Ellensborg 
paa Fyn og sit fenere Tilladelse til 

"for sit Helbreds Stnld at tilbringe no- 

gen Tid i Udlandet. Han drog til 

Holland, og herfra var det, han bl. a. 

gennem GeneralSpabn, knyttede For- 
tbindelse med Kurfyrsten af Branden- 
lborg om at fkasse denne Danmarts 
Krone, en sindsng Plan, itte mindft i 
det Øjeblit den fremkom, da Kur-fur- 
ften just besiecebte sia for at staa pas 
en aod Fod med Danmart og derfor 
meddelte Planen til Frederil den Tre- 
die. Der anlagdes nu i Ulfelds Fra- 
værelfe enHøjforrædderifag mod hom, 
sont endtes ved en Hofesteretsdom af 
24. Juni MAX bvorefter hans Baa- 
ben skulde brndes, ban selb, bois man 

ssk ham sat, henrettes, boer Haand af- 

lts)ruz«3es, og Hooedet fattes paa en 

Spids o. f. v» Ejendommene konst- 

,fteredes. En af Gaardene fkulde neb- 

:rives, og paa den Pfads en Pyramis 
,ovrettes, boorvaa indgraveres Aarfas 
gen, hvorfor iligt er stet. Den 16. 

Oktober f. A. foregik faa Henrettelfen 
in est-taten Træbilledets Hoved og Arm 

ovsatteå vaki Raadhusei. Neefte Aar 
nedreves den Guard, Ulield i sin Tid 
klar-de tobt oa ladet indrette nceften 
med fdrftelig Pragt, vaa den nordre 

Del af det nuværendeGraabrsdretorv, 
og Etat-en reiste-I; en Underbygnina 
af Granit, derover en fvær, tærning- 
formet Sten, fom bar Jndittiftem on 
oberst en Pyramide tret hele vel 54 
Alen hoj1). J det nu genrejfte mang: 
ler dog nogle af de mindre væsentlige 
Sten, men Stottens ovrindelige Ydre 
kentes saavei fra Afbildni.nget fort- 
fra endnu levende Øjenvidner. 

Stotten tra 1664 ftod i Ro til 

728. J dettse Aar teg den Stabe oed 

Branden,liaesom easaa det pack Rand- 
hufet ovfatteBilledhoved ait til Grun- 
de· Eiter en Kancelliordre bleo Stam- 
ftptten reftavreret 1741. uden at des 

doa vides nogset om, i hviltet Omfancs 
dette stete. Saaledes itod den tis 

1841, et bæsligt Snn, navnlig da der 
var orngiven af Violteboken Da I 

1835 en liberal Deputation benvendt 
fig til Frederit denSjette osn at mast- 
te bebt-de den allerede itcertt bgtlivrskde 
Trnktefriked uden nderliaere Ind- 
fltcentninoer. rg man af Konaen si« 
det bvasEz Afflaa oa Forbud mod c- 

blanre sig i vigtiaeStatsioiJer, »don 
om«, som den notforn brrpsnte Stut- 

»ning lod, »Um vi alene for-nam- c« 

Ida-um's fandtes Svaret et Var Tage 
jfenere opflaaet vaa Ulfeldsststten! 
! J 1841 ans-date de omboende om at 

Ifaa Stetten oa Boderne bott, da th 

t sttadede dem i detes Næring. Borsier- 

trevtcesentationem hvis Formand vor 

)Hvidt, anbefalede Sagen, ligesaa Ma- 
lgiestratem dog at en as Botgneestrene 
tmentr. at ligefom man hat-de Minde- 
ststter for fottjente Mem-, burde iman —- og maaste endda i ftsrre Om- 

ffang have Stamstrttet, der lunde tie- 
ne til ot afsireekte fra stige Haut-lin- 
aet fom Ultekdst Men ogsaa Kains- 
liet anbefalede, at Stitten fjernedes, 
og Kongens Resolution gik i samme 
Retning. 

En Tid ftod den saa i Stadeng 
Materialgaard i hestemsllestræde,ind- 
til den 1858 overfsttes til Prinsenz 

lPalais, t hvis Kelder den senere dar 
fltgget 

Smaanyt 

En Bog omBlicher·-Det 
gyldendalske Forkag hat i bis-se Dage 
paakegnndt Udgivelfen as et ftskre 
litteraturhistokist Verri. betitlet: 

»Steen Sidener Blichers Uns-Tra- 
gedie i Breve og Attftytter oed Jeppe 
Aatjær«. 

J Modsætntng til de sparsomme, 
ofte vildledende Oplysninger,man bit-- 
til hat haft om Digterens saa trifte 
Steht-, er der her fremdraget itte 
blvt en Mengde paa Bibliotheker og 
eunvt i Landet samlede Breve, men 

ogsaa adstillige Avisattittet, heutede 
fra Datidens Provinz-presse, faavel- 
sum andre mere specielle Aktstytker til 
Oet interessante Emnes Belysning. 

Nogen egentlig Livsnedtegning vil 
Bogen ikke bringe: den vil udeluklende 
komme til ai besiaa af authentiste 
Bidrag, for Valget af hvillie XII-give- 
ren fein Digter og Jyte jo maa siges 
at eie visfe Belingelser. 

Er tigt Billedftof vil give Verlet, 
der udlommer i Substription, sin 
yderligere Tiltkækning. 

Levende begtavei. —- For- 
leden Morgen var 6 Arbejdeke bestes- 
tigede i en Lergrav paa Ftedericia 
Teglværl rieb at læsfe Ler paa en Tip- 
vogn, da Graden slyrtede samtnen- 

Tet lytkedes de 5 af Arbejderne at 
redde sig, men den ijette veds Navn 
Jens Jversen Franl bleb begravet Hi 
Lermassetne. 

Slønt han hurtig blev gravet ud, 
bade han dog i Lobet af Fotmiddagen 
af sine Kvæftelfer 

Heften, der var for Tipvognen, blev 
saa forslaaet, at den maatle drcebes. « 

Stor Brand i Buddingr. 
— J Landsbnen Buddinqe rafede for- 
lersen Midtng en heftig Jldløs, fom 
efter at verre brudt ud i et Unwet- 

iværkfted bredle sia med foruroligende 
Haft, frembjulpen af den stcetle B! erst. 

I Der brændte 6 Ejendomme foruden 
iden namle Kommunefkole, førend del 

lykkedes at begrænse Jlden. 

Dødåfald. — Sonn-kniest til 

Tcdbjerg og Meile i Aarhus Stifi 
Heino Andreas Gerhard Gab er af- 
gaaet ved Dpden i en Alt-er of 69 Aar. 

Den afdøde, der var fodt i Helsing- 
er og var en Sen of Løbmand Hans 
Sonne Gar-, blev 1853 Student fra 
Aarhus cg iog 1861 iheologi·fk Ein- 
bedselsamen Aaret eiier blev han or- 

dlinscreL Efter at have virket som 
Kapellan pro persona i Bei-ersten bfevl 
han 1872 udncrvnl til Sogneprceit for 
Jelftruv-Lnngby i Aalborg Stift. 

1-.’75 blev han kaldet til SognepræsiJ 
for Hundbora- Jannerup Menigheder,« 
lixeletes i Aalborq Stift, og ienere 
til Todbierg og Mejlbn Menigbeder, 
bvor lian sont nævnt virtede til sin 
Tod. 

Danmarls celdsle Lærer 
d o d. —- Forbenvcerende Lærer i 
Balleruv, Aaqesen, er afgaaet ved DI- 
den 93 Aar gammeL 

Han var Danmarts ældste Leeres-. 

70 A a r. —- Sagfører og Spate- 
lasiedivzktsr i. Assens, Kancellitaad, 
Fr. Maaløe fejrede forrige Sondag 
iin 70 aarige Fsdselsdag, i hvillen 
ilnledning han var Genstand for me- 

aen Ovmcrrlsomhed fra forstellig Si- 
re. En Deputation fra Sparekasfen 
werbragte i letet af Tagen Hr. 
Maoløe sin Lykønsining. 

Jevrigt indlsb der en Mengde Te- 
legra« mer og Breve. 

Fra Universitetet. —- For- 
leden Ngnnbte den striftlige Del as 
den theologifke Embedseksamen medi 
Opgave i Hermeneulik: »Ai fremsiille 
og bebe-innre Romerlirlenö Grundsat- 
ninger for den hellige Strifls For- 
tolkning«. 

40 Kandidater indsiillede sig til 
Elsatnen. 

-, .«. -. 

Den fktift«iae Tel af theologiss Em-! 
bevgetgamen fortsattes med folgende; 
Lpggven I 

Nyteftamentlig «Exegefe: Romerbreiz 
Vet P» 3—P-1. i 

Moral: De nnteftamentlige Grund-I 
sætn7.nger for Kitketugt og Mulighpi 
den for detes Gennemfsrelse under! 
Nutirsens For-hold. 

En Ovettetsdom — Oder- 
retfen i Viborg hat paadømt en fra 
Undetretten i Esbjerg indanket Sag, 
hvotunder ialt 12 Pers-mer var sat 
under Tiltale for forstellige Mislig- 
beben der havde betet forbudne med 

Optettelsen og Driften, dels·as Aktie- 
jselsiabet Carl Laursens Teglvcetket, 
Tdels af Aktieselskabet Matgatinefa- 
briken »Vesijylland«. 

Ved Ovektettens Dom blev de til- 
talte, A. Jensem W-. Jensen og J. P. 
Larsen, for Pengeafpresning og seng- 
agtigt Fothold ansete med Fængsel 
paa Band og Brot-, A. Jensen i 6 

Gange 5 Dage, de to andre i 4 Gange 
5 Dage. 

Endvidere blev de tiltalte Meiner 
og Degn for svigagtigt For-hold an- 

lfete hver med simpelt Fcngsel i en 

Mauned. 
Samtkige tvrige tiltalte blev deri- 

mod frisundne. 

De 5 dsmte tilpligtedes verhos i« et 
ncermete bestemt Forhold at deltage i 
Udkedelsen af Sagens Omlvstninger, 
bekundet Salcet til Sagførerne for 
begge Retter-, nied et samlet Belpb as 
1600 Kr. Endvidere paalagdes de 3 

fststnævnte i Forening at betale fothv· 
Teglvcerlsejer Carl Laut-sen en Er- 
statning af 8000 Kr» og tiltalte A. 

Jensen tilpligtedes særstilt at betale 
1628 Kr. 30 Øre i Erstatning til 
Carl Lauksens Teglvcetler. 

Stræmsagen· — Fotnyet 
!Undetsøgelse. —- Den fra 
JSlræm saa kendte Sag imod Laster 
Ranum, fom var naaet ftem til Hofe- 
stetet, bliver nu igen behandlet ved 
Underretten. 

Hofeftetet hat nemlig tilbagesendt 
Sagens Alter og lrcrvet fornyet Un- 
dersøaelfe. Falt, der hat haft med 
Sparelasssen at gute, bliver nu igen 
indstævneske for at afgive Fortlaring. 

Rimeligvis vil der nu hengaa lang 
Tib, inden Sagen foat Afllutning. 

Dei blivet tfslge ,,Aalb. Amtst·«» 
til St. Hansdag 2 Aal-, siden Stol«kn’ 
brcendte. 

Dræbt Ved Bundeslad- 
Hos Gaakdmand Hans Thorlild Jen- 
fen i Flinteruv flete fokleden en spr- 
gelig Ulnltc Tjenestelarl Albett PH 
tetsen stod i Huggehuset og haandtci 
rede Gaardmandens Gener, som hant 
ille vidfte, Var ladt, da Studet gil af; 
og ramte Tjeneftedrengen, en Ssn af? 
Husmand Hans Petersen, Flintetup, i 

Ryggem saa det havde Doden til 

Folge. 

Manae Kreaturer inde- 
br a- n b t e. — Forleben Nat ved 

Tolvtiten nedbrcendte V. Nielfens 
Gaard i Hornina End for Rand-eis. 

512 like-atmen 8 Evin oa alle Høn 
iene indebrckndtr. Endvidere inde- 

bmnrie T Kreatuter oa 4 Heite, der 

tillwrte J. Ludoiasem nien var op- 
stalche hos P. Nielfen 

Wanken Ovitod i et Hjotne mellem 

Kostalden Da Laden. Den fomienes 

Mai-in idei forftelligt tnker paa, at 

den er opitaaet paa 3 Sieben 
Rollens der fov i en Eidelasnge, 

jredrdekes i ssdfte Liseblit. 
? As Befcetninasen redbedes 8 Heste kg 
-7 Unatreaturer. 
J Bnaningerne var forsilrede for ca. 

All-Im Kr. i« Landbnqninaernes alm. 

Brandkorsilrina og Løssret for 8,000 
dir. i »Tanmatt«. 

HE. Maj. Konaen vil, efiei 
hvad franfte og enaelfte Blade medde 

ler, i Lob-et as Zornwut-m eitet sit 
Lpholo i Wiesbadem ailæage en Vifit 
i Paris for at gengælbe Prcesitent 
Loubets Beng i Kobenhavw 

thaab og Sogneprckst 
—- Matiaaer Bntaad vedtog fotleden 
i sit Mode at forlmde Soaneprcciten, 
Paftor Schrotetzat undervise sont Ti- 
melcerer i Kommuneftolen,cn Stilling, 
han« frivilligt havde paataget fig. 

—- Reiseunderthottelser 
for unge Handelsmænd. —- 

Ved Finansloven for indevastende Fi- 
nansaat et der bevilget et Beløb ai 
10,000 Kr. til Rejspunverftsttelser for 
unge Handels-wand til Erhvetvelse af 
Kundsiaher og Forbindelfet saavel i 

Europa som særlig vaa de overssiste 
Wald-sen Som Regel maa Aus-gerne 
have sitret sig Plads ellek i hvett Fald 
have grundet Udsigt til at opnaa en 

faadan ved Anlomssten til Beste-umkl- 
sesstedet. 

Andragender om saadan Oberst-t- 
telse, stilede til Jndentigsministetiet, 
maa, for saa vidt Andkageren er bvsat 
i Kahenhavn ellet hat Qpholv i Ub- 
landet, indsendes direkte til Ministeri- 
et luden 1. August d. A» i andet Falk-« 
til vetdkommende Amt inden 15. Juli; 
d. A. Andragendet maa indeholdei 
fyldige Oplysningek om AndragetensH 
Alver, Uddannekse og Kundstaber —- 

navnlig Sprvglundstabet —, om han 
hat bessgt nagen Handelsstole, og da 
hvilken, samt om hans tidligete og nu- 

vctendc Engagementdfothom alt led- 
saget af de fern-due Attester og An- 
befalinger. Det maa derbes opgiveH 
hvok stort et Understtttelseisbelsb An- 
dtageren unser nsdvendigt til sit For- 
maul. 

Stim- se Sti- lise of Eczema ellek 
andre plageudse Huvly demna- seh-ou 
its-. Des-W Oinment illa-ever- Lan ttte 
finde den nusi inne Hut-. J ethvekt spont, 
soc-nis- 

Jndkaldelfe af Atvin: 
ge r. —- Jsfølge Bereininn fm Konsu- 
len i Millington naa Nn Zeelnnd er 

en danfl Mund ved Nnvn Jens Pe- 
tetsen nfaaaet ved Doten i AssbnrsL 
hvor bnn levede sont Farmer on hat 
efterladt sig en mindre Fornme. 

Personer, der mantte anse sin for 
arveberettigede efier den paagældende, 
opfordres herved til striftlig at ben- 
vende sig til Udenrigsministeriet ine:l 

Bevifer for deres Ret. 

——Tjnrslands Folkehøi 
flole pr. Trnsirup er af Ejeren, 

iForfiander Nordahl-Pc«tekfen, folgt 
til Højsiolelærer Johannes Nielsen, f. 
T. ved Vinding Højfkole. Nordahli 
Peierfen vedblivet at vcete Lærer ved 
Stolen. Overtagelfen fler 1. Novbr. 

B l o m f i e t. —- Til Paftor Kon- 
rc«dfeiii:« Kiste fcnbte Krigsniinisteriet 
en Rosenlrans med røde on hvide fig- 
netekiz Vaand, on »He daner Shim- 
foreninqer« senDie en Pnlniedelora: 
tion, Prnbet meb Nofer, Lilliek og 
Lrchitseer og med hvide sign. Bau-id. 

— Grevinde Schimmel- 
m a n n, sont for ITZ VJknaneder fiben 
hat lejet Gnosjscrer Alfred Christen- 
feng Dnnwiagt ,,Maia« til et Missi- 
ongtonk i Tsierspbnvnene, indlom for- 
leben til Køge raa Grund of Uvefr. 

Grevinden bar und-er sit Lplwld i 

Kopie ailwldt P- stasrlt beføqte Missi- 
ongmeder i Bnens The-nier- cq For: 
samlinnsbngninkr Hendes Fonqu 
og praltifle Munde at prckdile Religi- 
on paa, vers Linnelser oa Lplevelser 
i sit cget Lio blondt Jn- 
Dianerne on de forflelline Folleslaq, 
interesse-rede i bøi Grab Publikum 

,,sUkaja« afnil retvaa til Rügen, 
book Grevinden flnl ovetvckre Aabnin- 
gen nf et Ecmnndsbiemx Detfra ganr 
Reisen tilksiønne on de forfielliae bot-us 
bolmiic BUer og san til det vorige 
Dann-satt 

ff l n q t e i. — Gn Bødkser i Sten- 
kernn ved Dorfens afrejfte i fertige 
llge im sit Hjem on meddelie senere 
fin Arm-, at linn var paa Vej til 
Amerika. 

i Foknten Huiitn on 4 Born efterln- 
der lmn fiq isplns Rotf. ?lv.« en Flol .- »·- 

singend-e .Kre:1i:orer. 

S a n a fest. — De ceniralisetcde 
jnbsle Eangforeninger afholdek ftot 
Eaaneft i Viborg 12.——1.":.—-14. Ju- 
li. Kammersanqet Simonsen vil op- 
træde fom Zolisp 

iss Ida O. Snyder, 
Kasseree see Bevollm- 000 Ists 

Un steil-, Hei-en 
»dle Kolndeeue sit-e illa-use Un 

den-up tun-e cmutrusmhes, ruhe 
see rate fleee leitet-ge dumm-» 
III-te es Dein- sq sit-is se out-e 
tat-ge mit-te M ssekaiisgeenh tilde 
de erfan, at Lasset-ernster site steter 
Iaa mauge Fute, fom se Mars-es- 

«Bed st mass-te uns me- Apo- 
thekeeeu » les set stand at pure 
sepleees »Diese If card-i« es 
Ausser »Ist-Mitmensch« es jes 
hat et Grund M at tolle hast sue 
set tm Mo- Iom blev tat-net see Ists 
ves den qiemmuhae hell-seh Is set 
to« tun ne sonnen- at taten 
sus.« 

»Es-se es Tumul« teauleker den Ins-uneb- 
liae Find rq et et fordeusende Styx-fe- 
asiodel for Ase-nun Ten tin-tret mangel- 
sulv, webt-demse, for bnnpig ungel- 
sukisig »g·tmknefu10 Manne-n ov, nec- 
atvenee Unmut-eh yownov oq ltgnende. 

en et gawliq sise an e Man-, set mer- 
mee fis Neuem-komisch or fragtsoannellae 
shitsoey met deines-often og unde- Livi- 

th-t. Ten ins-wer eile Aphiden der l 

vom-II hat vmet nimmt-am til et have 
sm. 

Ille Ipotbekete hat toller-Flotte: If 
»Bitte kf catvat.« 

winke-schnau- 
En stundinavill Lege 

Usetæamle Laub helbredede mig fulb En- 

btkt or Retvespaskkelie, Instit-sind mec- ke fukommelfef Ssvnlodhed, Tab og On- 

L 
der Fokbindel e del-med, efter at jeg her- 
311 Dauds hque Jorfsgt Anstalten Spe- ,ialifter, Bettes o v uden Nytte Dokto- 
rens Recept for dem markelige Lee entidi 
del er epdnuimm Beiiddelie, og or at 
hjælpe ludende Landsmænd vil leg sende 
til enhpex, iom begin-er det, en Aftsrift beras ttllt e med vtdere cplysnin er frit i 
forseglet unvolut. Recevten an faai 
ekspederet pqa ex godt Apothek mod ringe Udgtft. Skrw ttl mig site-E oq De vil er- 
fare, at der endnu findes Ætli heb og Dprigtjghed i Ver-ven, og at den dicin, iom maidResciept Prexrgieyi vitkelig lute- 
rer. re e: em on, Bo GL, Wiens-h Ill. : 

Gun direkg jltle . 

Vennct ou Nat-net vil vife Dem 
Wort-des 

Waa ni Rohen as Zygdonnnm 
At gnive en wag Nvg san man-te lcnpke. 

Mcn det vil ikfe lckge den- 

Te nma nan Rohen — Hintern-. 

Tomfs thnen Pius gaat direkte til det. 

Rækker ?laksagen, fierner Sinn-ten 

Te helbrcdct Hing-, hoilm Tusxnvrr ai 

Menneskct vidnet. 

Mk. Alskeb Christiansen, TI47 Onknnztmlp 
:)ka.ine, Wis» sigek: »Im vor veivnsket as 
soage Nntek en fort Tib, saa da Ieg bsm 
oin koa11’s.niditey Pius-, gis seg nmksul 

Robinions Apotek og fik en Mike. Tet gla- 
dck mig at iigc, at de gjokde nng megct got-!1 
og at jeg trot, de er jaa nimme, iont de paa- 
ftaas at now-. Rogstnmcr, Com de inne 

zolf hak, naar Nnrckne er nde m L men, vor 

Mc meget mdelige i nnt Tilfnsldc; mcn nnne 

Nyms Funktion var svag og nrmelnnran 
og disse Lrganer ndfkilte ikte llrcnhcdernei 
mit System« hvilket natnkligvts ongreb unt 

bellst-ed i Alniindelighed, Toon g nidney 
Pius sam- nnt Un i nnne Nin-cr. kg jeg tun 
nn bebte.bells1«ed, end jeg link hast tlang Tis· 

EnfkiPwvr as denne fortnnligc Nino- 
Mekncin, der hclbredede Mc. Ehunianjen, 
osl paa leangrnde blive sendt or. Post 
hoor sont helft i de iotcnkdc immr Stri- 
til Fofter Milbnkn Eo» »Vinme U. O- 

For Zali i ane Apotefkn Pns ZU Ucnts 

»r. Mite- 

«ka »W- —D« (- J- 

Tka Landm- (f-Iebm«dki»e. In m Flusse 
as Laut-ins tfsselsctkssruw Akte 25 Bei-IN san 
man Iitvctrdc k- Hallo-ski- af kn fund, »Ums- 
gnsdk og httiniknwk Iris. Iitvikkks M kkne 

Ein-hast« Ism- Lmtduw, dkn meist ergie- 
dot tun-« i iakkkvcsi Is- Uatn Iilialqo hoc 
von- Otmcntcr. Finde- vcr lnqm suqnu i Te- 
keo Nabel-tm san fvsm Dens- Gran-imku 
»m- ven. Ramm- onikco ovemli til at Ostia- 
Imk Eslkbkkkfsnw vq von- InmitiesMkdimIep 
Sim- Fonicnknkk Ithemomltnnr send-so Im 
mm Instrument-h Luni-in s- (·o., LHJOOISZ 
47 W. Hinsi- 21., Mittags-, Ju. 
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Tn k: Man-s 
Ists-As 

com-moving sc. 
Ansam- Isndlns n sitt-list aan with-n msy 

q«1·-k1y usw«-»Ju- «-»r man-»t- lns ,«tm-r to 
Invssnnun to nimmst-U Is--n-««4hli-« stumm-Ism- 
llssntIsrtptlys-«IM-1«-«linl. »san«-un ssn Puls-up- 
stsnl two-» lIlsIosst smistsi«y s-» -·--«ttkIt-kk1-24(isikls. 

Pan-»I- tukms Uns-sum blunn « t ». teueva 
wert-« »Um-» aus«-nd ctmrum In Hm 

Scientiiic Hmericaiu 
A hancissimcslv minnt-Kost wiss-Mr lnrxsksst dik- 
mlutan «s um- s- www-·- !««««-l. 's s-: n.-. U - 
TI-uk: lssur stumm-. Il. But-l hyall nisussslsskuen 

WW F- coässsssssssss New York 
Zum-h Ums-is. »Bi- s· ist« Wunmcmciuk li. (.. 

Bedst for-—- 
-Jndvoldene. 

isms Tk Mr var en qulnmsssg Hund III-um bvtk 
Ta-I.er Te inq Ist-r til bisre det. Huld Mir-enc- 
Lrten Dg mt mit. Hissngs Iscrubk Mir-N eljer aIqu 
Cislkrk e: Saft-Hin Ten trunke-, behilr Ausd( at both 
Zum-mer mit paa e: at lage 

cANDY 
OATHARTIO 

Spis dem lisezom com-, 
Vebqkeith nimm-nah Inmqu qodf og qs s— 

Eos-Mr um« oq form-naqu Ute- Smmer exte( spat-e 
10, I- oq Est- llte. pr. Vik. Sknv esm M Ists-em- 
Iumnq oq -1 ltlle weg om sandbed. Abreise 

STIMlide IsckssllcUY CU.. 
cltjcugo ellet Aew York- 

Hold Blodet rent. 

VÆRDlPULDE sALVkL 
Z Use- sa t- 

MZMQLIPLIZSI THE Zu JR 
smlges ho- 

f-' R U 0 I- S’S N. 
H W· 20. st. P Vom-m N. J 

IDIUS LIC. 

kn- oliim stva or ach-erkor tot 
damit-ti- bylcker. sowie sur. denn-. 
the-pop. umso bis-norm- og alle us- 
dko hast«-jamme- 
Til entwer, som indseadek 25 ceats 

Its-verlieh vil vi senkte sah-sen trit. 

Don-T Be Poet-Tot 
« Tol- Ihs somit-IV Mit-s 

« Icckf MOUNTAIN kn 
Muse only by Muth M 
clne co« bit-flach Wis. . 
Iceew yms well. our tri« 
assis- eai tm each Mit-« Pkiizs »K« cost-. Nov-r si« 
in J« tx« Aus-Ist no IIM 

stsssnsssvsss Mis- QJ III-' Iflsksws 


