
Sönderjylland. 
Guldbtyllup. — Fertige 

Frevag fejrede Ægtepatret Arbede- 
mand Hans Peter Haufen og Hustku 
Fredekikte, fsdt Staugaatd, oetes 
Guldbryllup. 

Eftee at have været i Kirie samle- 
des Guldbtudepartet med Born, Bor- 
nebstm Slcegt og Venner til et mun- 

tert Gilde has Gcestgiver Kot-. Man- 
den er 70 Aar, og Huftruen 77 Aar 
gammel. De hat haft 6 Bern, af 
hvilte 3 leben En Sen og en Datter 
bot her i Sognet, en Sen i Kongeri- 
get. 

Ved Flid ogs Msje hat de hæderligse 
Gamle erhvervet et smult lille Has, 
som var festlig smyllet paa Veres Hof- 
tidsdag. 

Jndtaldte Forstcert- 
n i n g s m ce n d. — Forrige Mandag 
msdte vev den preister Distkittslom- 
mando i Flensborg et stott Antal 
Forstærlningsmænd fra Nokdflesvigs 
forstellige Egne. 

J den nordlige Del af Byen var 

GEstgivetierne Ratten forud til Dels 
ovekfyldte af de indtaldtr. 

Ved Middagstid fortes Forstwirt- 
ningsmændene med Regimentsmusit- 
ten i Spidsen til Banegaarden for at 
føres til Lejren ved Loctftett. 

Paa vilde Befe. —- En Or- 
bonnans vev det i Harerslev vcetende 
ptsjsiste Militcetmeldelontok. Christi- 
an Thomsen fra Flensborg, hat vceret 
forfvunden sit-en fertige Onsdag. 

Han hat befveget Kreditbanten i 
Flensdotg for Jusst Mart. 

For nogen Tio fiden band-e km nn- 

eze Mann Orte-v. Hnn telegraierede 
om Form-Weist da hang— Moder Var 

bleren ing, cg tctefier tmn Telsgmm 
Din, at hin var bot-, iaa Dunkels-In 
fsrlænches enrnn et Var Ida-sit 

Tis. tsftexretninqen viite itzt at være 

Spiriin its-nan han 7 Taqu th 
rcit Da miinpe singst-Den scm Untier 
ixrzitral c,,tsief1eitek«). 

Ter! ungc fordiltsete Mund er reift 
npeD Tom-: nord tm m eiierlqdcr ei 
Angst Kredit-Irrt 

Eilet-bebe Stil-butan 
Borgekreprascntaiicnens FOrcnand i 
Hader-Ach Ot. Jens Johannisn, tm 
fra Musen-J Jicceri i Dankng mirs 

matt Eiterketning o:n, at hang- Eun, 
Ver var forhyret med Bartstitxt 
,,(Fditl)«, er blevcn tedbet iilligemed 
Kaptajnen cg flcre andre cif Besser- 
ninqem som nmn antog at vasre ons- 

komm-. 

Ningtidning — Det smulke 
Smninerrejk forrige Mandag haode 
lollet mange Mennesler til Ringkidek- 
fest i Reis-by. 

En gan Matt i umiddelbar Rast- 
hed af Nielsens Gæfmivergaard i By- 
eng veftlige Del tjente som Ridebanr. 

Af de 27 Ryttete «opnaaebe Kr. 
Petetsen sprfte Prcrmir. 

Eiter endt Ri'dning samleres Fest- 
deltagerne i et med Blomstek og Grønt 
smyllet Telt til et Fallesmaaltiv, ved 

hvillet der var god Stemning med 

Taler og Sange. 
Festen stuttedse meb et muntert Bal. 

Guldbryllnp. -— Aste-tats- 
mand sorgen Chr. Duus og Huftru 
Kathrine Dorthea, født «p-elerfen, i 

Vollerup paa Als-, fein-De foklebsn 
deres Gulobryllup. 

Et Musitlotps btagte Milch-rude- 

parrset en Morgenhilsen i detes Hiern, 
hvor ogsaa den øvrige Tit-of Festen 
feind-es. Om Efietmivdagen samlcbeå 
Familien, Venner og de nasrmesle Na- 
boer bog Brudepakrel og fejrede Da- 
gen meD dem. 

Af Brudepatrkts Familie vakstre 
Bis-die lil Siede, hvoraf den alt-steh 
Hans Duus af Hornp, er 82 Aar 

·gammel, men endnu meget rast. En 
Morbroder. Jprgen Bladt af Minde- 

bjekg Ryd, der er rigelig 83 Aar gam- 
mel og leerdeles kast, var ligeledes til 
Siede. 

Sognsepresten bragte Pfui-wartet 
sm Lyksnstning og holdt en hierielig 
Tale, hvori shan mindede om de heu- 
tundne Aars Sorger og Glader. 

Brudeparret hat vomt velsignet 
med 8 Born, hvoraf 3 er dive, 2 

iom sma. 
Brut-wartet et endnu rast og meis. 
Dank er Beleran fta 1848——50, og 

giorde Felttoget med i alle Z Aar. 

, les i Its-entl- af haltend-. 
Oel-m e Oil selbe-ded- mlg paa 24 Tini-« 
Isi- 03 cis-. MIM sp . s 

Ptceftekald. —- Til det ledige 
Præftetalv i Bjolderup er pro-senten- 
de Pastot Rissen i Mjolden samt 
Kapellanerne Mathiesen i Haderslsev 
og Nielsen af Ring-ermes. Der havde 
meldt sig 9 Anspgsete, 1 Præst og 8 
Aapellaner. 

Missionsmødet paa Bog- 
bovsed fokleden Eftekmiddag habt-se 
samlet 5—60() Deltagere. 

Det var begunsiiget af herligtSom- 
mervejr; den temmelig ftække BLceft 
markede man itke noget til paa den 
af Ballen og Skoven gobt bestyttede 
Feftplads. Møbet indlededes af Pa- 
stor Mathiesen, og derefter kalte Pa- 
ftor Petersen af Hvidding. Som seid- 
vanlig blev der gjort et Ophold paa 
en lille Time, under hviltet der ber 
drukket Kasse. Dekefter talte Pastor 
Brodersen af Attila og Sogneprw- 
sten, Pastor Prahl sluttede· 

Ho steten. —- Landmanben hat 
nu travlt med at faa Agerhøet biet- 
get. Dei er flere Aar siden, der er 

indavlet saa godt et Kvantum Ho paa 
Agermarlen ved Toftlund sont i Aar. 
Engene, sotn man først i nceste Uge 
vil begynde med at bietge Hort paa, 
set meget lovende u«d. 

J l dløs. — Forleben Morgen 
Kl. 433 vcekkedes Beboerne i Anden- 
raa af Brandsignaler, der var nemlig 
opftaaet Jld hos Snedtek Meler i 
Volksgde 

Bagbygningen med Verksted og 
Lager nedbrcenvte fuldstckndig. 

Ulyttestilfceldr. — Da en 

af Brobvggerne vev den vaabegyndte 
Smaabane fra Uftrup til Toftluno 

ljorriae Lordag var i Fcrrd med at 

jsprænce Sten, sie-te Sprasngningen 
Tot Maria« ca Mauren ramteg i 

Haankm 
Hm Ankomften til Snfiehuset i 

Enderglw maafte Haanpen fasttes af. 
Den fernlnfteke er Stcnsmttcr Pe- 

ter Etaatxksclt as Flenglmrzx brenesc 

Jskrktrnszde HI- 

Faltclcn om dcn gatnlc 
F sttottcx 

J reri litte Haare veI Ekoubmnct 
par alt san net ozt mitt. Arbchet kiit 
sit-. imko Wann ur: VI it::e. Futen-: 
m W: ice n var pnntttiie d-: futzitJ 
nkijc Dei knmle Vikznc Harni· Tot 
txt-one starrt i siteme i Einen cg vist 
Tiren i mange, mange thir. Mrn en 

Nat start-Diebe ret. De gutle tnnge 
Moor-cr, fon- Drog tlrvckrtet, ft)ntes:-, at 

be itte beldøche at stasbe og slide Tag 
og Nat ner ct opmnntkende Ord.; 
anen bkød sig det ringeste om, hvab’ 
de vestitte, dort emte som De var i» 
tttsottetassetn Og alligevel var bistl 
dem, sont drog hete Urvættet. Nul 
stnlde det være Slut med vet ftadige« 
Stab og Slikn Saatedeö kckfonnerede 
Lodderne for sig felv i Kassen, medens 
de satte fig fast og hvilede. 

Visernse ftanivsede paa den stsore 
Stim, sont saa tiift nd i det mprte 
Vasrelse, hvor Hufetg Folt laa og soo 

«efter Dagens tunge Arbejde. Og Sti- 
ven sputgte, hvod der var paa Fakde 

Hirten Loddetne standsedr. Foltet tunbe 

)let sove over sig, hvis den ikte pas-sehe 
isit Vlkbejde og vifte kigtig Tib. Men 
Lodderne oplystc ein, at de itte lern- 

gete vitde udspre der-es utatnemelige 
Arbeitse. Alle saa paa Siiven i Da- 
gens Lob. Den hast-de en meget bedre 

Dg mere fremtrcrdende Plads ensd dr, 

citsrsstpnt ten itte gjorde andet end se 
sig fornøjet omtring med sit store, stin- 
uende Ansigi. Nu ftulde alle ers-are, 
hvein der huvde gjokt Atbejdet. 

Person-let var standftt og havve lot- 
tet til Loddetnes Klage. Tet syntes, 
sden var rent ubeføiet. Det havde jo 
ogsaa gaaet fkem og tilbage, ftem og 
tilbage i mange Aar, og dets Plads 
var da fnldt saa ubemcettet som dens- 

Den mente og sag-de det ogiaa, at en- 

hvcr bnrde atbejde i sit Kalb og stptte 
det msed Troftab, otn det var aldtig 
saa ring.e. Man tun-de dog ikte alle 

indtage de fremttædmde Pla·dser, der 

maatte ver-e nsogle, fom fyldte de ringt 
og ubemcekkede ogsaa. Alle tilsammen 
behøvedes de, vm Urværkct stulde goa. 

Bag eftet tog ogssaa Hinlene til 
Orde. De havde alttd bevæget sig 
efter andres Befaling og aldrig klaget, 
omensd enckette af dem vate basade smaa 
og stjultr. Jugen havde vtst dem tw- 

gen Kærlighod, udenfor de entelte 

Gange de havde faaet ltdt SMelse, 
for at de tunde gaa letterr. Og detek 

Arbeit-e var nieset wiss-prangt De 
maattse gaa sittsrt og brwge hoc-andre 

med sig, om alle Ting skulde gaa vei. 

Jntet af dem tun-de bog und-verwes. 
Selv om sdet mindste Hle eller endog 
en Tat paa dem blev Idelaghsttaks git 
hele Uret i Staa. For deres Vedkom- 
mende fyntes de, vdet var galt, at saa 
mcgen Tid stulde spildes til ingen 
Nym, blot fordi Lodderne vægtede sig 
vers at gøre Tjenieftr. 

Til Slut tog det lille Svinghjul 
med Spiralfjer, fom er Regulatoten i 

Um, til Orde sog fagde: »Det er mig. 
som regulerer hele Sta-dfen. Jeg sids 
der her oppe og snurrek og sniurter 
Dag og Nat. Hvad blev der af det 

hete, om ikke jeg var til? OF dog kla- 

ger jeg ikle. Det er bebst, at vi kom- 
mek overens om at gaa affted og ar- 

bejde hvek paa sit Steh, ellers sovse 
Folkene over sig.« 

Og detmed satte det sig i Verm-gel- 
se, Lckdderne drattete ned fra dereg 

Pferds-, og den gamle Klolle begyndts 
paa ny at gem. Men Folkene ssov over 

sig den Morgen to Timer; thi Klollem 
havde ftaaet om Ratten. 

—- Moralen er denne: Lad os hvet 
og en mev Trostab arbejvse, hvor Gud 
hat sat os; thi intet cerligt Arbeij 
er deriil for ringe og ubetydeligi. 

J. A—ns. 
—·-——0—-—-—— 

Mæltebøttens leite Fnot — 
CKtiftjanHaunføJ 

Mæltebøttens lette Fnot 
dtiver vide over Lande, 
set te andre Blomsters Flot, 

I —- længes faa mod fjcrne Strande. 

Mckltebøttens gut-: Tragt 
yndcs ej af noble Planterz 
Stulderttcek og tavg Foragt 
moder den paa alle Kanten 

Havenmndenz kloin Vlik 
om dens Fam- cj kan stotte; 
ten er est-er hanc- Vesxik 
Tun en »Im-dene- Maklfebøtte«. 

Pæne Firle fcm Dem en Tur 
pluktkr Vlomfter met! dst samme, 
si’r, at Løvcmnd sj dur: ) fakti; staat ke:1,·ajs:rt kil Stank- 

! me. 

Da bli’r Blomsren nnd Da Viko, 
Vq intens- dcnz Hjtrte grad-er, 
med sin Fnok rzn smurfer til 
deress fine Zoneaggtlchen 

Mælkevøttenk leite Fron 
driver vide over Laute, 
fes re andre Blomsterci Flot, 

lasan ud mod fjarne Strande 
-—-—- CO-- -— 

Arbcsdcts Am. 
le Rekattør Svarre i ,,Østfjæll. 

Foltebl.«) 

Ztønt netenftaaende itle aansiel 
pas-set paa oore anieritansie Foehold,« 
indeholder det bog saa mange sank-:v 
og fortrcesseliae Tanler, at vi visi« 
tunne have Gavn af at lasse ret. Hr. Z 
Redaltør Svakre striver: . Dei er i sin gode Orden, at Ar 

kjderne vil have sine Viltaar forde- 
drehe; faa ltenae Die-se slrav holt-ers ka 

indenfor timelige Grcenser, hart-e re 

niøde Sympati fra alle Sider i Er 
tenbelse af, at vette er Udvitlinaeniz 
naturliae Gena. Men det er urizatiar, 

lat man aldria i Sammenhckna der 

Tnied cpfororcr Arbejberne til at Lohe 
Ente-J .lrlejte i Ære og scrtte en 

Stolthed i at blive saa rnatige on nin 
taste i der-II Gerniiia, socn dem-« W 
net orerhnoebet tilladek kein det. Zelo 
om en Mond indtager en not saa 
rinae Stilling i Samfnndet, hvis 
tkan er en dyatia og paalidelia Mund i 

sit Fag, hat alle andre Mennesler Ettc 

spelt for dank 
Men albrig hører man Tale onu, 

at Arbejdeene sial anstecknge for at 
oinde Agtelfe og Fremgang ad Den- 

ne naturlige Bei 
J gamle Tage lendte man en 

Haandværtetrftoltiheld, »den undeirtiden 
kunde antage lidt lomiste Former, 
men iHovedsagen var overtnaade fund 
og betettigei. Den fandt blandt andct 

sit U’dtryt deri, at man satte sit Fug 
og sit Atbejde hpjt og saa med stor- 
Beundring hen til dem, der dtev det 

videft i Dygtighed og Huttighed. Nu 
hat Visen en anden Lyd. Nu tetter 
man unsdettiden —— det paaftaar joj 
Mesirene — ligefrem sinse Bestrebu- 
see paa at faa Arbejderne til at nd- 

spte mindre Arbejde, end det spmmer 
sig for en flink Stvend i sit Fag at 
breitere. Maasie er hensigten der-- 
mev den i sig felv nieset gove, at man 

I 

l 

vil opnna Arbejde til sna mange sont 
muligt — men det et tndlysende, at 
det i hvekt Fald er et højft misligt 
Middel. Og hviltet Etsempel giver 

»rette mon for de unge, som uddannes 
ii Faget? De set gnnste naturligt hen 
til, hvad derses natrtnesfte Foresatte 
udtettet, og anvender en dertil spa- 
rende Manteftok for der-es egen Ger- 
ning — og Vet i en Leere-tin da de 
ftnlde arbejde nf alle Livsens Krei- 
tet for at opnan itte blot Dysgtighed 
men ogsna en passende Hut-tighed i 
dseres Gerning. Det et jo iøvrigt al- 
mindeligt betendt, at tet Tempo, hvori 
rer arbejdes her tilLands (Danmnrk), 
staat under Arbejdsmnaden i forstelli- 
ge Lande. Og den korte Arbejdstid 
hat næppe medført nogien Foknndring 
i bette Fothold. 

Hvotfor taler Arbejdeknes Ledere 
nldrig indttcengende til deres Tiihcen- 
gere ont, at de stnl ftræbe fremnd i 
andygtighed og gute det daglige Liv 
rigere for sig selv gennem Kærligheo 
til detes Gerning? Arbejdet knn jo 
bog i absiillige Fug vcere en Nykselfe; 
men ganste visi, det blev indført som 
en Forbnndelfe, og i det mindfte pan 
de t te Omraade synes man at vcere 

blevet noget »bibelste« i vor Tit-. 
Men den Uovitling stulde Arbejder- 
nes nære Venner modarbejde af nl 
Evne. 

Hvorfor lcerer vi f. Ets. itte gen- 
nem Arbeit-eines Blnde de bygtigste 
Svende i hvett an at ten-de? Nogle 
nf dem mnn jo have drevet dsetes Ar- 

bejre lige osp til Kunstens Grænfer. 
Zorn Regel hører de rel til de stille i 
Lnnket —- nien det er tun en Grund 
were til nt drnge dem frem sokn Ide- 
nler for alle deres Fallen 

Lnd os fnn »Arbej«detg Riddere« 
illnftrererebe en biogrnferede i Arbei- 
neiJ Binde — de bar jo lett-est red at 
finde dem. Tette vilde være et not-i 
Midrel til at hielte den rette Hin-klin- 
led til Llrlsejdet bog de unne. On 
lxris ni stnl bei-are en linntin Hnnnds 
Pmtcrstnnn san man ker meD Nod- 
knoinncb ste nonen Fornndrinn i Ar- 

1«:jci:»fsrkmldet pnn dette Otnrnnre. 
Tette Ettæfonnsment er utviotsonit 
fniDt betätigen 

Te, set nlene fnntter erbejderne 
ester Mundem er itte Tiere-:- bebfte 
Rennen On vil man for Alvok ha- 
ve Arbeit-Ferne op en frem i Samfnnsi 
ret, fnn mnn man itte nlethne den 
Side nf Innen. vi her hnr okntnlt. 
En nnd llkdnnnelfe er for en Jst-tand- 
vnsrter ret fnmnre sont en nnd Stole- 
nann for Bnrnei. 

—- ----— -.»- —A—. 

Rang Peter t. 

statt-v for en Brud. 

ltffter ,,2lmerita«.) 

Det serbifle Folt hat oed fine Re- 
praesentnnter oulgt Prins Peter sta- 

rageorgieloitsch til Rang-: og derved 

paa den heldi.qft muligc Manne spredt 
de Stormslyer, som lænqe hat hænqt 
truende over Serdieng politifte Him- 
mel, oa fom brød løg over Belgrars 
Konnt den fkygtelige Nat mellem 1(). 

og 11· Juni. 
Pein-I Peterg Valq lot-er til at Din- 

de Billigelfe hos nlle af te mest intel- 

esserede Furtter. stun Tyflland stil 
ler fig endnu lin tøligt overfor l)am, 
hvad der vel tan have sin Grund i 
den Omstcendiglxeo, at Prinsen sont 
Raptnjn i den franfte Arme liar tasin 

ret mcd Tyfletne i den sidste steig. 
Peter lknr alle sine Dagz oceret en 

Tronprcktendent of ten gamle Stolz 
altid facto-in til at sætte Livet ind fo: 
at vinde Mutter-ne lmn anstt fix-l som 
Arvina til. De fleste nf Nutidene 
Tronprwtendenter bar store Privat- 
formlier oa lerer i Ro og Mag as die-- 

se, meteng de indstrænler siq til i Nu 
og Nce at fende en lille Protlamation 
til ,,sit Folt«. 

J den franst-tt)sieKrig deltogPrinLi 
Peter med Liv og Lytt. J 1875 for- 
søgte han en Opstand i oet notoligse 
Bsosniem hvor han samlete en ltlle 

Stare otn sig. J 1877 deltka hatt i 

Montenegtos Kamip mod Tyrliet, vg i 

1878 fokfogte han et Kup i Setbien; 
men dette mislyktedes fuldstænbig. 

Ovetalt hat Prins Peter lagt for 
Dagen en Frygtløsshed og en Tap«per- 
heb, sont hat øget hans Tilhcengeres 
Krebs i Serbien 

Betegnende for det uforfærdedi 
Mod og den eventyrligse Forvoven«hed, 
man tillcegget den nye Ko«nge, er Hi- 
storien om, hvorledes han vandt sir 

Brud, Prinfesse Zorla af Montene 

igro. Historiew absolute Sandfcers 
dighed kan vt ttle indestaa for; men 

fom et Tritt til Belysning af Kon- 

Igenk Karatter tan den dog have sit 

Betydning. Under det montenegrinsie 
Felitog mod Tyrkerne indtraf der et 
Streit-eng Budstab idet fyrstelige 
Hovedlvarter. En iyrkisi TroppeaF 
deling havde opsnappet de fyrstelige 
Born, som skulde bringe-s i Sikkerhed 
ncermere Finstern Og da Budsiabet 
tom til ten motenegrinske Fyrstes 
Honedkvarier, havde Tyrierne allerede 

faaet san langt Forspring, at det vilde 
vcere umuligt at inbhente dem. Ihr- 
scen var fortvivlei, og Hofdamerne 
græd. 

Men da faa man i det fjerne en 

Støvsky. Dei var Prins Peter, Tom 
kom tilbage med Fyrstebørnene. Han 
havde i Tide hørt ocn Rovet, og med 

sin lille Afdeling satte han øjeblikkelig 
efter og huggesde ind paa Fjendens 
lang talrigere Afdelin«a, som dels 
blev liggende tilbage paa Valpladsen, 
bels maaite redde sig ved vild Flugt, 
medens Peter førte Fangerne, der- 
iblandt Prinfesfe Zorka, iilbage til 
deres egnse Landsmænb. 

Den lykkelige Fader raubte Prins 
Peter i Mode: »Hvad kan jeg give 

sdig tii Gengaskv for vemie Timean 
For Prinsen kunde spare, kafiede 

iPrinsesfe Zorka sig i sin Faders Ar- 

Ime og raabte: »Du kan give ham 
!mig!« Prinsens Hseltemod havde dun- 

Hbet Prinsessens Hjerie mev Storm. 
JHun var bog endnu tun 14 Aar gam- 

j :«el; men i sin Tid blev hun sin Red- 
Iningsmands Bruv og Moder iil hans 
Ito Sonnen 

Det Paafiaaes, ai Kong Peter skal 
Islcegie megei pan fin Moder, hvad 
politist Kløgi angaar, medens han i 

fii stridbare Versen ligner sin S-tam 

faker den sorie Georq. Pe iers Fa- 
Jer, Tyft Alexander, var sior cg stark, 
imen still-e og beiænkfom, mer«-eng Mc- 

skeretn szrsiinde Persida, der stulke 
.vcrre en ret oq slei Bandenng var li- 

ge san intripunt smn bedaurende Vat- 

ler on nirikodiunelig elstværdig. Hnn 
imme iffe fcsrione iig med, ai henkeg 
xsjcancs iske 21 fsrdrcpet fra den ferbiiie 
Trom, m h- Hi a: bei cde ilikrrdiii paa 
at fremiald e en Onmltniiq i Zerbi 
m,1 iek .nt« FOrkj Vllemnber lerrde ro- 

lia En peltiifictskz ri«e«11111(""k17«c(3 i 

ZTfirikL Juno Hiokerens rasiiøje 
««3l.1nd ihn-ro at mu- zwar-i i Vlrv iii 

;Zonn-:n, psg lxendeszs poiirisie Æraerg 

rigbzd hur lmn ogsaa faust. 
l Bring Peter bar altid trcst fast 
Jpam at hnn engang vilde blive sinnge, 

m, nenne Tro er nu aaaei i Opfyldei:- 
se Hat-. vil nu med det forste tumie 

leinak den Troite, lwig Gram-void 
bang ffædre bar Dæret med at iømre. 

DgggxnggsWUssssgxg 
130 Prospekt Ave. ., Bis-Domm- N. J» 

nitbeiale?· riicjiende aibentes paa worinn- 
gcnde. Lpnivnl hvad Tjd og til hoilfen 

Zimion De komme-r 

J. P. Jenseit, Besten-un 
-- 

Gar Arbejtlat 
leiten-. 

De flelte Mennefkek glæder ftg velt at 
bote, hvotdau det kan gskks. 

Tct er nie-get vatisleligt at passe fitiePllgter 
Med en bestallt-ja smertetide Ri)g, 
Med plaqfomme lliin Vattskeligheden 
Toatt’s Ridnett Bill-J got Athejdet lctteke. 
Te helbreder rllttgittictter. 
Te hell-redet alle Niti«ejttgdotttttte· 
Mis- Chriitian Petri-lon, Christian Pe 

tersons Hitilrtk liicr at« Ratmets Dante Ho- 
tel, sle Main St« hart-: »Wald l)vet« Ind- 
bnggeis at· Cebar Fall-J, stumm sont et« vlaqet 

,ai ltitltnde Sinctter i Iliygaett op til Stitl 
sdei·bladenc, ljvts alle-, iotn lidet at· Zvitumels 

"l)ed, uklart Sun og en asngitelig Virltiing i 

i:Ilt,n·e:Aiiotidrittgeti, tuttde blioe fti for dem 
ma hurtiqt og stille ved Hjoelp as Toairg 
siidnett Pilldih tobt Paa Mornitt ö- lcamey ’s 

Alma-L iom jeg blen, da vtlde Nttretiliaslde 
i alle deres iotitellige Former ikke efsistere 
met-e her paa ligueik mui alt for villig til 
at ptave alt muligt, der tin-de give mig Lin- 

dt«iitg, ttdtomte leg alt mit htendflab til Me- 

dicin, ogi ilere Tilfasldc tagte jeg l«a-gehja-lp; 
meti iutil ieg lmtgte found KidtteyiPillQ 
sit jeg itigen tut-unentwng .Hjlrlp. Tette 
Mit-del vitkede direkte paa mine Nym, styt 
tede Nimm-m itandsede Sinkt-ten, og naar 

vaedinntptotnenie ttaa llordeti i Nun-nie 
ioanbt, bleti Svimtttclhtsdcn og den imme- 
lige Nin-e Tlffottdtipg ogfaa ltotte.« 

Ell fl·i Prtvc af denne tot-trinlige Nons- 
Medicim der ltelbredcde Miss. Petersoth vil 

paa zotlattgende bltve sendt hoor sont helft 
i de Forettede Statt-n El it) til finster Mil- 
btttit lio., Bitiiala N. Ill. Eil Zalgsz i alle 

Apotemx Pris- Tiljc pi. Ali-fle. 

— .· F-» 
« 

— s , 

V,-2.RDtI« L LLOE SALN FI. 
Smkåk liclt Fsa II U- 

g lag paxl Haaren Rrugcassxslsnlnp 
heille 

Swlscs ims 
FRU C-«-5«f-.N. « 

W W.·«. pl. l» ist-um« .sl.-T 
Pläls Ase-. 

Pm Olcsns lädt-k- or ixslmcsplzei tot 
drtuvlsxiat bzslilksh ;;r.s:·.!-- m H« »Musik« 
skj««s'-xt"« k-. Sankt- 1«!-)-.«:I.-«t·tat« »z; alle av- 
-l:·) hurfsfgtlunztns,« 

«1«llctihvor. s im itislsv1ler IS ers-Its 
Frimikerker. vil vi »Hu-le Hain-n fr.t. 

WLwlltcvlllialcricr 
oq andre iuttistmalerier, laasom Vortrætter, VIII-me 

matt LanttlalM oq Matmeizctsnet o. l. v. udissi 

tmntt og billigt. ! Bedlte oq fineste iiumsrteecsse Farvei 

Klub-.- L·()l«I-A) og prtspaitstl sinnst-.- its-um«- 

Beltill ital-t- madtages paa Trqtiinkter til Altermstmus 

p-l-v. H.JENSEN. 
II North plain st.. council Bluts-. I- 

BE Foocevi 
1402 klu- gem-ing. cklciost 

RU LkY MOUNTAIN ts- 
Mlicsks mle by Mochka Mess- 
clnsx (.«».. l.'-.ssciig(«n, Wis. U 
kssspi Ists writ. Om- ist« 
inmi- m". an each pselisko 
Prt«e « c:.0..s. Nov-er os- 
in T) It- Äms-pl no sah-Eis 

«Ii-q-os-»-s--- Int- einst-Ists 

I— H 
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Fjj cARL FISCHER- HANSENS BOG 

H »z- oM AMERIKA »s- 
J- er Ldkommen paa BRENTANOS Porlag, New York 
- Pris Szoo smukt indbunden. Bestillinger modtages 

·· 
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IEF Mc Mosf Rot-um« «v »s-: ask-»E- 
löo Sinc- ro FU» Au. »Sitz-emai- Immwcss »A« met-. 

WORRS cAMDLN N J.26-10HN ST. NSW WORK 
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Illullsml unmile 

:«-.: Jlmmes tilimssselisilmll 
Den store, nyc Udglwc nnd Supplcment, Tillng og Jllltst1·ali0ner. 

Trt IIUc Tillusg lsmaar as de lnsdljc oq messt fuldnusndiqr icon over alle Im 
bei-»J- Vnndc nxx Juqu numqu innnbks av· de lnsoslc og inm nnagiuldc Illustratio- 
ncl junsc inn- «."1lnq Wo Inaba-uns s nimudlst bunt der n- gsort FccnkiliidL 

Tmc Ulsslon ci« Mustqu del lusdms og sum ntldnasndiqc i de planbitmuiske 

Zunle Un kund ) lat m Jiundilnlw at lnsnvnte til, holst Elnol kommt-r ftem, 
lllu lmol 1Istlnsnink1 Nimm 

km Hlnlon u lnllmru oq lnslmI sub noqct cngklll le Mo sammt- Stpr 
uslle. lTj mlkxcr tl4usllrl ul Halm-um- «l"«ujn· Hin lustige splnqsl Umn: 

s« nlsts Wind med Entsinnan Jllnnmtionn og non nimm pau rette Pladser 
i almlusml s1d1-118’.Z.·).65 num. 

J MS Wind udcn Till(1s«·1.11s.·sn used ZuwlemcntsllUM nctco 

J jun Gluts, Einwqu n1sntilt, indbundcn 820.65. 
Tlllakgcl lwlgcss just-still lot 8141.Wnctlo. 
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