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At flaaLnng med en 

Staamaftine turde være noget 
helt nyt, men der foreligaer her fra( 
Egnen, striver »Stioe Dagblad«. eti 

Eksempel paa, at det meget vel tan la: 
de sig g-re. En Mund i Feldingbjerg 
hat Æren af at vcere Foresgangsmand 
paa det Omraadr. Fotleden Tag 
kprte han ud i Heden med to Voane ef- 
tet et Pat Heste, og et onoet Par Heste 
trat Slaa- ogRivemastinen derud. Ta 

han var kommen ud pag Heren spænd 
te han Hestene for Slaamaftinen, og 
i Lobet af ca. 1 Time flog han og reo 

4 a 5 Læs Lyng og tog de 2 Læs med 

fsig hjem. Arbejdet git altsaa rast fta 
Haanden, og det er sankeoes aodtgjort, 
at man godt kan bruge Elaamaftine 
til Lyng. Monden siger, at der itte 
er næt faa haardt ved Mastinen som 
at slaa tytt Gtcekx 

Et heftigt Uvejr rafeoe Nat- 
ten til forrige Sondag over Vendfst 
sel. Hvor erjret var voldsotnsi, var 

det ledsaget af ortanagtige Binde. J 
Ncekbeden af Hjallerup blev i Fol ge 
,,Aalborg Amtstidende« fanledes et 

helt Lcrs Brcedoer oceltet i Vejgtøf-« 
ten of et pludfelig Vindftød Monden, 
der befand-: sig vaa Lasset, tog dog 
ingen Stabe. 

Et anoet Sted tørte der en Mond 
hen ad Lanoeoejen i en Fjedervogn; 
og inden ban trentte paa nogen Fore, 
tog et Vindstpd og tylede ham og Aar- 
stolen ned i Grøften samt blæste Heften 
omtuld. Monden besvimede ved Fal- 
det; men en Hjulridet, der tort efter 
torn til Stehe, ftt ham bragt paa Be- 
nene igen. 

Et tredie Steh legede Binden Tag- 
fat medTaget af et Hønsehug og fendte 
det over to andre Bygninaer. Efter 
denne Luftrejse sit det enoelig Loo til 
at komme ned paa Jorden igen. Men 
at det itte var saa ltlle et Stylke. Vin- 
den havde fpillet Fjerbold med frem- 
gaar deraf, sat ni Mund døjede med at 
bære Halndelen of Taget ttlbage isten. 

En fordringsfulo Mand. 
Som Beois paa, hvor Drum-ts- 

fulde Folt tan vcere, hat en Møller i 

Silteborgegnen overladt ,,3ilteborg 
Avis« til Offentliggørelse folgende 
tostelige Brev: 

R. pr. Viborg, 20. Lsttbr. 02. 

Or. Mølleren 

Jeg ønfker at høre Deres Bettngel- 
set for at leere mig Mslletiet i tortest 
mutig Tid cig tilltge godi. Jeg hat 
haft Forvalterplads i 4 Aar, er nu ted 

af Foltevrøvlet og vil slaa ind paa 
Mølleriet, dog itte for at bltve Wollu- 
svend. Jeg pnftek eget Vcerelfe med 
Banne i Vintexz spiset ved Deres 
Bord, fuldstcendig fri Station, bog 
tan jeg holde mig selv med Sengetlæ- 
der, betinger mig to Gange daglig 1 

Pot nylig togt ssd Melk, vil gsre min 
Tut med paa Msllen, fom Den maa 

falde, dog vil jeg lade Dem vtde; at 
Stelle oder godt 100 Ph. ladet jeg 
staa, vnstes Kendslab til Regnstabet. 
De et bleven mig anvist af Hr ...... 

Forventende Des-es Erede Svar den 
22. Ottoben 

tegner med Agtelse 
(Navnet). 

En Begravelse uden 
Præsi. En Polat fra en af de 

mange Herregaarde paa Lolland-Fal- 
stet havde i nogen Ttd vaetet meget 
fyg og var derfor blevet indlogt paa 
Sygehuset i Ante-hing- 

Jotleden dsde han, sttivet «Nytb. 
"ngl.'«, og fotrige Fredag blev han 
hegten-et i en Ktog af Nytaving ny 
Rittegaattx 

Tit denne Begtavetle havde der indiv- 
Iekttd hyetken invfundet sig Preeft el- 
Iet Degn eller statt Jäge. lbete Fil- 
get bestrd i et Par af hani ulylkelige 
Landsmcnd samt dereg Godsejer. ver 
Mindest-v sitt Sorg ved at vaete Ins- 
licht 

Use Filget var kommen til hallet, 
Ustrlde M det sidste Hvilefted for 

»den sicut-eitle, tastede en af Wohlla- 
HI straften og sind pp paa en Jordtue, 

is, a Jan lastede tte velmente Stuf- 
This M des latveltge Kiste og 

M Ord m It Not-etc- 
Os di- M alt-prüg- hist-ide- 

Lasterindet samt for Leereenter. 
Fpkst og fremmeft er der tcentt 

paa at tejfe et faadant, ftøtre 
Hjem for hele Landet naa Ftederitsg 
berg. Man hat tcentt sig, at det slal 
være en Bygnina paa 5 Etager Ined 

Centralvarme og alle Nutidens Be- 
kvemmeligheder. Bngningen stal af- 
give Plads til ca. 70 gamle eller soa- « 

gelige, afgaaede Læreke og Læterinder 
samt Laterenker. Hoer sial have sit 
tummelige Enevcerelse; men der skal 
desuden indrettes Forfamlingssal osg 
sprges for Zygevlejetfler og Lage- 
hjcelp. Midlerne til Bngningens st- 
fesrelfe tiloejebrinaes ved Attietegning 
blandt Latekstandens Medlemmec 
Oder thtie flal lnde paa 100 Kr» oa 
tun Aktioncerer faar Ret til Optagelse 
i Hjetnmet. Aktierne stal dels saelges 
ag del-J dortlodde5. Der er as et neb- 

fat lldoalg udarbejdet en Plan for 
Bortlodntna af Aktien hdortil Ju- 
ftitsminifterietåTilladelse er indhente:. 
Beftnrelfen for Danmarts Lceterfore: 
ning oil nu føae at faa Altjetegninaen 
fremmet og tillige fokanstalte en Bott- 
lodning af Adtomftbeviser. Samtidig 
oil der kirneligvis blive arbejdet paa 
at faa reist miner Alderdomsbjem as 

llignende Art i Prodinfernr. 

En aod Tyvefangst. Det 
fredetitsbekgfke Politi hat fokleden 
gjort en Fangst, der varsler godt for 
Opdagelfen ogAnholdelsen af den TU- 
vebande, fom i den sidste Tid hat va-- 

ret paa Tournee i forflellige sjcellandsi fle Provinsbyet. Æren maa det bog 
dele med en Porcellænshandler paai 
Gl. Kongeoej. 

Den omtalte Forretningsmand stod 
udenfor sin Butit forleden Nat ved lz 
Tiden. Bed at se over til Frugtbutil- 
ten i 121, foretom det ham, at ets 
Lys blafrede derinde, og da det gentoa 
sig, henledte han de patrouillerendeBe-’ 
tjentes Opmærtfomhed derpaa. Be« 
tjentene listede sia derpaa ind i Ejeni 
dommens Gaaro, hdor det ene af Vin- 
dnerne inde i Butiten bar tydelige 
Spur af Vola, men atter var tillutket. 
Man brød saa Vinduet fra, og den ene 

Betjent lrøb ind igennern det og opda- 
gede to yngke Mænd gemte i en Firon 
bag Fruzatturdene Butilsstuffem der 

dog tun indeholdt 8 Kr» var tømt, 
ag adstillig Forstytrelse diste, at et so- 
lidt Tyoearbejde var paabegyndt. 

Ved Hjcelp af sin Kollega fthetjen- 
ten de to Fyre gjokt ustadelige, og en 

Visitation af dercs Lommer btagte et 

lille Arsenal af Revolvere, Dolte on 
Knioe ftem for Lyset —- Ting, der 

øjenfynligt stammede fra Jndbruddet 
hos en Jsenkræmmer i Rallundborg. 
Endvidete var den ene af Tyvene iført 
en Overfrakte. forn var efterlyft fra 
Frederilssund, og endelig oplnftes det, 
at den ene af dem var en gammellendt 
Tyv, der for et Aars Tid siden var 

losladt fra Forbedringshusei. 
Te paagtebne Tyoes Navne er 

Frantz Sorensen og Julius Petetsen 
At de et Medlennner af den Tyveban- 
de, som hat hfemspgt en Del Ver-ding- 
byet i den sidste Tid og udbredt Slræt 
hvor de er komne frem, betragtek Poli- 
tiet sont givet. Nu haaber man vedf 
Hjcelp af disse at komme eftet Resten. 

Forhmt over dem er allerede be- 
gyndt i Gaar· 

En Avlsgaatd brcendt. — 

Det meddeles fta Aalbokg, at Äols- 
gaarden til Grevsiabet Lindenbotg er 
nedbrcendi. Alle Udhufene brcendte 
undtagen Hefteftaldem der var ftærtt 
ttuet. Der dar ingen Fare for seer 
Hovedbygningem da Binden bar fra. 

Jlden formenes opstaaet ved Seh-- 
antkensdelse i den indavlede Seb- 

Bygntngerne er fotsiltede for ca. 

Im,000 Kr, i Landbygningerneö al- 
mindeltge Brandfotsikting. 

Branden optsiod i hestestaldens sph- 
vestlige thtne og opdagedes af Stätte- 
ttgteten. Der indebtcendte 450 Lces 
Hi, 300 Les Rug og en Mengde kost- 
bare Landbrugömasttnen 

Ltttret var forftkret i »Damnatt« 
;fot 104,000 Kr» deraf Avl og Af- 
Jgrsde for 84,000 Kr. 

I Jntet lebende tndebreendte, Kreatu- 
Hrerne vat paa Matten, medens 246 
iSvin maatte lullej ud. 

j h» »in-e tic Amerika 
tEu tidligere fern-et Person, der et 

lhjemmehttende t Esse, havde fertige 

Mandag Akten tændt Jlb i nogle HI- 
stakte, som ftod paa en Mark ved Gl. 
Kegegaard. Da Politiet kom til 
Brandstedet, modtoges det af Brand- 
ftifteren, som fortlarede, at han med 
Villie havde tceth Jlden i Statkene, 
men foeinden havde forvissset sig om, 
at der ingen Mennester opholdt sig i 
Statlene ved at raabe heit, ot ,,hvis 
der fandtesnogen i Stattene, maatte 
de flytte sig, thi nu stulde Statlene 
blusfe af.« Han haabede nu efter den- 
ne Bedrift, at oet maatte lnktes ham at 
komme til Amerika, da han tioligete 
hat oæret i Forbeorinashttset oa er ted 

af det vagabonderende Liv, som han 
hclk føkl. 

Selofølgelig blev han indfat i Ar- 
reiten. 

Italiene, der var assurerede, in- 

deholot ca. 25 Lces Ho og tilborte en 

Gasstgioer i siege De nedbrasnote i 
Nattens Løb. 

D r u k n e t. -— 7 orleden Llften Kl. 
ca. 8 vilde den 18-aarige Gaj Lassen 
og Den 21saarige Murerfveno Peter- 
fen, der begge havde Hostarbejoe vaa 

Gaatden »Egholm« oeo stted, to 

no til en Fiftertvase, der laa ca. 200 
Alen fra Land. Der gil en Del SI. 
og da De var ca. 40 Alen fra Land, 
koni Pkammen, der lun var lille, til at 

vende Siden Inod Bølgerne, saa at den 

fylotes med Band. Begge sprang ud; 
Lassen soemmede hen til Koafem men 

Petersen, der ikte lunve fvømme, git 
til Bunds. Stønt han tort efter blev 
trultet ov af Kvasens Mandftab, lut- 
kcoes det itles at faa ltam taldt til; 
Live· 

Anholot Tyo.——Tereriden 
senere Tio fotøoet adftillige Tyvetier 
on Volotceqtsforspg i Røkxeegnem og 
man hat en entelt Person mistcenkt 

for dem alle. anig et der i Hat-alb- 
steo Ved Ringfted anboldt en Person« 
tom hat ftjaalet en Cytle. Eiter hvad 
Ringfteo Polititontot Ineodelek, hat 
den anbolbte tilstaaet at viere Tyven 
fra Keaeegnen 

»Rings1eo Foltetidende« meddelek: 
»Den i Haraldsteo anholdte Person, 
som blev fanget af Egneng Befoltning, 
Da han ftjal en Cytle, har fttates over 

for Politiniesteren betenot, at ban er 

ioentift nied en Person, der i icengeke 
Tid hat voreet efterlyst af Politiet sont 

jniigtcentt for en Rcelke anbtudgtyve- 
irier og Lverfalo paa Roinder. En- 

teithedekne foreliigger endnu itte; bog 
et det oplyst af Forbtyberens fotelo- 
biqe Tilstnaelse, at han hat vceret mer-- 

delagtig i forsiellige støkre Pengetnve- 
riet. Endvioere hat han tiistaaet a: 

hcwe beaaaetz et Oderfald ti Vallv 
IBirl paa en Rvinde i Nætheden af en 

Stoo Atrestantens Navn et Bern- 
hard Marias Povlsen, 21 Aar gam- 
mel, Jyde as Isosel Han hat op- 
traadt under de meft fotstellige Navne 
og er tioligeke strasset mev Farbe- 
dringshiis. Rimeligvis vil Fokbkydes 
ten med bet førfte blive ubleveket til 
Køge Politi. 

Dr a b? — Fotleden Morgen er 

Husmand N. POlsen i Staakup fun- 
den tiggende dsd i Nerlund Stov meb 
et ftsott Hut i Hovedet. Dei antages, 
at han af«nogle betusede Personer er 

bleven stubbet net af en Vogn, bott- 
ket hat haft Dsden til Folge. ! 

Han havde vieret borte i to Dage, 
uden at nogen havde stgt efter hamp 

A t te n t a t. — Fra Lolding med- 
deles: En noget betufet Person fra 
Thorsted trcengte fokleden ind iGaard- 
ejet Johansens Gaakd i Egtved og af- 
fyrede et Pistolstud mod Johansen, der 
sankedes i det ene Laar. 

Gerningömanden er artestetet. 
Stunden til Attentatet stal viere 

den, at Monden bar Nag til det tid- 
ligete Segment-, af hvillet Johansen 
var Mehletn 

— 

Ct meetteligt Ttlfclde. 
Vev Secsionen i histring forleden 
mit-te ifslge »Vean. Tib.« tee hin- 
anden uvedtommende Mænd fta tre 
forftellige Lust-. Den enes Feenavn 
var Martin Luther, den andens Phi- 
lip Melanchton og den tredies hans 
Tausen. Martin Luther blev Inge- 
nipy hvsad de andre »tendte Navne«' 
ndtoges til, videz Elle. 
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szem er han? — J Anleds 
ning af Dagbladets Notits fokleden 
efter Esbjerg Apis otn, at et for kort 
Tid siden ved Hanftholm inddtevet 

Lig fotmodes at vcere en Englandet, 
der var aflivet ved en Fotbtydelse om 

Bord paa et Stil-, meddelek Distritts- 
Dr. med. Jørgenfen i Thifted, at der 
ved det tetslige Ligfyn Paa Liget itke 

sandtes Spor af Bolo- 

s-« ass- 

Guldbkudepartet hefte- 
d e se l v. —- Hnsfæstet Rasmus Ot- 
tosen og Huftru, Bjckknes Husbtx der 
i Foraaret feirede Gnldbryllup, hat 
isplne »Loll.-Falft. Stiftst.« fortige 
Tirzdan fnaet indbostet. De to raste 
gainle Foll bar nden fremmed Hjcklp 
udfert alt Høftarbejdet paa den 6 Thr. 
Land store Jordlotx 

Tet tirtelige 11dvala. —- 

Paa et i Odense nylig afholdt Mode, 
oek var befoat as henveo 100 grundt 
vinite Priester, vedtoges Det at opstille 
sont Kandibat til lirleligt Udonlg sont 
Nr. l Pastot Monmo, Kobenhavm 
Nr. 2 Pastor S. Balsleo,3oiioetso, og 
som Nr. L-! Valgmenigliedgprcest Mot- 
ten Lassen, Holstebto. Paa Modet 

nedsattes et Uboalg paa 5 Medleni- 
mer til at otganiiere Valget, nenilig 
Paitor Bjerre, Sotø ("Forniano), 
Pkavst Rissen, Beginn Paftok Chri: 
ftensen, Zerslev, Paftor Thnssen, Lli 
god on Valgmenighedspræft Elausen, 
Odense. 

l 

Deutnet — Forlesen Morgen 
Kl. 6 trentrede i ftcertt Bygevejr i 

Soenvborgiund udfor Christiansmini 
de en Sejlbaao med 5 unge Mennefter, 
der var yaa Lyftfejlnds. De fite red- 
bekeg cis tililende Baade; den femte, 
en 20iaatig stelnetJenfen fra Spend- 
borg, er endnn itte fanden 

» Unnckvnelfr. — Sognepkæft 
ifor Uggerslev og Nottehøjrnp Menigs 
her-er i Fruan Stift L. V. Fog er 

bestittet til Sogneprcest for Marftal 
TIJlenighed i samme Stift. 

Tyoeriet i (tjuldborg. —- 

Voitluften Anton Nielfen hat for 
Finmmissiongoommeren tilstaaet, at 
han i flere Aar hat bedraget Kreatur- 
l«-«1ndlet Nielsen for betydelige Beleb, 
samt at han bar forledt sin Falter cg 
Eoster til falst Fortlarina fcr at stjule 
det. 

Sisnderjslland 

Hvao det tofter at stnbe 
R o t t e t. — Kobniand Anders Bog- 
gild Gundesen i«HaderSlev er nf den 

hervcekende lonstituekede Amtsfotsianc 
ver v. Massow bleven idpmt en Poli- 
tibode paa 30 Mart for at have studt 
efter Rotter ined en Salonbøsfe chets 
ten mniodelbatt uden for sit Hug. 

Boden stal viere begtundet med, at 

han havoe siubt med Geocer paa Ste- 
Ther, der befærdes af Mennefler. 
l Gundesen mener imidleetid,at Men- 

itiefter itte færdes i Ballen! Desuden 
hat han vætet prsjsisl Soldat i tke 
Aar, og hat saaledes Øvelse not til at 

behandle et Gmel-, saa Boden tigtig- 
not fynes noget ufokstaaelig, særlig da 
den er fat op i en saadan Hpjdr. 

F u n d et L i g. —- Forleden Mor- 
gen fandt nogle Fistere i Netheden of 
Kollund Li et of Verftatbejder Jens 
P. Jenseit, «;;sanimen med to an- 

dre drutnede forrige Sondag ved en 

Sejltut paa Kobbeemsllebugtem J 
Jensens Pung fandtes et halvt Hun- 
drede Mart hans Ue er blevet staa- 
ende paa 12. Den forulyttede var 

26 Aar sammel. 

F a n g et T y v. — Den Tjeneste- 
tatl, som foeleden fotfvandt fra KI- 
benhoved nied en Cytle samt 100 Mt.» 
han hat-de faaet vetslet for stn Das-l 
bonI-, et bleven artesteret i Lebende-Im 
hvor spofetende gjotde Politiet op- 
ineettsom paa heim, da han absolut pil- 
de folge en Gylle, han havde sinnende 
i en Port. Da Betjenten anholdt hom, 
tilftod han« og han vil nu bltve sendt 
hjeen for at udstaa sen Straf. 

Elstov og Politi. —- Tysie 
Binde forteeller oin et ungt Kæreftes 
pat, en Ungmt paa 17 og en Unger- 
foend pas 162 Aar, som forleden vilde 
freife uv i den vide Vetdein Alt det 
dem tilhseende joediste Gods bar Pag- 
lingen i en lille Pulte paa Ryggem 

Taten git feest til Lögumtlolter til 
Zodi, pg deeeftet stulde saa Reisen 
have meet fortsat med Tosen Billet- 
ten til Jyllcind var allerede lsst. da en 

Gean indiandt sig og gjotde Krat- 

F 

Amorioanq vominion-, 
Wie star-lines. 
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Skolens 

Facultet: 
Forste Aar-s 

Record: 
24 Lækere og 214 Elevek. 

Lærerinder. 
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EIII 1II..I «IIeI "kse: III-II e ;l’IIr IIILIiIiIs 
sen In: islc IslII III: II IIIIe til VIII. 
til den i. III IIisie VirleI iIeIlIed meo deng 

EOIIDIIII seheer i TIIIiIIII den DerIIs 

Iende Härte-J Ni« AIIIZ « XIIIIiicrunI 
JIIIiIIII siirie er den ferer Mitte-, 

Der er imIIIIet i isjkeksted Ten opfer- 
teE i lilssk IIIIII »Liebe Este-II Grund« i 

Ziitielse IIf et TræiIIpelx men toti 

ister bleIi der bIIIIeIei en Fiirie IIf Steti. 

X FlirieIIriivet sindeg enan et IIIIIIIs 
IIiklt ZeIIl nIed UIIdcrflriern »Ta- 
IinII Adresse-laws EeIIl» oII et Villers 

Irf der-. føIsIe Zicnlitie IIden TIIIIIII. 

vil sieltiz blivc billiges-e end nu- 

an Mit-I Arles-. Aulis-nn- Su- 
lmtciic II n Pakt- Re sinks. Pr-- 

kit- »z: stos» weil n) Baue-. HIImclininikie 
sollte-mer« Kurz-EIN »j- Use-est- NII Un- 
Hin-lo- l kl- R Ist-til U lIi Arn-; ei Aur- 
Tld III-neu lcllknmeru19 titles-sieh Amm- 
terms-kee- lpilligels wxliuksionek sltkivesk 
lesr senkt og Upizkmiugesk til 

Scandinaviakkcanaeiian Land co.. 
Komm 810-812, l72 Wahl-Ostens sek, Utica-m ill. 

Okatis for svage Mæneii 
Eielttisk Nie trit. 

list lIniiizsie eleliclslie same l vorne-. 
Pius nt Ilvxtsstens --I« Jst-sog Iclm lrie Ist-ih- 

ng illcllukc etc-III »sie- heult-z lnnk de kk 

usw-teilen Hemde-f Ii e »Du-h sum- lieu-user 
de n l. est us siismes list-Ut- r XII-stillst Wie-n l.-(l 
gilt sm- Vlmllusekesn 

ljkue » U naht-it killnnl us H suliele kir- 
um send in esn l'cngt-;(1e3t fu«-te- sie-Ue 
et nemlis on Ein-ek- 

i blutig ek De- lesltkafh » ers-e n« nett 
sinnen kraftlos os non-m- link111lntestl Its- 

Ielmtnnens blau-le- ng Mivesk sur tielll Hin-. 
Hin-Il. lidet Des Isk lsckyssmetush dunkl g nk 

»dr- jelsc 0 lslndkonceiitionek oc » ers-et St 
Ist den-le me ems- mlen Nynts. cis ltqn ne 
ils-· e how-c c: regt st was-: Enge . Eli-sc- 
Ulc Ist-le 

Vi veci. se De vll lsllve hell-redet os un- 
befale vnrt lseltc til andre-« miskisslsscles vll 
vi blive erstattet for von ftiv Uike Crit-»O 

V i met-er netopI lsvmi vl si er. sknci o- 

bere-I Nin-In Adieu-·- mesc Post-sittlich 
ok Stilet vil iiwe sen-it llem Luni-. 

jERsEY sPEclALTY C0., 
320 A Weiden Beic» Jersey city, N. Y- 

Abfolut sillet Jnvefimcut. 
Teriom Te gaak pqa Jagt eine en Ajug- 

bed til at fordobie keeei Penge i Lobet as 
faa Tage, san vi ikle tjene Tem. 

Stall-e DeiiIIidlekeid Inile en lovgataw 
met Jnveitmenh ital det væte di en For- 
nsielie at iende Dem Garantiliste im Fa- 
beilielskabee, der beratet im fem til tolv 

Procent- 
LANVSSS solls, 

sc stu- stsssst. System Mus- 

-- Skanvinavifke Formen -- 

iadbydes til at bei-ne flq I Man-land, hva de tun 
lthe Ist-de Ins-me met ved de stock Mark-der og I del-a 
qellgtflisaltlmodemte Ame-. cka muntere Un- 
derteluiag, somit-Um solt etc, hoille sendet up 
lcit, stciv pas Dank eller Rorfl iIl 

H. IAVTN«00P, 
Sees-)- sutc soc-es of sandige-, Bimka sei. 

Zion-user III Eis IæxxcerIeIIIIiIIIIeI 
I- III. — 

St i r i e j II b i i a- Ii III ---— Fosriae 

ordost-Ncbtafka og 
West-Iowa Farmc. 

Myosin-N kultåvnrt Im mland indtsn sur 
Imel im Eumx City dct hcdftk mcntnrs 
mmkch Rindwa 829 nl sit-( pr.«.Ilc1(-: 
qude Etat-mi—ibucr 1 Nin-heben Tiefe 
sisnmc c: nllc burtfoumqtkdc til m Per 
us Bis-nd sm- m. Ihn-. Jordbundcsn 
er both iuit Jord mcb Lenmbcrlaq. Z s« 

den hm nltstig sinnt-! ful. og del n absu 
l-:t1qucnk)irsi!o. Dis-its smmc man nnd- 
vendxgvig tiamäm stjqc til dort-is dubbrltc 
tutvckrcndc LTrrxdt Bimme i til j tun 
tant og Rein-I 1 s-.. 5, ej eile-r slms Arn-, mn 
fmsnudan Einwi- dclnisz Mtszuaskst ind- 
tt·crjfr« lwnd du« kkkc n skct i ti» Anr, vil 
Vetnlnmcn for lmcit inndant Aar blivc 
udsnt, jna m der absolut inqm lesutiglicd 
rr km m nusxc dr Unges, der antningcssx 
dpsits mec 

Her n den bcdstc Lciltthd 1 de »Im-c- 
nscdc thcr sur en sum Mund til at situ- 
i:q m tiq uq muot1ktiv, arm. Zidste Aar 
gav Ist-Js- Nkibcl Mnsg pr. ."u"e, lelkct 
er nlmindtslng Honrn as "."nq, Oavrr og 
chdc ck intct Etcdg brdxc i Dimer zuo- 
vssp ·—«·1Alfnlfa nich udnxrrrkcL Läge iaa 
gud Cnst uq lqu scm lwkc wcnrkcbsmiicr 
Ika cum m lwiltm sum helft Alcid-Z i Illi- 
Mis. 

Ta nusd prm on as mine .,Excm«siong« 
og is c sinntke Hjem Ec- Befolkningrns 
Tilfrcdslmä der og dont Mo- anfux Ex- 
kmssionck afgaar Tirsdaq 15. Sept. og 
Tirsdag vi. Lu. Tut uq Norm f1«a""himgo 
til bis-je Jurdcr cr tun stät-L 

For nett-merk Enkelehcdcr striv til 

Asmus Boyfcn, 
172 Washington St» (5t)icago, Jll. 

Dana College, 
Blair, Nebr , 

bekundi m: L«s:r;aa:s:cr:iim diii l. Oktober. 
-Z-tuvc«tc1.s(amlog. 

Kr. Anker, 
Blan, Nebr. 

Den nye, hurtiggaaendc Io,ooo 

TonsDobbcltskrueOamper 

Holliq M 
ssssss fis- Nsw Yes-It 

Den SO. Septbr.x 
l)t-ss«g(«»·r isfgtmr fr« Obst-»so 

Z ««ge« fälliger-n 
Dem-ca folget-: 

kr. Kobcnhavm Fr. New York- 
åept 23 ochIII ....... Wed· Oct. 14 
Sept. 30 Npkcs ......... sitt. Oct. 24 
JCL 7 Unstss st.k.. Fled- UcL 28 
)ct. H Izu-«- ........ sat. Nov. 7 
jet. 21 »Hm- 0I.v .. Wert Nov. ll 
)ct. 28 Its-II. ......... sitt· Nov· 21 
Nov. 4 0.9.k II ....... Wod. Nov. 25 
VUVR IS unitss st.t.. chcL Dec. U 
Inv. 25 «.k.. ......... sat- Dec. IV 

lasen 0miltillnink. Hut-tät Reise. 
stokaktede Bekvemmelighedeks 

Altins «nyi- Mode-ne ins-met- 
Um nun-nen- («)»Iy-mlngtsc Dies-wendet 

nun gis til cictkctscutlmemle Ase-U ellot til 

A- MORTENSEN F- TO. 
General Weste-m Minnen-set Ase-Us- 

26 cui klntls st» Ohio-Im Ill. 


