
z Wiss-packt Bsolknig fka Kinn, Der i 
Fäuste MissioåæreL —- 

ktkngeteTiD hat opholot skg paa Ferse- 
bei-g her i Land-et, th nu after over- 

tngiet sin Station, Ta-zU-san· Eiter 
ham hat Missioncer WiniDtLøm Drin-a 

og bliver her hjexmre hete næsie A-.1:. 
— Missionslæge Ellerbeck, Der ful« 
ud til Kina, afkejsek sicsst i FAMka 
og vil vcere paa sin Arbejdizplczds inl 

goD Maanedstid jenem — Unze-n 
sionæt, Friser Tr. mer Harie Hong 
aftejfet D 25 DE. fra Mart-eitle til sian 
Arbejdsplads i Nord Indien, Pesha-1 
war — To af Eleverne sog-IMin 
Honsskolen i Odenfe,DHrr.Chr1ten- 
sen og MckDsem fkal i Begyndelfen of 
ncefte Aar op til Den Eksamen, Der 

"mca besinne sosn Betingelfe for at 

opnaa Ordination paa Jtissionsmar 

( 

ken. De ital aflckgge Proben for en 

af Kirtesniniftetiet nedsnt Eis-Lamms- 
pwvft Paulli fcm Forumnd, to Med- 
lemmer af Det teologifke Fakultset og 
Dei Dunste Missisons felstabs For- 
mand, Pasior Baumann i Højelfe 

Da Kommandor Bluhme 
teddeDe Professor Rev- 
fing »HobroA:Jis« fottæller: Muh- 
me var en 20- -aarig Løjtnant den 

Dag, Da han ftoD veD sin Fadets, Mi- 
nistetens Dødsleje. Siedets og Me- 
blikteis Alvor bortledte hans Tanke 
fra, hvad Der We uden om, paa Ga- 
Der og i Gaarde. 

Men pludselig oplyfte et ftætkt 

Brandstær Verelset; sztnant Bind- 
me styrtexde til Vinduet og saa, at Det 
var Nabcejendosmmiem Der brændir. 
Pasa Folks forstvrrede Miner kund-e 

han forstaa, ai et Barn var ved at 
indebtænD-e. Dei kunde hcm ikke ro- 

ligi se Paa. Han forlod den døenDe 
Fader og trængte ind i den brænDenDe 
Bygninsg. Drengsen sik hon teddei. 
Og Han hersDer nu Professor vasing. 

For denn-e Daad fik Bluhme Niv- 
dekkorset, statt-r Bladets Hjemmefs- 
man-d. 

—7—- 

Jtv i Variokx J Afteg (24.i 
Not-J ver Halveuevetideu bkv zwwa 
bratwstattonen alarmeret fra sinGen- 
boer Verirrt-, hvor Der var gaaet Jld 
i Sulvet og Trævcetket km en Skor- 
sten —- formentlig paa Grund af en 

Utæthed veD Dennr. Jlren EVE- sink- 
ket ved Hjælp af en Haantiprrjze i 

af 3 Knatter; men Det hefe gik 
san lle af, at de gamle itke merke- 
Ie ßprt til det. 

Kongens Taf til Den Dac- 

fke Handels-fund Ten canl 
sie Handelsfmnbö Fallezreprwsen1(x- 
tion hat unter 22. os. modtcget fak- 
gende Strivelse fm Hans Majefxæt 
Konqens Kabinetssekretariatx 

»F Anledning af den of Den danke 
Dunkels-Bands Jsællezrevræsenterticn 
til Hans Majeftæt Kongen Ha M- 
Aarsdaqen for ?lllerhøjstfamme3- 
Tronbestigelse indsendte sinkean 
ningåadresse, sender Hans Mai-sinkt 
Konaen Handelsstanden sin bieneiius 
Hiler og Tak. 

Ligefom Hans Majftæt med leveni 
de Tilfredsftillelse hat set Handekg- 
standen fremhcevse Landets Frekngang 
i Tkivsel og Beistand i den soundne 
Tib, sauledes deler Hans Majeftckt 
dens Forfrøstning til lignende Frem- 
gang i Tiden, der komme-« 

,,Frivilligst Drenge - For- 
bund« paa Ftederitsberg havde : 

Fokgaats Aftes (24. Nov-) samlet et 

stort Publikum i «Siloam«, Grund-«- 
rigsvej 37, for at siaa til Lyd for 
Sagen. Som bekendt er dette Ung- 
wmsatbejde sat i Gang af en Dei 
Reprcesentantet for den kristeligeUng- 
domsfag paa Frevetitzbetgs, til Dels 
stariet efier det engem-Wisse Min- 
siet »boyz brigade«, dvg med et mete 

fportligt Prog. Ists-unbet, der blev 
W den 27. Oktober 1902, toller 
Im ca. 500 Medklemtner, medregnet 

For at give Publikum Lejlighed til 
at stifte nærmere Bekendtstab med 
Missouri-dem ladet Je D. F. Man- 
Witd 7. og Lord-vagen d. 10. Dec. 
IS- 75 M esse-Mo- Bisse-ric- 
M F Main- sehst-versit- 

stkz Ins-steife of pu- 
Gyissosnsu Ists- 

II-. M W M- 

fees of Jubilceums - Toiwnen og 
Stoffen der er af Sie-IV, er udført i 

cifeletet oldnordisk Stil. 

Gassen under VendfysfeL 
VedBoringsforfsg eftek Band i Net- 
heden af Fkkdetikshikvns Fee-above- 
siattom traf man fornnläg i betydelkg 
Tnlsde paa Gas, som antcrndt beend- 
te i en Expj Flamme. 

Prover af denne Gas er nu bleven 
Undersegt i Universitetets minetalo- 
gifke Musæumslaboratorium 

Tr Jul. Peterer, fom hat specia- 
get Underfcsgelsem hat iflg. »Fredc- 
ritshavns Avis« fundet, at Gassen 
væsentligsi bestaar af en let Kulbrim 
te; endvidere, at dens Santmenfcet: 
ning i det hele er en ganske lignende 
somSammenfætningen af den natur- 

lige Gas, der findes og bruges i ftor 
Udstrcelning i Ohio (Nordamerila). 
Man bsr dog ikke heraf flatte, at 

Gassen her sindes i faa stor III-anti- 
tet, at den vil faa praktisi Betydning. 

En »falsk« 50 - Dollars 
S e dde l. J Slotpjsforretningem 
det hat Lokale i »Hvtel Metropol«, 
kmn forleden hier Aften 2 hemme- 
de szolh viftnnl Qstertigsere, ind 
for at købe et Par Sinnen Disse 
kostede 18 Kr» og den ene lagde en 

50-Dollar Seddel paa Dissen. J 
Forretningen kunde man ilke veksle 
den og turde heller ikke af Ukendslab 
til Bauten-tm rnen man sendte den 
ind til »Hotel Metcopols« Portier, 
som dog heller ikke vilde lobe nagen 
Risiko, men send-te den pp til en Bets- 
elleret. Denne erklærede den for falsk, 

esg de to Spfolk unhold-Les af den til- 

Hkaldte Bejjent » 

; Pan Nprkegades Station fortalte 
Ide, at de samme Morgen var ankom- 

jmet fra NewYokk og om Aftenen still- 
Lde rejse videte til deres Hjemsted. J 
New York var de blevet afmsnstret 
og havde faaet deres Hyre udbetali i 

Dollarsedler, deriblandt den orntalfe, 
som de hævdedse var cegtr. Opdagel- 
sesdetjenten forhssete sig derefter hos 
en Vetssellerer om det omfttidte Var- 
dipapit, og denne erklckrede, at de:: 
var regte nol, men var udltedt af en 

lokal Bank højt Evpe i Amerika s-; 
derfor vanstelig at omsætte udensor 
de fotenede Stolen 

Da denne pratte.?"e kolrzfjedesk 
fta anden Side, endsg fra Statsbas 
nernes, der havde faaet den preisen-- 
ksztet sntetaling for HEXEN-re ne 

Hürde nckgtet at surrte-ne dsn P-· 
Grund of dens vansleiige Affætnik,1. 
demitteredeö endelig »Falskmsntner 
etc-« 

Dei sial sigses til del-es Ros, at de 
Log den hele Misforstaaelfe web-Tauf- 
knodighed, sinnt de den-Ver maatte ad- 

scette Tut-en 12 Timet. 

p- A-. « —. 
« L«-««I— er HUHkTDZ C H .1(.’».Y--IC ( .- li« 

n«(-I"per srthstrkå km Ist-He Ists-. 
Ae i De meft skjmrenke Haxkiauis 
Fett-e Farver Js- eTIerfszqtek af kr: 

Una, numan Ja le. Bevckaelfsn rur 

nie-get II« naso m O-; bei orerrifkentie 
fmukfe Lustftm waret-e i ca. W Se 
kund-en 

Gib ikke bed Totene! — 

Politiet i Kobenhavn arrefteredse for- 
leden en usædsvanlig fræt Plattenfl-:- 
ger, der bog næpve er enestoamc 

Denne havdse i tangere Tio gaaet 
rundt med Bønsirifter, hvori anmode- 
des om Hjælp til Juletrw for Bsrm 
Her ellers ikke vilde faa Juletroe. 
Naar man ved, hvor let Folks Hierin 
aabner sig fsor det, der kan glæde 
Bsrn, kan det ikke andre, at Man- 
den i den korte Tib, han hat«-de bragt 
Listen om, hab-de samlet ca. 200 Kr. 
— Alle disse Penge havde han brugt 
til egen Fort-et 

II Vol II 

Hi YHMUNEYHAID Der er Be i Lamme-a 

J» s s« at von ssk edt vaa alt 

WATKINK 
Amtes-· Meile- « 

-- spukt stets-Donnergan- 
H Sit- oq redder maqsseTit 
sl 

Q- 
sz v Nenn sann-n kom- 
sk met-, da sorfnn Dis. Da 

—- -- 
« seh-set im »beme, fsr 

tu hat print us m Ussiiuk Bega. SM- 
sstek sattisk ils-ges øs Ums-eq. Den er 

s Miit-. O llgmtet ama MM 
T 07 Msr. Ums-u 

Dei viste sisg forpvrigt at være en 

of Politiets tidligere bekendte,s-om fee 
hat vætet strasset for lignende Verbra- 
gerier. Hos den anhvkdte fandtes ei 
Poe andre Listen hnor han indsamlseg 
De til andre opdigtede Fokmaal, ok; 
Tom han maatte tilftaa tun var SM- 
kessjul for en behagekig Existenz for-« 
ham seh-. 

Haslev B-tystsygesana- 
n afori u m. Jndvielfe of Natio- 
nalforeningenä tredie Sanatorium 
vers Haskev findet Sieb Lsrdag den 
Z. December Kl. 2 ved en mindre 
Højtikielighed pas sexvse Sanatokieh 
Umidsdselbatt eftek, at Nationalwei- 
ningens Formand, Overprcesident 
Oldenburg hat ovetleveret Sanatos 
riets Nøgler til Sanatvkielægen, De. 
Hexmå vil Anlceget blive forevist og 
fortlaret af be tilstedeværende Med- 
lemmer af Forretningsudvalgei. 

Adgangen fi! Forevisningen saus- 
velsom til den lille Højtidelighed staat 
aaben for whom der bat Interesse 
for Nationalfvreningen og dens Ger- 
ning, mebens der ingen særlige Ind- 
bydelfet u«dsend-es. 

Den danskes Kirkes Salz 
meioner. Paa V. Tbaning ä- 
Appels Fotlag et udkommet: Ober- 
sigt over den dansie Kirkes Sehnen- 
ner. En Haandbog til Brug ved Sal- 
mescmgen i Kiese, Skole og Hjem ved 
L. Dyhr. 

Sönderjylland. 
Ved Valgmandsvalgeti 

Frorup Valgdisttikt dam- 
tes i 2. og B. Afdeling Dansiernrs 
Kam-baten Gaatdejetne MS Autenl af Tykstrup og AAndsetsen af Ftstuv 
med stvtt FlertaL J 1. Afdeling v it 
der Stemmelighed imellem Gaardeikr 
Thomas Sørensen of Tytsttuv 
(dansi) og Jnspektor Chr. Schmin of 
Tyrstruvgaard sit-fix og ved den ber- 
paa folgende Lodtrælnsing vandt den 
sidsia 

Da Lodttaskningen imivleriid ikke 
sprequ paa den i Valgteglementet be- 
ftemte, for bezage Parter fuldt ve- 
trkaqenke Monde, blev der af en of 
Verlgserne strals gjoti Jndsigelfh 
dritten Valgforsianderen bog ikke tm; 
kenstn til, i det han menfe, at hart 
alene barde at befkemme Lodttceki 
ningsmaadem Der et baade telegta- 
Jst cg siriftlig indgivet Protest ti! 
Lande-anders imvd dette Balg, faa det 
Fothaabentlig bliver Balgmcendene, 
der vil komme til euten at for-Taste el- 
lee godkende dei. 

— 

B r æ n d s t r u p. Valqmandsval 
set Nu Den hetoærenneEmaabanesj.-.- 
tion E Treus-L fereait med den st-! ! 

He Veso-TM iolsed oq Laqufomkxeb, de- 

lLle lerne er Jkt for fmcm til at rum 

Hi :e fsa mai Je Mennester Valudi 
ft:iktet, der omsatjedse Brændftrutx 
Jol cg anum FiommuneL hat new- 
liq ille mindre end 245 Bælqere, 
bvoraf den allerstørfte Tel var modi. 
Folgen var, at die maatte ftaa samtnen 
stuche forn Silrs i en Tonde oq urk- 

strn hverlen knnde komme frem eller 
tilbage; Da lim med det alletstorsie 
Befvcrr kunde den, hvis Navy raaths 
rp, baue sig Vej gennem Mcenqden 
hen til Valgbcrdet. Til alt Held 
hat-de nogle danfke Vcelgere posteret 
sig fra Valglolalet, der kun var stokt 
nsok til at rumme nogle faa Person« 
fotuden Valgbestyrelsem og ind gen- 
nem de forstellige Lolalet, og raabke 
af der-es Lunqers full-e Kraft de op- 
raabtes Navne, som Vælgetmagsen 
xllers umulig kunde here fra Valgbor- 
det. J tredje Klasse tvg Valget da 
vgsaa henved lre Timer, da der i den- 
ne Klasse var ca. 190 Vælgete pac- 
Listen. 

Tte tysie Nybvggere i Hygum 
Sims, fom ikke var mtdie i rette Tib, 
blev deri stsrsie hast sendk ei Kiste- 
th efter, og saa Vom de endda ille til 
at afgsive deres Stemme, da Valgei 
i tredje Klasse, hvottil de horte, var 

statt-et ved deres Anthme Der for- 
tællei, at Monden, som beniede dem, 
ogsaa en Rybygger, as nidkæte Me- 

ningsfæller sit uvbetalt 5 Mk. for 
stn KLEMM- 

Blanvt Msiddetne fandies ogfaa 
en sammt-l Saumer hans Chr. 
Streu-sen af Fol, ver et Iris-inva- 
lkd foa 1848 sg faar en bewdelig 
anlkg Pension fta Wkget. Dan 
et Ulmev Most-kund Von er 

W vg M set-Welle m 
te- M Hals-nnd 

klkliililill still 
Tit aue sit-Je es ins-lieu sen-eilten 

Den- so egmesirit iomLi rti Uns-im im den Aste 
Meitec--- einen Hist ved 4 eidcltm sMrfskci alte Inst-met 
St. T i m aueiotn bebst-er d» fis-n- deine-del stä- 
midt J u- ftn im. Ren- is d: im- Amt-. -1rw id I 
sqadnös r Ersparnis-ist 107 
Heide-dem Ins-at Institute. Ek. Paul Minu. 

Jelik Ved Valgmandsvalgei 
var her en Mand, som for nsogle Aar 
fideki Zorn her til Byen fta Jylland. 
Oan listed her gifi med en Datier af 
en L.1r:s!-iolsman’d og blev for ei Pat 
Aar fiden projsisi Undersaai Denn-.- 
Mand aigo v ved Valgei sin Siemme 
paa en Zwei-. Man andrer over, 

en M and, som et fsdt og opdragctF 
langi nede i Jylland, lan stemme 
tysk. 

Tinan og iysl Belisa- 
nin,1,. »Schleswigsche Grenzposi« 
met-dein om en 69aatig Arbejdsmand 
Agmug Smeen i Myllestvv ved Sa- 
tnm sAngel), som af den danste Siat 
hat faaet iildeli en aatlig Pension 
paa 217 Money fotdi han som dansl 
Soldat i 1864 blev faatei ved Dle- 
bøl. — Saaledes belenner alisaa 
Danmarl de Mand, som hat udgyth der-es Blod for Fædtelandets Sag. « 

—- J Prsjsen udiæiies de McendF 
ca Sonner af de Mem-, der i 1870F 
——-71 var med til at kasmpe og blsde 
for Pevjsms Sag, for Udvisningz 
som thantet. 

Aabenkaa. En snedig STva 
En Tjenestepige hos Slovfoged Lam- 
meks havde fundei et Timarksiylle og 
git hen paa Raadhusei for ai asievere 
det. Paa Tvappen mødte hun en 

Mand, hvem hun spurgie om Bettel- 
iets Nummer-. Den unge Man-d til- 
døb nu selv at ville bringe Pengene 
End poa Findeknnicrei, og Pigen VarJ 
aodiroende nvl iil at give bam dem. : 
Tet eifkvcerdige unge Mennesie soe- 
soandi derpaa og et ille bleven sei 
s?:en. 

lllnllesiilfoelde i 
B : u d- e f l a r e. Pan Hjemvejen 
fka Kisten ved ei Bryllup, sont blch 
Isbrsldi fkrleden Dag i Tirszlund, gle 
Milcn i Siykler paa Hecken for eiF 
isknsvckndersskpkeiøi med Brudepiger 

F 
F 

enF 
F 

Paa. anten havde reer innen Ran- 

dighed over Kisten-jet, oq Vegnen 
Verliede over i Gtsfiem saa alle de 

pyntede Ungnwer siøj til alle Ade-. 
En Pige sit del ene Ben en Del lock- 
siet og maaiie under Lagebehandling, 
Kasten fil sin ene Finger forsluvei, 
de andre, som var paa Vognen, flav 
med Slrcellen. 

—- F 
Fortyfkuingen i Kirkext 

Til ZionErmationZIInDer1-i:-.IIIIIquI 
fort-eures i Tofjlund Sogn ZszørI«-, 
rernf faar tun 6 Undervigning pacI 
Taqu 

Tyske Forhaabninaen 
J en Artilel com Udfaldet as Vol u 

mandsvalgel bemcerker »F! N O Hinf« 
efter at have omtatt Tilbaaeganqev 
i Anthllet af haust-n 

»Hm-r Skylden likmek paa bansp 

Side, maa Dansteme ohne indbyris 
Jes. Vi Tyflere tsm alæde 05 dek- 

lldfaldct, men vil itke q!emme, at oi 
tun er kommen et osodt Sktsdt fremxd 
mod vott Mast Der er itle Svørgg: 
man-l om, at vi vil naa dct førft i 2 

Vatgkteds, derntrsi i Haderglev Krebs 

og stedfe hurtigete; — det leerer oS 

Zrit Cilbud 
til lidende Znænd 

Im sum-· III Isa- Mænd, h Is Heil-Its er nedbnm 
kam tu Folgt of U qdo III-II llksetfek VIII IIl mit 
Ruh pg both ou III-v III etw- III-miten- ItIrp »M- 
Iaeric ask Ort-a »du ge-, Besten-. f I-, MII tslvvves 
oq haucht-at- so Personen VI- tes h- Ihre-de itfe 
oq fis Matt taae wiss-Irr oben-quer Fokv jkliny so 

MZU Stuf h te Triften-et Im Ast END-nnan uhel 
If 

deJeq each felv I fltre Ist as III-arme sc ngvrmoigu 
tot-: soll »Mome VaItrokele, Nrrseivsqbev, 

fvektkt dato-Helle, Beding-ibid tobt Manddom 
s h gis-» se ikq var dum nokIIl offers-ge at 

IaII sont IosI IIIII VII men blev merke i TM ei for 
bedn IIMIO reiste ieq til Gomlelsndei oq kaud- 
foaekm der en sktmkagInde standIIIaviss Lage, I sc blev 
unt-et III-II smudlia sauste-via h Ihr-setz exms 

tmm su- hvlbkesedetzuq, tm eadua ofsd Um es 

zftbt Ecken-ins ped, or III-Oel give n- u sinds Im- i Landes haij befluttctathieklvs 
sum-Heim sulw ! sont kkIIe sum tell-, ostom 
miser nl mig. send-I- im m fstrlfiosvenae ausrie- 
Iigk stum, iaan unten-M Rud, imimforfesm 
Ionvs Ic. streuten Ivt on en AmmeaicIIImI 
siiot ICUFQ Island acad-We Medicina oq er sc 
jedes et den IIIed use III-giftqu utfy sie 

« lwilket fest dem syst-L SI- sed, sde des-It 
eeept usietter. VII-mete- as can ek b ehrt l 

stehet of m; Ists sitt Ins es Min den« us de at 
« se m III Intr- bedre »u- ask-W IIIIM De darf-r 

s t, us Ins vu bei-rot VII-I M 
Its-If iel Isia Mc Ists OIIIIII sscga M. sont m 

Mai nimm »Ist Most-C- edit-dumm« 
Im- qsr beste so- st Musike- sis 

stin- Athlet-m cost Im tun-eher s has-me 

wbökver ebn- IlavII »I- IIIe site-se e, enden-net 

hart-text M e. ern-, er 
M, Imt De ersaldkciwiz few drei-. I 

onst-missen als-set purem am 
u III-I De beratet du Imm- Mr. ist e er « Essai-set Its Hin-must m 

We Ahitophel-Je Tes- W; t, 

ZEIT-Hätt VIII-: ERSTE-J »Ist-r hebt-M 
c.c.sksfscs III l22. MADE IU. 

Vatgcne i de sivste 15 Aar. Deka- 
med fuld Kraft fremad!« 

Fifketyveti. Fotleden Nat 

fangede Amtsfotstander Mpller af 
Spnderballe vg et Par andre nvgle i 
Aabentaa Amt hjemmehstende Ziffe- 
te, der ftjal Fist fta Hyttefadene vev 

Strand-ein En Tokdbetjent havde 
fattet Mistanke til de ftemmede Fi- 
stete, hvoteftet han havde sat Amts- 
forstanderen i Kundstab om det spre- 
faldnr. Dei lylledes dereftet at fan- 
ge dem paa fetst Gerning. 

Foredragsmsdet i Øsier 
Lindet Foriamlingshus forleden Af- 
ten var godt besagt. Pastvk sorgen-- 
sen of Etcerbæk holbt et opbyggeligt 
Feuern-C Baaefter samledes Del- 
tanerne til fcklleg Kassebord, hvvr Ta- 
lekcn oplæfte et Digi. Modet vorwit- 

redes af to Genrsarmer. Bravo! CAN-. 
Vle 

Zulegaver 
i stort lldwlg. 

Flich frsrsielliqe immcrttebe c; 
eleszsiit upstmcke Vmer iil Juleparcr 
lud-eg- pasi Lager til de billigste Pri- 
sci. Elxiv ti! oc« efter nogle af vor-.- 

gode Bester og gloed ebers Venncr 
med en Bog som Julegave. 

Stort Udvalg af dansie Julelopt 
af manqe fokstellige Stags til Prisir 
as 5,1.0, 1.s"-, oxi 20 c. Styllei. Kor- 
tene er elegant udsmrede med pas-;- 
trytt »Glækeliq Jul« og et Vers cl- 
ler Sttiftesprog. 
kam-h kath. Publ. heut-. 

male-. liebe-. 

Hvad fkal jeg give i Julegach 

Noli-It as det allerbedite her Pcm 
Joar find-er vi i Bogernes Verdc:i· 
Dei er muligvis sandt, desværre, at 
intet filrere fordcrrver et Hierte enc- 

en flei Bog; men endnu mere uimod:s-» 
siqeligt er bet, at der lim gives fass 
Ting, der tun bringe saa megen Vel s 
signelfe i et Hjem eller paa et enligti 
Kammer, som en god Bog Hust dette 
nu til Julen. 

De lfleste af os hat sittekt et lille 

Beleb, der stal anvendes til Juleqavek 
lil SIeq og tæte Venner, og da der 
io er de tufmde Ting, som bydes os; 
for vore Penge, liqger Vanfleligheden,? 
som betend-L siet ille i at komme us« 
med Pengene, men just i at faa noget 
virlelig goldt for dem, unget, som tan 

bringe varig Glcede og Velsignelse til 
vor Ven, som modtager Gaben. 

En daarlig Gave et til enhver Tid 
ringere ensd slet ingenximen smlig qm 
Julen Vil vi give hina-nden de aller- 
bedste Gavek; thi Gud gav og det dy- 
reste, Himmelen tummede, «sin Her- 
ligheds Afglanz og sit Vesent nd- 

trylte Billebe«. 
Selvfslgeligs san der viere manqe 

andre gsode Gaver at gtve end en god 
Bog; men som Regel sindes der næppe 
nagen bedie. Gabe Mai-te og gode 
Bsgek but-de være de to Mit-en hope- 
fta ver et udsprungen det ktgeste Bald 
af Belsignelse ttl alle Steg-ten 

Gkv dtn Sen, dtn Dotter, din Fa- 
der ellet Moder, Un Ven eller Un 
Vereint-e en gov Vog t Julegavex men 
let-d den san sogsaa me vieteltg gov. 
Dantsh Luth. Publ. dense, Blatt, 
Nebe» hat et rtgt Udvalg as scadanne 
Met« (x —- v.) 

TuSsNDEk Ak f 
VELSTAAENDE MEJERMÆND i HENVlSliR TIL 

U. s. 
C R EA M 

SEP A RATOR 

ITSM AAkSAGEN 

0111 Ue unsker st lwsc deren 

Zkevth skröv ester Katz-sog 

T« Inn-fort l kenkn s M- -r H »si- 

Sewrtm re- tn Un « lä- («rs-- s. 

slnms own- Nlu In « s. 

Ast-est- 0rslle srkv cl-« « llu II kni. txt 

MRIONT FARI IAcHlNB co. 
Bollows Falls. vt 

TO STORARTLDE 

Julie-Es,smssiouer 
sue-Es den san-le tauglich-list- 

cunam Linie 
l Finsternis-Hi onst- Ms Etu- 

os cltlrls tatst ca kaum-ists- Liv. 

Icccfls Ptssscs VIII ATUNIEIEN 

5 Isch I TIIEK- 23 III. 
Til slcuasliaaviea S Dage. 5 Timek. 

so hurthsto Reises sum second-wein » gis-s 
m Liverpool og M Jena«-usw« 

vol oyo. Codvells sp» Foif san 
pkvosllsds .ves". , ««.058 III-» stampsicsmmlcld 

Ida-I lftsslvs 

Tirsdag.d.sllec.,l(l.12.30 E.m. 
620 Post lang. TM original-. » 

««i,2«»«»«-::r.;-«s clskWIs «:gi:"-EF««.»· 
Ist-K I IJU T» It R 

tdrdag. den 12 Dec« kl.11 F.m. 
Psssaqøcemc »vie- Inhvmnns M Lin-som« sie-n is, 
sotpv den 20. swsksqcz Dasmark cis-n 20 osz 21 Doc- 

Vlads not Ue- M Tkelns Als-SM- Vevkonmsende, « 

Im Hefe flysenve Wulst-set 
Ee vvrc Agentec augxmende ivmelle nur Arrange- 

meutet soc Its-die illa-km 
Mir Deus deuten-minn- en Faden-wish en 

viklelt Osmia-, vid at que FPIM of W unmitt- 
de An edmaq EDUARD leiix tut-ist« Tem. 
at von san-me lud m txt-en enm Demutqu bei-« 
du vom-, knstotifte quxand. Irr-c ansn Trm oqns 
en Mach-tm Lmvrfoling sm den san-Hi Erst-M· 

l 
Den fort-Its Hei M Efaltlikamn over Eng- 

end. 
kai Imfitmflk sei at nna Zhnkhmkssen » over 

England, « Te san pag ins-en Was-te kunme Nd hur- 
tlgete enc- med clkNAIuJ Umsij 
Im mka liest-imm- kln at ten-til Eis-unna- 

vien er med Urkun- 1.1N11·:NH Tanuseitm book 
alt mal-list er gika for at gtske Reisen Ist-nachts 

Den music Ort at reife bat qlms tatsqu Tag 
den gar-cle. vaolnsels e LTNARD UND-·- som bat 
harrt i Vikkkomhed fi en two og bog qtdng tobt es 
Passe-gen Liv- 

NPiklfetne er de sammt sont ated andres-kit- Als-fes 
n et. 

f. c. WUlTlsc.IsI.. puka s Rinden-In cum- 
IsI HIUUUOUICICO is s -—-»««- s-- .., pu. 

Its zi,«.»««" non-Hip- u Is« ist Jms o mu- , with sm- Ius www-u- 

MMIEU US åflksllsllsä 
Im sinnt-cis Inn bru t Use-arme o« surv- 
dgsssnv or Date-« Tut-il to its-I soc used-Wo tut-U 
I Itqs zott- spprlskuks set-los 

WMKclcs 02EKUle. 
Iss Akt-s Ort-. s Itsw kost- 

Doosssk Be Foor.cvl 
Tisc- Use kommt-. III-l- 

KOCF MOUNTAIII Ia 
Mo-- onlv by Muts-m M 
ein-. co» Maul-ca. Wis. I 
keep- yna weil. Our »O 
stunk km un each dick-Ic- 
PkLt »- u.-:·5. Nsvck ds-« 
sn LI« k" «·«-·m no IIM 

-Us-·svso·s-s 7".’ Jst-Osts- 

Vuo Apotckct!sz ..». «Ä.;.· ! »O pp It 
:u«(-s«t«,’jlx 

n JM e susx skx I Hi 7 1.k«.« m ins-! 

is ein-« LU- m m e« JomL m«1.4 YleLb N 
thstzki mutet F« m! Im- «"«1. ·u1 stunk-T Hut 

« xkg T- ·. quri tnm .-r"i-n--Ix. hu Hi mir-gi« 
Ha Muts-um III-w Hiss Pl «.·, « sw, Ohr-Ils- 
1. m, »Amt«-N u. H « o si- H H tu» Mutteka 
Entwurfntnqu Amt-»o- 

J. hetanustgfctt, Nenn-, Wus. 

Skal De reife —- 

-... til Siedet ost- 
eller syd for Chicago, san bed Dem lotale 
Agent give Dem Billet fra quhq M 

Chicaqo med 

,chicago, Milwsukee F- 
st. Paul Zonen- 
vkn tot-tri- mellem disfe to Bim- Tog paa- 
denne vopulkere Baue forladev Union 
Demn, Omahm bver Das vg hat For- 
bindelie med Tug, sum komme ind pac- 
Union Paeific Bauen, Butlington, F. I 
c M. V. o.s.v. 

Prægtigt udftyret Tag med Palast-. 
Sovevogae, »Busset« og Biblioteksvogne,. 
vg Priien er ikke hisiere end andre Bauers. 

Angaaende mer-nett Oplysnjnger meb 
henfyn til Bauer, Prisey o.i.v. fkrw tit- 

f. A. NASH, 
General Weitem Ase-h 

sod- fsmsm sit-. Omslus Nos» 


