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Dyr Musik. For to, tre Aar 

fiden stiftedes i Kobenhavn »Danst 
Koncertforening med det Formaal 
at opføre danste Kompositisoner og 

færlig saadanne støtre symfoniste og 
volale Vetter, fom trcever et stokt 
Apparat og derfor tun tan opførcs 
med stote Bekostninger. Foreningen, 
der protegeredes af selve Kvngehuset, 
sit san mange Medlemmey at disses 
Kontingent har tndbtagt 3—40()0 

Kr. om Aaret, ltgesom der strats 
hlev sammettstwdt en Fand paa ca. 

15,000 Kr. SkMt Foreningen tun 

har givet setz Konterter i alt, har» 
Msse bog kostet ikke mindre end Js, 
000 Kr» saa at baade Kontinqent og 

ftststc Delen af Grundfonden er ov- 

hrugt. Og saa har re Komponister, 
hth Bartet er bleven opførte, end- 

da tkte faaet det ringefte Honorar. 
Forerringen har derive henvendt 

sig til Skalen om Bistand, og den 

vil forelpdkg modtage 5000 Kr. om 

Rauh ervsdt den aør Gavn for 
disse Penge, lan der sitlert vcere 

Lenkt delte Meninger enn. 

Ulyklen i Saltum. —- 2 

Timer i Molleværkei. Orn 
Ulykken i Salt-»Im, hivorved en Karl 
hlev klemt til Døde i et Mollevcert. 

fortæller ,,Vendfnsfel Tidende«: 
Gaakdens Eier, Niels Jensen hande, 
fjr han samtnen med sin Huftru kor- 
te bott, givet Karlen Ordre til at 
male en Sack Korn paa Husmøllem 
og Kerlen er ftrals gaaet i Lag med 

Arbejdet. Ved Paafyldningen of 
Korn er han kommen for naer til 
den lodrette Akte fom gaar ned i 
Kvmnen Denne har faaet fat i 
hans Livrem og hat trutlet ham ind 
i Vertet saaledes, at han kvm i 
Klemme mellem Alsen og Tragtens 
Sider. 

Han blev trukken lengere og lern- 

gere ned i den kegleformige Trakt, og 
sisnt Wellen gik i Staa, var det ham 
umuligt ved egen Hjcelv at redde sig 
nd af Mastinem 

J halvt bevidstlps Tilstand, men 

under frygtelige Lidelser tilbtagte den 

ulykkelige Karl to Timer i Msllevcer- 
let, og han selv sagde, at han »ste- 
de, Binden vilde blæse op, faaledes 
at Millen vilde gaa og derved hid- 
spre en befriende Dold. 

Da Folkene vendte tilbage til 
Gaarden, spgte de straks efter Kak- 
len og fandt ham i den frygtelige 
Stiwlng. J stsrste Hast sit de ham 
heftiet, men da var han mere død 
end lebende. 

Han bragteg til Sengs, og der gik 
strals Bud efter Distriltslæge Ol- 
sen. 

Katlen havde Elle faaet ncevnevæp 

dige ydre Stummen men som Fol- 
ge af indvendige Lcesioner afgik han 
fertige Lsrdag Morgen ved III-dem 

Folketingsmand Kl. 
Berntsen. J Anledning af, at 

Folketingsmand Kl. Berntsen ester 
eget Ønsie er fratraadt som Medlem 
af Særslev Sogneraad, lwis For- 
nmnd han hat vcetet i 18 Aar, sam- 
ledes fertige Lstdag en Krebs as 

Sogneis Vælgere af alle politier 
Pariser til et Festmaaltid i Stets- 
lev Forsamlingöhusz Berntfon var 

indbubt som Ætesgæst. 
Som et synligt Bevis paa Sogne- 

SCOTT’s EMUleON 

er F løden ak Torskelevertmn 
og indebolder de bedste næs 

rende Elementen Tokskeles 
vertran bar i mange Aar været 

kjendt som et ai de største Næs 

tingsmidler i Verden. Men raa 

Torskelevertran er frastødeni 
de; svage Maver kan ikke til- 
bageholde den; tin smag gjok 
Oprør mod den. 

Scott’s Emulsion fjemer disse 
Ubebageligheder, men bibebols 
der dens Næringsværdi. Den 
iorbinder tillige Hypoiosiater 
ai Kalk og Natron, og Glyces 
rin. Torslcelevertran standser 

spild ak Næringsvæsker, skais 
ier nyt Muskelvæv og bringet 
Næking. Kalk og Natron styrs 
ker Nervevævet, stimulerers 
Blodets Virksomhed og given 
Materiale til Benbygning og 
Man-. Den rette og kuldkomne 
Fotbindelse ei diese i scott’s 
Emulsion gjør denne til en i 

bei Grad værdikuld Næringss 
Medic-fu« 
Uwmäwuwsewsoklususk 
M O Mit-, m Pest-l Otto-h Ie- York 

beboetnes Paasisnnelfe af Berntsens 
tommunnle Virtfomhed, overraktes 
der Ætesgresten et stsott og fmult 
udstyret Drittehorn med folgende 
Jndsirift: 

.,Erindting sra Særslev Sogns 
Beboete«, samt en med talrige Bel- 
geres Understrifter ttntt Adresse. 

Bed en Mejerifest for nn- 
lig i Kolding blev sunget folgende 
Poetm 

Man ta’r en Ko, 
men helft en go’, 

en »Bella« eller Jersey do» 
saa tlemtner man dens Patter lidt, 
hvordan det ster, er lige fedt, 
det Hegelundsle Gteb er flot, 
det gamle Tag got li’saa godt, 
den Mælt, du ej i Tiag faat med, 
kan ta’s i Morgen samme Sied. 

Hæld Melken i 
Ulawders Si, 

for den gaar til dit Mejeri, 
saa dufter den saa delikat, 
og Smørret bli’r faa holt-both at 
det holder sig i hundred Aar 

lhvis Berden da faa lcenge ftaar), 
og bvad der ej bli’r spisk i Dag, 
det hat i Morgen sont-me Smag. 

Den brirtlomne Benge- 
se ddel. En Mond fta Lindematk 
opdagede i Folge »Møens Dagblad« 
forleden Akten, da han lom hjem ef- 
ter at have· gjort nogle Jndkob i en 

Butit i Stege, at han havde tabt en 

10 Krone-Seddel. Da han saa Da- 
gen eftet lotn for at forhete sig, om 

man der mulig stulde have fundet 
Sedlen, sblev der net-pp ttultet en 

Vogn ud af Stutet i Gaatden —- og 
paa Vognens en: Forhjul fad, sam- 
menklifttet af Snavs og Ælte —- 

den mistede PengeseddeL Paa denne 
uvenstede Maade genfandt Tieren og 
dens Ejetmand saa hinauf-en 

Btug for en haandfast 
Dame. J »Betlingste Tidende’s« 
katige Lsrdagsnumtnet sindes fol- 
gende Annonce: 

»Ti1 en yngre, ugift Heere snskes 
en dygtig og proper, i enshvet Hen- 
seende dannet, ikle for ung Husbes 
ftyretinde. 

« 

Den paagceldende maa vEre af en 

fast Kot-alter og fuldt ud fotstaa at 

satte sig i Respekt. Ver-kommende er 

af en noget ustadig og let Kavalier 
sog maa verset, faa vidt mulig holdes 
ftrængt og viere undertastet en be- 

strmt Villie og en ille mindre be- 

stemt Optræden. 
Billet mett.« osv. 

Jldlps. Ole Olsen Gaum 
Bryggeri ca Maltgøreri i Fprglev 
ved Hast-ten er fortige Lords-; Afken 
suldstcendig net-brennt Jlden or- 
stod ved 10iTiVen i Matteriet. Tier 
indebmndte en Hinng, henved 20 

Heste, 25 Kratutek, ca. 100 Svin 
cg alt Fjerkræet. Pengesiabet ost« 
lidt as Jndsboet teddedes. Folkenei 
maatte redde sig i det blotte Linned.z 
Bngningekne og Lpsøret var forsier 
de i Præfiøkassm ( 

—— Forrige Sønbag Aften veb UT 
Tiben ovstod fra en Katkelovn i Fo-; 
detmefterboligen paaMelbngaarD peo: 

Kalundborg Jsld i Gaardens ene; 
Længe. Jlden bredje sig til Guar- 
dens Ivrige Bygninger, der alle nebs« 
brændte. Alle Kreaturerne reddedes« 
hvillet fætkig siyldes Underfotvalters 
Mortenfens og Fodermesier leens 
ihærdige Arbejdr. 

Gaarden eies af Grev Lerche. Ler- 
chenborg, og var bottforpagtet til 
Forpagter Knipschildi. 

Hjortöhsjmokdet spsgey 
gansie natutligj fotIVrigL stadig i 
Folks Bevidsihed; og med passende 
Mellemtum siet det, saa het, saa der 

Anmekdelse til Pokitiet om, at den 
eller den maa være Miit-deren 

For en hakv Snes Dage siden Zorn 
»der sacledes,fsottællet «Roedjylland«, 
et Sckib til Aakbotg fta Sindetborg. 
Skiibet er sejlet kgen og stvulpet ri- 
meligvig nu rundt paa Ostetspeng 
leger, men Mandstabetz Navne 
staat opstrevet i Politietg Protokol- 
let baabe der og·i Bank-w Jlle 
fotdi be hat gjott noget ondU Men 
en crf Befoetningen hat i Sindetborg 
paa en Mo trusset en Landsttyger 
fra HierishpL som, da Talen faldt 
paa Hjorthmvrdet, opfstte sig saa 
migkænkejigt, at Samen-sen hat fun- 
det det rigttgst at gjre Anmeldelse 
til Politiet Von kunbe iwidserikd 

Use take syst og verstehe der-for med 

Nun-messen, M you kam til Ast- 

W 

Politiet i Anlborg hat optaget 
Forlwr ooer Monden og en andeu- 

E-øinand, der var til Stede ved paa- 
ga ldende Lejligbed, og derefter til 
itillet Ro ugsp Herredgtontor i Ran-: 
deriz Meddelelse om Sagen. 

Besvigelsetne i Esbjetg. 
Bladet ,,Dannebrog« mebdeler eftet 
en Samtale med Direktor Haarlpv, 
at de omtalte Uregelmæssigheder paaj 
Esbjerg Station tun et af megetj 

tinge Betydning. Te to Funktione- ; 
lrer et itte engang suspenderede sra 
deres Stillinger. i 

Eiter hvad der meddeles «Kolding 
Avi5« privat, vilde Overassistent 
Ravntilde, der under hele Sagen hat 
ophotdt sig i Odense, vende tilbage 
til Bven forleden Eftermibdag. Han 
vilde attet optage sin Gekning, uden 
at der fra overordnet Side vil blive 

foretaget noget imod dam- 
Besviaelserne flal, eftet hvad »Es- 

bjero Dagblad« vil vide, tun beløde 
sia til et Pat Hundrede Kronen 
Det synes da, som oni der her er la-? 
vet 7 Hans ud af 1 Fjer 

En Stiftamtmand paa 
Kelte. Paa Stovbattens Strau- 
ninget ved Aalbotg udfolder sig, stri- 

Iver »Aalborg Amtstidende«, et liv-; 
ligt og elegant Sportsliv. Navnlig 
gsit det lystigt til fotleden Sondagi 
Daaens Clou var det Ziel-lik, dgl Stiftamtmand Abnfeldt anbragte sinl 
elegante Gatdeofsicersstittelse vaa en( 
lille Kalte oa ftyeende med sin spio- 
tnappede rutfhede nied ad den hsje 
Strænt. Stiftamtynanden styrer 
med samme Osvetlegenhed en Kelte 

og et Amtsraad, og baade kyan og 
han«-s hoje Siltchat naaede Battens 
Fod i allerbedste Behold. 

Dræbt ved at verlie. Gamb- 
ejet Niels Bjetrum fra Lille Bier-: 
rum væltebe foktige Totsdag Af- 
ten paa Hjemvejen fta Lemvia i en· 
Snedrive og flog sig ihjel paa Ste- 
det En anden Person, der befandt 
sig paa Bognen, slap ustadt. l 

l 

J Lyngby Kitte. J Lyna-« 
by Kiste er der nu ogsaa blevet be- 
gaaet Jndbtud Tyven et kommen 
ind Ii Kisten gennem et Vindue ved 
Taarnet og hat med stort Bestr- 
faaet Kirkenö Bisser bnwt op. Hel- 
digviö var bis-se bleven tsmte i For- 
vejen, san Udbytiet hat sittett tun 
daarligt staaet i Fothold til Ttyveng 
store Atbejde. 

—- 

j meine ihjec as en Disp- 
tem. Forleden Middag vev 1-Ti- 
den er der stet et Ulyttestilfeelbe paa 
Katetmagerhansens Mksted i Sta- 
gelse, tdet en ung Mand, Siren SI- 
tensen, som arbejdede i Forretningen 
kom ulytkelig af Dage. En Priv- 
eem tvg fat i hanz Tei, og han blev 
klemt af Stipen, saa at han Me 
sttaki eftet. Karetmager hausen 
som gjotde Fort-g paa at redde hany 
sit hij haansd fulvftændtg aftevei. 

Frei Dytenes Bett-en. J 
DanMyen Mel-et ved Ptcests set 
man for Tit-en en hint- og en But, 
der dnglig fee-ede- mellem Gent-ani- 
mens Bunde og dens sieh-rede Beseets 
ntng. Dytene blev hdfangede som 
Mkvtssat sidemogveernsut 
Folge »Na-stut- Ud.« san vaedfe 

-: 

med Oplyoldet, at de altid lommer 

l)js:m, naar de hat dolttet sig ude i 

Frihetn Med Husmodeten er DU- 
rene saa godt lendie, at de tommer 

springende, saasnatt hun laldet paa 
dem, og med stort Behag crder de 
Brod af hendes Damit-. Hinden er 

som bei spinmer sig Hanf-miet- 
— bln og stille af Versen, men But- 
ten faar somme Tiber Nytler og vil 

prope, hvor stærte dens Horn er. 

Bislop, Dr. Siai Nor- 
dn m, der efter sit Sygeleje paaPkof. 
Rovsings Klinii hat hast ondt ved at 

genvinde sin Arbejdstrafi, tiltmder 
i bis-se Dage eftet sin Leges Naad 
en 5—6 Ugers Retreationsrejse til 

Sydeu. 

Plnndret for 800 Kr. —- 

En Aventutiommissionæt sta Bal- 
lerupKanten var fotledenAiten kom- 
men ind til Kobenhavn for at se 
sig lidt oin. Paa Bestetbro traf han 
laminen men en ung »Dann« fta 
Absalonsgade, som saa Lejlighed til 
at stjcele hans Tegewebog nied 800 
Kr. i. 

Degen efter blev hun awholdi. 

Flygiet fta Okinge. En 
farlig Forbtyder, der i sin Tid siød 
paa Politibetjent Possmann i Mon- 
tetgade, og som var dsmt til at tages 
i Fokmring of det Ossentlige som 
fatlig for sine Omgivelsset, hat for- 
leden Nat set Lejlighed til at flygte 
fta Oringe, hvor han var inblagi. 

En ondariet ,,Faaresnge« 
hat i den senkte Tid hjeinspgt Heils. 
Jlie alene hat alle Bornene i Stolen 
betet angtebne, men ogfaa mange 
vvtsne, ja endog en 90-aatig Zone 
hat Sygdommen angrebei. J man- 

ge Tilfælde hat Sygdommen i Fl. 
»Ist-Ding Fltbl.« medfsrt Mavebe- 
tendelse og gjort det nødvendigt at 
tiltalde Liegen. 

Sterns afspætkei paa 
Grund af Mund- og Klop- 
sygen. Landbtugsminifteriet te- 

tendtgør, at da der er foteiommet 
nye Udbrud af Mund- og Klovsyge 
paa forslellige Siedet i Stevns Her- 
red, ertlcms deite for allzu-tret 
Denne Anordning tmder sitaisi 
Kraft. 

Haarnaale som Brand- 
stifterr. Pastot Jvetsen fra KI- 
benhavn holt-i fotleden Gndsijenesie 
i Finden-v Kirksr. J samme Øjeblit, 
ban besteg Predilestolem saa man 

pludselig, at der flog Jld ap fra en 

ung Piges haar. hurtig ilede de 
ncetmesi siddende til og fees-sie at 

Classe hvad bog- iike Gliede-, fsr 
sman sit den unge Pige nd of Kirken 
og ovetdænget met-Sm. Jlden sit-Id- 
ies i Fslge »Na-eins Stiftziidende« 
ei Par Celluloid - haarnaale, der 
ikke hat kunnei taale Warmen fra 
Kaltelovnm stsntPigen fad omitent 
enAlen fra dennr. heldigvis thp hinkt 
med at faa Heendetne lidi fotbtændi 
og haar og Hat dygtig svedet. 

Unlholdi Stuf-ten Sag- 
sprer West fra Nykjbing paa Falster 
er efter prordting af bei falfiersie 
Poliä bleven artesteret i Mulsavn 
Tom sigiei for Bei-stagni. 

Gorifeetted paa Ade 5.) 

»Ist-schaun nunmevaer 
Besitz-retten im "L0uigisns Furcht-sc- 

souvensk cin compcny« vil dem-men- 
en sum pas REM. der udesn Äfdksg vil 
Uch uillsetuli til den Versuch Jst ist-Il- 

dek ns det nojagtige Nummer pas An- 
tullet al hemltc Adxungslmrt til Loui« 
stam- Pmscthe Exposjtunk sont anb- 
neki st. Louis- II). April us glatte- 1. 
Dec. WI. skksltjc det nojasuse Num- 
mer iklce lmlkomthdisk-lebet tilfulde 
den. Dom komme- riet nsetmesst Den- 
negyldoe Peitsche-l til at gilt-e st- en 

Fortune knien-I- intesh Vor klein-Ist 
mod desto enestaiusncle Tut-nd et- m 

fremme sitt-et af rote«Smu-euft coins 
of Äcimigslou In Un- IVokltls FOUN- Dis- 
se ·«souv01ikcoins" er of kunstnetiglk 

( x its-m ask uekststteltke som Zklmltmg 
um sit-n tiefste at alle- Udntillincen 
lsuktstt im dete- Alkclttimisxmkdi vil 
vi kamst-ge ritan som kegulkcre nillettek 
til Vercbstssudstinnigem- os des-sm- hol- 
der ri et Bitte-Umsta- ved IIoveMntL 
intlgansen til cctstillinxsplmlaen as- 

hrnt drei Das under holt- Utlstillirk 
gest-. lscmt et hegt-rissest Arn-l of disse- 
smtvenits vil were til satt-. Pkis 50 
ccnts. For livek «suurenir cnin". 

der Its-bes. ekhssensek man gl- Ket til at 

senk- oc wogende des met-teile Tal- 

lngen hat Rot-tritt for satt-c l clenne 

Gattin-Ic- og du Its-I Um- vuv let fuu tle 

Ums-) sont isn Enden- Slmlde der Isllve 

Here csml en mijugtisk Gætninih vll 

samtnen l) ika den nicle clc Perso- 

nerder gis-tust nosttigt euer Immmek 
wenns-L H vokiok Utke dik? Uen 

lykkeliixe finde-r vil kna L’-1(1ekkettilnsk. 
Maximer elct et olsscielt beleendtgjori 
bvnkmnnqe Use-tatkr- Adssnsslmtt der 

er guckt tsl Udstlllinstsm 

Vl bot-les- ckumlen dia- Uclzmek ved Rei- 
sen til st.l.ouii os lenka Bis-heb 850 000 
sen stot- sæk iyldt meck Saht 
Til cliirnguiulstWink-en Sol-Les- NEM- 

Hl Diligite-. til alt-n from-ice Ich-Eintritt 
il’xsci-103.7EOI.10’I7. til tleu »oui«-Immun- 
stlsue Uhullimx Ixsmgcstt 

T ikk Skkiv Nikel-S ug ins-In 

øv l et m alt. hle clu hoc 

It sei-n- knk at Iim liel I donne- tot-delik- 
tigesfsustninsek It sencks 50 centsss im 

m pmnk »k- psjcsklssn KuttsitskescnmniL 

Souvenir Zoin 0f Helmission 
World’s Fair, St. Louis, Mo. 

WO- ««..EZHZ9K»DZXFFZI.»-.-'««-»i·»»-z;;«;-·z LOUISIANA PURCHASE 
»Ist-stunk In HILHUIII ustI)"-«--1U— I« l 

"·«" «" sOUVENlR COIN CO. N-««-s ........... 

sAINT l.0l·ls. F· s· A. «-!sl(,n«»s.. 

s«jt-I-.·.... ...... NIJNE 
Cut out this address and pastc on the envelope you 

M x send us. I"J-III«.-hs j- 

«FbLC FLACET«. 
Werth kalt Uns-· 

øsT. SYD. 

sT. LOUlS. 
Den eneste Linie. som hsk sin egen station vecl Hovedindgsnges 

til Verdensuclstillingem 
For ltalv llrjs plus VII-O suslges lsjlletter sisrsto » 

tretle samt-IF j lnsesk Maximal til man c« stationksr mn 

Syd. llvek llazx modererede Hist-r tjl a lo Vinttsrtesorlek 

.,«l·lle Wahn-illi« bisnytter Sjne egne Bannnlikg km 
Onmhs Kansas (’it·v. llks disoinest st. Louis osk chjcago 
til lletrolt "l’0le(ln, Fing-im Falls og Izuflalo mecl gev- 
nismgaaende vjcleke Porbmklelsen 

lled llekes nimmt-ste- Agent ive Dem Billet via 
Wabe-l- lL R. For Uplysnin er om ’ekdensu(lstjllingen 
o andre lnfokmsitionor l- es man lusnvenclo gis pa- 
8 ulmsh (’jty Ussicev lml Pan am streu. elle sknve til 

liskry E. Meere-. U. A. P. I).. Ort-IM. Nebr. 

VII 2Ll-llls 
s.01 In GUl D snFJLL 

slhxlxk klN6, WARRAN l kl) 
sur ihre-e ycuth Find-hat with 
« ro- nt km ed bending amund 
t» and any »Um-l enxmved 
P EB. «1 lls ji eure does not 
schon one- hol tlleit b es u ! y. 
1 hcy ala ay si pas-i for n dg. uo fing 
and are sll Um quk at me pres- 
ent time-. sui til-le for mpm 
Wssmen of cbilnresn and We want 
cvcryono to get this klug So th- y 
may know the qmtllty of Fixxls 
wo mal-o. inr this fee-on vso 
sglk you to Sencl us only-II cenn 
to help pay postsize ou tin-: and 
catalogue. heute sites and mittel- 
s. U. UND-IS II- co- 

ssssKsK WAsHlNGTON sT. ZIOOKLYN. N. Y. 

S
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N
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Dekes skzebne fort-alles I;;'3(’««)«i·.".’·! 
»I· ««..il «·( « »t- l« »mi- cl« »L( thplkslusxtsn 
isz jss k- x il m snlt H I·-1l·iskltn«« isl Don-so 
Liv im X ils-zum- ttl bunt-u Pfos· Le AM- 
2l. Dem· 90, Brldgsport. conti- 

llallimora Brandt-n 
link mit-la t Hirt Kutuur Ins-J luslts destr- 
lntllnslsL slos Ins-Mr fis-i l«gs-rki«1j«sg shsk 
sur obli-- -«l---1sl« Kurs »k- «- islnns lscs k tin-s 
Nun-h unt il; »l- m; Hi tu klnsss In« un linicl 
l« UM Ul ji « n» II ( l « slt li- gsx tsm H-- us s l 
l« c -s---·lf: tgos li· sog-« yislcs tus« nysl Ninus-«- k 

MERMAN ZAUENM)0P. sahest-. 
Futte- lkunmn tsl Impuls-nimm 
ZJLL Ptyk Ase» schimme, Ad. 

l 

Roms-n vsl IT vehbctve at Hus-Apotekct! lumknasdhxuunutaaIIJUC 
tentMehnnkr ellek wenden- Ienss »Er-me made-r 
Inn-de Lager til num- tllyttk, incom- Heil-nd 
Beng- ivsucet Tag po- Taq Zeno vor spat-m pu) 
og Tag Its-e- Stmdomms otksenmgx san qiveAvtkelet » 
an du«-diede IWidcoiiftn,s,Illns-1- sie-as Islmne 
ow, Nebraska o fl. « lknv dies-til og du, two-lebet 
Inst Etfsrlna et Ihr-il le: 

J. hemminqlem Lionto, Wis. 

» 

Zitevxldlalerier 
] 

oq andte Kunsnnalenek lom Vorm-»Um 
Womikek sann Landikabs og Mariae 
Steuer vio» udipn smukt og billigt. Ved 
sie og finesle impomtebe Farve1.(1nbe 
(Solors) og prepateb canqu hemmt-E- 

Vesullinget modmges vaa Tegninger til Al 
tenmmnerow H« JENsEN, 

DU. licipittlwny» cmmt il Bluts-, Uns-»- 

for at Liebe odt atm- Wand iNnrd Takntalor 
SZH Toll m ur. W 4111L1r -«. Simonsw- 
tant Nest-u ils «« Tcll Mem-»den kllcc c acum- 
Mit-sag 160 Ame Summa-laut sitt md 
c- ihm as Frau-bat Lust-bund wrimsstlmt 
Band bkdste Eis-Garten nun-tm Ktnna m sitt 
Ant Rom euer Ikrm »ich user ««1cvlylnincck 
St du Um andkrltkw sont lcm mos, og du ml 
III-m Dom Eier alen Faun. Ihm 

pr. Acre 1 · 2 kommst 

win. H. Brot-m co» 
M,fl. Ihm Meint IMM- 

thun-. 

l 
s——De reiscr tat-] 

l 
l 

Gratts for svage Mændl 
Elektkitk stlte crit. 

Dei knitisue Ztlte i Verdro- 
Fssy m Inn-»Hi- nsusjpk ·-)- El» Un· Rossi-s 

»A( itstllons sie-In allt- stsstlesL list-I sie U 
IIktsIIs1t0.nt-IIIIe-I ri »Iher sit-In tut-n 
deckst et nimm-t- Im ltesk III-Isoli-( nilen ( 
gilt list thnm ken. 

Deus- e k » III-li- c ljlhusl ask U -«-1«1I Fit— 
nm St sul Inst-II l eimt-; ils I in su- Isi- Ihk U 

IIsnIllk en tsuch 
shmglsss m- Lix-ht«-sst. et its-et n« III-d- 

ann-eh kraftlos- niz must-. lmk mit-let l- os- 
dumm( usi- lis- m »z; Min- r sur tisllik sam- 
Ins-l Hilft lu- nl R)«.g-III·-Itksk tianrlig kos- 
des el-- »s- l«l«-(lk«n«rski«nts k us Pf UIQ II 
III setcslp LI- -«II-,s stät-II N)ttt« slu III-n De 

lilhf l» Hin-i et Hsd Ist htuxss Eos-sey Pho- 
tr ( 

V I vesL III De-, x il Mir- lIt ihres-le l »I( st- 
helulcs Inst l-;·« lit-« til Innlns »F Izu-lecke II II 
wi Hsves ers-muri stsk ruft scilelig c- ltllss 

Si nie-u IIII()1).InI-il sit-i er.hkn-I(IA10. kesN--v« u Achse-» nie-I hin-IIin- ki- 
litkltet xil dicke »Halt Ivem sinni- 

IERst sPEclAL TY. c0., 
320 A Weiden Bäc« Jersey city. N. Y. 

Svin og Korn er Pcngc . . 

300 N. of Moorf- stoch Pood vtl Embde 
Sngdom hob Zorne-se og make Tks BI. 
May-. Hms We, kostet bei inm. Zælges 
pas sk« Tages XII-Inn 1TIIfeIIeIs7.5()pk. 
W- III-. Pfeil-um« Ukm bog Hausene, es 
de lckgge IleIe ANY elletg um«-n Vemlmg 

MOOKES sTOclc FOOD c0.. 
ÄkessItkk Uns-In s-. (·--unt"il Ulullss XI« 

m suswhsq u «"« « IN 
IIWIEU US MERMIS- 

III IIM Ist-du- I Im ess- 
hiukhok vom Tut- sw is- was-o 
s- uso akt- opkwei sum-s- 

« Mcllclcs ØKSKUNle m Wxtu Its-. s st- Its-I 

Piave-er 
og Gratian 

sum giu mikz Kniee 
ning m at gxue a 
losmIIgcrangaaende 
Puder og BcIaIiIH c- 

vIlkaor, og man I at 
finde, at Ingen hat 
bebt-e Betingehek at 
silbyde. Only-«- Iwn 

Te sit-wer, hoad It 
SIIfkeI·, 
Piano eller LII el. 
Carl Rauglqn 

Mmlessis liepsesentmo 
MM Nlcnntst ÄVPUUS 
Minnsukmlimslinm 

Ansgar college. 
Hutchlnsom Mlnn., 

stuttctle til Jul, elcn 23. December. met 
258 Elcwn Arbejdet Zeno-nagen des 

4·JaI1u-u«, til hvilken TM Ilyo EIN-GI- 

optsseh 
Gode Viere-her og andre lkckvommek 

ligheder Inn-ihres allse, smn Imskck at 

komme til Nytaan 
sltkiv eiter Kaki-leg og andre Oplyss 

jünger- 
l·l. W. Post-h A« M» 
Ilutcbiusom Minn- 


