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Heftfest i Kennarb finst- 
tdmmende Sondag. Mist-et begynder 
FUle Form. og fortsætter til hell 
Pcza Eftermiddsagen. 

Danmark 
Jndvielse. 

J Den smulke Villa, KongGeorgs-! 
pej Dek. 53 ved Kobenhavn, has w; 
Damen Frøknerne Clausen og M.- 
Nielfen, indrettet et lille Hjem for- 
vlinde Kvinder, fom her paa usced-’ 
Vanng billige Vilkaor kan faa Op- 
hold under hyggelige, hjemlige For- 
wer. 

Tette Hjem blev den 11. Sept. 
indoiet ved en lille Højtideliglxd, 
der overvceredeg af en lille Krebs af 
scerlig indbudnse. 

Pastor A. Fibiger, som i flece 
Aar bar kendt de to Kvinder, der nu 

agter at ofre sig for at staffe nogle 
blinde stinder et Hiern, holdt Jud- 
vielfestalen ud fra Ordet i Mark. 8, 
22—2-3, hvor det fortælles, hvorle- 
des Jesus i Vetsejda helbkedede deni 
blinde. Maatte dette Hjem blive ets 
Betfejda —- et Fistehus — hvor Je- 
sus faar Lov at gøre sin helbredende 
Gern-ing. Hvor Jesus kommer ind, 
der ster altid noget, der faar Essig- 
hedsbetndning forSsjælerh derfor vil 
han ønske for de to, som nu stifter 
dette Hiern, at de maa faa de blinde 
til Jesus, thi da vil de erfare, at selv 
vrn de ikte faa Mennesker, Træer og 
Naturens Skabning at se, saa behel- 
ver de itke der-over at være forlnyt, 
da cgfaa dette er et Led i Frelses- 
verriet De to »Søftre« maa husie 
paa, at det er ikte deres egne, men 

Jesu Hcender, de stal lægge pas de 
blindes Øjne. Gus) velsigne dette 

Fifkerbiem dem, der her stal gøre 
Jer Gerning, og alle, der stal bo 
her! 

Taleren indviede derpaa Hjemmet 
i den treensige Guds Navn og lyste 
Herrens Vielsigrndlse over Forstw- 
lingm 

Te indbudne tog derefter det ny 
Hjem i chesyn, og fit alle det bedsie 
Jndtrvt af, hvad de sau. Billan 
hat 8 Bærelser, gode Udenomssbe- 
kvemmeligheder. ligger i en stor, 
fmut Habe, hvorBeboerne can bevor- 
ge sig frit, og nyde godt af den fri- 
sie Luft uden at generes as Stor- 
stadens Larm og starke Færdsei. 

Den mistæntelige Japa- 
ner. Det er ganste naturligt, at 
vore Autoriteter holder sitawt Øje 
med de Japanere, der for Tiden op- 
hvlder sig her i Landet. Den Japa- 
yer, der i disse Dage hat turet em- 

tring her og bl. a. ophvldt sig dels 
« 

i..Kors-r og dels i Stagen, er sit- 
kert ikke spaa Tourne alene for sin 
Forupjelses Skyld. Rundt omtring 
par Politiet da vgfaa holdt et paa- 

gent Øfe med hum. 
. Hm hans Ophold i Siegen brin- 
get «Bendfyzssel Idende« fslgende 
Vereintnw 

Bed Midvagstogetö Antoij til 
Nagen Torsdag den 15. Sept. Kl. 
12 forbavsedei Felt, der vilde ud 

paa Vetter-eu, over, at Jud-zeugs- 
dtcen til Statisonen var crflaasei. 
M Petri-neu sang hele Politische- 
Mj 

ten i civil medPolitimestrten i Sin- 
sen posteret. Jngen vidste Bested 
om de usædvanlige Foranstaltninger. 
Det blev forbudt alle Passagerer at 
stige ud fttaks, bog med Undtagelse 
af en markagtig udseende Heere 
hvis Ansigtstræk og livligt spillende 
Øjne tydeligt pmgede ham fom Ja- 
passen 

Politimesteren modtog ham meget 
høfligt, idet han paa Engelsk anviste 
den fremmede Hotellet. Politias- 
fistenten modtog Kussetten og den 
antomne Gæst sit anvist en Vogt-» 
der holdt udenfor Stati«onen. For- 
uden ham og Kasten blevVognen be- 
mandet med en Politiassiftent og Z 

Betjente. 
Politimesteten gav derefter Otdre 

til at tote til Thing- og Arresthuset. 
Der holdtes detefter Forhsr med 

Kaptajn G. K. Nielsen som Toll. 
Under Forhsret erklmpde Jam- 

tteren, at hans Ravn er TatskawaZ 
han er japansk Matinekaptajn og 42 
Aar Sammet Pan Spørgsmaalet 
om, lwad Formaalet med hans Rei- 
fe var, erklætede han, at han fon- 
tog en Lysttejsr. 

Han afrejste after samme Dags 
Aften med Tsoget syd paa. To Po- 
litibetjente fslger hans Bemgelser. 

III It O 

,,D-agbladeES« Korrespondent i 

Aalborg telegr. den 16. Sept. til 
Bladei: Jeg hat i Dag rejft i Kupe 
stimmen med den formodede japanste 
Spion fraAalborg til Randers. Dei 
var en lille, yderst elegani og hssiig 
Herre, der ufotbeholdeni udialie sin 
Forbavselse over den Behandling. 
fom var bleven ham til Del i Ska- 
gen. Han reiste, sagde han, herfta 
direkte til Berlin, hvor han vilde 
forelcegge sin Gefandt Sagen for at 

forføge at formaa ham til at beklage 
sig has den danfke Regerisng » 

Dette vil dog efiek al Sandsynlig- 
« 

d ille lykles hom. Mandens Rej 
setute tydet nemlig absolut pack, at( 
han virielig er Spion; og den to 
TimersSamiale, jeg i Dag hat haft 
med hom, hat i hvett Feld Elle af- 
krckftet min Tro herpaa. l 

Den mistænkelige Ty- 
sler i Singen. Fta Siegen le- 

siegraferes til us i Gasw- Eu instin- 
lknde Person, der kalder sig Kapicjn 

Zieget fra Sovinemiindc cq som an 

tagelig staat : Forbindelke med den 
meget omialie Japaner-, Hm i irr-. 

igeteTid boei paa et herværende min- 
dre HoieL Da hcm altid spejede.e 
ud over Hat-et og ofie udspurgte Fi- 
siere oni forbipasserende Stil-, bleo 
han i den sidste Uge neje bevogtet. 
Fredag Affen Kl. 7 afrejste han fta 
Slagen under Politiledsagelse. 

Fra Frederikshasvn fortsatte Sie- 
ger isplge R. B. Reisen til Berlin 
med Els·ptest09et. 

Miniftrene bg Balg- 
kredsfpøtgsmaaslei. VII 
et Mode i Kolding Sondag den 11. 
Sept. tog Jndenrigsminisier Ene- 
vold Sprener Valglredsspsrgsmaa- 
let frem til Behandling og gjorde 
ved denne Lejlighed forskellige Be- 
tragtninger gceldende, fom viste, at 

han var ret utilbsjelig til at spge at 
staffe dette Spsrgsmanl en fnarltg 
Løsning. 

»Politilen minder i denne An- 
ledning Hr. Enevold Sprensen vm, 
lwad en af hansFæller i Regeringen, 
Finanöminisierhage, udtalie om det 

samme SPItgsmaal under Folletin- 
geig Forhandlinger i Ffor Efteraat; 
Hr. Hages Ord lsd den Gang: 

»Under vove Samfundsforhold, 
hvor Bybefolkningen er et Mindre- 
ial og under den poliiifle Ordning, 
sotn er goldende hos os, hvorefter 
deiie Mindreial tilmed ikle tilnær- 
mellesvis er repræsenierei i Rigs- 
dagen i Forhold til dets Styrle, 
tun det ille vcere andet end, at der 
Vil vcere aabent Øre for Beklagelser 
over ai blive tilsidesat og forurettei. 
Alene af den Grund synes det mig, 
at for at fjerne Anledningen til sau- 
dan Misnsje sog Missiemning vil 
det være i hsj Grad Insteligt, om 

Byernes Jnteresfer og Anstuelser 
maa blive roprcefenterede i Rigzdcu 
gen i et til dereg Siyrle svarende 
For-hold — ilke at tale M, ai efters 
hwanden sont den politiste Magt nie- 

re famleö i Folllettnget bliver Kra- 
Oet om en ligelig Ueprqefentaiion i 

Folketinget as Felsen forstellige De- 
le ei nafviseligi Mfmdigheddttav«. 

H p,,PolW« Ederl ht. Musen 
»in-ge i OetragiM W Wynei 
til Summen-holdes iadmspr Rese- 

itingen ktæven Dei set ikte godt nd 
cg ftykker ikke Venstres og Ministe- 
riets Anfeelse, at Jndetigssminkstc-» 
ten det ene Aar udtaler det stik mod-« 
satte af, hvad Finansministeten detk 
foregaaende Aar hat gjokt gelbende.; 
,,De ded, hvor De hat mig.«;( 

,Fra det tidligere omtalte Venstrpz 
Stendemøde Sondag den 11. Sept.i 
i Vraa refeketer »anfyssel Falle-; 
blad« folgende Replikstifte, hvotmedl 
M livligie Mode fluttede: ( 

l Statsrevifor Madsen-Mygdal (tili Forfamlingen): De ved, hvor De hat 
mig! 

Gaatdejer Ehr. Lebet: Der sindes 
ilke et Standpunkt i danst Politik, 

Horn Madsen-Mygdal iike hat ind- 
»taget (Munterhed). 

MaxdsemMygdal Apringcr vred 

ov): Dei er m personlig Forum- 
melse imod mig, som jeg paa det be- 
ftemteste tilbageviset. 

Chr. Lebet: Madfen-Mygdal hat 
vceret baade Højremand, Wettstre- 
mand, Radikal cg Moderat! 

—- Paa dette Tidspunlt fandt Di- 
rigentem at han passende kuwde 
flutte Moder 

Mylius Erichsen og hans 
Rejfefckllet ventes til Ksbenhavn 
mev »Hu den Anden« midt i Okto- 
ber. Dette er »Fox den Aanden«5 
fjerde Reife i Aar. 

Den nye Kirte paa Bester- 
bros Torv. Der arbejdes stadig 
for at ftasse de tilftrcettelige Midler 
til at tejse den nye Bitte paa Ve- 
fterbros Ton-. Kisten ser med Me- 
nighedslotaler i Krypten ansiaas til 
et Beløb af 170,000 Kr» men hettil 
tommet Byggegrunden, der kostet 
80,000. Mange viser stor Interesse 
for den nne Ritte, itte blot ved at 

give tontante Penge, men ogsaa ved 
at yde Tilfagn om Gover. Saale- 
deg har Fabrikant C. Andersen to- 
vet en Dobefont (efter Artitett Ny- 
rops Tegning), Altertar, Kande« 
Dist og Kalt af Solv. Ligeledes hat 
Fabrikant Laurill Knudsen givet 
Titsagn om gratis Jndlcegning as 
ret elettriste Lysanlæg. 

En kommunal Stov. Aal- 
borg By hat i eller ved Byen site 
smutte Anlag, men savner i bei 
Grad en Stov i sin Nærhed. Nu vil 
dette Savn dog maafte blive afhjul- 
pet. J Aalborg Bytaads Mode 
Mandag den 12. Sept. forelaa nein- 

lig iføtge »Notdjvlland« fra Udval- 
get for Lystanlæggene et Fotsiag vm 

at beptante ca. 40 Tdr. Land If 
Kommunens Jorder vest og nvkdveft 
for Stovbatten. Arbejdet agtes 
paabegyndt i Efteraaret og freut-met 
faaledes, at det kan vcete tilensde- 

btagt i Lobet af H Aal-. Udgif- 
ten er ansiaaaet til ialt ca· 4000 Kr. 

J Byraadets Mpde blev der rejst 
nogle Jndvendinget mod Foksiaget 
fra et finansielt Standpunkt. Hat 
vi Raad til at asse Forpagtnings- 
afgiften af de omhandlede Judex og 
afholde Udgsiftetne netop nu, blev 
der spurgt. Og det mente en Tel 
Medlemmet not, at man hande. At- 
ftemningen over Sagen blev dvg nd- 
sat til et senere M. 

Øftersfisteriet begon- 
der. »Thifted Amtsaviö« strivet 
Torsdag den 15. Sept.: Der hetsier 
i Dag Travlhed ved Øftetsdespotet i 

Nykpbing, idet hele Oftersflotillen 
klatgøres til at afgaa dersra i Ef- 
termiddag for i Morgen, 16. Sep- 
tember, som et Osters-Saesonens 
Aabning, at paabegynde Fisietiet. 
Ligefom det foregaaensde Aar vil der 
bkive spie-get Osterf- med 10 Dyna- 
baade samt 3 Strahebaade, som ialt 
besiæftiget 50 Man-d. Det for-ven- 
tes i Aar, at de delikate Skaldyr vil 
blive setlig gede, idet en god, varm 

Sommer som i Aar særlig bidragct 
til Østets’ens Ttivsei. 

Til Hovedvepotet for Limfjordg- 
sftets i Nykøbing M. kom ifslge R. 
B. den 16. Septbr. 7000 Stir. 
Østers, som er fanget paa den fsrste 
Dug i Seesonem 

Kanontyveriet i Aarlez 
J den store Tyvetifag i Aarhus an- 

gaaende de forsvundne Rand-net pg 
den senere Tidg mange hinsetyverier 
er, fortæller »Jyllandiwften«, an- 

boldt en femie Person, en Shng- 
fejersvend, søm meddelagtig i et Par 
Tyvetier. Endvidere er anhokdt m 

Mrsiandiset, sigcket for deleti.» han 
havde crf en cf Tyvem ksbi splitt- 
terny Livkjole til 100 Kr. r tun 4z 

Ke» og han hat maattet indrpmme, 
at han jo not kunde indfe, at der 
maatte være noget galt med den Liv- 
kjole til den Pris. 

Vognmændene og Kaste- 
ne. Ved den Løkdag den 10. Sept. 
trufne Overenskomst mellem Kusiene 
eg Vognmcendene i København blev 
det bestuttet, at der siulde nedsættes 
et lldvalg paa otte Medlemmet —- 3 

vale af Vognmandsforeningen, 3 af 
Kufkenes Fallesforbund, 1 as Ar- 
lxejdsgiveeforeningen og 1 af de sam- 
Virtende Fagforbund — til at for- 
bandle om og eventuelt afflutte ende- 
lig cg for Parterne bindende Oder- 
enskomst om de fremtidige Lon- og 
Arksejdsforhold i Vognmandsfaget i 

Kehenhavm 
Foritwen Udvalgets Nedsceitelse 

ssulde de to Parters Organisationer 
jage Bestemmelfe am, hvorvidt de 
vilke give deres Udvalgsmedlemmer 
ftit Mandat, hvilket jo var en For- 
udfætnsing for Forhandlingetnes 
Jndledning. Paa en ekstkaordinæk 
Generalforfamling den 15. Septb!. 
om Aftenen i Vognmandsfotenin- 
pen, hvor dette Spskgsmaal var ti! 
Fokhandling, vedtsoges dej at give 
Beftnrelsen den form-due Bemyndi- 
gelfe i saa Henseende. 

Vognmandsforeningems Bestyrelse 
bar dekefter udpeget som sine tte Re- 
prasfentanter i Udvalget: Vognmcem 
dene Ulrichsen, H. Meyer og J. P. 
Rasmussetr. 

Et nyt Mindesmærie for 
Provii Bjerre. Foruden bei 
Monument, V. og O. Hassing Sogns 
Beboere hat reift den afdøde Prooft 
og Kultusministet paa hans Grav- 
le der ifvlge ,,Aalborg« Siifist.« 
islive aislerei ei Mindesmckrie for 
kam i V. Hassing Hirte· Dei er en 

ornamenieret Sanbsien med en Por- 
irastmedaillon af Bronce. Stenen er 

indfai midi paa Væggen paa Lang- 
itibetås venitre Side. 

» Humleplulningen i den 
itsnite Humleesgn er nu iden JA. 
lZepH i fuld Gang. Kvaliteten et i 
Llar for de flefte Havers Bedloms 

zxnenbe foririnlig, tun enielte, der er 

Hiefcengte med Mag, er mindre gove. 
i Fivantiteten er ogsasa gennemgna- 
ende tilfredgiiillende, da iun en 

aunsie enlelt Have er mkslyttet, stri- 
r ,,Midbelfart Avis«. 
Hele Avlen er tilbels oviøbi for 

Piutningens Begyndelse. Te 80 a 

90 Procent er tøbt for Brv Humle- 
magasins Regning til en fast Pricj 
af 12 Kr Lispundet, ringere lidt la 
vere. Refien,10 a 20 pCt-, er delvisi 
folgt til forflellige andre handlenve, 
dels violat. Den lpbie Humle staat 
nu for Kobetens Negning saaledes, 
at selv om den tager Stabe enien 
ved Siorm eller lignende, maa KI- 
beren alligevel erlægge den fulde 
Pris. 

Kommer Humlen godi i Has, og 
Priierne i Udlandet ille gaar lavere, 
har Keberen lovei en elstra Ptis ef- 
tet egei Behag for de bedre Speien 

Fund af Manier fra Eril 
Menveds Tib. Fra Wall-org 
meldes til »ngl.« i Klbenhavm 
De- for nvgen Tid siden i Gistrup ved 
Wall-org fundne flhoo Metalsiyller 
hat vev Understgelsen paa den ton- 
gelige Msntsamling vist sig at være 

Menter og itte Sinyiler. Minia- 
ne er af Kobber med en ringe Til- 
sæining af Silv og hat en famlei 
Viegt af 1761 Gram. Fundei stri- 
ver sig fra Crit Menveds Tit-. Der. 
er til Finderne og Ejerne as Jst-them 
hvorivaa Monterne san-dies, udbeiali 
svm Godtgsrelle for Brett-im 

Sä( Kr» og Menisamlingen hat hertil 
fsfet en Das-r paa 35 Kr. 

» 
i 

Osps;igigvæklensde like-i 
ræriFund. JAriivei paa en 

fynst Herregaard har Ariivar Wai- 
fundei et originali Brev fra holderg 
fra 1715. Da Privakbreve fra hol- 
berg her-er til de smfie Statutenhe- 
der, hat Fundei beiydelig Interesse- 
Bkevet vil ifelge »Fyns Stifistid.« 
blive osseniliggjori i bei first Polem- 

wende Hefte af Tidtsttifiei »Fu- 
1Atlsiv og Museum« 
l 

Fatm til Salg. 
200 Ums, ca 80 Akt-s opdytien Gode 

nye og runnnelige- Bygninger. U Mil til 
Lock Gratian —Meieriet —- Wesi Demnatt —- 

St seiers Meniglsed Man tun oqlaa tsbe 
de 120 sent og rente Westen. 

Om nennen Dplysninger steiv til 
p. I. I. Ists, stut- sic. 

Sönderjylland 
Tyste Drillerier. De tnfte 

Grænfegendatmer har, — fortasller 
»Kold. Fltbl.« —- i den fenere Tid 
vceret scekdeles ivrige med at lægge 
Beilag paa Kreaturer,"so-n tilfældig 
er løbne over Grænfen, idet der for 
Tiden staat 6 Kreaturer opftaldede 
hos Atntszfokstanderen i Stodborg. 
Blandt disfe sindeg cgsaa en Kalt-, 

der tilhsrer en Gaatdejet ved Bam- 

drup· Den sprang over et Hegn, som 
danneerccnseftellet, og da der uhel- 
digvis dar en tan Gtænfegendartn i 
Ncerheden, blev den sit-als beflaalagt; 
men den opferte sig under Trans 
dorten saa balftyrig, at Gendaunen 
vilde leje en Dreng og betale hain ; 
Mart for at hjcrlpe til med at kstve 
Kalven til Skodbotg, men den hauste 
Hsyrdedkeng modstod det fristenjc 
Tilbud og lod Tysleren beholde sme 
4 Mart og hele Maset ved Arbeit-et 

Tandslset Soga. — H ø l t e n. 

J Monds Minde hat der nceppe kr- 

ret noget Aar, i hvillet det travle 

Hostakbejde i saa lott en Tid er 

bragt til Ende som i Aar. En her- 
vaerende Bonde paabegyndte Heimr- 
bejdet den 13. August og var den 3. 

September færdig med den hete Ipo- 
avling og Aftætstuing, saa Sagen 
fta Begyndelsen til Enden Lun tog 
et Tidsrum af tte Uget. 

Straccptesseten, der staat : For- 
bindelse med det hekværende Tarstei 
r.1:t, arbejder godt og stubber feiv 
Halmbundtsrne (-.1f 15--—5(’ PLE- 
Vægt, alt eftekfotn en Mond tan 

folge at siaa Knnoe paa hvert pres- 
set Bundt) hen cil deres Bett-commi- 
fessted i Lade elle: pa1 .c)jold, hwt 
den da lan satt-J tilrekte oa ind- 

tager fotholdsvis lille Blut-s. 
Paa denne Maade bei-over man 

itte at lade Halmftzlke sta-: ude i 

Regn og Ruft Vinteren ov--., og for 
den Person, der hat med Kreaturetk 

Fodring at beftille, er det nernt a: 

tage Bundt eftek Bundt ud at Laden. 
lDerved gaar heller intet til Ende-. 

Ifabrjitajtiom Under Firma-et 
f,,Rolands Tørvevcert, .Selslab tred 

’begtænset Heftelse«, agtes der opret 
tet et nyt Andelsselsiab. Selftabcsz 
Formaal er at udbytte den ved Ler- 
flov beliggende Mose. J Moer, der 

er underspgt, boniteret og tortlagts 
samt egner sig fortræsseligt til An- 
lceget af et Tørvevætt, et der Mate- 
riale not til 26 Aar, naat der med 
to Masliner laves 4000 Tons Tørv 
aatlig. Andelskopitalen stal vcere 

70,000 Mk» der sial tegnes i 70 At- 
tiek a 1000 Mart, hvoraf imidler- 
tid tun 25 pCt. sial indbetales, me- 

l 
l Aabenraa. — Stot Torhe- 

—-—k—-—-J 

dens Reiten soges laant ved en Bank. 
Eftek den opstillede Rentabilitetsbe- 
regning vilde Udgiften belade sig til 

85,200 Mart og Jndtcegten til 
52,000 Mark. Dei vilde give et 

aarligt Overskud af 16,800 Makk. 

Den tyske Ordenskegn. 
J Anledning af det tysie Keisekpats 
Deltagelse i Mannveretne ved Alto- 
na hat følgende Petfoner i Habers- 
lev Amt fuaet tildelt preussisie Or- 
dener: Raadmand Andkesen i Ha- 
derslev den preussisie Kroneorden as 
4de Klasse, Pastor Nielsen i Som- 
mersted den Røde Likns Orden of 4. 

Klasse, Gaardejer Vind i Rooft, 
Amtsfotstander Meyer i Skodbotg 
og Kommuneforftandet Kragh i 
Brwtaa ved Hoptkup den preussisie 
Kroneokden af 4de Klasse, Festste- 
lcerer og Degn Ravnsgaatd i Tosk- 
lund den Hohenzolletn’f!e Huson 
dens Om, Kommuneforstander M. 
Kragh i Maske-up og Katastet-Hjcel- 
pearbejder Hoffmann i Toftlund 

Maltfabrikant Sophus Fuglsang 
hat faaet tildelt Titlen Remunera- 
raad. 

— PtnvftKier i Tondek hat faaet 
den Rede Ørns Z. Klasse. 

End videte er blevet detoretede 
Amtsretsraad Jütgensen i Haftun, 
Landsretstaad Mvhr i Flensbotg, 
Landraad Tschirschniß i Ssndw 
borg med den preussiste Krone-Jeden 
af Zde Klasse, Amtskastander 
Bruhn vaa Skovbslgaatd, Amts- 
fokstander Knudsgaatd i Baesmatt, 
Amtöforstander Prahl i Kliplev, 
Kroneotdenen af 4de Klasse, Stole- 
inspektøe Mosehus og Landraad v. 

Uslar i Aabenraa den Rade Ørns 
Orden as 4de Klasse, Amtsfokstam 
der Feddersen afSIndetgaarde samt 
flete Kwneordenem 

Forfomte Einna- 
onder blmer man note Syrinx-hellg- 
hedet. Vasr yomjuet med 

Watkins’ 
stand-tm Remetjies 
for alle Eventualtteten Bat »Hm-kli- 
ge Agent bei-get Dem med 52 Mkmfters vkktoamtek direkte sra vokt 
Ost-Wild lnpdtciuske Labo- 
ratorium, det fwrste as sin 
An l Ver-den« Don anma- 
teter alt o ladet-com urs- 
ve, Ist Te Male-. 

Striv i tag ester et Fri- 
etormvlqt as 

Baum-' me Toctor 
sub Co Boot-z 

der giver djemmeraad for 
v 

alle Syst-stam- hos Men- 
nestet os Dvr. 

The J. R. Wstkinek 
Medic-l co.. 

07 M mei. 
Moos-, Mao- 

AIIIEIIICAN-. 
DoIIIINION- og 

wIIITE sTAII uNEs 
stlgek gcnncmguende siIIeIIek 

til eIIek fks 

SVERIGE, 
NORGE. 

DANIVIARK Og 
FINLAND 

til meget Iave Priser. 

III »Icer I- I nun-CI IInI III- III-I -·I k IIIIIII 
Its IIII Ig II I IIIHI III III- I- sitt IrIIIsI 
hunqu III I--·I- sz HIIsk III- Inius I- 

I-II--r III-III-« —II -I IIIIIHIIII III s- III-s n 

UvIzisninszI r I II IfNIrIIUI -I IsIIIIiIUHIJI JIJIIIIsyJIIE 
III rii sinnt «;«-lrIuII-«t—( III-Ich- III IIIV 
Kur-. 

I'II.—-isc(-rI-r. Eis-III rIsIsIsr IIIIsII tin-n- 
IIIIsHIIp I,iniI-r. fu«-It Isllcs III-IIIII-IIHI- III-- 
kHsInIIIIsIIgIIIsIIIsL 

FKANcls c. BROIVNJ 
Vtixs41«.I’AS.·-.Atil-;NT. 

00 06. Des-bon- st.. chiugm III. 
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M II III-II III 
Unbere. 

Werkzeug LIkrkckvtrrdiqheben As 

Hemy Tavenuuu Not-Luna Tr. 
theol., Foriotter tIl »Fort-, Hav 
og -I")IIIIIIIel«. ’1ngthtldt Musike- 
tet med onmsem 200 smusfe Wille 
der. 512 IIore toIpalIede Sideri 
elegant BIIIL Brig BLW baade 
paa Tanfk oq singt-Ist 

Danisb i.uth. Publ. Hause. 
slsih Nebr. 

Uclm iI IIIIIF 
Und II 

HJJJJGJIJIJIGJIOJJJIJIJJJIGJJ V IIJI Eos-DIE II Eos CJI W 

martin cuilms 
christelige 

Betragininger 
til hvek pag i Kam. 

l·slv«lgtc stcder as Inxns 
satnlcdc Skrttkcr. ()versut us 
ll. l'. Molchx Sogneprxkst i 

Jyllingc 437 Siileir Pris i 
Hnt Shcrring BIJMU i XXUsk— 

1)h«1 Sl.2t)()g ishrrthIg nied 
Uuldsnit 81.50· 

For dennc Bug er seh-folge- 
lig ul Anbcfuling m·ct·f10dig. 

baut-h Luth. Publ. thust-, Blatt-, Nein-. 
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