
en faadan UdckviMng, at del nu ved 
stttre Udltillingee bse cesie Ossentlig- 
bebend Kritik. Landbmgset hae Ase- 
ledes i de sivfte Aartter gckort store 
Frenvsfridt og befindet sig mt i en Ub- 
visklingsiperiade, book lyvert Aar brin- 
get noget nyt frem. 

Udsstillingem der er den sprstr af sin 
Art i de paagaeldende Amte-g entfal- 
tet alle «Haanvværls- og Jndwstri- 
Frembringelfer, Land- og Havebrugs- 
Produkten Skovlbkug, Landbrugsmm 
fliner og Resdstaben FjerkrceavL Biavl 
samt Husflidsarbejder og muligt 
Mejetiptoduktek. 

Und-er Udstillingen vil der blive 

asholdt Foredrag vedrøtende de for- 
stellige Afdelinger. 

Der ek givet Tilfagsn om en Van- 

kxeuvstilling fra Runflinduftrimussædt 
1 Kssbemäavm 

Man hat for Ubftillingen grundet 
Hacrb om et Statstilstud af ca. 1,50s) 
Kr» at anvende blandt andet til Pen- 
gepræmier til Haandværk og den lille 

Jnsdnrftri. 
Anmeldekse om Deltagehse i Udsstil- 

lingen invfendes til Uvstillingens Se- 
ttretær, Bogshandlet Aug. Olsen, Has- 
lev, fenest den 1. Makts 1906 (f:): 
Lan-d og Havebtugsptodukters Bed- 
lommende fenest den 1. Juni). 

Udfkillingens Præsideni er Deev F. 
Moltle -Btegentved; Veceptcestdenn 
Folkekhingsmand Ole Olsem Fotrets 
ningsudvalgets Fokmand: Maler- 
meitek W. Kreise, Haslev. 

Kobenshavns Kirkesag. J 
de to Aar, siden Bededagstollekten til 
Forstel for Ksbewhavns Kitlefond 
blov tilladt, hat den ialt inbbragt 
2058,432 Kr. 13 Dre. Tilladelsen til 
liollektens Optagelsse udløb med inde 
wirkende Aar. Ansøgning om at fac. 
den forlcknget, er indfendt til Mini- 
fleriel, nied Anbefalina fra del litte- 
liae Udvalg. 

Nye Ritter agtes opført paa ne 

nnlig erhvervede Grunde, en, der er 

spat-in ved Højvevej i Zundby chn, 
m i Vlldergrokvatteret ved St. Vi 
l-ecisly1:-:-, stemiet af Tmnrermeftct 
Jesaj, og en i Tagensvejtvakteret, 
n iidtaget af en unakvnt Giver. 

Drid paa Gaben. En ældre 
«.s.Icani:-, Psortnex Larer fra Store 

Morgen-Tanne dei, disbenhavm lom du 
W. December ved Midbagstid gart 
old-e ad Zostervoldgade paa Vej til 
siirkegaarden med Forbøder-Fagfor- 
eningens Fane. Ud for Rosewbokg 
ialbt han oin og blev liggende bevidsts 
los, medens der hurtigt samlede sig 
m Del Sxøndagslspaserende En Be- 
tient kam omsider til Siebe og sit 
Mund-In kørt til Kommunelyospitalekr 
ixien lxan var Md ved Antonisten. 

Er nytStnkleKøbenhavn. 
Der hat i den sidste Tid ude ved 
Zandre Boulevard rejft sig et start nni 
Rvatten Sctlig lagget man Maskle 
ti! de to store Karreer i Arkonagad-e· 
Men det interessanteste ved disse incra- 
tige Konvplelser et det store, accan 
AkeaL som ligger gemst inde mellem 
Huskælketne i hver Kame. Dei maa 

i bei Grad paastpnnes, at et privat 
Selstaib set saa stoet paa Tingene og 
iklse spget at presse det mest mulige nd 
af Grundene. Det Selstaib, som nd- 

smkstet digse Grunde, hat nemlig faan 
utystedt en thinng Deklaration, 
worefket de Arealet, der et uvlagl i 

Dövhed og 
Katarrhjelbrodei 

vkm ««AcT1NA". 
TM uf 100 Tilskklsits ni· imviuscL kommt-c til 

sur Entsinnst-. » Rispuituttsisne us krnnisk 
FOR-Iris i Uns-Hi eile-· dirilesnuirrL Lvsts 
Tät-le Misset- tiisitnppksic siknkmrimlsies As- 
Itsnsirimzeh Im« unt-»Hier Js» x ihre-cum- links 

iicwssgcisct lIniLii ciisse 
Absmcirin » er Inn-i- 
rwnmt tsr ngen ileiisres 
titsisc mal-k. Dei ist-its 
Ur-: Inn ikke nat-ek- km n- 
sussn susscicrmk kiiek 
spitziilnimzx ein-its ins-n. 
mer« unt. nr Mit-umwe- 
«« Lug-T ikius ist« ist-i· 
ins-»Ic. Uretrunuuck rk 
wuskcxsnsi uns-Him-. At 
tirr cr en visivnsicsiulik 
Kur stu- lxzslxenik ists-i- 
duø isv·«sv Uns xrsi iirnzik II 
ni "A« Uns-" iten hin-sp- 
sttnssh sum si( Eins-. 
'«.««« inn« «-1!j.--«.II«)»1»1 
sit-« ti-« tsuhukkjskc lex-r 
insi i Meilen-me-1. nxick 
ist-r cis knunTnlukr As- 
sstsntissnmsr pnu ain Vd 
fis-them Tut-knien «- 
Iisnrr ist-nun- Hinw- 

met-. Amimit »F sus- 
imjisf i sit-i- isnivsnsliqs Ort-, Inn ntsiesipiivrk 
vonstatizviiksc iisrsk missiisic i«)-4ivsi-uU«-msk. 
«·.i-sim«’« imr ujsciswsk nnsilmil at Mut-re 
dumme-n sin« Ost-tun Vi imr last-mit II«li.. sit-t- 
i Min-i«is(lin-i1«lt-ii·si(«nttr ni»-i«s1-.-lis.se-ls"· r 

nein-m-i.-«s« sum us iiitsvnk insllsreiiultspn 
ngk visti sit-Im- vi«luus!s,srlixsk- Upiiniicipuu 
·'A««tisiu« itellprktitxrsmsmu i««tl’-ri;1su-. Auch-fu« 
kirsmkiiis. cssur listin. Ring-· han«-»F Nutzni- 
Ielgk« iiunsiiliine ug alk- nmlrts i«i«l-«i:·--r. sum 

alle iiireicir eilst- intiiwkw kommt-r »i· Ru- 
txtrrih «Aciiau"sentlen »Ist-visit Maul-rou- 
Sikriv tii 00 um Des-es Til Erisic. Vi xiwsr Rasci 
skit os beste-vie Devise-· sur itelhretieise. 
Professor Wiisoas ism sub-r- snk »He-sein 
o- liisesuss krit. Tit-Inh- New Vokit und 
Position Eiortkic Association hegt 258 c. 
920 Wsimtt Street, Kam-· cis-, o. 

Modre. 
sitt tun Ins-l hartem Me. dvts der gier 

Indem sm- oasnk Zeuge-h Vei- tves en kaut-ins- 
ctonelsseina desto-. on tm skal tm e eher en Am 
ums an en each «;Itenitscc-l)ehandlins. Ima hell-regem- 
Iit as- os msnge nnd-ei. 

Mas. M. sUMMEKs· 
Kot D· Not-s Dame. lad. 

JMidten af Byggetarreerne for at stasse 
Luft og LUS, aldrig maa benyttes 

"paa en mod denne Tanke stridende 
Mande. De paagceldende Atealer er 

anlagte som Hade, 6—700 Kvadtat- 
alen i hver Karm, og uden om Haben 
ligger Gsaardene i Krebs, sanledes at 
der bliver en ligefrem imponekendc 
nah-In Platz-T 

J bis-se Dage cikkulerer der blandt 
Beboerne i Sondre Boulevard Knar- 
teret en Adressse, som stal indgives til 

Magistratem Vorgerreprcefentationens 
Spotvejsudvalg og SporvejspselskabeL 
Man onster en Sporvejslinie ad Son- 
dte Bonleoard. Der er tidligere ind 

givei et tilfvakende Andragende fra 
Beboerne i Valby. 

OO O 

Honderjglland 
Vedsftelx —— To gamle Altere. 

Til ,,Flenskburger Nachrichten« med- 

-deles folgende: 
Den 25. November blev der fra oen 

berlimsie Professor Karl Tausbekts 
Atelier Gan er Billedsstcerer ved Kunst- 
induttrimusæet i Berlin) affendt et 

meget vcerdisuldt, over 500 Aar ganz- 
melt Alterstrin til Vedsted Kitte, hsvcr 
det ital hensscettes i Kot-et. 

Dette Jomtfru Maria-Alter, der af 
saglyndige er bleven talseket til 10 

Tusinde Matt, blev i sin Tid as Pa- 
stor Küshl tilligemed et Midas-Alta- 
løsbt i Øster Løgum Sogn for tit- 
samsmen 100 Mart. 

Begge Altere foraerekses til Vedsted 
Sogn paa den Beiingelie, at Jomfru 
TlltariasAlteret stulde opftilles i den 

istandsatte Vedfted Kitte. For at be 
date de namle Sagen henvendte man 

sig gentagne Gange til »Provinss 
udoalget for Kunst og Vidensia-b«. 
men lsleo hver Gang afvift. Derefter 
fit man ,·Landstont"ervatot«, Gebej 
mseraab Lutfch i Berlin til at taae 
Altrene i Zjesyn, on derpaa bevilgeke 
det preusfifte Kultusministerinm 1,200 
»Min! til Jomlftu Maria-Alter«ts Re- 
stavrerina. Atbejdet blev uiyføtt Pan 

»Knnftinduitrimuicret i Berlin. Om 
Yioitninacrne belesb sig til 11350 Mark. 
tQa nu er det owrdifulde Alter havnet 

E Vedsted. 
Tet andei, NikolajiAltetet, et ble— 

ren folgt til Stunstindustrimusceet i 
Flenklsora, fern hat givet 1,061 Mart 

fcr det. 

Tours-e G n B ø de paa 20 Mk. 
bar Jernbanepolitiet ilendt Gaaroejer 
Sinilb i ijey fordi han med sit 
Koretoj brølb over Bominen forleden· 

«Man mindes, at Smiih koni korendsr 
flog blendet af Vognlyglerne ille san, 
at Bommen var lullet, sac: Helle-se 
Tor-d over den« oa Smsikh tun Ved 

Rafkhed og Aandsnckrvcerelse Ilap for 
en Ulylle. At han tm oven i Kobel 
Ilal betale Bode, er bog falben ham 
lidt for Brysiet, saa han ifølgc »Best- 
Ilesvigs Tibende« him- lrævet Rettens 
Kendeksr. 

——.««10,000Juletrcker leveres 
i disse Dage lomskring 5. December) 
til Hannborg og Berlin fra Gallehus 
Stop, Ver til-hour Grevsiasbet Schatt- 
ensborg· 

Hadersleo —— Dødsfald. En 
Iter i Byen i de siofle 50 Aar lendt 

Personliaheo den gamle Hans Lo- 
rentzei1, er efter et Var Pages Sygcs 
leje Afteuen den 8. December ved 10- 
Tiden afgaaet ved Doden i en Alder 
af henved 74 Aar. Den afdsde var 

Lceretføn fta Nøkrejyllano og ned 

stammeoe fra en nordsiesvigsl Proz-ste- 
flcegt. Som ungt Menneste loni han 

Ii Suedlerlcere her i Byen; men alle-· 

Itede under sin Soldatertid i Raben- 
havn opgav han Haandværlet og blev 

Paa Grund asf sin smukle Haiandsirift 
ISlriver. Efter sin Hjemkomst blev 
ban Fuldmæalig has Amtmandem 
Imen efier 1864 gil han bori derfra og 
kcm Paa »Danneoitle«s og fenere 
»Modersmaalei«s Konlon Som an- 

Isvarsshavende for ,,Dannevirle« er 

Ihan ei Par Gange blevon idømt Frem- 
selsstrsasse 

—- En Gabe fra Raffet til 
Jomfrusstiew Ejetne af del 

Grundstykte mellem Nasset og Jomi 
ftusttem sont for hat tillhsrt Kobmand 
shovny men nu ojez af Konfvrtlet 
Mira-Mem Tams og War-tho, var 

forleden Mag Wien samleoe meb 

uogle Beboete as Nasset for at dr»-ste 
Sagen vm Anlæg as en Fovbindel- 
sesgade mellem Janvfrusstien og Rassen 
De ovennævnte Mamd hat isplge For- 
iyscningsdladet tinbusdt fki Jiokd i en 

Bredde as 8 Meter til Anlckg as Ga- 
dsen. Naar Byen vil give Masterialet, 
vil Planering og Ghaustsering as Ga- 
ben koste 4,000 Mark, der stal brin- 
ges til Veje as Besboerne i den Bydel- 
som tan faa Fordel af Gaden. Om- 

fttent Halvdelen atf Summen et alle- 
siede tegnet. 

Det tyiste lead, som hat sm For- 
retning paa Naffet, mener, at den nys 
Gabe vil Viære til Fordel for Besboerne 
sxaa Nasset og i Badstuegade samt til- 

kgtænsende Gader (?!), tilfsøjer »Mo- 

LtersmaaletC 
I BevtosL —- Udspatcellering 
zog Ejendomshandel. Dn 

stidliaere Hans Gaarde ttEIIHøIeUTe 
»Gasard i Gallsted stot 98 Tondstr 

ILand, stilledes Fredag den 1. Decem- 

;bkt til Salas i Ktcien saimmessth as 
lGaardlhandleknrmsaet Holm og Ben- 

sdixew Kun 40 Tønder Land solgtes 
jsor gennsemsnitlig 210 Mank pr. Td. 

stagen eftet solgtes Bissætning m. m. 

»til gode Priser. ! —- Marhias Rissen i Neder Jerssdal 
shar folgt sm Ejendom til Gaardshand«- 
slcrfirmaet Halm og Bendixen for 12 

sTusinde Mut-k. 

) Aasbenraa — Dødsfald. For- 
:henværensde Farvermester J. P. Jacob- 
Isen er Lørdag den 2. December om 

Morgenen afgaaet ved Døden paa 
KredssygehuseL Med Farvermester 
Jacobsen aik atter en af Aabenkaa 
Bys gode danske Borgere dort og efter- 
ladet et stort Savn. Selv om Jacob- 
«er ilte særlig var fremtrasdende, bist-: 
han stedse sit gcde danste Sindelug 
ca var i tidligere Aar betroet fokskel 

iliae Tillidsslyvem 
) 

s Vamdrup. ---- K a r t o f f e l a v lei: 
dar ualmindelia god i Aar, og die-.- 

findes store Beholdntnger as dem, som 
Landmcendene ventcr at faa afsatic 

Hnwd godt Udbytte sidst paa Vinterin 

Jmidlertid hat man opdaget, at der 
cr en Masse syae Ilartofler i Kulernc. 

ja nu er man many-: Siedet i traol 

Virtsomhsed med at aabne dem og faa 
Kartoslerne sorterisde grundiat for itkc 
at faa hele Afgkøden ødelagi. Da 
man itte ved Optagningen interkedss 

Tscrrlig til Sygdommen, slyldes Uhe. 
det nsaturligvis den sugtige og snav- 

..s(de Tilstand, Kartflerne paa Grund 

Jus det vaade Esteraarsvejr blev ned: 
tulede i, og som mere end noget andet 

lsienrmer Sygdsommew 

- Rødding. —- Et Pludseligt 
Auf-old nf Dilerium sit Ssøns 
Tag den P-. December en Tjeneftekarl 
.fra Øftpreusvsen Han tjente has 
Gaardejer Joh. Jens i Vimtkun — 

vKarten teede sig scm en rasende, flog 
;12 Vinduesruder itu og truede med 

«ai ville siaa alle Gaardens Foll ihje!. 
.Om-si«der Zfrk man ham overmandet, 
.«ba1«iet og bundet Paa Hænder cg Feb- 
5ker kortes han saa til Arresten i Red- 
Ding. 

—- Ejendomshandei. —- 

Gaard- og Krsoejer Peter Hagenfen i 
Dover hat folgt sm Gaarb med Kro- 

--'k.ckd til et Gaardhandlerfirma fra 
Møgeltønder for 47,00() Mik. Guar- 
den sial udparcelleres. 

—-— Tidligere wamand i Hygun:, 
fkkiosenlund, hat købt en Landejendom 
Es Stepping fior en Anbefum as 16,000 
gMarL Det er Knberens Hensigt at 
trive Køsbmandsforretninn paa 
Siedet. 

T·oftlund. Ejendomshans 
rel. Hans Lorenzen paa Kærgaard 
red Agekskov hat 8. December folgt 

Fsin Gaard til Landmand Adolf Nis- 
«fen i Hab-steh Ksbesummen nasvnes 
ikkr. 

Hjcrttær. Fra Folketcelins 
gen. Evde Da Læreren, der var 

Fvlketckller, i et af Tællinqsdsstrik- 
ferne kom ind til en Mand for as 

faa Koktene i Orden, on det saaledes 
kom paa Tale, kyvorleveg Spøtgsmaas 
let: Er De dei wisse Sproq full-kom- 
men mægtig, selv om bei ikke er Deres 
ModerssmaaL siukde besvares, sagsde 
Læreren, at kføkge en særlig Fordning 
for Notdsiezvig stuskde Spørggmaalet 
onfattes paa den Munde, om man kun- 
·’de gske sig forstaaelig pac- Inst. 

Aabenraa. hanvklde d- hiern- 
m-e. Gmäy Ratten M Tixsbag den 
s. Dre. ang Avbekdsmand I. Got- 

at lee den 
morn ved Dsden i en Aldet a« 89 
Aar. »Gamle Coslmarn«, som han i 
Regelen lal'dtes, hat tjent i ever 30 
Aar paa Ladegaard ved Gtaa«ften. J 
ten sidfte Tid havde han følt sig dank- 
lig tilpas og spli, at det stundede mod 
Døden. Han bad devfor iorleden om 

at blive tisrt kyjem til sin Sdigersøn, 
der bor i Ramssherresd i Aabenraa. 
Jndtil for nogle Uger siden ksunde den 
pamle endnu læfe vg strive uden 

iBrillen 
Egernfund — O v e r f a l d For- 

lkden Nat blev Tjenestekarlene Ehr. 
Hanlfen og J. Ehristsensem beggse i 
Tjenerste i Stint-L overfalden tcet ved 
Skodssbøt Svm Karlene kom goa- 
ende hen ad Vejen, tvm et Par Per- 
",ion«er til og flog stg i Folgestab ned 
dem. Dei darede ikke længe, før de to 
Fremmede begyndte at traktete Kurie- 
ne mied Knipler osg rannte dem ret al- 

«vor’lig. Hansem der havde et Nive- 
«"kkjul og en Del Pakler med, lod det 
i Stilken og lob ind til Byen for at 
tilkalde Hsjceilip Han sit Fovpagter 
P. Rissen med sig. Da de kom til Ste- 
tet, hvor Overfaldet stete, var ifsølge 
»Fl. N.« de to Fyre forsvundne med 

Hjulet og Padlerne. Hvordian det er 

paart den anden Karl, Vides itke. 

Bollekslev. —- E n ,,R e j se n d e« 
i S e n g en. Da Banevvgter Mol- 
lers Drenge i«Alslev forleden ijen 
vilde gaa til Sengs, blev de ifølge ».A 
A.« itle lidt osvekkwsiede ved at finde 
Sengen optagset. Ved lidt nærmere 

Efterssyn vifte det sig at væte en frem- 
med ,,Rejsende«, der hat«-de lagt Be- 
slag paa Drengenes Rattekvarter. Han 
havde ubemcerket sneget sig ind i So-« 
vevcerelset og lagt sig til Ro. Den 

Fremmsede maatte naturligvis vige 
Vladsen for Drengene, men asf Medli- 
denlfred jeg man ham bog ikle Paa 
Osten-, men lod heim blive under 

Tag. 

Ao."benraa. — Tabt Mcelet. 

(Hiiid.) Da Slagter P. Hausen Tots- 
dag Formiddag den 7. ds. vilde gar- 
hen til en Mand, for hvem han stulde 
ftagte, tabte han pludseslig Mælei. Der 
bleo strats søgt Lægehjcelv. 

Aabenraa Omeg—n. — K a r l e n 

lslev Vred. (A. A.) Da Guard: 
Tier J. Hanien i Stand-It Hostrup for- 
leden Moxzxcn iom ud i Stald:n, 

Jst-rang hans Tjeneftekarl iniod ham 
Eined en Msallesiammel i Haanden. 
IHansfen værgede for sig, og Angskebet 
iblev bist tilbage. Grunden til Kar- 

chns Optrcedsen stal vcere den, at Han- 
lsen Dagen i Forvejen hcwde fraraadct 
Marien at fotlove sig med den af ham 
illdkaarne Hetover blev Karlen vred 

Log bcsiuttede at hævne fig. 

s Als. — Vintersæden stau: 
over-alt godt Paa Markernr. Den fid- 
lig saaede Sæd er paa sine Siedet 
rel stark, men bliver den sbun ikke i 
længsere Tid bedækket med Sue, er 

der alliqevel ingsen Fare for, at den 
sial reman 

— Fodringen gaar endnu,d.1 
der ingen Mangel er, let fra Haani 
ken. Hvor der Mc er Klsvw eller 
Eva-M, vil 5 Ph. Straafoder, 8 Pund 
Kost-er faf fovstellig Slsags) og 80 

Pd. Rock viere et tilfredsstillende 
kagligt Foder for amindeigt Make- 
wag. 

cht«111nd. Toftlund Mei- 
eri - Jnteresspnter afsholdt 
fokleden en ekstra Generalforsamking 
i Juner erale for at faa en Ende 
paa en hel Del asf Jnteressenternes 
Anker obs-I Konselssufvgisterne eftet 
Moll-, i Sieben for efter Melke- 
mcengde. VSd Æstemningen viste det 

sig, at det lanqt wervejende Flerial 
Txvldt paa, at det blen, fom des hidind- 
Eil hat mer«-L beregnet efter KVFFWW 
Dermed er saa dette Spørgsmaal af- 
qjotL 

Hyg1t«n«1. U hse l d. Guardejer J. 
L. Niekssenkz Vædder i Halm ved Hy- 
kutm bar forleden Daq swdt Lam- 
mand Paul Pauksens Vasdder Pan 

Hyanm Mark IhjeL Hrer fnrlanger 
Icn Erstatning as 40 Mart. Mldsigvis 
lbar begge genforsikreL 

Als. —- S m a a Fy r. stbdbpsu 
Oft-er at der i den sid«ft"e Tid baade ad 
Land- og Søvejen er ti!lsprt en Moras- 
de Bygningsmatserialet til de smaa 
Fyr ved Gammellpsøh er Opførelssen 
as disse nu streben godt frema-d. Ef- 
ter Fortydenkve stal de were i færdig 
Stand ttl Nytaar. Paöningen af 
Begge Fyy MS iwdbyrdes Wand 

. ff 

»Weder-n Thade Hko 
er i de nycste Moder og er de mest deedc 

Dankesw. Derecs Mønswr er saa perfekt, 
s» at de stuttcr sig fast sg s:nusl, betvemt og let 

-«-: zip-, til Faden under enhver of dens Bosningen 
« Der finch ingen sont er bedre fomrbeidede, 

I-J ligegyldig hvormeget De betalcr for dem. 

JJTD Smer Dercs Stohanvler on: Muycr 

Sko naxste Gang De trrcnger til 
Sto, og faa de mest holdbare, de 

mest klccvclige og de mcst bekvemme 
Sto, fom De nogcnsinde hat havt. 

Enhverpaaltdclig Stolmndlek 
vilfotsyne Tem. Novum-, da 

strio til os. Se cfket om Mauer 
ortstniaggmcerkefindegpaaSemlsrml 
M Ladriicrer ligeleues «Martha « 

Was sinnen-- Comfort Sko. 

k. Hsyet sont G shos co- 
Ihnka Wis. 

-.-, 

kun er nogle faa Hundrede Meter, er 

cherdraget Bolsmand Andreas Duus 
E Lyscubild SIIvv for en aarlig G-o«dt- 

gørelse asf 425 MIL og 75 Mk. til en 

Etedfortræder. 
I 

Plensborg —- Tnvem der blev 
o ve r k ø r t. fFL N.) Den Mand, 
Zier Søndag Morgen den Z. Dec. over- 

kørtes of Toget i Nærheden af Mys- 
le«brso i Angel, efter aI han havde 
øvet Jndbrud i Krer her’fteds, hat 
ijt fig at vasre en Sjover Markus 
Harter biet af B.yen. Den Forulyk- 
isva Var fksdt den 2.O.. April 1872 her) i Bnen og var ugift. 

cuIIIAIeoILIIIIIJIEIII 
n«ar.tantsw. 

CARL-III of hast«-Its 
dobbslwkapellede. 620 Fod III-Ha sc, 000 e sti. 

oes-da vln 1,500 Its It e DELI- Rho- k e k· onst 
dobdeltpkztvelledh 000 Fod fang-- 14,150bI'-0I- e, dsbheltskopellkde Dann-Mk 

Ost- ou II 676 Fod laus, 21.000 Its- 
CLZMINIL Zauder- syqninsdha 676 soc laus. 21000 Ton. Tce z tust drevet 

5 Cum-ed Linie-s klats- 
Dagep , Timers 23 Minutterf 

f c. WIUIIML WI- Deakhomssäsmäol shw 
euer Lokal-Minute even t« 

KAB BILUETTEII 
TII EIIEII HIA 

stRleE, NORGE 
DANMARK »I; FINLAND 

III-III 

AMERICAN-. DOMlNIONs eller 
WHITE sTAR UNB- I 

, III-spu- l mit-r Isr IIIIksn Tvivl SkyIIIrlinip 

l x ipks l«II-s-I- s..:I- r« nd FIIWIIILI issi(«I-. 
III- snsg cum-III II nipn -’III» III I II unt-I n l 

I url its-II lmsr n» ll· nI XII-( rIk: ug II III-:- » 
l-.III·I TRE II U IIIII st; Ir LIIIII s I):-IIII I 
1-sII-II(IIIII;.: BAL rIC, CI' DP C UK 
CELTIC « ! Js-« Ums-te Damperei Vekdccr. I 

I 
I 

T« I HI- I lke r blmu v Unl( nd H. IIIIf 
«l’r;sv«-lisk.-c(«lII-I·1s(.-Itil IdiIIiIz l’IiR. 

Fur vitltsres Oplygningtsk Inn-sog VIII-I- 
IiI-kriv vor IIIIerIIIJsIo Ase-It eller 

F. c. BKOWN w. p. A» 

90s96 Des-bonI st.. cttch00. lll. 

Isc- HEFT-CI Ek- THIY Esxj S 

U
S

E
-—

 

Uadcrtqsnedc udbyder til F;I·I« 

ZE; OpdyIILede Farmc 
i den dandke Kuloni veII Ty eI 

og Lake III-know Minn» fra Ist 

til 850 pr. Acke. 

soutbem Minn. Land ö- Live stock 

cons.paI-.y. Tyleh Minn. 

IFL Ns. Ickunukek Esset l sym Ins-d Und 

DREI-KOMOE- -.- 

jøNskEn DE AT køikxE 
en Eiendom eller en Forretning 

at nagen stags no- 

get St d i Poren-sil- 
Stst2 k, du send uns ! 

U 1)-spo»i-ng-s HFZ ssu 

um fri Katalog. 
J1-Ls luu T IHJJ nl s 

Stsdtsr »L- kiu·1 Un u- 
II m Dis-»Hm X-- m no 
11c1(»- tut-It—li11V-.l«-." 

« A. P. Tone leitoxm J1·.. 

! 

l 
1 

Real List-Ue Speisen ·-- 

! 

«I·0Pj««kl A i A « H Af- 

d 

Mle sWs ut nit wunuj « 

Pos- tls, kom. Unsinn-, Its-l o. i. v. » 

Etm Fraun og Roma Salt seit r 

sx
xa
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H
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su
pq
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Tät's-Z 
« ·:«·' Is: 

Osstcie' summte-am wti W« s. kdss Ian« Chicumi «: z 
m im des Frone UJs15f-.-.smsvi Udsnllruqen 1 can-M 

Miit-W- Vedftks og innig r pu« mknkze U·S. Stan arb 
Bo- t, der et unnt Munkic siism thmtler fes-Form- 
ke t l wholeialesPr16. txal«ilm,-Bk11ettst. h. M 

cchAOO SCAUE cOMPANV- 
292. 204. 296 Isckmn Bsd chicsso. Us· 

Eies-! Aus-V KIIkP ka SIOICO 

KLOKKER 
l sage tot Use-los c. s. sen Os» til-M O l 

Kender De the 

«20. Oentury Pitst0k"? 
The »Zum sent-»z- Pasmk" et et 

usiltktsngim Masnedsblad pas 56 si- 
Cet,80m vlykesk «de-lukken(lc l tri- 
stektue Akhcsjdemu lnt« sey-se. 

Der-sont De ikkc Irr-n kli- csk Ähnli- 
nesnh da send m- «ZC sier Manns-klet- 
Pkøve. lje Hl llins tslikeelsstillet. 
Rismtlsrt Prie( Huld Zorns-. 

I
I
I
 

« the-mo- 
2 th ccntu y Anton 2366 E Dsuohla It» 

Z· PII ssdcwklih Ps- 
« 

V IV ? sks ’7HT«TT"TC·IILMLIW 

Diter-xilc11mrr 
og andre Quem um«-Her Iom Vorfmktey 
Alt-nistet min. Izu-wrong og Ums-me- 
Scrnet oso., 1n«·.1snniksoqbiihgh Bed- 
sie og Imer ä"1««1’1s«.n-HN Ä. Ost-: (Tub: Volk-IN oq UMannc-.nu««.t.1u)!tcH 

Bestimqu 1 nunmka Hm T«;njn««1ilAls 
tekumnnekoiv. H· JENsth 

522. Bronckwnz ctsutscil Muth-. laws- 

-.....-.- «- 

lipiauscros.2»1«« ;i i -«4-s-!.Ms-Jpr-«JH,M 
— —- 

Lineian sten-. Hauer 
--" Eint-san une..ts.1.e Instruments 

Anka lnoc Prim- sc 
Exzeiaq tritt Muhme-— ils-Im J 

ich noaet M»e:«kainf.j 
L,;:«1i«.-, nagt Te since-. 

Mich Pmiw euer 

Jn- Nokttms. Music «q.i». »F 

cier Rats-zischt » 

Its-Mo mais-Ist A va- hinkt-«- Ihn-d 

ps- 
L 
L su c. 

HvIDTöDe 
Dei sum-legte mest velsmsceade oI 

niireade 0150m18vea. Gemme-Es test 
Maltog klumle Anbetgletaitusiader 
ns Nikel-. kräster o- Poren-insgme 
Hut eaeste Maltöl sont ikke er beto- 
senrle. l over 15 Am- tokseudt til sUe 
Seiner in l ander Oe i alle Tilsälclet 
yixet de n lxkclste sntisfnctjov. Soll-je 
Ase-mer önskes Skri 

set-s s cmc Its-. co»l s- sah-u 

FRU OLSSN’3 

num: music 

Verdikulde sah-C. 
stussattviscjing. Amor llrlt pau linaedlap q 

Ist-L- Isus Mut-et- smlgsss Imp- 

k i- u o 1 s s u 

No. 07 Wcsreuth Hin-ot, Ray-ame, N. I. 
PRII Isc. 

Im 018(-n’ 9 salu- ek usimsrksst sur drunqu- 
tsylitur. gnmle saur. soc-um« skjuskssuh mmr bkys 
shorhsrug fkosthls alle andre httdsvjzijc)mmte« 
Spur-,- ·ljn Alma-ket- at semlo for ilig «t-og tnqcp 
sum-a. 

Tit »Um-IF tmn lndsemjct 25 com-§ ermmrkek 
fll vj send-J salwn trit. 

Urs. Olsou’s Linn-mont· 
at en kikkor Kur lot Ehe-umwian svulne Pod- 
qch »in Unnement Musik«-Alma km Olwu blsi 
den-je Idol-D Og VI VU Hemde des tu dom· 

So YSAKS« 
EXPSRIENCE 

Tasse Manns 
Des-SN- 

copmsoknss äc. 
Anfang sen-lin- n slustoh and descrpksklsm mq 

qisscskly ihm-ersann mu- ussunon stets w nstltek In 
jung-nun is produny ausmaqu (’»nmmnltm« 
Umns atrlcsklyeonlmtmt til. MMDBMZK on Post-ent- 
svnl fis-so. llltlenl n mmy sol- ASNtt«-1ssmmllls. 

Puls-ins mimn ißt-»und Mann « (’«. com-he 
III-nat cis-Urk. wiss-out- cliumo« in Um 

Scieutiiie Hmeriean. 
A han«-umsle illa-Insect Insele Lunis-U clks 
onlumsn us any sclunth Juni-Ital. Tor-nn. II I 
yimrz lums month-. Il. Sold by all newsdoslskh 

now s- co.ssis-ss«—s--nsw«xg«kk stauen Halm-. M l·’ St« Wahn-sum. 
»...... .-..- ...... —- 

HUSANDAGTSBOQ. 
Af N. P. ’.".!Z.7bsc;:. U Sidct LEC- 

ning over nksiutsxtc Etriftsiedcr til 
hva Dcxg i L’!u.rct. J Shiriingöbind 
PLUM i Aokit Verlfkbind S1.80; i 

Vælstbind med Guldsnit 32.20. 

mai-d ruhn-hing now-. 
! 

onst-. Nehmt-. T 


