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kendte, mest unsere o; .1·«):TI--: kecke 
re, Professor Seh-oben .«l1·t.s). Lust: 
Im meddeles i et Telegr1.ls: 

Højsioleforstander Ln 1 Edi. okse 

öler Sendag Morgen I 7· Liv: il, 
da han ftod i Færd me) at JU Iil 

Ktrle, kamt af en Lamme-life 2 Lee- 

ger blesv tiltald:e. Zygdommen er 

IT ,,Feold. Foltebl.« en leodprop, der 

hat medført ncesten fuldstcendig Lam- 

melfe i venftre Side. Sehr-oder er 

red sin fulde deBeoidsthelT men hart 
vanskeligt ved at tate. Næste Dag varl 
hans Besindende lidt bedre 

De danske Arknenierven-« 
n e r. Selskabet »De dansie Armenim 
venner« havde megen Glcede af si: 
Møde Tusng Aften den 9. April; 
thi ved Ottetiden var Studenterforeg 
ningens Festsal godt fyldt. 

Professor, Dr. theol. H. Scharling 
indledede og bereitede om de indte 

Forhold i Armenien. Tyrkerne var 

ftore Diplom-ater; de assluttede Trak- 
tater i Memng men disfe var ikle 
til Gunst for de Kristne. Under Paa- 
stud af at undertrylte Oprpt blev 

Soldater sendt ind i Armenien, hvsor 
de rsvede, plyndtede og skændede, iscer 
iAarene 1894——95. Fra Europas 
Side blev der intet gjsort; Grunden 
til, at Armenierne særlig er saa for- 
fuigste, er, at de er det Folt, Tyrter: 
ne meft maa frygtr. Foltet er et tap- 
pert Bjcergfolk, som ofte hat fort Gue- 
eillatrig til Forspar. Der et dannet 
Komiteer i Tystland og England, 
Tsamnart og andre Lande; men ofte 
hsrer man Folk ncere Uvillsie mod dem, 
hvilcket dog styldes Uvidenhed med 

Hensyn til de faktisie For-hold i Arme- 

rjen· Armenierne er dygtige Han- 
delsfobt og rundt i Europa, iscer i 

Sen-lieh er store Bankierer ofte Ar- 

menievez men det ftore Folt er Bon- 
der og lever i Bjevgene. Armenierne 
er iike Qprteere, nven Feihedshelte 
ligesvm i sin Ttd Gesteine 

Deeefber gaves Orvet til Forfattes 
ten Auge Meyer - Benedictsen, svrn 
paa Samt-lag nf sine Reffer gennem 
Aemmien i 1905—06 gav en gri- 
beerde Säldring aif de Ledelfer, det 

tlykdekige armenifde Falk gennemganr 
under Kutdetnes og Tyrkeeneg Regi- 
mentg Toleten fluttede med at sige, 
at det meste der i Øjebliskllet var at 

spre, var at lindre Reden gennem et 

Belgtmchedsaebejdq saa kom vel en 

Dog det Müh da Europas Stor- 
moqtet tun-de satte en Swpper for 
chseneh —- Gfter Foredraget fere- 
vsste De. Aa. M.-B. en Rette ad- 
meerfede Lysbilleder. 

Dunst Missionsselfkab 
holdt Ding og Onsdag den 9. og 
10. April et Repkæsentantmsde for de 
feer Kreddfmninger i Landes« 
W bedlødesdes med en Festgale 
M i Gamäsons Messe i Reben- 
ham Den strte Riese var ved Tis- 
tisden steckt fyldt, og i Forsamlingen 
Wdes bl. a. Preesterne Asche-n- 
feldt - Haufen, Nyborg, Moe, Stan- 
deeicp, Baum-ann, Holt, Chr. So- 
vensen, P. Krag, Magdalenehjesmmets 
Forstandetinde, Fri. Thora Esche, 
Kiannmetherre Oxholrn, og tand. Ri- 
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Enhver Person meb mangelsnwt Son klin- hdsnde us 
wage eller paart-ge Sitte bot finde euer huryidfle 
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De Beter-unget- om mesnmende helbredelser ved 
Adieu-" Behandqu fom Inknemlme Patientek fett-» 
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neu-more bestredne ! den onst- 
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« : « awmjuuh Gabs- Dm tut-Ida 

« Reis-W sitt-un er sit site Zustä- 
Wswvek Ins dcn tm ed LTIDIMZJ net zks- nstdefstälun 1MW1UWMMM » 

k-:rd. Efter Affyngelfen af et Pak 
ai Missionsselftabets særltge Sange 
kalte Engnepræst anch nd fka Esaias 
43 Kap. Ig holdt en længere Tale af 
ræklende Da opbnggende Karmen 
·J;liøde: Amtede med Ovtagelse af Kol- 
leit. 

szer Jndåedningzgudstjenefteni 
Essernifonö Kiste fortsaties Moder 
».-:d Forhandling i Bethesda. Selte· 
tæren, Pastor Løgftrup, gav Ved It 

Mode Tirsdag Kl. 2 en orienterende 
Oversigt over Selstabets Atbejde pas 
Missionsmarlen wade i Indien ng 
Kina og paaoifte bl. a., hvorledes Kri- 
sgen for det sidste Lands Vedlommen- 
de nærmest havde vendt sig iil dei 

gode. Ligeledes omtalte han Osten-J 
villigheden og Forftaaelsen for Ar-? 
vejdet herhjemmr. Man havde et 

But-get paa 240,000 Kr., og Jndtæg- 
Den var for Aaret 1096’s Vedkommen- 
de 231,198 Kr. Zelstabei havde mod- 
mget en teftamentarisi Gave paa 30,- 
000 Kr. og havde Planet om at rejfe 
sin egen Bygning ude ved Hellerup. 

» 

Der udfpandt sig nu en længeke 
JFotIhandling hvori deltog en Rette 
«Taleke. Fra et Par Sider udtaltes 
»Und-ten over, at man vedblev at sende 
iMisswncerer til Madra5, naar den 

iegentlige Missionsmark for Selskabet 
idog lau i Syd Amor Her overfpt 
betonede Formanden, Pastor Busch, at 

ifotstellige Omstændigshedek bevitlede, 
at man ilke kuwde flytte nogle af Mis- 
sionæterne i Modus 

Om Eftermiddagen ialte Lage 
Chr. Frimodt - Milley og den indi- 

ske Missioncet Johan Andersen flat- 
tede orn Aftenen paa opbyggelig Vis. 

Modet fluttede om Onsdagen. 
Dei Spsrgömaah som var stott- 

lefi fromme, var Bestyrelsesvalget. Et 
Forslag om at faa Kvinder represen- 
teret i Bestytelsen blev ille vedtage«l. 
Pastot Busch fva Odense getwalths 
til Form-and. J Siedet for Indu- 
m-is«sioncer Jens Holl, som en Aar- 
tcclle hat oftet Bestytelsen sit Arbei- 
ise, men som nu ikke Instede Genvalg, 
csalgites Professor Saugmann fka 
Vejle Saugt-winni. Endvidere ind- 
oalgles Stetceren Pastor Lsgstrnv 
i Siedet for Pastot Moe 

Kwngefamilieng Bei-J 
i Rvskilde. J Anledning af 
Aatsdagen for Kong Christiang 
Ftdfel aflagde de tongelige Herstader 
den 8. ds. et Bei-g i NOT-tilde Dom- 
ki:ke. 

J Turm, sosm foretoges med de! 
okdsinaere Tog M. 10.20, delwg 
Deus Majestæter Kongen og Dron 

ningen, Kronptinfen og Kronpriw 
fessen med deres Born, Prinfernz 
Frederik og Knud, desuden Prinse5- 
secne Thyka og Dagmar samt Prin- 
Iekne Valdemar, Gustav og Hans. 

Bed Anlomsten til Roslilde mod 

toges Herstaberne af Borgmester 
Hammerich, Stationssforftander Von 
m. fi. Eftet at have hilft Paa Bisse 

xbægav man sig til Vognene, fom 
sttaks efter køtte Hersiaberne gennem 
Ucm scagsmyttede By tii Dom-irrem 
Her modtoges de ved Jndgangen af 
Stiftsstrivet, Etutsmad Vierth- 
Lorenzen osg i Kirken af Dornproost 
Vondo og Kitkens Præfter, medens 

Professor Matthifon-Hanfen prokla- 
Tmede Paa Orglei. 

Herftaberne, hvoraf baade Dum- 
njngen og Kronprinfessen felo im 
dues Kranse, gik straks ind i Fade- 
r·« den Femtes Kapel. Dei afdøde 
Krug-MS Kistet stod paa detre 
Ttdspunkt smykkede med friske Kran- 
f« dels Tendt fta »s«««««««-ks Med- 
lemmer, dels fra Jnstituttoner og 
private, der havde staaet Kongepar- 
re: nar. 

Efter at have dvælct hetinde i 

længete Tid asftagde Kongefamilien 
et Des-g i sel« Kitien pg reine-ne- 
rede til Tibenha vn med det ordirxære 
Tog Kl. 12.2". 

Fabrikibtaud iOdense 
J Aktieselflabet hagen ckc Sivertsenz 
Æskefabrit og Stmttykkeri i Odense 
ndbtjd der den 8. ds. om Famil-da- 
gen M. 11124 Jsd i den foknyllg op- 
bm Wodukkiontath M- 
gm sderts WMW W 
var W ded, sit en Ort-U med 
Atfcitld M est-. 
W WI M ca- 20,000 Kr. 
W og Wo var cum-erst 

Dsdssfalsd Wust Oberst 
c-. f- MW n Ziel-as das Z. 
U. Ost-et used Vsdeu sen Mider as 
se set-. Den ofdsde m deinem 
M Mast-wißt of 2 Grad 
as Wes-dene- WI- 

I— 
k 

OderstHF-Wede1fe1dt hørte ci-. 

en ganmel Jöciixækfamiue, xneoexw 

hau few med Hæder hat kæmpet i 

Legge de flesoigste Krigr. 
sEfter Fredsslutningen var W. 

cnfat ved 18. og ved 22. Batl., indtil 

han i November 1874 udncevnjes U: 

Oberst og Chef for 14. Baum-on i 

Aarhus. Her virkede han til Maj 
1878, da han i Naade afskedigech 
Nu Krigstjenesten og erholdt Anfert- 
tiezse i Krigsmsinisteriets Atiiv, hom- 
han attid mesd stor Fotekommenhed 
kesoakede alle Henvendelser og meo 

Ufortrødenhed virlede, indtil Sygdom 
fck et Pat Aar stden tvang ham til 

at skge sin Afsked derfrch 
—- Fhv. Proprietæt Meyn, tidli- 

gete Eier af Kornekup Møllegaard 
oed Rostilde, et den 8. dg. afgaaet 
Ved Dpden eftek nogen Tids til-tagen- 
de Svageligihed 

Proprietcer Meyer var Veteran fta 
1848. 

J mange Aar var han Formand 
·3r Højteforeningen i Lejrektedsen, i 

sin seid vel not Landets mest opfanai 
tiserede Venstrekkeds. Som en Styx- 
ge fulgte han Gtesv Vatikan-Lebte- 

-dorg paa Møderne, og saa fnatt den- 
;ne steg ned af Taletftolen, lunde man 

Vcete sikler pas at se Meyn dukke op 

Her at drille Greven med hans Heite- 
Hortid. Ogsaa eftet at han var first- 
jtet til Roskilde, var han en sittec 
Mond ved alle konservative Mødet og 
vedeov til det sidkte at bevare sme 
politisie Interesses usveekkei. 

Trods sit udptægede Partistands 
punkt var Mehn bog selv i de Tiber, 
da det gik haardeft til, en over hele 
Egnen meget anset og afholdt Mand- 
Han blev 80 Aar sammel. 

—- Fhv. Sogneprekst for Lille 
Lnngby og Ølsted Menighedet, Chr. 
Hattvig ijdh er Sonng den 7. ds. 
afgaaet ved Mu. 

Da »Lscat Il« den 10. ds. om 

(3f!ekmiddagen lagde til l Frihavnsi 
l«r«ssinet, Kobenhavm og Kaptajn 
Hempel meldte sig hjem, havde han 
den tedelige Meddelelse til sit Rederi, 
at en If Passagererne var sprunget i 
Even under Beis. Vedlommende var 

en norsl Pige, Sosie ReindahL hjent 
niederende i Christiania, og Katastro- 
fen flete den 2. April ude i Ununter- 
hxwet Fta Dampeten blev der strals 
Tat Baad i Vandet, og 11,-«»s Minut ef- 
ser, at Besætningen var alarmetel, 
nr Banden vaa Vej efter den dras- 
nende. Dei lylledes dsog ikke at finde 
hende, og efer i nogen Tid at væte 

forblevet paa Stedet, fortsatte Dam- 
peten faa Reisen. Selvmordel maa 

antoges at veere siet i sieblillelig 
Eindsforvirting. 

En Haandværlsmefter 
beftjaalen for 4000 Kr. —- 

Tm ftederilsbergsie Politi hat Man- 
dag den 8. ds. faaet en gansle ejen- 
domxnelig Sag at vpllare. Dei drei- 
er sig om et frælt Tyveri, hvori en 

pag Nøtrebro boende bannt-verw- 
mester et Osret. 

Tenne Haandvcerlsmestet lom et 
Var Tage tidligete ned i en Bewert- 
njng, hvok han hurtig lorn i Saal 
med sire velklcedte Personen som vi- 
fte sig færlig imødekommende overfoc 

llmm og bød ham Paa forsiellige Drit- 
lesen-en 

Efferhaanden fom de sik disse ton- 

surneref, blev Haandvarlsmesteren 
nreddelsom og betroede dem, at han 
car Liebhaver til en Ejendom pa: 
Øsite Iafanvej. Hans nye Vennec 
lkøtie i hpj Grad interesserede paa 
ham og forlalte hom, at de netop var 

Husmæglere og gerne vilde give ham 
el Raad og en hjælpende Haand. J 
Fallesstab tog de faa ud for at le paa 
Ejendommen og famledes bagefter i 
en Bevcttning Paa Østre Fasanvej. 
Bevor Diskussionen fortsattes, og hvor 
man navulig drøftede Udbetalingen 
If de 4000 Kr» som Ejeten trevedr. 
Haansdvætkömesteken blev under Dis- 
kussionen drillel af sine nye Verme- 
med, at han selvftlgelig itle havde 
4000 Kr. til at betale wogen Ejewdom 
med, og fot at modbwise dette fon- 
sieghæn,aienafdemtogmedham 
lud M den Bank, hvocs hcn havde 
Musen-, og var W til, at han sit 
dem Mk 

Wen dette stete, og SOIML sam- 
«ledes pag uyz flere Drittel-am konsu- 
meredei, MUMW Mo 
steckt Wet; de 4000 M. gis fra 
M til Hund for at blkok tut-Ut- 
lIM vg Wdstlls spva MI- 
se. Inn den nat-rede NUM- 
meliek blev M « 

Gefiel-i W et M senkt-M 4 

Wh- Wnsm I se mut- 

« 

lInbe, men endnu den U. ds. Var dei 
«itte lyttedeg at faa dem paagrebne. 

I Bruttet dtarbolfyre veo 

e n Fe j l t a g e lfe. Tjeneftetarl 
si. Schanz, sont tjente hos H. Kra- 

m: Andersens Ente i Stendekup ved 
Hotfted, drat forleden, da han tom 

Jjem fra Matten og var tørstig, af 
m Fejltagelfe Karbolfyre i Stedet for 
LL Han afgit nogle Timet eftek ved 
Boden. 

Død paa sin Konfitma- 
t i o n s d a g. Hos Mastinpasset P. 
Z Christiansen i Aar-has blev Son- 
dng den 7. ds. to Born —- TIillinger 
-—- tonsirmerede. Det var en Ssn og 
en Dattek —- men anden Pagen efter 
tiædtes den lille Pige i Ltgdragt. En 
Blodprop gjorde Ende paa heades 
Lin paa selve Konfitmationsdagen. 

Tyst Bal-!onfærd til Fyen. 
En tyfk Ball-In dalede Sondag der-. 
7. ds. Kl. 8 ned paa en Mart i 

Bellinge, ca. 1 Mit fta Odense. Bal- 
lcnen, der var steget op fra Berlin otn 

Ratten Kl. l, medføtte 1 Ossicer og 
2 civile Passageter, som alle var i 

god Behold. Om Eftekmiddagen 
fendtes Ballonen med Jernbanen til- 
tsage til Berlin. 

S t o t ten mødte allerede Onsdag 
den 3. April paa Reden i Anneksfog- 
net Beile paa Fyen og tom til Hoved- 
segnet Allested paa Fyen Mandag d. 
s. April. 

HusumKto nedbtændt. —- 

Dien gamle Krv i hufwm, fom inde- 

tzaves af Enteka Zingenbetg, er den 
8. ds. nedbrcensdt. 

Jlden opstod ved Halvottetiden ov- 
fokmodeö at væte paasaL J alt Fald 
faa man tott fsr dens Udbtud et Var 
vngke Vagabondet komme ad sk- 
Koftalden og singte over Marter-m 
St Øjeblik eftek begyndte Nagen at 
vælte ud fra denne Lange, osz Tau 
faa Minutter var den gamle Bande- 
gaakd, hvotaf Ktoen optog Strich-er 
omspændt as Flammekne. 

Dei lylledes at faa teddet alle Kn- 
«-.tutet; men seer Bygningetne muc- 

te man lade beende. Dektil kost, at 
den stætte Tause, sotn laa over Eg- 
nen, forhindrede ombvensde i strats at 
bemerke Jlden, og Ktbeahaonö 
Brandvcesen, der tun stxk mode etter 
Anmodning, sit first denne Kl. :z. Et 
Stutnsingztog fta Felledveien under 
Brandfulsdmægtig Bentzons Ledelfe 
dleo saa affendt; men der var tun 
iidet for det at udrette. Man muckte 
i alt væsentlig indstmnke sig ts! as 
hegte-use Jtden og ellerö lade sitz-en 
litten-de net-. En Del Las-re blev 
ceddet og opstabtet pxt Matten atm- 
fot. Staden et dog ret keude!ig. 

Er Danmatkä Fusan 
b r u g se l i g t ? Ves Finjnsldtenss 
:·edie Behandling i Fouccingek et 

«l.«erede Forsvcsrsmsrxefcerm Un Jst-- 
unledning as en lIdO.-;e·7e In Inm- 
:?ngsmand Zahle, 1t Baum-Ists For- 
«var vel havde Rne Minder mer« 

Uhrugeligt —- det pro dkt IM. 
Oberst N. P. Heu-Im par i en Isr- 

äikiel i ,,Bexlin.1f«. TNJDV inzst 
denne Udtalelke Jf Ninikkerm .-«.«- til 
krssisl Belysni11J. Efter er. Lumsz 
zj hele Fokfvatsotdniknesi wiss- 
Odetsten Spørgsmaalet: »D«uorledek 
ri1 Danmatk være stillet i Dxxbjkkket 
under en Mig-« Hart besvarer des 
pag folgende MaadeJ 

»Rean kcm lande paa Sjælland, 
Hvor han vit. J Siedet for 80,000 
Mond Fodfolk til For-spat af Freit- 
»cingen hat vi (paa Grund af en uhel- 
djg Ordning) lun 15,000 Mand, og 
desuden manglet vi det sont-due 
Fcestningsartilleri. Fæsiningey liggek 
aaben mod Amagetsiden, og der vil 
ihvetten blive lavneI os Tid til at nd- 
spre de meget betydelige Mitwirkung 
beider ellet til at isvcettsætte Oper- 
svsmmelserne. Dette er den rene og 
uforwindstede Sandhed, vg Ftlgeu 
vil ver-, at vors Fedeelqnds Stiel-ne 
vil blive afgioes paa Dage og Time-. 

Dei et dette For-spat —- thi vi hat 
inset awdet —, fom springt-Miste- 
ren kaldet brugeligt twds deti Mang- 

’-let. Dei er dette Fast-m sont For- 
svatstommisswmu sendet usd og ind, 
og dog sidder den paa h. War when 
endnu at have exng Beim-kleing. 

Fædrelawdeck er i Inve. for-di vi We 
hat noget beuge-list Jorsivad Dem 
san Mc Wes W not og Mk not —- 

Men derived er ttke alt qjsott M lau« 
»Wie hohl-We at M nnd hist-seist 

Wege Ikvmdcr - Shmntcndc mødre 
Sygcligc Ipigcr 

vil sinvc Saul-heb oq Smrkc i 

D r. p e t e r’ H 

Kuriko. 
Tette qan11c, vcslvrsvrde Middel hat bragt Solskin ixxd i mangt et 

nlolkchgt Hum. Trt » Pcm Mund as imc mudc og bog unscan chns 
Haber i spmcl Wmd egnkt for Rvindens dklxkntc Ligampnsn Ut hel: 
brcder pekiodxsk Ihovcdpinh gjcugiver tobt Simin samt Innfcr vg byggek 
op hele System«- 

Dtu Petet’8 Kurs-v kan erholt-es afipcciellc ngcntct 
Skkiv ti 

DR. PBTBR WIRNBY A sOlls co» ils-M so. ll0)·ne«1ve., chikagqllh 

»t- zxs wng szIMDWQOHEW 

»g- Ny Testamenter ask 
Dct danslce Bibelselskabs Udgsve. 

tmst Is.111gestik,litszt pas Bund.... AK 

Mein-»Hutt-! x Lommokurmay son, Weilst Shirtingshith todt solt-, abk- . 
Meigen-s- jlet j l«ommetokmu. son. Mit-list shirtmgsblnC Gu!dsn1t. ZU 

Mollmimtilet i bonum-totan sssrt, bojeligt SltirtmgsblnC med Om- T- 
slsg og Fabede Mro imm» runde- lljm·ner, ............... Hist Es Meliemstllet i l.ummet»r:nm. als-Land Mjisligt bit-dennoch todt un- I 
Jot· Ouldsnik». mode lljsmotz dmudsomslag ug Feder-l ........ sun- ·. 

Nun-met- cdgsvsl tritt shjktiugsbincl ............................ su( T; 
i Laien-km m es von-k. 
Leinghoasr. 

DANtskt LUTA.PUBL.I-10USE, 
sum. Neun. 
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: Stpdet Der man handles hnrhgt, 
hvis del itle skal blioe for silde.'« 

Det var ille Guld! Den paa 
Roldingegnen underfsgte Jokdmasse 
vifer sig ved den lvalitattve Analyse 
al indeholde Kilelfyrr. Kall, Lerjord. 
Jem, Mangan, Kali, Nattern orga- 
niss Stof samt Spor af Swvl o; 
strom; de formentlige Guldlorn hat 
oiil sig at væte en Dobbeltfotbindelse 
as Svovl og Silicium. 

Men Fundet af Mangan vil, striver 
»K(olding Iolleblad", siltett volde 
Geologetne en Del Hovedbtud. Det 
er udelukket, at del i Danmarlö Jord- 
urtek sjældne Stof ek tilfsri af Men- 
neslelyaand, thi det sindeg i »lagdelt 
Jotd«. 

Sogneadslillelse. Pan 
Minister-iei for Ritte- og Undevvis- 
vingsvæsenets Fotestilling hat Kon- 
gen den 5. April d. A. blfaldet, at 
Esbsnderup vg didebo Sogne i 

Sjællands Stift maa adstilles i title- 
lig Denseende, og at del nuvætende re- 

siduende Kapellani for Esbsnderup 
og Nsddebo Menigheder maa nedlægs 
geö, og i Siedet for samme oprettes 
ct Embede sont Sognepkæsi for Red- 
debo Menighed at Sogneprcest for 
bepndetup og Nsddebo Menighede: 
L. Chr. Smith Peteksen maa owed-.- 
ges i Rande svm Sogneptæst for Ntds 
debo Menighed, samt at residerende 
Kapellan for Esbsnderup og Nsddebo 
Menigheder P. H. J. Hedemann man 

bestilles til Sognepmst for didebo 
Menighcd i Sjcellands Stift, alt fka 
den 1. April d. A. at regne. 

Ist-If Ist-Dr nf ANTan- 
DIE-J()"«1Ls;.,·«’,S««’-U«;t·.il!!t« 

nq ’.· num::.«s, J Dis Mc hol- 
Dssx st Mit-til L- «11. Dem Nil M 
fuhum i T ..-s!«.t -«llssk annile 
of s11111f-»1mnx-.« -«.,s -c. «-.-. Ti:iim 
th p«sc151s.1«i.—«—, us. 1:i.:-: Dem-im 
altmhrsldgsxstv.:.s.sscxc Lus..nm.mli 
de FULL Zu Um III» LIXTHIF :1,,.;duku. 

Thcdiortsij Vtms Trank-Im erfaa 
udmærket til at turms fuadmmr 
Sygdomnke, sprrsi dsnns LICENan 
Mi- hak fir. hie- nl at tinldss Leop- 
rcn i god Stank-. J tsch- ursszsxvrfisdc 
Famile L«-.1-i,,- m Lsdxlrrtnutstxrrst 
vq voldsomt M ·r-i!nu:tsnt, wen et 
mildt og yrlisrcvcndc Avsonnqizi 
www-L fom surmk For·7:opmlse, 
og san taqrs endog as et Vom 
u en mindste For-. 

Fette Lagemiddvls las q e n d e 

Biriniug paa Leut-ten sum-er Mac- 
defyge. Tet hat en fmkkcndts Virt- 
uing paa Nun-kne- Tet er fotdi 
Leuen-n og Nykcrue the udfsrer sit 
Dvew gebt, at giftin Ente-kirren- 

gcr ind i Blodet samtnen med on- 
rc Stoff-, fom burde nmgmmes 
jennem Jndvoldene,hvorved bette femme-. 
seklaullgt Ist-as as chevsokds Mac- 

Dkausht sterne- ffarea qf sinkst-pfeif« 
Leue- ss ftp-convey oa III Wiens-te- 
byqqe Untat-kenne Akt-Ist's Tier-idem 
n adeldredeliq, met den im qribe pas 
II. seh psadelsmaadea om ka D cum 
Pakt- af ThMpkUsMrsuqht 

Cptorss 5 k. Te: n«." » « O i: Je 11 
« 

si·s:cx)e Echtab ,,HrdeL-r:tzet«, der hir 
7:I Inan a! akdejoe for Hebt-ruc- 
«T,W«i:2ni:1,1 til ngerland, hat km 

.s1«::e,11md: en Ilickkte Moder gemeer 
jndske Ordeegnc Irr at or,1anise:c 

YBHEOLMEUAM U satte Interesse for 
s 

Nuan o:nkr·::1—g bannt-d der 

deelingek as Zelfkabet. 
Hm »Er-denke i Ljndkredfczxe e: 

e:1):, ojl man ogsaa Trinqe Zagen 
-·:(«:n E ernc 

(«··T-:k:rici:e:5cc:11ral soc 
T ; :1 r i- i a n d. Te?e,;erede sra 12 
.s:.«-::1:1:11ncr i Gan-zahmen hat vedtsx 
1e1 .1: Janus et Aktieselsiab med en 

Unsinn Pan 50,()«« Kr. til Opkøk as 
.-;:·,«) Tör. Land af Fulgss Mose i 
zskomger Eogn, Epnderhald Herred. 

TEX It soretaqe videre i Zagen 
.-.1:.1:e:— ziiedahør thodsbolm, For- 

50.oooss-«"F«RIT ! 
nenne lkiw » pas-alten wirken-L sss It 

ruf-ver Inn tun-um den- l)-sn Inst fed- 
(1et vix vil hin-inn- Iil ut sittsde Nenn-— 
user L Tun-inclu- Im Um viru- 

Uesn k sitt-syst lot struntlhiqvekne It 
Plutus-«- cisllins ski- Xpw Yukls Univer- 
site-t. 

Do, soc-n hsve laut sonn- 
Sog. mer«-. steten ckslnvost 
vcsrs I Sols. 

lmgiv ldssnsso Kinn i-» Acht-inq- ins-J 
tvslrhg bin-« kamt sputl l'«.—tp»rto.»« 
»so-on Ill lihus -«-s»" Its «s«-Ing«iu«nslt-. 
Nkkiv ntlosn ()I-—·« U«(--s. 

W. Isl. U FULLle 
Jltstliml til-limite- 
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thtc m once sot tbs 
most Ubert-l oflet 
tswk mit-le soc ob— 
snmimc »als-rn- satt 

ims- tm »u- «s«vk »T. »Hei Gutes-N the nett 
but-It ktubliuhissl sur uns-Inans. ji«-Ist rese- 
nrncssw Ess--».i»·-.«t« To sum-. Adress: 

Wu. N. MOOUL W«sqsuovo«,s o. 

Rasmus Hannibal, 
ts« von-It sagiönk ·- 

Fmek og totsviÅrok sage- l sllo M 
tot- og udtærdigok Thon-munter 

537 Paxtou Block, Omslm Neb. 
« 

Z,,Sæd og Hoff-Z 
Eu uy Bis af Post-r Kr. 
Inter. Den indes-wer km- 
Bemstuiuqer net must 

flinker udlm klm II ius- 
cu e. 
Den-e B til sillert stis Z nimmt m Gliede as de 

muss Danke i Amerika is- 
ten-er Forfattereu seunem aus 
Bikkim esim Preis es ki- 
tefn u 
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