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El an m a 

En Rettcisc s 

J sidstc Nu us »Ist « 
er der i 

ou Ovssrsiat over »Danmarkg Uh- 

førscl« spiunqet over et lille halut 
Lkdx det er estcr Kilden, vi togs 
det fra, ou dct undslap vvor Lsz 
Inwrksomlskd, men galt er det. Der« 
staats »Als Flassk er der ndført ltiO. 

Pund«. Der stuldc indskydesjs dct 

lille balde Ord »Mi11.« forath 
Pund, san pasziscr det. Dct bar vi» 
set i et undet Vlad bjennncfrm IF 

1 

l 
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Sucfwrur. 

lllukfer oq Furstyrrclser 
us Trusikfcn i Hohe yuvtri 

Tun H. Jun. mn Fortuiddaqcn« 
Udjcndto klIkctucsruloqisk Institut i- 

mwcnlmch un ndimrscndc Moman 
Etwkt Varomctorfald over Flut-s 
jun-D, Incgot lscst Bk·11.«kmictsc1« nur-H 
Zu sudligc leccllonlcurcspu —- Uh- 

ssut Til syducstliq Sturm uch mildr 

Brit 
Lg Staunen kom —- dct er lern- 

gc siden, Ui lsur hast den Umkre- 

ssrivcr ».Sdr. ngl.« den 7· Jan. 
Znrwrpisfedcis msd as de rasen- 

de Vinds1ud, ug "")ciI-r1«11c nur stem- 
1110 at sterbe-: pua 

lIdfor Alvfalonzsqadc :’-5 blcv en 

Inbejdszsmnnd Pejcrscn as Stormen 

smnact ucd i Ste11m«oc11, suu lsan 
fi VIde nun ksst enc Lum- og munt- 
tis fort-S til Hospituch 

Parcclbrucn fom en Spor- 
vogn ud af Zporet, og man mont- 

-tx- kalde Folcka Redninqskorps til 

for at fau den paa ret Køl igen. 
Paa størnot of Farimagsgade og 

Fredcrikgkboragnde kørtc en Spor- 
vogn fast, og ligcsledes her maattc 
man kaldc pcm Falck. Og ude 

paa Besteer holdt 80—40 Spor- 
Vogne, sum ika knnde komme videre 
paa Grund af Sneens Tæthed. 

Pan Telefonledningerne anrette- 
de Sneen store Ødelæggelser. Det 

Den afdpdc var en Søn as Gre- 
Ien til lllrikOlJoluL Hau var fødtk 
Mde og eftcrlader sig Hain-u og 
k- BørIL 

J de fidslc s Aar havde Greu 
Linar T. Dæret ausat squ Agit- 
icut i Landmaudsvankeu og var 

Jlmindelig afljoldt. 

Admiral F. H. Z·øl)ukc. — U. 
Mai 1837 — ö. Jan. 1908. — 

Matten uceueuc Søndag og Mau- 

dag, den 6, Jan. er Mariuemiuistcr 
i oct førne Beureministeriuuh Ad- 
miral z. H. szøyutcy ajgaact Vcdl 
Døden efter læugcre Tidii 51)gd0111.3 

Akt-Joch Var Am af en kpuenyaunitx 
Euthertne11cr, vlcu ZU Aar gl« 
Upjmanr i Marincu og var derei- 
tcr i Du Aar Spuiaud me Lin osp 
ZjæL Hau yar dellaget i et Parj 
Logtcr til Befriudiem ligujour yan 
ogjaa dcltog i derigen ldoct og 
licnug out Bord paa Frcgattcsu 
«:«’icl.—:s Quel« i Slagct Vcd Hel- 
golaud. 

Etprsl Furljcueste hat afdpdc 
bog indlagr sig i Arbcjdct for Un- 

Dåtling as Tatunarkss —Zk1111i110- og 

Torpedonæjen, for huilkcn Nive- 
ling han meo Chef i ldd35. Blu- 

gaaendc Bauch Fursnar yavde 
han sinc cgne :Vcc11ingcr, der ikke 

cgentlig jaldt samtnen mud de jew- 

rige Lffjccrcrii. ziøvcnhavnis Land- 

tscfassrning handc hau ier megct til- 
ovcrszs for; dcriniod anvefalede yan 
i jin Tid at forfvare Kysxcrne ved 

Ojælp af fludendc Futter, en Plan- 
isscr vaktc slkrrk Ilkcodfland dlaudt 
Landoffiwrcruc og heller aldrig blcv 

tit Virtelighed. 
Da Jøljukc i manch Aar havde 

smaet i uøje Forbindclse med Ven- 

stre som detteszs Raadgiocr i Initi- 
taer SpørgstuaL var det ikke no- 

gcn Ouerrasfelse, at han, der i ad- 

flillige Aar havde været Admiral 

og Chef for Orlogsvwrfteh blev 

Venftres første Ascarineministeu No- 

get stort udrettedc han vel næppe i 
denne Stilliugz han Var egentlig 
flet ikke Politiker, men saa meget 
mere udpræget Sømand, endog af 
den gamle Skole, noget, der ofte 

.1c1.-1-gcljcn, du« nur gcngioct Luni 
Talean Brug- 

At der blcv stor wurde i Fami- 
lien over dennc nventedc Bciidiiiki. 
figcr fig sc1u. Man nasrer dut 

bcdjle Hand oni en fuldslændig Hel- 
Meduse-. 

x 

Skndt Ern. En chncftekarl ji 
Ziulø paa Lolland skød i Fl. »Mit- 
tizshing Dagblad« forleden Tag en 

Lin yviS Bingefang niaalte tu 

Alcn og ti Tonnncr. 

l-llykkc5tilfcrldc. En 71-aurig 
:Ukuiid, H. Meist-in der tjcntc pau 
Muricndal ved Bissen-zi, smrtcdc den 
d. dis. ned i en zrwldcr Ug thr- 

sicdc Hooedct jun surrt"t, at hing 
dodu pim chcii til Enge-Unser 

Nu Skala Flcmlniu Zognemad 
jcrbcrcdcr for Tidcn Opforeljen af 
Un nn, stor Stole i onldtostin Sto- 
len, der ffal lixmc i den sinlige 
Tot uf Vcildtcsftc Bu, Uil i Fl. 
»Nun-:- Tik.« koste ca. HMW Sitz 

Assoissning af Hoff ldsu offer. J 
rSIiiidlennd Fugu u cnjtirsznfict 
afløst mod anrlige Bcdcrlaqszs sum- 
nimy der fastsasttusrs til -:-«.) kir. til 

Eukuicpmsslcir Hka Fir. til Las-—- 

risrcn i Hundlennd 157 Kr. til 
Laster-en i lernp og Sk) Kr. til 

·L«.1-rercn i Zuiidriip. 

i En Stark. J Tage-ne før Jul 
sit-us en Stark at krcdse bcn over 

Chinqu By, skrivcr »Vele Amts 

-Flkbl « 

-’ Sau lmriqc det var Tøocsir hnr 
dui vol nok tnnnct friste Livet; men 

i Jiilctidcm i den hnarde Frost, 
tim- den fikert manttet nøjes med 
Eulteføde, oni den itkc holt er gaaet 
til Grunde. « 

Jndcbrwndt. Fra Horscns med- 
delest Ostbirk Fattiabns er Natten 
til 2. Jan. totalt nedbrændt. Hufets« 
encfte Beboer, Fattiglem Hans Jen- 
sen, kaldet Hans Larsen, indebrcend- 
te. Den Jndcbrændte var henved 
60 Aar gammel· 

La Wumgc Umwaqu deli, di- 
sccluy oclgs geliucm ctulcriico Hu- 
pcrlørcr uolalcr 1cg sur at orunc 

zpørggimaalct uo aolutuiilrulm 
Dej, maledei» at de Vgl-u gkucd Iri 
Jut Ustcruuooagcth lJvig zorældre 
fremjcnder jlrixtug Amnoducng der- 

um — ljuiltct cruudpuntt tillræs 
des af Stoledirettøren —-—, hal- 
Skolekomulisjioueth ifølgc »zwe- 
Ljdende«, intet mind, at en jaaoun 
erning Iræneszi. 

Dræbt af Togct. Fra klalund 
Vol-g uceddeleis: La der jidslc Log 
1ra Flugele til zialunouurg jur- 
levcn Llfxcn mngcrcdc paa zugleide 
Ztutiuth snullludc dluuoutwr Chri- 
siufferscn Im zlulundlmrg ug fuldr 
juu ul)eldigt, at cu as Lager-O sog 
1 git oucr hauc- Ocu og ljunis cul- 

Uaruk Leu tiljluockunmc trans- 

porlcrcoeis ojdrw med Togct ug lchu 

Lscrdleu tagen Undcr surclpuig 
Lccgclmljaucum-L Vcd Jlnkomjlcu 
Iil zlullmdlmrg nur ljun Unmut-Iw- 
ufguucr Vcd Lpdelh Tun spricht-l 
leise-, der nur omtrcnt -lU Flur wan 

l 
mel, eitel-ladet sig Eule Ug fleu- 
Brim. 

Stark Eucstorm paa Sydsjirk 
land. zrcdug Eftermiddug ug out 

Aftencn i Duleugcu rast-de un jun-l 
ISncswrm "c Sydjjællund, ug Sauen 
lau um Aftcncn i en Als-Ins Hpjde 
i Vordingborg og nærmeslc Om- 
egn. Snedriucrne var slcrc Ztedcr 
af Ulwlcdiilmjdc, og Jer11lmnefærdsz- 
len led en Tcl Afbræk, idct alle 
Aftcutugenc blcn forsinkcde mutrenr 
en Time for at komme geuucuc Enc- 
masscrnc Uuejret hur haft en lo- 
kal Kamtchy idet der nord for 
Ncestved ika var faldct Zue, og 
Passagererue i Berlinertoget fru 
København Fredag Formiddag, der 
i forrygende Vejr pksserede Syd- 
sjælland, haode en rolig Ovcrfart 
fra Gedser til Wurnclnünde i blit- 
stille og smukt chr. 

) 

Hvad der betalcr fig. —- Impo- 
zuerende Tal. Fra København stri- 

« ·Lørdag den 28. Dec.: Aktiesel· 
« f- 

l)0.-n ein«-su- as sit stu. s 

Dunsbbjngolsk og Engelsli- 
Diuislc honune-0r(1l)0g. 
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Denne fuhlstætplige lille B();.kiti(1k1hsiltlok 
22000 danske de mail cngelslc Furkluri11g. 
ng 20.000 emzclslc — Unl med klunsk Rot-klu- 
ring. Bogen mslehnld rtillisze andre Op- 
lysningen eng-Inn kssglcr tnk htavnittkh 
Uiltale. Burgen as stan- Bugstuvek Og 
dkillkstisgn."1’al)1lksk sur Mai-l —g Vicuts 
Regler tot Postl)ef()rilkitig. lnsnkdan man 
kkm erholdc L’. s Putentcr m. m. m- 
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Pris: l shirtingsbind soc. Maroklco mecl 
forgyldte Kante-« 75c. poktofkit. 

Dimish Lutlt Publ. Hunge, 
Blair, Nebr- 
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I I,).XNISII Lllsli IX TUWX AND C()l7NTRY. 16 fmc 

J» i1111.—;11·(gti()118. 2(321’:tgcs. Elcgantljs I)()un(1. Ähonk of 

grcut inicnrst to the Uanisll Pcuplc in l". S. Prjce 81.23() 
net by u·1uii. 

l sTIiR RIEIJ by Pan-VI This book is wesl known. 
lunsing run as is. scrjal in «D:1nskcren". Price nearly 
buuneci sl.;·)(.). The Same in Vanile sit SUC. 1)0un(1. 

DaniHlL Cloth 1)in(1511g. Price G()c. 

ane l)in(1ing. Pricc s1.20. 

81 75, 82.25. 

Price öc. 

shop C. F. Balslcxn Bound. Price 25c. 

ries. 

NEW TIZSTAMEXT in Imrrnlel colunmes English and 

EARTH SEA AND sKY. Large illustrated edition. 

BIBLES in ccrcuit bindiug gilt edge. Price si.t)0, 
LUTHERS sMÄLL CÄTHECISM in pamphlet form. 

LLTTHERS CÄTHECISM with explanations by Bi- 
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VOGTS BIBELHISTORY for chriktian sc110()1s. Re- 
vised together with a short church history. Pricc 25c. 

SWEETEST STORIES EVER TOLD. Red line se- 

Price 750. 

DANISII LUTH. PUBL. HOU5E, 
Blei-; Nebr. 
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li Byen· 
darmen gaa rundt i Gaderne; men Børn var samlede med Forældrene 

den enlige Skikkelse var ikke til- i Dagens Anledning. Den celdste 

-.«-- 

Man saa ganske vist Gen- Guldbrudeparrets syv levende 

P Swmer 

I 
» Pisist- 

Og hele Aftenen igennejn havde 
man paa Centralen travlt med at 
npnotere Numrene og Adresferne 
paa alle de Abonnenter, der klage- 
de over at vcere ,,afbrudt«. 

Provinsen. 
Fra Nyborg telegraferedes den 

S. om Aftenen: 
Der raser lJer en orkanagtig Sue- 

srurm af Sydveft i Forbindelse med 
stærk ssslag, hvilket har foraarsa- 
get store Forstyrrelser for Storc- 
Lscelts Overfarten og Jernlmnetra- 
fikken. Der er des-non anrettet stor 
Skade paa Telefon- og Telegraf- 
linier, soIn niesten alle er afbrudt· 

Vejret. 
Meteorologjsk Institut meddelte 

Mandag Aften den G. Jan. føli 
gende Vejrveretning fra sil. T: 

Det lave Lufttryk, der Søudag 
Afteu stod Nordvest for Skotland, 
har i det forlølme Døgn bevæget 
sig til Sydnorge, hvor Varmnetret 
er faldet meget stcerkt (til ca. 735 
unnJ. Lufttrykket er fremdeles 
højt (over 770 1nm.) over det syd- 
ljge Mellemeuropa. Denne store 
Barometerforskel giver Nordsøen 
og omliggende Lande til Dels siegr- 
ke vestlige-sydveftlige Binde Gam- 
mereu har sydvestlig Storm). Tem- 
peratnren er fteget over de britiske 
Her. Adskillige Stationer melder 

..Negn eller Sue. 
Vejrforholdene thr en meget u- 

rolig Karat-ten Der er Udsigt til 
stigende Temperatur. 

NV. Kl. 9,45 ncefte Fm. beordre- 
des Signalet »Sydvestlig Storm« 
hejst overalt. 

Grev Einar Danefkjold druknet i 
Furespen. —- Grev Einar Donne- 
skjold Samsø er Søndag den 5. 
Jan. forulykket paa Furesøen. 

Greven, der var en bekendt 
Sportsmand, løb paa Skøjter, og 
kom derved for ncer til en Vaage 
og faldt i· Nogle Børn observerede 
Ulykken, og tilkaldte Hjcelp, men 
da man naaede ud til Ulykkesstedet, 
var Greven forlængft druknet. 

Hele Dagen derefter blev der af 
Falcks Redningskorps søgt efter 
den forulykkedes Lig, men uden 
Resultat 

W pacYHYgg z 
dagen. 

Under Ministerskiftet for 3 Am 
siden afgik Jøhnke sannnen met 
sine Kollegen Denntzer, Haue on 
Madsen Allerede dennanq var 
Admiralte stærkt mærket af Sog- 
dunI, men deIuagtet vedblev han at 
følge Rigsdagen med Interesse 
Ofte havde man Lejlighed til at se 
ljansz karakteristiske Søtncmdsfr)siug- 
ncnni hnlvt stjult bag Diplnnrat- 
logens Forl)ken«q. »Kr. Zahl-« 

Gcnvnndcn Tillan Brug. Fra 
Osslvjerg skrinegi til ,,Berlingste Ti- 
dende«: 

Et ret enestaaende Tilfælde er 

passeret her i Esbjerg. En ung 
Mand, Søn af en Embedsmand her 
i Bykn paadrog sig i Foraaret en 

Sumpfe-her nede i Sydeu, og den- 
ne fremkaldte en san ftærk Nerve- 
suæktelse, at han maatte indlægge 
scg paa et Hofpital i det sydlige Rus- 

;land. Her betragtede man ham 
Ist-m Døden unsr. 

Jmidlertid fik han en Meddelelse 
om sin Tilsmnd sendt til sit Hiern, 
ng en Bester til ham rejste straks 
den lange og meget besværlige Vej 
til lmns Opholdssted 

Det luftedes virkelig den ener- 

qsste nnge Pine at faa den syge 
Bruder bragt til Hjemmet, rigtig- 
nok mere død end levende. 

J Riga konsnlerede hnn en be- 
rømt Specialist, der kun gav l;dt 
Haab om Helbredelse, men guv 
Ess.1ui3ni1:,·; paa, hvorledes Patien- 
ten sknlde bel)andles. 

» 

Nu er der hengaaet flere Maa- 
neder, den syge er lidt efter lidt» 
kommen sig saa meget, at han har; 
kunnet være oppe og gaa lidt nd, 
men under sin Sygdom hat han 
fuldstændig tabt Evnen til at tale. 

For et Var Aftener siden, skrives 
der den 2. Jan., var der Familie- 
fest i Hjemmet, og ved Bordet holdt 
Faderen en Tale. Denne gjorde 
paa den Syge et saa staerkt Ind- 
tryk, at han efter Talens Slut- 
ning uvilkaarligt udbrød: den — 

er —— jeg —- med paa! Lidt tunqt 
og ftammende kom det, men i Lyt- 
bet« af Aftenen var han i Stand 
til at deltaae i den almindelfge 
Samtale. Det er rimeligvis Sindss 

MrJld paa Pensidnakes »Es-. .- i Fredriksværk. 
Ved Vrandvcefenets Tilstedekomsj 

brasndte det i en Trækasse met 
Unpitc Tast ved var der anbragt en 
Vunke Høvlfpnaner og et Pm 
Flafker Terpentin. Eieren, Tim- 
rertnester Krügen der kort efter 
tom til Stede, blev naresteret som 
misstcmxkt for at have paasat Jl- 
den. 

L« 

101 Aar gnmmcL Anden Not- 
nnrikdnq blev en Enke i Hals. 
Mai-inne Mudssater eller Kasse- 
kUZuI·ie, sum bun kaldes, 101 Aar- 
Ta en Korrespondent til ,,Aalb. 
Anitsistidende« var nde at ønske her- 
dc til Lnkfe, traf ban det bedagede 
Fødselsdngslmrn ikke idcn lunc 
Ehre, sum man skulde bnve deutet 
men nde i Euer-den For flere Aar 
siden opnanede hnn at blive Tip- 
Oldemoder. 

Tsød af Skræk over Nytaarsskyd- 
ningcn. Et mærkeligt Tilfcelde er 

Nytaarsnat iudtxuffet i Skærum ved 
FiscsderikshaVn. En Vcerdifuld Hop- 
pe er fnnden død i Baasen, og alt 
t1)dcr, ifølge ,,Vens. Tid.«, paa, at 
Tødsanrsugen er Skrcekken ved et 
nfsyret Skud udenfor Stnldcn Hop- 
pcn var drwgtig, og Eieren lider 
et betydeligt Tab. 

Pkrnt gjort. Lnndpostbnd L. P· 
Larsen pcm Kerteminde—Bregnør- 
»Bitte-n blev forleden under Inko- 
trutheden den 23. og 24. begge 
Tage befordret pr. Vogn gennem 
Oele sit Distrikt. 

Det var Gdr. Rasmus Edvard- 
s(:11, Drigftrup, der, efter hvad 
,.Fyns Tid.« meddeler, havde stil- 
let sin Vogn til Raadighed, og hans 
16-aarige Datter, Astrid, kørte selv 
for Landpostbudet og mødte begge 
Dage ved Postkontoret Kl. 7 om 
Morgenen i Bcelgmørke for at af- 
hente Postbudet. Næppe mange 
16 Aars Piger havde gjort hende 
det efter. 

Første Mai som Skolefridag. De 
snmvirkende Fagforeninger i Odense 
bar andraget Byraadet om, at der 
gives Børnene i famtlige Kommu- 

nefkoler fri 1. Maj hvert Aar, i 
hvert Fnld fra Middag. 

iftrerende Direktør Benny Des- 
sau afgav Beretning og udtalte bl 
andet følgende: 

stølge Oplysninger fra det me- 

teorologiske Jnstitut har de11 sidste 
« 

Sommer vceret den koldeste siden 
1861; dessnden bar den meret en 

: af de mest reanfnlde, saa at den 
A"arstid, i hvilken en Forretning 
som vor skal have sin Hovedafjcet- 
ning, bar Vieret os i bøj Grad 
ugnnftia. Jkke des mindre bar Vi 
ikke Ialene kunnet opretholde vort 

-OVerfkuds Størrelse, men ogsaa 
forøget det med ca. 40,000 Kronen 
saaledes at det forløbne Reanskabsss 
aar end-Ja bar overaaaet det for-—- 
ndaaaende, der Var det bedicm smn 

« 

Selskabet bidtil bar haft. 

---------------------------- 

Hundes-manni- 
-Aabcnraa. — Nytaarsløjcr. Ved 

12-Tiden Nytaargsnat funkle-des en 

Tel Mennesker paa Store Tom 
lzvortil »Den tyste Foreningis« 

»Zaugforening ankom Ined et Musik- 
storpz paa 9 :lIc’aItd, og derfra mar 

;cl)erede de ned paa den uy MarkedL-- 
plad5, hoor dir hlev afdrcendt en 

,Tjæretønde. Der spillede Musikken 
først en Salme, hvoxpaa et af For 

ieuingens Bestyrelseisinedleumter, en 

PostazsistenL i en D klicinntter lang 
Tale hentydede til Aarsskiftet Ta-» 
len endte nIed et tredobbelt Leoe for- 
Keiferen oa Rejserinden Derpaa 
spillede Musikken »Heil dir im«, »Ihr 
takker alle Gm« samt »Schl"es:«-mik;- 
Holstein meerumschungen«. Under 
alt dette bleo den ene Skrnbtudse 
efter den anden kastet ind iblandt 
Mcenaden En Kone fik et stort Hut 
brcendt i sin Kjole. Andre kastede 
den ene Haandfuld Wrter efter den 
anden ind i Mængden. Tilstrøm- 
ningen var dog ikke saa stor som 
i Fior. 

Skærbcck. — Nytaarsfkydning. 
J Skærbæk herskede ftærkt Spekta- 
kel Nytaarsaften Paa Afftand 
kunde man tro fia bensat til en be- 
lejret Fæftnings Omgivelser. Der 
lød uafbrudt Salve paa Salve, Ge- 
vcerskud og saakaldte Kanonflag. 
Ved Midnatstide syntes Støjen at 
vcere vcerre end nogen Sinde her 

I- s-»Oss Sein 

Skovby. —- Jldebrand Nytaars- 
morgen. Nytaarsmorgen ved Fire- 
tiden opdagede man, at der var Jld 
i Ladebygningerne til Andreas 
Tychsens Gaard nord for Byen. 
Brandværnet her sra Byen kom til 
Stede og senere det srivillige Brand- 
vcern fra Honslund, hvorfra man 

ogsaa havde set Jlden. De kam 
imidlertid for sent til-at redde de 
angrebne Bygninger. Terimod 
lykkedes det Brandværnet at redde 
det straatakte Stuehus, som kun 
ligger 5 Meter fra LaderneF Dej- 
uwrre indehrændte 7 Zwer, 4 Kalve 
m 2 Hesny Aal og Landbrugsred- 
finden DTIUorledeszs Jlden er apstaaet, 
rides ikke. Eieren og hans Familie 
Um- aaaede i Jena Kl. 81--L- Nytaars- 
c.ften, saa den snnegs ikke at kunue 
rast-e fowoldt ved llforfiatiabed otn 
A freuen. 

Iris-. — Guldbrvllnp. Pensione- 
ret Degn oa Laster Lauritzen da 
Lmstru fein-de den 29. Dec. i den 

Hnasureste Familiekreds deres Guld- 
Hbryllntr 

c wegen « 
l 

Erklcrde min Sygdom uhclbred lia. 

Sagde. ieg vildc do af Hjcrtchadout. 

Dr. Miles’ ,,heart Eure-« gcngav 
mig godt Helbrcd. 

»Im Ist« al mutig Grund til at aubefalk Dr. Mi!es« 
Medicina-. efteriota »HeartCu1-e« frclfte mit Liv. Jes« 
eren span- Mand,noget over set-.- Fod i beide, vein 
uasften tre hundreds Bund. For noqu Aar sit-en bis-v 
mit Vierte saa daarligt, at ieg aldrig men- veutede .s.t 
blive stift. Leg-nie ertlcercde mig nuetbredelig. Je- 
lagde Markt til Der-s leertisssment i iiogle Aviiets 
og ksble sei Flasker Heart Eure. Jeg Inæx kedk stor 
Liadring og bedecktes saa leg vedblcv, iiidtil jeg hat-d- 
caget tolv Flafker. Miu Sygdom var otganist, og im 
sent-de aldtig at blive vakigt hell-redet nkcci taki et 
acete Dr. Miles’ Dem Cure har im tseholkt nodvt Hel- bted oq hat virret i Stand til at padielmtin P1·«otesiton til Still-when sitzen jes ssrst tg Medicmen W o·-»t Aar sit-en. Jeq er Musiker, Lasset-i Jana oq Mant- Dttesterleder etc. Je bar ivillst over hel- Micmzim 
og hat anbefalet Dr. tles’ Heart Eure tu·T-zfsnder af, 
BetsonerialleDcle as Stute-L og hat tkk hart okn um«-i sub ach Reimt ster. Jej hat sormtalt hastan 
1f Folk i mit met Crumsn tit at taqe Dr. »Es-leer Hearv "5urc,thi mit Okd lsctvivles itt af dem, Iom sendet 
ni.1.« C. H. Stuhl-, Flint, Mich- 

..Je1er Apotheke-r og bar sssigt og anbefalet Dr 
Ring' Heart Eure, dajeg net-, hvad den hat udtetttt armia» va i a passen at jeg tun-de forklixretnasere et udmwrtede helvred. ieg mt tun alæde mia ved. 
Des-es; Reitoratinss Nerviue giver ndmcekket Tusker-»s- 
YLlBIeX — Dr. T. H. Wans. Woolwich hat Springs- 

Allc Apothetere feiger oq aranterer den førstg kluste af Dr. Miles’ ceaemid er SM- efter frk 
Ist-a via Retvqsitet og Erkannt-status Adresse- Vr. Milcssp Medccal To» lkhart, Jud. 

y« o-« c» v 
» 

Deine-zu Exike effer afdødc KO- 
mand Selberg, ligeledes i Flens-. 
borg. De tre yngste Døtre er 

uaiftcs, den yngste foreftaar til Be- 
folkningens Tilfredshed Postagen- 
turct bu- i Bot-It 

Sr. Lnuritzen har været Laster 

Et storartct Tilbind. 
« ,,Kvmden og Hicmmet 

med to Tillcea, »Dort Bibliotbek« og »Nordisk FollebibljothekC disk ml absolu- 
mer maanedtigt web mindst 48 ftvke 
Sivsy er nu i sin lksdr Aargmsq. Weis 
skndhold er til Glutin-, Don-umfing oq Dastdom for bele- anillem Subfkrivti- 
onstsprlfenlsr 60 Eents A« et. For ftraks 
at ovnlsa uns Alsonnknter, ask vi spl- 
qende udmærkede Tillmds 

F o r Z 0 C e n t s 
(40 Ccnts lil Canado.) 

lFrimnsrkely indiendt med beste Aver- 
tlSseInent los Bl. Januar vil vl lebet-e 
Eder »Es-ändert og Himmel« med to 

Tillæg et Anr. Dem- Tllbnd er tun for km tiltrasdende Abonnenter Vi lmder sinn- Vrccmisr til Abt-intern- lamlm«e. Prøvchestksririt Sktiv straks til 
Ida Hat-fein Eedar Nemde Iowa. 

Alle Rekokclor slaael 
AF DEI GAMLE PMUDEUGE 

VIIMIM LllllE 
OVEII AIUITEKEN Fläs· 

oc; 34 DAG 
KORTESTE TID Tll. sKANDlNAVlElll 
IMAR DE ZENDER EFTER VENNER 

ELLER REISER TlLGAIVlLE LANDET 
Rom lhu de H OUNARDERE 

LUSHYIIK sc AMICI-Ill- 
avets Monat-Ren 

Enesie cxlsleremle like-Achse luklzla Dank-subs- 
790 Fod lange-. 43.000 Ton Dosplacemsnt. 

l Verglensslisrsle. hurtigle og olegantests skibo. 

—l)e kjæmpeslore. llURTlGE NYE Dampskibe 

)caKMsHI-, Um skrusr Turbln), 
störsls troislmsa Dampskib som oxlstersr, 

og söslerskibot 

JIHOMY (oovhsltskkus), dsggs s- 

676 Rost laut-Its 20.000 Ton. og to ak tle 
still-Sie i Vol-dem 

so storartolls hurtige Dobhsltskrus Dampskllu 
LUcANlA ös- cAMPANlA, 
620 soll lange-, 30.000 Ilestelckækter 

De hurtlggsasacks Exprch Postidsmpsklhs 
UMERIA oG ETRURlA, 
525 kml lango. 14,500 sentekkæktek 
bs kiæmpomæsslge dohbsltsltkao Dampslclbs 
lVERNIA oc. SAXONlA, 

000 cost lot-Iso. l4,lsc Tots- 
Tc II llc stät-to sum nogsaslmlo salölnt Zusic- 

Nöie Forbimlelstzk til alle 
skantlinaviske og Fiasko Hame. 

so vol-c Ase-stets sagt-emi- spoclcllo nys 
klllllllll llMssEs Bllllllllllllllllhllillcbllli. 

F. O. WEITlNSs III-k- Wost« D01)’t» 
’--I. ccssks DZAIMRI AIII Usllclskll III-, Glichsc 

Wklte It once tot the 
most libetsl offer 
ever mscle kok ob- 
taining patents and ask for the «stEN1-0Ks CUIOE" the best book publjslmsd tot inventoks. hegt refe- rences. Esnausnsv 20 fass. Adress- WM- N. MOORS. WASMMOM I c- 


