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50 Penning nsedens
hvet Undetvssicet er afhængig af, om man fvrekmtker IT
Besiykelie stal eftek Foklydende have legrnferes til Not-disk Melegkantdurean uden hat hqn bottskjcentet et betydeligt nu ogfaa stat have Ord for at oille take
2
50
Matt
faat
Penning til at more sig folge Udlqnbets Litteramr eller den W
mebdelt Mursvendene, at der vi. btive d. Il. Apei12Pna den herveekende ny« Bei-b i andre Ojemetn
vor Ungdom »Fejghed«, bedes det erinfor. Officetetne faa detimod anden "lukkende Sprogbrug hos den Besonan
etkleeketLocksout, hvis ikke Arbejdet Banegaards Termn hcendte i Eftennih
Forleden holdt man i Nykjsbing et dtet, at han var frivillig med i begge de
i hvis Mik« det
paagjaldende Afle sr
Paaskedag i ,,.l·)atmonien« en Middag, htepet iic
inden pas Lung gjenoptages paa en dags Kl. U den Ulykke, at en Arbeit-H- statt Gilde for Hedersgicesiein
J sit flesvigskc Krüge.
pg hidiic has fundkt sine FIEsom Byen beratet-, ligefain Pengene til digsie
Bygning, hvok Soendene streife, fordi mand Chr. Jergenien blev kjset over af Svar yttede Grosierer Holnn
Dyrkete; men man man iIIFI M
En
Suec-kerde
paa
Form-ins
menige vg Undetossicetetne.
For-spat for del forsie forvnnskr krian
Mesikene i Henhold tilAkbejegnknslemen- et Tag, bestaaende af en Lokomotiv, foen
»Den 28de Makts 1891 vil blive en
var
Alle ByensSkatteydete have altsaa den Kjendsgjetainger og i den HellfMVegaa
iet hat forbudt Tobckgugning paa Ar- stjed en Dei Tipoogne foran sig. Chr. Markedag i mit Liv. Det var ikte sinn- mefter dem-m J Tirsvags
en Fordring paa Snebketcnester
Hansen, Akte at betale detes Skætv til disse Fest- Tyskernes Ærende.
—hkjpsstkdet.
Jorgensen gis intod Bis-den og bar en» get for min Vugge, at leg stulde komme R.
of D. p. p., lydenbe paa 158,000 lighedet.
Vnede
til
at
en Dag sont denne.
meleus
af
Spottet-,
tung
Hatter
sosn
AmicBald-«
og
opleve
Jeg
den
4
Diamantbryllup fejreres
Kr. til Auktion. Man vil erindre Sned-.
Befastningsatbejder ved Fredeliksott
det voldfonnne Sannnensisd knusie tan hnske, hvok det smertede tnig, da
dg. of Aftægtsmtmd Joseph Mikkelsen ved
Er den bsdsir Pelor nme Sus- W·
kermester Dunst-m den mærkelige Stab-! Fta Kiel sttives dei« den tu Matts til
hans Hoved. Jorgensen efterladet sig Inin Moder sendte Inig nd for at betle,
«-7«
og Huftru Ane Marie Christensdatter i
aumlr Saat, Surben
der dukkcde op i Kjobenhavng
fede» ,,Nationaltidende«: Der fotetageg for «""(Ispk,
Kone og 7 Born, hooraf de 4 er nk n- og jeg satte mig dct Maul at arbejde ning,
TM Und
?«s-s,
Ins-Ifpr
Borsten paa Thoholm. Joseph Mittelwww-oft
Aar i Verwünscan ,,Milliontiden«.s Tiden
RC
LandbeiTstningsatbejdet ved Fre- Oft-,
nq III-swNrkks
fen et if. »Thisted Av.« 87 Aar gammel sirmcrede. Han hat tidtigeke værethatds tnig ielv op. Dette Maul hat jeg nnaet, Med Forbauselse tolle Falk om den
q«
detiksott
en
eftet
UND-httde
stotattet
-ll»·
’"«u
i
Issmn
Maalestvk.
Romeo.
og nn vil jeg gjetne viere med at lijaslpe
og hatt-z Husmr H, og de nyde eudnu et ejer
der var kommen til Byen,
"’s «·
Arg t« umStusdker,
Det
sttlrsfokssss
og
at
TM
hat
vist
neinlig
Ftedetiksott1
fig,
i ntin iattigc Fodcby. Gids
«’·godt Helbretx M den-s Eftekkommere
CH» Jst-name ach-«
Den ltlle Violinvirtuos Peter llngdoinmen
i en Hmmdcvending var bleoen Millio- ikke et siltet
iVCIY
at den fjendt- J«
inwd,
maa
Stolen
Afnlet
af
hicelpe
: s«»s»
og
nmnge
-·.«
leve 10 Bom, 48 Bornebom og U Bor- Mollek
nen-.
feaHjørking begynder, if. »Aalb. ;
Stuf- lig Fland- gjvt
»National«
Han
byggede
Landgang ved Egetnføtde nnge til at fitnne arbejde sig op til
nebstsis.
0».t,sand1es ts Apothett Hilf-DAmtst.«, at vækte Optnærkfomhed i kipværfet, der nu fyneg at synge pna det de og dels taget Fredetiksott fta LandMand«
De emttwariite Mindestens-. benhaoniske Mnsitkredfe. Hans Motiv-,
sidstc Vers og stbenhavnerne blev be- siden, dels
sdelctgget Kanalmnndingen
kec. zra Titektionen fokde stumm-» fpil betegnes af freunngende Fagsneendt
Honieavch«
l
dciarksde
l
af den itokattede Bygning. J ved Holtenau.
»Ga» Veuftre Rigsdagen
udkommer bver Maancd i voll
kiste Mindesmctrkeks Bevaring have vi» sont viere-de af feenotnenal Bestnssenhedl Siykkky faa gaar Venttceoælgerne vg- en Fort tegnede de Aktiet for halvanden
:1" CI
Hedekultnrfvteningen fot HemingatI
den
onn!
det
uvfsrlige Bereining
modtaget
og hang Freedigbed sosn Inignndelfesvars saa i Stykkek, ly ficr
tun 50 Cents for Rate-L T«
Nigcsdagsmænx Million, sont Hausen Imadigft tilbod metne, hvis Fotmaal det et at
beplante kostet
disse
Mindesnmrkeri
DanFtedning af
dig. En starke Kredit as Musikvenner dene at Haus« jin-get vi ogfaa Ærmerne dem,
M
Aktiek, der aldrig hat givet en uopdytledeHedeftteekninget,
opdytke Mo- Btad hkszst FosiiiIäi It spssds
mqkkfot Fenmatet 1885—90. Joltvak hqe stiænket ham en Sum til fortan- pp og er fatdig at tage et Livtag med, Ort i Udbytte og nu ikke er en Lke set
og soebedte Enge, tcellet fot Tiden ikab til Fjekkmaolen fault-des WITH-bder ved Udgqngen of feurige Aar ftedet getOphold i stdenhavm
Unbefriesiiioer en Vælget i »Kalundb. ngl«. verd. Og san gik Hausen wars over 1672 Medlemmet. detiblandti
Fluts- vek en fern-selig og en viqtiq wde
1422 antikvstiske Mindesmcetker, for- ning sank han paa Statenc Bekostning. Hvad vi ist fyntes at viere ligefrem som Gaben og
begyndte pas en ny Udgaoe as botg Krebs imidlettid tun 65. Forenim
tildeI Byen
belte over hele Landet, qf hsilten 86 En anfet Velgjeeee hat form-et hqm et Fod i Hofe, bliver pludselig til grundig femme Historie.
Netzpaa--Fatmen.
get hat saa lange den hat bestand af
III
en
Adelsmod
ere sttrre Gangbygninger,113 Lang- kostbatt Piano, vg
J »National« havde han bygget ho- den pksjsiste
hat indviklede Spskgsmaal, hvad der fyntes
»Nun-ists
Hanseavlek« send-s III
Regierirg
ag Ptovinsland41 Runddygfer, 73 andre Dyss stjeenket ham en forttinlig Violinbue til
sitt-sie Delen af bette hat altid dagen faaet over 130,000
ganste natukligt og soenuftigt, dlioet til tel,
byiey
Mark, ag na- hvert som helft
985 DIie,105 Bautastene og Hel- en nieset hsi Präs.
det kene Banvid. Ja fanden tun det Itqaet lebigt og ulejet —. Theater, Tunaf
J
Anledning
fes
Krediene have undetstsitet den
Alle Bkeoe liebes adresiekevt MU«
13 Boldsteder og Rai- hanc Konsietnation nu feeleden vtstes
ce
nel
dex san gobt focn acdrig hat stqaet me Bidtag fra 100 til 300Matk.
gan.
Flencs
,,Amevikas Hsnseavler«,
Windes-merkte esi sangen dee denn stoe Vetoilie fee mange SiTuns date pas Øllet og Sattel-et ledigt
Kask- og Resiqumtivnslokalek, botg Keeds har
hidindtil givet 4500
saht Las-MIder.
AktDer hat tidligere meppe vaket ret man- Taqanlcg
der altib hat sitt-et ledigt, Mark·
West Brauch, Miit Co-- JW
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