
( Sonderjylland 
Guldbryliup. Den 4. Mai 

kunde ei gammeli, hædetligt Ægtepat 
Andreas Jegien og Marie Jessen, isdtz 
Pein-few fejke deres Guldbryllup; 
Guldbtuden er 73 og Guldbkudgom- 
men 78 Aar. De bot nu i Loben- 
havn. Guldbrudeparkei et født i An- 

gel i Sondetjylland. Jesfen var med 
i Ktigen i 1848; efter denne blev han 
bestikiei til Reis- og Politibeiient for 
Flensborg Ami. Da Ktigen atieks 
bksd ud i 15364 og Dansterne maatie 
komme Sondetjylland, forblev han 
eftek sin yiviilvckrende foreiaites Op 
fordring i sin Stillingz zMaaneder 
offer tog han imidleriid sin Affied 
Uden Pension, da han iike iunde finde 
sig i Samarbejdet med sine nne fort- « 

satte og Kollegen Jndtil 1882 for-. 
blev Jegsen i sit Hieni, men slnitedeI 
derefiek til Kobenhavn. 

Myndighedetne og Tie- 
nestedrengenr. Gaatdmand 
N. Navn fra Brosttup, thum, hab-Je 
fasset en Tienestedreng, hvis Feder 
ogsaa et bosiddende i Btpftkup. Fta 
Landtaaden i Haderslev er der Wid- 
lettid nu tommet Meddelelse til Sog- 
neptæften. at faafremt Drengcn stai 
tjene hos N. Ravn kan han itte blive 
dispensetet i Sommetmaanedetne. 
Samtidig sit Rat-n Tilsigelfe til ut 
mode hog Amtsfotstanderen i Rod- 
ding, hvor det blev ham betndet, at san-· 
fremt han vilde melde sig nd as de 
donfte Foreninger, kunde Drengen bli- 
ve dispenseret. Men N. Ravn er in- 

genlunde til Sindg at gaa pas Akkord 
med Mhndighedernex han foretrwkter, 
ncmr galt ftal vere, at give Aftald paa 
Dkengen og beholde sine politiste Rek- 

tighedet ubestaatnr. 

Lust og Atretøj i San- 
det. Forleden Effekmiddag kørte en 

Mond med sin Begn, der var for-«- 
spckndt med to Heite, lige ude i San- 
det i Rast-heben af Pontonbroen ved 

Sondervorg. Der ilede fttats Folt 
til, hvem det lhkkedes at bringe Ruft 
og Heste paa det torke. Kuften slad 
med nogle lette chkstelser. 

Falske 50912arkSedler 
et i Folge thsie Blade i Omlsb i Her- 
tugdsmmernr. De er daterede den 12. 
Februar 1882 vg skmes at vckre frem- 
ftillede ad fotograsist Bei. 

Stute Gover. Enkefru Pe- 
tersen af Kokætgaatd, som fomvlig 
afgit ved Døden i Haderglev, hat as 
sin efterladte ftore Formue stckntet tat- 
tige Gavek til velgøkende Firmen- 
Sygeplejetfoteningen i Haderglev hat 
saaet Bis-) Mark, Fiathrineashlet 
chvortil hnn ogsaa hat givet thge- 
grund og som et opncevnt efter Wider- 
indetu 2000 Mk» Gamcnel Hadercslco 
Ashl 2000 Mk» Kisten i Tysirup 1(),-— 
000 Mk» Kristinc Frederille SMA- 
sen Mkesthgehufey i Hadetglev 2(), 
000 Mk. Desuden hat den afdøde. 
som for en Del Aar siden mistede sin 
eneste Dattek, siæntet fokstellige pet- 
fonlige Legater. 

En Tonderjyde død i 
D a n z i g. J »Vort Land« strivegx 

Den 14. April er den betendte dan 
ste Stibgbygmester Bot) Jenseit af 
gaaet ved Dnden i Tanzig i en Alb-se 
as 751. Aar sont Folge af et Stagtil 
jælde. Den nfdøde rat Spnderjnde Dzi, 
bettngtede til sin Dødsdng Dunst sont 
sit eget Sprog. J sine unge Dage var 

han rejst til England, hvot hnn arbei- 
dede med paa Konstruktionen of større 
Stibe, faulebeg »Na-at Eustern«; hanl 
blev dereftet antaget sont Chef-Non- 
ttruttør paa et of Danzigg stsrste 
Verfter. stlatvitteiy hvor hnn virtedc 
i 35 Aar og i høj Grad freinmede 
Htækftets Interessen Han blev bog 
tun lønnet nied Utah da hIn blev El- 
dre, blev han opsagt nied tun et Aar-J 
Pension. Den gatnte Mund nmatte 
da i sine sidste Aar tnge Pladg sein 
Tegnek ved Orloggværftet i Danth 

Jensen, der var en Søn of den dan- 
ste Pottrcetmaler Chr. Albr. Jenseit, 
aabnede altid gestfrtt sit Hus for alle 
Dunste. En yngte Brodee af hatn, 
Patentingenior P. Jensen, bot i Lon- 
don, hvor hon er et anset og afholrt 
Medlem af den dansie Koloni. 

Fundet Barnelig. For-ele- 
den Eftekmiddag ved Fiketiden fandt 
Gartner Kraft, ver var syöselsat med« 
Okdningen as Gravene paa Menge-ak- 
den i Aabentaa, Liget af te nyfpdt 
Dtengebatn. Ltget var gravet ned i 
Jokden vev Diget og dættet med et 
tyndt Lag Jord. Det havde en Stett- 
te om halfen og maa allerede have Ug- 
get en Tid lang, da det var begyndt at 

gaa i Oplssning. Eiter at Politiet 
havve taget Mut-few hvoe Ltget fand- 

I, og Läget lelv i Øjefym blev det 

sent til Iatttggaaedety «- 

Den anvens Hat. 
«Vasen var ved at falde om. Det 

Iae en toftbak Seines-Vase, som Latni 
Wiltshires Yndlingstat havde vundet 
oed Katteudltillingen 

Geev Negtetti von Holssenstein satte 
hurtig sin Hat fta sig og sprang hen 
til Etageten for muligt at foehindre, 
at den fuldftændig tabte Balanceu. 

Jeg giotde ligesaa —- men som sceds 
oanlig vandt han Spillet. 

Jeg var kommen til Wiltfbiee-house 
samme Efteemiddaa i den Hensigt sat 

fti til Lady Wiltthiees Niere, Ceciln 
Tendetill, men havde til min ltote 
Forttydelse opdaget, at Negtetti von 

Helfsenstein udeluttende havde laqt 
Beslag paa hende. Manne Kvindet 
tilbad denne elslvckrdiae Tysler med 

det italienfle Nava. Men de stelle 
Meend asftnede ham. Sandfynligviss 
var de stindsvge paa ham — i dct 

mindste var det Tilfaeldet med min. 
J en halv Time havde jea vaseet 

Vidne til, hvorledes han haode forspgt 
at fortenlle Cecily. 

J en bald Time havde Ladn Witt- 
shire holdt en lang Forelcegnina for 
mia over det Thema, at jeg var den 

ladeite on meft uvirtsdmme as alle 

stotste Larven Denne gode Dame me- 

ner nernlig, at det er hendeg Plint, 
som gift med en Minister-, at ftrantnie 
de unge Mænd op, som tonnner i heu- 
des Hjem Som Lceferen altsaa vil 

tunne sorltaa, havde jea tilbragt tec: 

dive, hojtt ubehaaelige Minuttesx i 

Wiltshiee:t)ouse, da det lille Uheld med 

Vaten indteaf. 
Nearetti oa jen satte da, som over-.- 

for fortalt, vore Hatte fra os og ve- 

anndte det anleky som han vnndt. 

Det satte Kronen vna min daatllae 
Stemninn. Jea havde faaet not af 
mit Beson, on idet iea rast areb dei! 

Hat, jea nylia hnvde sat fta mig, be- 

nttttede jeg mia as den Fotvierina, der 

var opltaaet ved. at Ladn Wiltshireg 
Yndlingstat hadde været ded at rivJ 
den Vase om, som den selv havde nun-! 
det, til at siae FarVel til Ceciln. Tet? 
toeetom min, at hnn tiltastede mig etl 
bebrejdende Blit. Men Ennet nf klie J 

aretti, som ttod on spillede Forsyn vedH 
Siden at den reddede Vate, havde san- 
ledes ophidset min, at jea ilte brjd 

mia om at undersoae nckrmere, hdors 
ledeg det foeholdt sta, men slyndte mia 
at fjerne mig. 

Tet var en ftotmfuld Estekmiddaa 
nred Regnbnnm men dette Vejt sda 
rede til min Zindgftemninn, oa folge 
lia totsmaaede jeg at taae en Vonn. 
Da jea ncermede mig Gkosvenor 

Saume tom der et hefttat Vindstød 
faa at det var med Nod og nceppe, m 

jen heldt Hatten vaa Hovedet Bind- 
stødet bavde imidlertid redet Hatten 
as en aammeL meaet totpulent Herre. 
som tom sen den modsntte Side; den 
blev just fort over Taaet paa et nakr 

liagende Hug. Oan san faa fortdiv 
let nd, som han stod der barhovedet on 

saa efter den, at jea ilte tunde las-c 
ocrre med at tillmde ham min med den 

Fortlaking, nt da jea tun hadde noale 
saa Steidt at gan, tunde jeg godt 
undveere den. 

Han tom med noale svane Jndven- 
dinger jea opdanede derved, at hakt 
var Franstmand —-— men endte med 

talnemlia at satte Hatten pan Hode- 
det. lsfter nt vi haode vetglet Visit- 
tort, stilteg di ad, han for at stige ind 
i en Omnibus oa jeg for at stynoe 
mig bjem uden Hat paa Hovedet. 

»Hu er en Heere, som fegen at ban 

absolut man tale med Mylord; set-, 
bar vift ham ind i Bibliotetet,« var de 

terfte Led, hvormed min Tjenet mod 

toa min. 
Den Herre, som jeg sandt ventende 

i Bibliotetet, var innen nnden end 

Grev Regretti von Helssenstein. 
»Im er kommen for Hattens Stnld, 

Lord stinmundin,« udbrød han« da 

han saa mig- 
,,Hvilten Hat?« spurgte jeg for- 

bavset. 
»Min, naturligvi5,« svarede han 

ntaalmodiat. »Da de forlod Witt- 
sltiteibouse, tom De as en Feiltaaelte 
til at tage niin Hat. Se, her er Deresz 

egen. Man jeg bede Dem vcree san 
venlig at give Inig min.« 

»Min bedste Greve,« svaeede jeq ro- 

Tigt, ,,det lan desvæue itle ste strnls. 
Zagen et den, at jeg, i den Tro, at det 
var min, nylig laante den til en garn- 
snel Herre, som tattet vceke et Vind 
ltsd havde mittet sen-« 

Hans Ansigt blev aldeles ligblent, 
og han saa paa mig need Øjne, som 
mindede mig om en Tigers. Et Sie-. 
blit troede jeg, at han vilde taste fig« 
over mig; men i det samme sanl han 
ned paa en Stol.. 

,,Det var meget tedeligt,« begyndte 
ieg i en undstyldende Tones Jeg tom 
imldlerttd itte til at fuldende Semin- 
gen« ldet han heftig afbesd mig. 

»Ja, detmed er jeg ttte hjulvet.«· 
Detpaa foeandeedes pludseltg hans 
Opfstlel, og han fortsatte t tin fed- 
vanltge fotbtndtltge Tone: »De man 

unditylde mtn befunden Myloedz 

Saaen er den, at De, Dem selv use-i 
vidst, hat gjort stor Stade — en Ska- 
de, som maaste ille lan aenoprette5.« 
Jeg hat i lang Tid hast den Uvane at 

gemme viaiiae Familiepanirer i min 

Hat. Den Hat, De sor nylig tcg, i!«.- 

deholder yderst vigtige Familiedotn- 
menter. Tabet as dem vil kunne drin- 

ge Banaete over mit og mine Sleegt- 
ninges Hoveder. Vi bar mange Fjen- 
der, som, hvis de lom i Besiddelse as 
dem, ille viide tot-e med at gøce Brug 
as detn til Siade soe os.« 

Hans Ord oa Ovtrceden var saa 
overbevisende, at jeg, sinnt jeg itie 
lunde lade veere med at sorundre mia 
over, at han lunde beere saadanne Pa- 
pirer i sin lHat, strals indsaa, hvad Jeq 
bavde at gere. 

,,Vi maa slasse Dem Hatten igen,« 
slyndie jeg mia oasaa at stge. »Im 
bar s— som aodt er den nuveetenre 

Beeterg Adresse i tnin Lamme. Han 
hedder.« vedbled jea esier at have taste! 
et Blil Paa det Visitlort, som Fransk 
manden havde aivet mig. »Alphonw 
Pit oa ejer en Restauration i Soho ved 

Hiernet as Shastgbury Avenne.« 
»Vi ntaa strals derhen,« udbrød Ne- 

gretti i en ophidset Tone. »Jeg vilde 
ille besvcere Dem med at folge med, 
hvig jea ille srnatede sor, at han mit-- 

lig ille vil udlevete Halten til mig.« 
»Det er fuldstændia i sin Orden, ct 

iea ledsaaer Dem. Naar jea hat braat 
Dein Ubehageliaheder, maa jeg natur- 

liavig aøre alt, hvad der staat i min 

Magd for at bringe Dem ud as dem 

igen.« 
Under hele den lanae Vej til Sohn 

talte Nearetti ille om andet end de 
mrdisnlde Familiepapirer, som sand- 
tes i hang Hat. De var samme Daa 
antomne sra Tuslland oa det bavde 
dekret bang Menina at devonere den- 
nceste Daa bog sin Bankier. As de 

Ilntndninaen han lom med, mente iska 
at sorstaa, at de indeholdt en vigtia 
politiit Heinmeliahed, hvori bang Mc- 
derz Fader, den hemmte General Ne- 
;.·«retti, hadde verret indblandet. 

Man tænle sia, hvor oprørt og sor- 
bitrei han blev, da han ved vor An- 
lomst til den lille Sohoitsiestauration 
ersarede as Madame Pil, at hendee 
Mand stralS ester sin Hjemlomst var 

aaaet i» Heng, oa at hun, som ille hav 
de Vlnelse din, at det ille var han«- 
eaen Hat, havde liast paa, havde aioets 
sin Sen Lov til at taae den paa til en 

Fest. 
»Hvor aslioldes den teile Fest ."' 

spurale Nearetti, da han endelia blev 
i Stand til at tale; thi straig hadde 
Sindgbevcegelsen gjort ham aldelesk 

stum. 
Jea bavde iinidlertid sorllaret Mzi E 

dame Pil» hvorsor del var saa riatia,«., 
1t Hatten loin tildage i den rette Eier 
mandg Hemden 

»Den laldes ttlrtistmodellernes Ko 

ftnmebal oa asholdes i lshelsccn ltta 
deng Navn husler jeai lle,« svareoe 
t,.nn ,,s)atten slal kiatia nol blkde 
iendt iilliaae til Dem« 

»Im snneg ille, at der er andet at 

aøre end at asvente den unae Mandxs 

Tilbaaelomst,« saade jea nu til Nr 
: uetti. 

»Im lan ille venie!« udbrød hint. 
J»Jea lender slere as cshelscaartisterne 
ca stal ved Hjcelp as en as dem saa 
Rede paa, hvor Festen findet Sied. 
Men jea vil itte besvære Mylord med 

1t følae mia derben-« 
,,Det er ille inerde end inin Pliqt. 

at jea ledsaaer Dem,« var mit Svar. 
Qa saa satte vi os atiet op i vor 

Roan oa aav Kuslen Ordre til at leite 
til Ghelsed 

Jea vil ille sortcelle, bvor manae 
Forespørasler vi inaatte gere, inden vi 
sit at vide, hvor Festen asholdte5, oa 
iea sorbigaar liaeledes hvor manaeY 
Naster di paa denne henvendte og til I 
inden vi tras Paa en, soin lendte Mon 
sieur Pit Hun det var en una 
transl Dame ineddelte os, som» 
Zone paa vore SpørasmaaL at Mun- 
sieur Pit tallet vcere den Vin, han 
havde drullet —- var aldeles bekuset. 
at man dersor havde gjort manae 

Leier med ham, og at en ung Artist 
ved Navn Viellebne, havde drevet 
Spøaen saa vidt, at han var gaaet 
sin Bei med hans Hat. Da seg lenkt- 
Viellebnr. begab Negretti og jeg os; 
nu til ham. Den sørste blev aldele.-« 
rasende, da han ersarede, at Vicllelme 
bavde qlemt Hatten i en Vogn,l)a:1i 
havde benyttet, og glemte sig selv saa 
suldstcendig, at han over-sie mig, dei: 

egentliae Ophavsmand til det hele 
med Ulvemäords 

than sorandkede imidlertid Taltil, 
saa snart han markede, at ieg solie 
mig saaret, undslyldte sin Opssrsel og 
bad mig saa sorbindtligt am at sslae 
med ham hjem og dinere med ham, at 

feg, hvor ugerne jeg end vilde, dog ille 
lunde sige nei. 

Da han og jeg efter Dineren sad og 
rsg, blev Kabinetömintstetem Lord 
Wiltshire, meldt. 

«Jeg har noget yderst vigtigt at tale 
med Dem om, Greve," sagde han —- 

»til min Forundeing holdt han en hat-s 

Denbetdmte claka Bittton 
Tcn almindelig clskcdc og ærcdc Præftdcut 

af »Mit-de Kors« Sclslabct, givcr Dr. Grccnes 
Ncrtmra sin Godkcndclsc. 

tstaka Barmit, den lchst kcndtc Winde i Vckdkn og 
Lcdcrkn af den stotc, vctgørendc tødc stoks Orden- 
qivcr Tr. Grecncs Nrrvura Blut-: og Nrrvcmiddel 
sitt Aucrkcndclfk. Vcd smc opmuntrcndc er spre- 
dkt Miss Vntton saalkdcs sitt liiælpendc Judflttdrlsc 
til Fsolt i alle ttstasfcr og Livsforhold, sont trtkugcr 
til Zundhkd og Stytkc. 

Ort-n tenbuv ilkr lklam Vatton og bit itolc Zetttal1, for holllet ltnn er den pjaktiste, 
ha W msquesnde slktæstdenth l 

Ewig lnnllcn sont lteljt of not-(- mme Soldatkr, sont ioa qlimusnde »Zer vor Fanc 
kbcn stinttle allg; tout-g den-, link-m du« et den hrtctnodtkttte Kmnde 1 Bei-den, og dts vtt nted 

iscst i m loat : »New Vatton«. 
:«.’st« I tilgte ssbetlidenkr Statt-I t Knlsa tisbedr hnn llddclmgm as Nødukndtglnsdsmsttkler 

og lsitmnnns lom Jlrgkungcn fotjøsnte at unten-bringe; ost« Clam Vortoniss its-nein- scit 

von- nunm- vtl alnd Mal-us i bete-J Mulde- Tllt Clata But-tun og brave-:- Hnrlpctropper 
fretms Znnn er as vasrvtfnlve tun 1 tust Nehmt u lnkoct ouet ol Tole 

Rsn enltvts. Slogmark l den nnrtse Itdlandenne.tjmtottct«;r:1titges. l 
Aus Hvtlnerede og sclv bakbautte Nation-r Wer TM tslle og Achtsdighcd for ten Zag- 

Cla«« .· atton tun kleinem og tot lxendks Senkt-bis oftmka Exil-tun 

zslsucsnietk Illf ich vg Indien tm Amt g nl at pl nsh lich got-c Blut- 

»««øtse time-« F ag er frcdhcutgt tclv nndt ( dct blnkngnc Eltnt 
wls Hund«-n anerlrnder og better ng for du« 

thunv t m en læmpende Verm-ni- cgenltnltge FIUHH n statt Cato V«ltvtt sont 

Skkxhtttcdc paa (s«odgp1enhed, nttnsttklnk sinnst og uiretlig Hengtoelte tot Acht-ritt tng at 

New 
THE-die vtlngner hettde tm den-s- Sønnetki Izu-. 

.- .:snn·s1ydcthrndetlnlbtg Tal tot detrs Mand, lom veb lnnch dehnte-lich Hjaslp cr! 

genkts irr dun. 

Vom tlnlde hende Toltn nnntsliplstd sm« den-S Ist-dirs nlus Tut-Unkenan 
Jthi Alma Anton gndlcnvck en lelksdicnh man nimm ltdtsitoe 11)tte, f« rot lsnn alenc 

ulu : llicstnulchcdmg Interesse-. Tem- e1, lnmo ltnn ngeu 

»Ist hat forsøgt Dr. Greetth chvnra B od: og Netitemiddeh ot slortt 
Mit-let lnn en lort Tid hat vasrct i vore Dauben findet vi, at del bendher nllc 

de Fortjcneifep sont p aflaaS otn det. Vi v.l fremdcles brnge del zg vent.r a : 

blch 1 Etcm til at onst-falls det endnn luden-. (5 tara Va r t on, 

Brandt-tu for Ilnnumn plianottctl Lied Hrotsrs Elsaslnngtoth T. U 

Js.»«1rs«ni g Rckvnm Nod on lilstoennddl c: gobtcndt vg onbrsalct af txter Men- 

neslst sont del lmt helltusdlt vlcte l'(1"qe1", n n Howtmlet og vltte Vatnilncttlghrdstc sttbu z 

end11.n1e«anhetngessstidklI Vetdenzokthutixsdttontu attcr at ltltve nth og ftastt. holst-E 
du sinkt-! Engdom erstattet as god Hellttedx noss du onlcl at niste, hde dtst er at tut-te 

nd« Zutun-, Lock-flehe, Nerven n, :It’e»trnlthcd cller lnnllrn imn lnsln Form as neun-S 

elle. legt-mqu Odem-, da hing Tr. Mit-russ- thunm »Not- ozt Nrtvmnsdci. 

Konntltnnotk llnderlogelje og ittnad med Oensyn t- lttnlkct tun lnslst Tusasldelan fimIsH 
sut pscsonltgt eller oesd Bl·eo,f1a Tr. ·".cenc"g twntot, 213 LV ll. Stil-et N In Not-l lsttn 

h os, euer Ituv c Tug- 

Fsaas hos alle Apotetere. 

etfle i Haanden. »Du gøt ilte non-et, 
at De et til Siede, Kinmundin,« til« 

føjede han, henvendt til mig, for-a 
,7iotde Mine til at fjetne mig. »Her 
De mistet en Hat i Dag, Gteve3« 

De fidste Qtd var ltenvendt til Ne- 

tretti. 
Do denne ille stritt-J spatede, im 

stod jen hurtintr 
»Ja, det er sittett nol! Vi hat Inst 

et fotfxtrdeligt Veso-set for at fna sat 
i den; men endnu et det itte lttllede3." 

Ln i foa Otd fortalte jeg Lordezx 
Inle Historien 

»Slæbnen vilde. at jeq lom til nt 

lsenntte samme Voqn, sont Viellebpe 
lmvdc haft,« fagde denne nu lnngfom:. 
»Im fnndt en Hat i den, sau, da jezt 
lustedc et Blil i den, hvem den tilkwrte 
on hat nu den Vlfte at tilbxgegive den 

tsl Dem, Gtev Negtetli.« 
Med digse Ord fremtog lmn den me- 

(et eitel-sagte Hat nf Æften 
Negtctti tev den med sictlvende 

Oaand fta lnm og jeg soa hant føle 
mcd Haanden indeni den. 

»Der findeS itte noget i den,« be 
mættede Lotden tøtt. »Den Tegnmq 
tiset vott stvftfotsvan fom De i Tun 
lsqt stjanlet fta mit thbejdgbotd i 

Litiltsliitehouse og ktaaet tned i Hut- 
ten, befindet siq i dette Øjeblil i nsin 

Tegnebog.« 
,,.t«Jvig itkc Lord Kinmundin vkd en 

Feiltagelfe hnvde taget min Hat, san 
dilde jeg nu have vcttet ude af Ent- 
lsmd og om en Manned liavde vætet en 

tin Mand,« iagde Negtetti i en non- 

elnlant Tone. Han hande nu get-: 
tundtt fm Familien 

»Jeg set If Detes Opttceden,« spo- 
tede Wiltshite alvotligt, »at De itle 

imgter for, at jeg stal lade det blive 
l-tlendt, at De er en lønnet Spion. De 

lmr dsmt tigtigt. Jeg sial tie, baade 

fotdi Sagen af politisle Grunde ikle 
bøt blive kendt, og fotdi jeq æter De- 
xes Bedftefadets Minde. Men —- jeg 
tier dog kun paa een Betingelfc og det 

et, at De inden site og tyve Timet for- 
ladet England« 

»Jeg gaar ind detpaa. Jeg tar. 
godt naa at gøte nogle Afsledsvisittet.’ 

«Jeg maa anmode Dem ont ikte at 

cilcrgge nogen i Wiltshite-house. D: 
folget jo med mig, Kinmundin?« 

Med disse Otd fette Lord Witt- 
lhite mig med sig. 

Nceste Dag friede jeg til Cecin og 
sit bendes Ja. 

Paa vor Btyllupsdag sit jeg, blandt 
,undte Presenter, en gammel Hat, red 

hvilken var fæftet et Visitkort, hvorpac 
der siod: 

»Grev Nearetti von Helssenftein « 

bringet herved Brudeparret sin Lut ! 
I 

i 

pnftiking.« 

Last og Fast. 
H a a r e t. Dei blonde Haar er det 

sinkste, det røde det grobeste. Et Haars 
Tytkelfe varieker fra en2 5«. Del ind 
til en Wo Del af en Tonnne 1 

s 
! 

Mandeng Hader-. En Hab 
temager fixier, at Monden-Z Hoved dok- 
ser, indtil han er fem og tresindgtyve 
Aar aammeL 

Fund fra RornertidenUI 
En danft Mand, som i flere Aar hats 
vceret bosiddende i Frankria, oq fossis 
ved Juletib aflagde Beføg i sieben-! 
darn, medbraate en lille Pakke 2000 
Aar gammelt Sasdetorn Bed et Til- 
fcklde, da en Brønd stulde bores paa 
en Landejendom i Nordfrankkig, trcth 
man nemlia i 15 Meter-H Dybde et godtI 
udført oa velvedliaeholdt Galleri, der 
udmundede i tre lange underjordisic 
--s-—--- -.—-s .». ----— ---— 

-.,», 

Zøstcr, lass mit sric Tillmd til dig og alle! 
IN fis-ihn sur W. U Js, nlsslw lmn Mann Ve- 

kksnnnu nl nur nx cnspcr 1 Unsinn nnn Eile behand- 

ltnI I Ihicsntnlklns1· Linn-Junius ils«(««äiisisst«tsi11slImm, 
hin-« »Hi- oniisiiusntsiqis L zisncsnanpk 
rnt Inn um Iitinslst 111 Umnknz mnt ltdisr Js mun 
Ninqnisnsnsc J Inn Inn-n- Cpisr nssn 1 Hknunkt nan 

).«.1«.n-lni.1110. TM Nin-l Nu nml nl it thws dri, uq 
kund J M tsssnnltiss tin-s lll nl lIlIms nd, mn nil tust 
knnk its mis: nins Luni-r uns Wut Tisi ni! iklts hindre 
kdn ! tscsnss lIlthns Im hn del Illr til Zahn mm 

lsmlnusn Nnnc Pirlsiv1ntnn Ein un ttI Tages Be 
Imimlnm. T» Isrlls Ihn Hut-. qnmhs m nnqu m lmis 
Tr hat- rn Jisstnsnnnrlir as !Itht11111(nsd, as M over- 

lnrnnrnnr Inn-, Eint-Hist t Nnkmrn rlltsr Macht« tsn 

hinnan.’n«l1-!h-l-snx1-3 »I-’1nn«nnrn, Imnq til nk nmde 
um-. Wiss-du« Inkran cllisr »n! TO Imr Wurm-schri- 
Hsnmsfilunk Iomnvmm I Ums rlln "tsdfnldcn of 
Lsnsnoksmsnv sonnt-get clhsr sorltdi Hm isntIrtessuld 

Innamsbliq Nenn-Ins Zmnnn rlhsr »Na-Ist »Diean d.1«hhns!IJL-«. E. M. Entnaher Nntrr Tannh Ind» for 
m Wenn-Min- Insnwkr found-In mi« nle n- lslcurn tnsllskrksisdr denn-d. Im iesndkk drt i rnnlntindcllq 
Path- i Poihn not-n nagt-! wurmt. 

III Mohn- Iom Iwk Tut-. vil W Inn-Mut n si1nne!wiennucmidbci. fon- lpcllvrcdck stihts Flot- og 
insertrsnld cllrr nrmclnmsgfia Inannrsilim Rench sprij unm- Psnwx ·D f nil span- Ekusr for Um m Vetqu m 
imm- Cstusrs Tum- Wnnsnmsmsn in at sortællr itl Icnckldc Ior usw«-. pislbnsv ok; ri nnnkk llojecncus or Juki-H- 
lam as at lsnukc Mil« ri. 

« » 

dvot J eIIo lutes-, san Icq Drin-M Eber til vcsllnsttisndtr sit-under ( END mcn smt ritt-r cum-IV 
com sendet- dcnc Ojssmnusmiddcl oq sont nie-) Gut-IF ml »Is-ki-«kllexiskd1«c worum-, at dem Fillsxksnmmpm 
ritt-Ho mutet mit stumme : Iliismhe i por(mntnndrlwsamswlnn· Qmanionuy oq at tm gar sent-wer- 
nk Nin-. Medch tin m Trick- Vrnincicr m Ikrtv til oc- 1 vom »zum-n 

Uddm as um« Atem- med Illladklie. 
Mr. I. Mel-m Unmsrwood, Minn, strich-. Mehl 

kinen var for mis- sbuftrth rg Im vil hcfvssd nndeirktc 
Eber ons, at sen hat qjort nsia dufmt nusqrt qoot. 
Don hat iuq II Nessqu as Most-oberen men- oq er uu 

IStanv til at Ike en Tun-Van Je sendet nennen 
en diene-tin To sm- ocu Hin-sp, hun gar erhole gen- 
Imn Even- Medmner « 

Muskel-. J U. Leut-m cofstm Minn« stkiver 
Den-ed ver-www at Eos-k- Mcvskinec ct upmmsve 

freudIkal anbekale dem tll alle lidcnde Aphiden les 
en er. 

Mess. Rev.N. C. Var-rie, Person« Minn» steiner- 
Dereo Mevieissek hat windet en olnkisweliq Aner- 
kcndetie of de Abende, her er en hnpmqe Eitetivskss set eiter diese Medicina-, fom ere laagt billigere os hetmqeliqeke end nagendoktorbehaudunq oq er m 
internat- 

Ihr-tin 

N()ts-0-l)u.n10,. MS. M. sllmmsks, M, E. 0., 1--(1., U. s. A. 

Gange, sont var flere Kilometer lange. 
Kun Romere tunde have bygget disse 
fafte uigennemtrcengelige chelvingm 
og saaledes forholdt det sig ogfam For 
omtrent 2000 Aar siden stod der paa 
dette Sted et romersk Slot. J Grille- 
riet fandt man en Meengde Ting sf 
romerst Oprindelse: Rustninger, Baa- 

ben, hele romerste Badetar af hvidt 
Marmor og endelig Korn. 

J Paris foregaar i denne Tid 

Fort-g med Brolægning af Glas, sokn 
hat gennemgaaet en fcerlig Proces. 
Dei er glat og uigennemttængeligt for 
Fugtigbed og har en forbavsende stor 
Holdbarhedx men det er meget dyri —- 

9--—12 Franks pr. Kvadrat Meter —- 

og giver en stoert Klang ved Færdselem 

Der er 7 muhamedanfke 
Nyhedgblade i Indien, hvilke er alle 
indviet til at stride imod Kristendom-· 
men. 

Godt Gemmefted En lille 
Piges Øre ncegtede enqang ganfte at 

gøre Tjeneste — hnn harte ikle andet 
end en evig brummende Lyb, og Lec- 

gen maatte til Hjælp med sin Sprøite 
Da tom til alles Forundring for Da- 

genz Los en Kassebønne og en hvid 
Beniugle af dem der plejer at sidde 
paa Blnanter —- og saa undrede man 

sig itle over Barnets Tunghørighed. 

Ei Spejl fom Brandstif- 
ter. Hos Guardejer Rä. Mathiefen 
i Kertinge opdagedeg en Dag Jld i et 

Rum, som benmtedeg fom Vcerkfted. 
Da Foltene tom til Siede, var der 

Jld i en Bindueåstolpe, som var del- 
vig fortcerei. Det oplystes, at Jlden 
var opstaaet ved, at Solen havde stin- 
net pan et HulspejL hvorfra Straaler- 
ne havde refletteret paa Stolpen 

Den ungdommelige Un- 
v a n d r e r. En berlinsk Eint-WH- 
mands 14 Aar gamle Søn vilde paa 
Grund af sine daarlige Vidnesbyrd fra 
Stolen flygte til Amerika. Han tog 
da Jndholdet af fin Sparebøsse, om- 

trent 70 Mart, og dampede af Sted 
til Hamborg. Da han havde læft, at 
man i Band kunde gennemkrydse Oce- 

anet, forsøgte han i Kukshafen at leje 
et Furt-j, men da dette Forsøg itke Inl- 
tede5, Vendte han tilbage til Ham- 
borg og lejede i Neumiihlen en Baad. 
J denne tiltrandte han Sejladfen ned 
ad Elben Da den unge »Sømand'« 
var i Ncerheden nf Blankenefe, drev den 

ftiqende Flod Banden, hvig Styrer 
hverken tunde sejle eller ro, tilbage til 
Hamborg igen. To Fistere opdagede 
den ejendommelige Stilling og nenne- 

de fig Banden. Flygtningen ansaa 
dem for hemmelige Betjenie og sprang, 
taf Frugt for at blive paagreben, i El- 
ben. Det lntledes Fifterne atter at 

fna bnm pna det terre, og en af dem 

sørgede for Logis til den stibbrndne 
on teleqrnferede til Flygtningeng Fa- 
der i Berlin. Denne lJeniede san fm 
haabefulde Son. 

Sturm-, ncrvose Mir-id. 
Ani-nmtn-1nu-).«asst«cnsdem-Blau der Hort as 

Stumm-L istcitdunuismq Cur falls M«1IItIdo-Il, iom 
:a1-t Nu Tusncs LIUsJImOt Oq somarimxisr nanvclsg 
W hmmlw Unhin tun-m- ssnoss ul s—:- csfnsr vor 

ltllis out "A W.»n nzz V»s»«"· Wn umlnutdtrr 
kuiw En.«m»nnn-. ihn-s ( Tuq m umlasa rt Lc 
,’xst-1«Ix(rrtrnl onuosor Its-Inst Aorcisicr Tr. W 
.x·. -s.:«IO-·1-»:« A Co» Odium-» Illinois-. 

MRTH -WE87ERN 
Bauen 

l·’.. li C Il. XI li. li. er den betste 
til og hu 
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