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Et Bei-g hoc· Llc Jenseit 
« 

Rygaatden er en Bd, der befxaat 

If 5—6 stote og unselige merde Fra» 
Standerbotg re der Träne now-enden 
Mil dettil ad Etwas-seen Men man 

kan flippe med at qaa en baiv Mil, 
naat man bennner Jerndqnen zi! Rn 
Station. 

Herude residerer Lle Jenfm der 

samlede Venftres Ordfsret oder for 

Kongen da der i Zendagg fagdesz Tat 

for Ministeriet Deuntzet. Lm Lns 
dagen anagde den tobenhavnfte Zone- 
nalift Franz don Jesfem der Tor Ti 
den opholder sig i Standerderg, e: 

Bespg hoH Ole Jenfen. fom fors: dar 

kommen hjem Aftenen i Ferkeåen Or 
Jessen fottællet herom steigende i »Jen- 
tionaltidende«: 

Den ganste nye Gaard er zxden e:, 

hdert Scekptæg. Her der en deine 
vendc Bonde, der nn:iq bar ringan on 
plantet Hade — ander er die-: itke at 

sige. Men fra Tedeen af Bakten Läge 
reden for Ganrden er Udssqten did oq 
dejliq med den veftlige Horisont lutket 
of HikrimelbjergHojdetnes Zkove osg 
Istdaa et andeut, frodigt AgerlnnI 
med Ritter, Guarde og Hufe, mens 

i Nord Ztoden ftrætker sig ned mor- 

Radnsp, og Solglimtcrne vaa Mog- 
sps mægtige Flade siimtes i Enk- 

Et Bossesiud fra denne VII-Im- 
ligger en anden stot og ftadselåx 
Guard, men gammel og mellem heje 
Tretet. Den dar Lle Jenfen give: fin 
ældfte Dotter, da bun blev gift: fel: 
byggede han saa den nne omme bog 
Butten. Jo, det sial not das-se at Lle 
Jensen er en Mand med sit paa det 
terre. 

Da hnn og jeg ssddek sammen i 

Stadgstuen, hvis Vægge er pxndetie 
med et stort Llietrnt as Grundtvjq dg. 
et Litograsi af Fiord ee det knin en 

fand Nydelfe at iagnage denne Muth-. 
ftodte Bondeg Ansiqi. Hans 64 Aar 
hat tun efterladt sig faa Spor: Haar 
og Skceg et graaligt. men itte grant, 
Panden et glat, og den hpje Monds 

Holding er kont. Naat han let — cg 
det get han ofte — lejket i Enesevig 
smaa Rynter sig om hans glade Øjne, 
og han see polisk ud. — 

thtcelle! Ja, faa meget det siax 
vcete. Der var alt samtnen udmcertet 
og helt storartei. — Men jeg beder oIn 

at faa ordentlig Besied og begnndt med 
Begnndelsen. Fprft altfaa dctte: 

Hvotdan Dom de 33 Mænd daa Tun- 
ten om Takte- og HyldningS-Toget til 
Kongen? 

— Ja, siger Ole Hansen nden Be- 
tæntning, det git saarnænd meqet nai- 

turligt til. Vi sit fo, et Var Zwkker 
af os var det dil, en Lpfordring fra 
tte af Ministrene, Alberti. J. C. Chri- 
stensen og Hornp. Jeg hat ikte sagt 
det til nogen; men saadan noget siver 
jo ud, og nu ved alle det. Naar det 
netop var de tre, san tcenker jeg min, 
at det var saadan de tte Gruppee inden 
for Minister-iet, der dar enige om den 
Ting. Det tan del not have sin Ri- 
melighed. Og vi lod saa Opfern-in- 
gen gaa videre til vore Meningsfællet 
Landet over. 

—- Stod der ikke i Opraabet til 
Kommunetne: Venstre, og blev det 
itte mange Sieben sont for Etsempel 
i Standerbotg, hvor jeg seld »verm- 
rede Valget af deputerede, opfattet fom 
hele Venstee, de modekate medindbe- 
fattet. 

—- Ja, det kan not vere, sagde Ole 
Jenfen og lo muntern Sie, jeg vilde 
nu jtte have, at de stulde ligge og staas 
om den Ting ude i Kommunernr. Og 
hvad siulle de moderate nu ogsaa gste 
andet end gaa med os? Den Ting er 

da klar not. 
— Naa, altfaat De sit Sagen i 

Orden, som det nat snstet, og De tom 
af Sied. Hvotdan var saa Mohn- 
gelsen i Kobenhavn7 Jeg hat leeft i et 
as Egnens Venftteblade, at naar det 
var talt om Hovedstadeng Gæstftihed, 
faa var det »sitnpelthen Lsgn«. Er 
det vitkelig rigtigt? 

—- Naa, naa, sparer Ole Jensen ef- 
tertcnksomt. De var saameend meget 
stinke. De havde jo spatet lidt paa 
deres Flug og den Stags. Men hvad 
der saadan var af feemragende Ven- 
steemcnd i Asdent-now de var da med, 
ved jeg. Nej nu stal di heller ille over- 
deivr. Dei vil diöse hersenz Journa- 
liftet jo gerne. — 

;,» M temmet til at tale ptn Balgei 
til Damiette-sent Dtdfsrer, der alt- 
fss W M Die Wen 

—- Hg betont-te mig je psq dei, 
ists Og ieg hat-de to Stunde 

J 

med til. Og saa flog jeg til. En af 
de lebenhavnsie Herrn flnede mig den! 
oa sagte at del var jo faa bebst, as 
jeg leerte den. Ja. det er nu, fom jeg 
lommet i Tantet okn. faade jeg. Jlle 
fo: net at laste den Zmule udenad, de: 
kunde jeg warens-. Men ieg oilve not 
oæke siltct paa. at der blev tagt Trnl 
Paa de tiggige Stehn-, og jea oiloe ille. 
It de: Tkulde lunne man-les, at jea bao 
Je lckkk den udenao. Saa oatate jea 

un lasse Den ov. bele Historien 
z 

— Lj der alt jo ndmæktet Det ha; 
ljea da lasse manae Siedet 

Lie Jenfen tæntte sia note om, in- 
Den han fonrede: Ja. jea tror nol, ver 

;"l räatia aoot. Vaa oed mia ftoo 
Jlli Dizse Herter fea Kobenhaon. der 

lunde have gjokt ret meget bebte. Men 
re: ftulde jo oære mig, oa der all. 
Fionaen stoo liae ooer for mja i bare et 

Ztkidti Asstand. Jea san ou Paa 
ha«m, naar jca lom til de Enden jea 
frenkbckvede, oa dvet Gang nitlede han 

Fneb Hooeoet :c’aa. jea blev jo fær 
losg, oa saa lasse Zone-en fi: Zone op 

«--g flnede til Trdste znig Det. Jeg bot »: 
Hut ber. 

l 
Låe Jensen ais Ertd i en anden Ztuk 

osa lom tilbaae mer- e: Art hold Folio 
bvoroaa Lang-ins Evas oar ssrevet 
meo en såor jixdselåa Haand ca ineo ao 
risse BogfmUL Te: var ingen llnder 
strifi. s( « 

—- Tex var ferne Ging, jeq san 

Konsgen laa næe ded. La jea var helt 
fordaoset Drei-. iaa unadomxnelig oa 
rafl dem san nd. anret Var jea jo 
ath lilfredg med. men saa lom det no- 

aet, jeg jlle kund-e have rneo a: bestille 
Bank-e Tronninaen af Enaxano oa 
Reiferinben of Rnklano Var nenne oa 
tale med mia, men bet ajl itle riatia 
for rnia. Eaa kund-e jea berste mel- 

Konaen af Gartenland rnen ket var 

xnin Slnld, at del alligeoel kun bleD 
fmaaL Nei. meft ssl jea mit med 

Prinsesse Lllelsanorinr. Hun lan 
ftotal-m danfl, oa hun sagt-e, at næste 
klar Denke-de Prinfen oa nun at lomnte 
til at bo i Jnlland paa Vet nne Slot 
oed Themis-. Vi lom san til at tale 
om de forflelliae SlaaS Inder, Ess- 
jnver og Miotjydee oa det dele, for: 
staat Des Det gil udmeetlet. 

Lg ingen af de tongelige talte 
Politik meo Dem? 

—- Aldrig et Ord. 
Saa spnkgte jeg Ole Jenfen, hvad 

ban mente om Konseilgprwsioentens 
Tale? J lang Tid bleo han da som 
Enefte Evar staaenbe Ved Vette, at lmn 
haode fnnteg umncrrlet om Konfeils 
oræsiksentem og at Talen jo var en 

Progratntalr. »Im sagoe til mia selv: 
Der hat vi Minister-ins Program. 
Jst var, hvad jea fande« Vioere 
lunde jeg Elle komme mev Lle Jenfen, 
og jeg san paa hang polisle Link, at 
ban meget aodt vioste, hvot jea vilde 
den. Saa gil jeg direkte ino paa Zagen: 

— Er De alad ved llovidelsen as 
Den kommunale Valgtej? 

— Man bebe-ver vel ille at viere 
Jlao faaoan hele Tiden, sagt: han oa 
lo i Slckagri. Dette hererg meo 

Valgretten hat vi jo nu hskt i laa 
ntange Aar fta vores Folletinggmeend. 
Men foedi man er mev paa en Sag, 
behsvek man jo ille strats at udfste 
den — vel? Det et nu for Neffen ille 
for bet: lav dem blot en Gang faa An- 
soaret, de andre. —- 

-— De menet Socialdeknolrateth 
ille sandt? Men holder de den Allj- 
ance? 

— Den maa jo renne en Gang, 
soarede Ole Jensen med urollelig 
Sind-Im Se« jeg vil nu ilke vcete 
med til at sparte dem viel —- det vil 
jeg ikle. Hoad kan oi ogfaa gpee for, 
It de stemkner med osz paa vote Fall? 
Dei lan vi da ikle fokbvde dem! Men 
gaar de as sig felv —- def er noget helt 
andetL 

— Da nu Feltstylfet i Konseilspm- 
sidentens Tale? 

—- Ja, spatede Ole Jener og dtog 
et Sul. Jeg siget blat: Saa lidt som 
niuligt. 

Vi lom i Samtale om Forli-eiteln- 
gen,« men Ole Jensen bsjede af og 
oendie tilbage til Inhalt-et til Spei- 
aldemolraterne. Han fortalte, hvot 
han var bleven stældt nd i deres Bla- 
de i Anledning af Tritten-get En 
Dag, da han var i Standerbotg, hav- 
de Umwand-en Kammethem Dun- 
ee, sagt til hum, at der havde staaet i 
,,Demolealen«, at Ole Jener vat en 

Kommuneheetug. »Javel«, hapve Ole 
Jenfen found »D! blvaek snat mij 
met Tom Kommst-mein' og med den- 
ae Speis vllde Ole Jenien fortlau, 
hvew Judtryk Wissele hasde 
gde W hum- 

— Og un Resultatee af hele den Is- 
ses Mast-know sub et M ble- 
ves eher Deus Mf 

Ube- Mkning Ida-est sie Im- 
Fss s Its LIMI- UII W M 

Saum Mienen 

Tilstndefommen En Matkos 
om Bord vaa Pdsidarnpeten »Freja«, 
Anders Madsen, bled fotledsen. da 

"Damperen lau i Kot-Is- Havn, kamt 
"i Hovedet as en nedstnktende Bom. 
Han btagteå pas System-seh hvot hem 
heuligget i meget denenkelig Tilstand 
Den titstadekomne er hjemmehptende i 
Rotz-n 

En Kattekilling soml 
BrandsjistetI Hos en Familie] 
i Hasselris Villakvortet opkom i Felges 
.,Aalbokg Tid.«· fotleden Aften ens 

Jldlses som bewing blev opdagei, in-; 
den den gteb didere om sig. ? 

Jäden dar fokaarsnget ded, at enI 
tcendx Lampe. Tom dar ftillet pcm et; 
Bord i Eviseftuen. of Henfvn til at etj 
nf Inmitten-:- Medlemxnek ventedes 
bjem sent pas Aftenen, eftet at de IV: 
rigc Familiemedlemmer var gaaede til 
Ro, pludfelig dæktedr. 

J Episestuen var der as levende VE- 
fenet tun en KaktetilliUHL og det man 

antages, at denne for nt lege hat taget 
sen i Tagen og detded redet denne med- 
chmven Von Gulden 

Tagen gis op i Luet, en Stol og et 
Bord tog en Tel Siede, ligefom et 
Var Gutdtcepver vor kolevnef svedne: 
men den-ed dled de! heidigvis. da Jl: 
den pas dem Tidszpuntt blev opdaget 
og sintket 

Rest-Hafer as Valgmands: 
d a l g e n e ti! de jte Udfyldningsdalg 
Til Landstinget et selgendn 

J Asdent-non dandt Hsjte i sjette 
Kreds med 97 Stemmers Mai-ersten 
Inen jahte i alle sdtinr. Alligedeä 
man Zocioldemdktoten P. Knudsenss 
Balg anfes som meget toivlsomt. — J 
dttende Landstingkkkeds seitede Hain 
i Tifted. Lemdig, Stim, Ndksbing op- 
Vibokg. men todte i Hart-sont Kred 
sen vælger sandsnnligdiå en Heite- 
mand. «- J niende Landstingsktede 
fejtede Eocialisternc i Antäus. J 
Rande-IT Grenaa og Hoer fejrede 
Heite. Marias-er on deet sit en 

Venstrelifte, on i Ebeltoft seitede 
Agraterne. Tet er jandsnniigt, cn 

Krebsen valget en Venfttemand. 

Heltere de otte end Sod- 
aldenxottater. J det radikale 
,,deet Temme anbefaleg en Allj- 
Ince mellem Venstte og »de ofte«. haa- 
te ded de fokesiaaende Zupplerängs: 
volg og oed de almindelige Lands- 
tingsvalg ad Anre. Seldfslgelig man 

SocialisixAlliancen Tau opgire5. Men 
i Foltetinget san der uden Sociaiistets 
neS Hjaslp fette-? er ftcetkt Flettal for 
Sei-geringem og for Landktingets Bed- 
kommende vejer Zocialisietne faa lidt, 
at det vil væte dolitiss tlogete Of Re- 
getingsdartiet at enge mod »de otte’s" 
Tilbud om Samatbejde end lade sig 
Beiingselserne diktete of Sociaxdemw 
kratetne —- hceddes det i Attiklem 
hvdki des ydetligere antages, at alle 
Betingelsek et til Stets-e for .e: iundt 
Same-theilte mellem Regekinggvortiet 
og »de otte«. 

Ritters i Bekennen-»Nat- 
t e t e ! i Kobenhavn til twiitensvjrunck 
ftenen blev last i Ef!eraaret« ex un sac: 
vidt Moska at den tan Denke-; ind- 
viet i nenne Mao Uned Tek verstei, at 

Hirten bliver indviet som Zosxnedis 
ftriktötirte med to Pmsier oa u eget 
Felotteetomor for en besserm Tel as 
Et. ijkakthckug Evan. Ten er tnqaet 
red frivillige Gover, hver pan mindst 
35000 Kr. 

Unqriomkfaoen vak- es- 

triftlikje Ynglingsefoteninget Lkastor 
H. F. Pauler i Datum, og Zette- 
tær, (ond. theol. Zif. Nimm et 

Ver urssendt en trytt Hennentelse til 
De kristclige Ynglinge- og Pigefow 
ninget i Danmakk og del-es Leben. 
Henvendelsen giver fstst en Stilvring 
af den islgndije Ptcest, Fr. Zeinriks 
song nidtcere Arbejde blanbt Unser-am- 
men i Reytjavit, hvok der nu —- 

stsnt Byen tun hat 7000 Jndb. — 

siden 1897 er opftaoet en Ynglingefot- 
ening paa 170 Medletnmet og en 

Pigefotening paa 160 og reitet derpaa 
en inbttcngenve Opforvring til de 
troende·unge i Danmart om at veete 
nscd at sum-le ind til et Forstw- 
lingslokale (Ynglinge-, Pigeforening, 
Ssmandshjenh Missiothuy Mey- 
tjavik, hvottil der hjjlig junges. 

Dei sonsten-L at hvett Mehlem af 
be danste Ynglinge- og Pigefoteninget 
givet Mude 1 Kr. 

Denftillingen er vatmt anbefakt as 
famttige Mel-Immer af vaalget for 
unge. 

sauget-lenken paa he- 
deu.—,,Drteftret«opl-st. 

«—— Opbkvd. Sommer-u fyngec 

Zum ERST-sc vest- 
m en. W 

W Its-tschi Mä- 
»Es-H 

tjenste detude, og i Ftedags tog »Or- 
kestet« Dirigenten Afsted, idet han 
tilligemed en anden Hedefange af- 
gaat sta Kolonien for at lsslades en 

»auf de netmeste Dage. Don tager 
zselvfslgelig sin Violin need sig. og 
’saa et det Slut med Koncetletne paa 
Hier-sen, ligefom Koloaiens Dagse i 
Folge »Hots. Av.« ogsaa et kalte for 
i Aar. Snakt btydet den op fta 
,,Kidhufet« for eflet vel udfskt Som: 
mekgerning at vende tilbage til Hat-l 
VERSI- l 

Ulnkkestilfælde. Das 
Færgemand Poul Lotsen, Stige vedJ 
Erdenle, fotleden Fotmiddag var uve i 
sin Baad, itodte denne samtnen med el 
Fort-j. der bugsetedes op ad Odenfe 
Kanai. Ved Sammenstsdet faldt 
Loran i Folge R. B. nev mellem Baa- 
Den og Faktojet og sit Holz-edel Must. 
saa at Toben indttaadte sieblillelig 
Den Afdøde var 76 Aar gammeL 

Guldbtylluv. Den 1. Okto- 
ber lan et her-verlng gammell VES- 
tepar i Not-hing F» Btobeljcnt ved 
Ktiltian 9.5 Bro. P. Nielsen og Hu: 
sttu fejke deteg Gulrbtnlluv. 

Til hvillen Side hveran- 
De n Ga n g. Da Tpmmetmesiet A. 
Fl. Sittener i Aarhufet for 8 Dage 
siden blev valgt til at deltage i Ven- 
ftres Tolletog, betennebe »Amt«-a- 
ten·· bam som »Znob«« som »Manden 
:ned den krumme Rog«, »Spmslilles 
ren« o.s.v., men da den femme He. 
Zorensen fotleden Alten hat-de vækel 
Weint for, at Venstke siulde flemme 
von Socialistetnes Lille lil Balg- 
1nandsoalget, blev han i den lamme 
,,D-emoltat« udnævnt til »en as de 
mefl fnmpatetisle og llogesle Mcknd i 
Venstteg Ledelfe." 

Polttnven hat i desidfte Dank 
siddset i erd i sin Cellr. Ylssegsor 
Lbelitz hat ovetladt dam Papst og 

levant. for at han lan ovnolete, hvors 
itil ban bat brugt de MW Llronet f 
Hde ftjaalne Penge. 

Tod ester Utntteiixiifcki 
De. Nsardejer Kriftian Ekibsxed of 
Theben Deo Horseni blev fotäeoem da 

Jknn Ende springe af fin Wonn, soedi 

»Es-essen hkev W, Umste- of Heften i 
Ernste-L iret hin sollst i Springen 
»Jan fjk derveb flere Lfiilsben kncktfepey 
Dis- c: nf dem naner jnd i Lungen. 
Hat-. er sent-re der- caa Esset-user i 
Brwnditrun 

Drei-ist Preuss-known For 
Eeden Efftermikdaq Fei. 43 ffred en H 
Blicks rsnb Broan sammt-n i Hizndbom 
Og beararede i Fla. ,,Ves«:jnlland« 
Bwndgmver Biman 

Ten forulntteke Btønbzaraoee blev 
arg-ex ud naser Tanz Lea-en tonsmte 
rek» at ban Tuns-J var bleven walt. 
Brennen, de! var 15 Allen Dan vor 

jtte dleven nfstivet 

Ei ferneliqt llhefd et Tteti 
Lebt-nun irsetAhietmen »Von« i Fig. 
»Mens- Tgb1.« hat mighandlet sin 
Zooervckn, Gaardejet Henrit Messen, 
paa De! frngteligfte. 

Toten, Ver tidligere bat væket me- 

aet from, havde i de sidfte Tage as og 
til btunnnex og ttuet ob Gaotdejeten, 
og da han forleden bavde den are, 
blev Den ustntlig og foer les vaa hom. 
Tet rasende Dnr greb ham mer« Hor- 
nene. Las-ehe ham omtring, og tastebe 
og stodte med ham over to Aqteg Bren- 
de. Heldigvig fit Nielsen med den ene 

Haanb fat i Intens Neksetina, focn 
non hold: fan paa, hvowed Tnten 
hindre-des i at faa rigtig Slag til dam. 

Enoelig sit Henrit Nielfens godt en 

halo Znes Aar gamle Sen fat paa 
Turens Tsjk og sit bet snoet as sin 
Fadens Ben, medens en anden Mund 
need en Plejl sit btogt det galt Dur no- 

»genlunde til Inmqu faa det tunde 
steckte-s ind i Stamm- 

Henrit Nielfen var fkygtelig tiltedL 
Den ene Arm var bereitet, over hele 
Kroppen var der Bulet og Riftee eftet 
Tyreng Horn, og i Baghovevet havde 
han et statt hul. Hon blev straff- 
btagt til Sengs og en Lage hattet 

Overfsrt af Toget. Dei 
sidste Tog mellem Holbæl og Kalt-nd- 
botg hat imellem Holbæt og Regstrup 
Section ovetfskt en Mond ved Navn 
Jene Hausen, fom var ngter paa Al- 
lekupgaatb vev holde-L Han var i 
berufet Tilstand gaaet fea Keer over 
Banelinien til sit hiem i Alleine-. 
dan» fandies feygtelig heult-sieh hqn 
var stacket igennem paa langs af Ma- 
siinen og Dsden var indttaadt sie- 
blillelig. Läget blev litt ttl Bat-ehst- 
set ved Regfttnp Statt-n. Den af- 

;vsde eftetlader sig Ente og flere Bien. 

Provintpretfeer. Mit-. Re- 
daktse af »Mit-. Avk Einst VII-et 
hat ttbt »Versi- Amtti sg Aventi- 
semnts Abende« med M I ROH- 
sed, sotUnsdotI oq Prof-. Esset 
»Auf-M Mc sladeds JW 
Wie U, »Es-« .- S 
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Junker og Minder. 

Flensbotg, d. 2. Sept. 1901. 
Etsnt det var lin lsligt, stod jeg i 

Gast Eftetmiddags uden for min Ga- 
dedpr paa Dubotg, tygende min Pi- 
de i dedlte Ro og Mag. En Ven af 
mig tom gaaende og yilfte med de Ord: 

— Gog Dag· Agmu5, hvad speku- 
lerer du paa? 

— God Tag, Peter, fvakede jeg, det 
ital jeg sige dis, mine Tantet hat hele 
Tagen verret i Kobenhavm Du —- 

dvilten stolt Tag hor iite vott gamle 
Kongelius. og lwillen sinnt Dag hat 
itte Don-nett i Dag! Etkals i Mot- 
qes Taa jeg paa Barometeket —- ille 
oideee lovende, Blæst med lmaa bitte 

Regndnget, — Kotigen et en gammel 
Mand, og dei hat ilte meet let for 
dam im Baltonen at bille von det lan- 

ge Foltetog. Han vil dog vel itte ftaa 
batbovedet i al den Tid? 

Helt tillidcsfuldt svorede min Ven: 
— Llo bvad, Kotigen er dankt-fah 

demm lan ieg fortcklle. omendflpnt han 
jo nu et vieren lidt celdte. tJ Halvs 
ifekdlerne bot Peter Bistneflinvshuen 
fotn Gatdisu Nase vi paa Nat-e- 
fcklled var til Elsercits og vote Offi- 
:etet, baade dem til Heft og dem til 
Jovis-, i dontligt Vejc msdte i Kappe, 
ficie dot ille ijceldent, at Orden »Ma- 
iestckten kommen og uden Landes« flsj 
fta Mund til Mund. Tet varede ille 
mange Selundet. inden Ossiceklapper- 
ne tm i Gtsfter og Hegm og Oppos- 
fekne sit tmvlt med at faa dem til 
Eide. Du ton kro, det var ille let at 
soeblive olvorlig derved, men vor Hil- 
sen til Zions-In lpd ltaftig, og den lrtn 
im Hiertet. Nac. vi vil hande, at alt 
i Tag et goaet of uden den mindste 
Mislndx nu tKlotlen 5) moree Loben- 
havneme fig. gid man tunde væte med. 
Lgioa om Frevensdotg sortalte ban: 

Jeg bat ltaaet Vogt der —- helsi 
tilde Kongen have Inder om fig. Du 
tan tro, det vor mai-samt, naar smaa 
Prinler og Prinlegfek, dansle engelfte, 
graslte vg tussilte, lle om Benene tma 
een. Tee givegi bog ingen Fnrfte paa 
denne Jord. der lan glæde sig ved saa 
itolt Aflmn. — Nim. jeg er nu 

vrsjiifi Unberwa men jeg iom du el- 
ftee og hojngter Kotigen of Donmatll 

K. 

svvsfvs 

Vismaeclntindr. Vet- Mens- 
borg Bntaads Mode fotleden vedtoges 
en Beoilling af 27,0»0 Mart til en 

Bismakctthnd poa Bnens Sonder- 
tom P, of Botgerkepmsentationenss 
24 Mehlemtnek stemte for Bevillingen, 
medens 10 Medlemtnee, fom vaa een 

mer alle et indfsdte Siesvigete, deci-i 
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km Apthma Kur! 
Afthmalene bringet vieblitkelig Liudring og futds 

ftcrndig Helbrcdelse i alle Juli-rissen 

g I I Frit tilscndt paa Forhsigctidc. C C g 

w Eli-to Nnunoq:»ldrcc«ictydc1ig. Erz-:- 

er ::-.xe::cma hg «".-is!!,s::m Kiste«. 
Tet tbtcnku kzsbl sie-Ha Bindung kudogs cmlsts 
M I ti« okme j:lhklve. sei hier-eh 

um« -kii- ondn angs sessek sog sen 
keck H. R Heils ro Lsilla Mqu Ul. « YIAIS -.«c.o-.x: »Das Lsisvestaskc as »Mit-ma- 

s(:«:s.« snodtugel tqoo L then. Jeg Inn 
iksetknok twok tatmmmelig xeg er me 
km k«mc«n:sq iom geq Um mosqu v--d 
hm Jeq nor en Stam, letnket met- m 

tamhg Jsujg r«g Auf-mai W Not. »Z-q 
Howe, en Yeg uibug vxlbe Htue »M. ch 
Im erius Avungsement om Held-edeln 
sm dune skiætfettge og plus-mits- Hug- 
ooni, Any-na» og uoede, J hoc-de ! gt 
ni! meqeL men Isq viide bog stunk det. 
511 nun Poetmskclse tzkalo het. Send 
msq en nor Flam. 

Mo Ir. Morrie Weil-steh Itabbt as 
»So-IS. Auen Istan Its-ver: 

Neu- LIokk,Z.J-1nw·tl. 
T e last Medicme »o.: 

Mredc Dem-U »der-s ,·Afilpma Inn-" 
er et uvmcnhl Msddel moo Animus og 
Hitze Fsswh og detß Sannnumetsung 
immer for alle Vetvckklighvdeh iom ee 
smbuntme med THIme feig Busoni-z 
er sorbaosende vg otdtmdekltg. Ist-III- 
Eitek at have anders-ge den megel ame, 

san v: »ge, at «As1hmalen « mveholde. tilgen Leu-um Monm. Mon- orm euer Mchen 
ekkkz Nev. Ie. Meine-wuchsen 

Avon Springs, R. Li« l. Febr. IWL 

sc 

TI. Inst Brod-. Medmne Co.: 
Elende Hemi· Jeg ml Ifeive deune Anbefalmg, iocdt leg maa gsre det, da jeg lnk 

vrsvn edets ,,."lsthmalme«s unheimlde Bitten-us fo- Helbsedxlsc at IMme Mut Hunm 
hat vie-et plaget mkd immpagug Anhma de sitme 12 Ank. Jeg have-e ielv opgsvet at ku- 
eeee heade, og anoce have ogtma ums-m des-ei Yasekunit. To ioa 1eg edeks Sitte poq 
esets dene pas MU. that-e 1 New Umk, og jeg lebte eteblikteltg en Maske .Aiih-ssale-Ie«. 
Oun begynoe at beuge det omkting ved den ler November Weg marked- inm- Fama- 
dungen. To bun has-de beugt en Flusse-, vor hun content heisses-et og bun et uu hell M 
soc fand-inne Sy den-siegst- Jeg isten at leg kau andefsle nenne Mel-sein til all-, iom et 

plaget of den-te syst-any Ebers O. D. P h el ps, M. l). 

5 Febh Mil. 
Ve. Taft Bros. Medieine Ue : 

Werde Here-ers qu sa- plaget as Askhm0122 Aar. Jeq hat ptsvet Iceqllsge Midlesz 
meet sagen Haw. Da sag jeq eders Avercsiiemem es otsoeve med en Flusse. Jca M km- 
vtin sieblikkeleg. Je hat jeden ksbt ai ebeti ftp-e Muster, og ieg et megec Nummng 
Jeg ac amilte, fike sm, sg heu- Ikse san-set atbejde I fett sak. Nu er jeg mit og san 
atveidei "« stummqu hnek Tuc. kenne Aubeialmg man te beuge, seist-m x e tax-« 

Vopel: 235 Nimmst-m Sk. S N a o b a e t, 
M Gast t« St. Ren-. Wort City. 

Peche-site feine Mk du fiele-sein« 
i. 

DIM see Me. Ckriv siehlikkeleg iu: Du. TAFT Buos. MEDlUlNS Erz- 
But lwth st., New York cis-. 


