
Danmarh. 
Afholdenhed eller Straf. 

Ved Kobenhavns Kriminalret Verse- 
rer der for Tiden en gansie ejendom- 
melig Sag. 

Fire Atbejdere, som i Fællessiab 
hat en Kolonihave paa Amager, sad 
for nogle Dage siden derude og nød 
nogle Drittevarer. 

Resultatet blev, at Spiritussen gis 
dem til Hovedet, og i den Tilftand 
sit de den fortvivlede Jde at gaa 

hen paa en ncetliggende Byggeplaos 
og stjæle saa mange gamle Bxæddet, 
som de havde nsdig for at bygge det 

Lysthus, de manglede i deres Have. 
Monden, der ejede Bmdderne, fil 

imidlettid Nys om Sagen og meldte 

den til Politiet. 
De site Arbejdete blev anholdte og 

kom i Forhptz de undstyldte sig tun 

med, at de havde været i den Grad 

betusede, at de itke vidste, hvad de 

gjotde. 
Og det tror Dommeten, og han 

hat dersot stillet de site Arbejdere det 

Balg, at enten dømmer han dem eller 

de melder sig ind i en Afholdsforening 
— og bliver frikendte. 

J det sidste Tilfcelde er der dog 
taget det Fotbehold, at bryder de de- 

tes Lofte og begaar en nok saa tinge 
Overtrædelfe, bliver den gamle Sag 
taget op paany. 

Te to af Arbejdetne hat modtaget 
Tilbudet, de to andre hat udbedt sig 
Betænkningstid. 

Deran staat Sagen -i ØjeblikkeL 
! 

En lobenhavnfl Breit 
Pastot Fibiget stildtede ved et Mode 
i Aalbotg forleden, hvorledes Son- 

dagen gis for en lebenhadnst Præst, 
for de store Sogne blev delte: 

Da var det ille morsomt at være 

Prcest i et lobenhavnsk Sogn paa en 

70,000 Mennestet, sagde han. Om 
Sondagen holdtes Heimesse med Al- 

tergang om FormiddageIL Naar den 
var farbi, tog Ptæften en Troste, vg» 
i fusende Galop git det til Kitte- 
gaarden. 

Undetvejs maatte han spife sin 
Mellemmad i Vognen. Maasse var» 
der 7 a 8 Begravelser fra nordte og 

lige faa mange fta sondre Kapel. 
Dereftet git det igen tilbage til 

Kirken pr. Vogn, hvor der stulde vcete 

Gudstjenefte Kl. 2. Saa Batnedaab 
og endelig 12 a 14 Pak, der stulde 
dies. Retotden et sat af en Præft, 
der viede 5 Par i 17 Minutter.« 

De laengtes. Et Par Sama- 
drenge paa 10 og 11 Aar blev Natten 
til fertige Onsdag ved Ettiden trus- 
fet i for-kommen Tilftand paa Hot- 
sens Banegaard af en Politibetjent, 
der tog sig af dem og sputgte dem nd. 
De fortlarede saa, at de var gaaede 
fra Oddek Bøtnehjem fordi de lang- 
tes saa ftcertt eftet deres Forældre og 
Hjem, som vat i Nærheden af Kol- 

ding. Te havde i Folge »Hm-s. Av." 
ikle en Øre i Lommen, da de gis fra 
Hjemmet, og de var gaaede hele Vejen 
dertil. Paa Banegaarden havde en 

Dame spukgt dem, om de ille var 

sultne, og da de sagde jo, havde hun 
givet dem 50 Ore. 

Af Politiet blev der om Morgenen 
telefonetet til Bstnehjemmet, og paa 
Anmodning detfta blev de to Trenge 
sendte tilbage. 

Ribe Domlirles Jndte 
dlivet i denne Sommer iftandsat, 
men denne Jstandscettelse vil sillert 
medtage et godt Stylke as nieste Aar, 
og det er not tvivlsomt, om Kirlen 
kverhvvedet bliver helt fætdig til næfte 
Aar ved denne Tid, menet »Warte 
Avis.« 

En Hugoem fotn Heute-I 
kvce le t. For en Tid siden fangedel 
Gaardejer Mou i Stenstrup i Folge; 
»He-bet- Av.« en hugorm inde i sit; 
Btyggeeg. Den opdagedes ved, at en; 
Hine, sotn oFfaa tilfeeldig var kom-’ 
men detind, pludselig tog paa at! 
steige i vtlden Sty, og da man kom; 
til Siede, havde hugoemen snoet sig; 
am Hinent halt saa fast, at den 
var nett-ed at Idee-let Man sit nu 

M befriet fee denne Wgelige 
Dass-Mk og pas-einen listet i en 

M sean Mk Udt verk- vg· 
M den ste- «,,etk· M m 

i Levring er i Folge »Beste S.-D.« 
kommen i Strid med sin Egns Mis- 
sionsfo1k. 

Anledningen hertil loni l. Pinse- 
dag, da en Snedlermesier Gribe efter 
Guvstjeneften i Hprup Kirle sagde til 
Pastor Bruun ude i Vaabenhufet, at 

hvis Foll rettede sig efiee hans Pres- 
dilen, faa git de »al) Heldede til«. 

Paftor Bruun tog Vioner paa Man- 
Dens Ord og bebudede Sagsanlæg; 
senere frafalvt han bog bette, men lod 

samtidig Snedleren vibe, at han ille 
mete vilre Lage ham til Alters. 

Snedleren er, som hans Udialelser 
viser, ivrig Missionsmand, og der 
blev nu fiærlt Rsre blandt hans Ven- 
ner. Oele fern af dem fotuden Such- 
teren besluttede snart efter, at de vilde 
til Alters i Hornp, rnen da Paftor 
Bruun den paagældende Sandag til- 
fældigvis var bortrest blev der ikie 

noget af. En ung theologist Raubi- 
dat, fom prædilede, blev efter Gabs- 
tjenesten dadlet af Missimssfollenh 
fordi han itle havde veret starp nkl 
mod »de vantto«· 

Pastor Braun bekræfter nu even- 

staaendes Rigtighed og meddeler i 

»Silleb. Av.««, at han havde ventet. 
at Snedleren vilde Ordne Sagen ved 
at spge en anden Præst. Han hat 
imidlertid i Siedet for llaget iil Bi- 
stoppen, og saa snart Sagen er ord- 
net af Denne eller eventueli of Mini- 
steriet, lovet Pastor Braun at frem- 
sende en ossentlig Redegørelse, her 
alle Enkeltheder lan blive tagne med- 

En af de mange Livs- 
tk a g e d i e r. Edwattine begvndte 
som Blomsterpige inde i Tiroii i Re- 
benhavn, og der traf hun mange let- 
levende Herren som lebte hendcs 
Blomftet, og der var en imellem kern, 
fom en Aften Lebte heie Blomfter- 
kurven, og Edwatdine fulgte frivillig 
med i Kober 

Saa forløb der et Par Aar, bro: 
Edwardine git i Dameklæder pack 
Zweig-: og saas om Aftenen pas fa- 

sbonable Kafeer samtnen msed dam, 

»der havde tobt henkes sidste Blomfter. 
HHun havde glat Ring paa Fingeren, 
og der var LEgtefkab i U:«."rgt. Hendes 
tidligete Kolleger, de fmaa Blomfie:: 
pigek, misunkst e heute, naar de folgt- 
Rcfer til hende Ved Bote-Ja i Tircli 
hvor hun sad kg drat Zkum me: sit 

gode Parti. Mc n Panier gis i Lo 
bet, han reiste bott, tvungsm as Gæ D 

og hun seid tilbage. 
Han barde fotvcent Lenke. Hun 

kunde ikke tcenle siq igen at tage fat 
pas Forretningen scrn Blomsterpige, 
vg sag flog bun ind paa Te cnde Beze, 
eg saa galt gi! bet den-de at hun fir- 
leden blev anholdt irr at EJJe ftjza 
let en Psrtetnknnæ Tred en bako Ene 
Kronerå Jnkbrid ffa est Herre, te 

hab te inkiteret hende til Affenårrcf 
pas en Larve i-; Bevckttninzx Te! ts- 

lnftezs under F: rborerne. at kiun trk 

Iigete bar væ:et f:r1f«,·et,ca Dekidr 
blev hun itksnt et Aarö Ueber-ring- 
Husa:kejve. 

Havet tager Kisten. Lnng 
by Kikte tat veD Rad-feig Knute i 

Vcndsyssel vil om fort Tib, meddeler 

»Grenaa Foltetidente«, bline et Byue 
for Ha:et, der nu er tykiet Den ca. 

50 Alen user- 

En Hundredaarig. Den 6. 

August fyldte Gaatdejet P. Christen- 
fens Ente i Surergaard Ved Hjallerup 
i Vendsysfel 100 Aar. Hun er endnu 

aandsfrist, men Krafterne et aftagne 
neget i det sidste Halvaarstid. Hen- 
des Son, J. P. Christensem Ender- 
gaard, fyldek farnme Dag 77 Aar. 
Den gamle Kerne talder ham eudnu 

,,Drengen«. 

Soanholm Nielsen dsd. 
En af Aalbotgegnens mest kendte vg 
ftemtrcedende Venftremcend, Guard- 
ejer Spanhvlm Nielsen, et nylig af- 
gaaet ved Dsdem Soanholm Nielsen 
var en begavet vg paa mange Orman- 
det tundstabstig Mand. Med ung- 
dommelig Liv og Jvek vedblev han at 

folge og deltage i Drpftelfen af offenk- 
lige Anliggendet. Den demokratiste 
og antimilitariste Tankegang havde i 

harn en overbwisningstw og ildfuld 
Tut-wagen 

J fertig Grad helligede han fm 
Egersi og Wlidelige Arbejdskkaft i 

Ztevssasens Sie-Wie san var gen- 
m IW Aar Medlem as Freve- 
YMWI dsvsdbestvtelse og uvfsts 
te It Mi- Pakt If det agitatotiste 
EIM VII-« eer- sin thtsdelse 
; Leu set-biet hatt med 

IIM It seit-se i WI- 
,. Oc- m Uns U 

lfnxfth der uktalte sig starpt mob Alls- 
ancen mellem Indien og den bløde 
Hat, og paa Fredsforeningens Ams- 
mnde i Frederikshavn i Sommeten 
19u1 tvg han Jnitativet til den Re- 

,solution, hvotved Fredsvennerne op- 

lfordredesz til« at »Diese for, at Beson- 

jningen holder sin Ungdotn botte fra 
»V-e Højflolek, der paa nogen Maade 
lallieret sig med Militakismen.« 
! Spanholtn Nielsen blev henved 63 
lArn- gamtnei. Med vorm Deltagelfe 
vil hans talrige Venner tunvt om i 
Landel modtage Budslabet om hans 
TM 

Stamflaaet i en Bund. 
Ved Gravning af en Bksnd i Ingle- 
bjerg blev Btøndgravet Hans Riels 
sen af Vinsttup forleden stamslaaet af 
en nevfaldende Hammer. Damme-en, 
der vejede ca. 24 Bund, faldt ned i 
Hovedet paa Hans Nielsen. Den til- 
sladelomne lprtes til Næstved Syge- 
hus. s 

25 Afholdsmænd hat i Folge 
»Købenl;.« nu Plavs i Folletinget. 
Ved sibfte Valg kam site ind, new- 

lig Pastor Vierte, Kammerherte Bat- 
.net, Gaarbejer Randlev og Socialde- 
motraten, Journalist N. C. Christen- 

3sen, Aalbokg. 

Pastot ijlhede, danst 
Præst i Amerika, et ankommen til 
Dasmatt paa en 2 Maaneders Ferke- 
rejse. Han opholter sig for Tiden 
paa Vesilysien. 

En Wen-fasten En ftot Bau- 
tasten, tet et bestemt til at rejfes paa 
Bisiop Leunbachs Grad paa Traneler 
Kitkegaatsd paa Langeland, staat i 

Folge ,,Lsll.:Falst. Sttd.« fcetdig hos 
Billedhugger H. C. Jensen i Nle- 
bing. Stenen er belastet af Stiftets 
Prceste:. 

UvejtiJnlland. Forleden 
pliat Drcq i F. Je R. et heftigt 
llvejr ben over Llaiborg: Egnen. J 
Eiter-Halm nekbmndte et Has, il 
Nasen-Halm Udbvgningetne til en» 

Bearb cg i Liter-Hjermitslev et Hut-J 
Tom plge af Lynnedslag· 

Ttæbt under en Bronpgle 
Fctled en Aften er der Pan ten falte( 
Bro red Aal borg beendet en Ulnttex 
rer bck toftet et Mennefte Livet. 

Brobetjent Lautabat, en Mond paa 

ncgle og halvijetvå Aar, hat-de san-.-l 
men med et Poe Mænd vætet i Fand 
med at spinge Btoen i til Toget, ogs 
Da Besen var lutlet, siulbe den svære 
;llegle, der bektcur of en Jernftanql 
Das ccer 100 P 
L. enttere temrneliq haath til, Nsa l 

leri qit les-, L. falbt, eg ten tunJe 
leegle fxlkst lige pas Inn-Z- ««Br1n«ttciiie,l 
re: tnufteå Bed : alket mcd Eli- 
ne ne blev Bathvek et ngssa 
tnuft. 

LEgetneAlfted og Weitergaatb, ke-. 

klev kentekse, tonitaterede, at Dis-Den 
par indtraadt. ! 

VII en Vogn transpotteredes Li- 
net tereitet til Hjemmet, book L.; 
bce etse samtnen med sin garnle, bl inde 

use-H tin Dotter, der er Ente, Vg; 
ennes Bern. 

Te to Ente-: er nu ndelultende ben- 
visc til Bornenes Hjckxp for at leves 

! 
i 

P
f 

P
-.

 

Fira Sondaggstolem Ma- 
rias: »Ist-tm nu veD jeg, hvorfor 
De i Sommer scrbpd mig at plyndte 
Fugletedetne.« 

Fet. Olfen Csom hat faaet ny Ei- 
teeaarshat): »Motive menet du, 
lille Matius?« « 

Marius ssom beundrende stirret 
paa FrotenensHat): »Fordi De anste- 
de, at Fuglene ftulde blive stote not 
til, at De tunbe have dem paa Deus 
Hat-« 

Mord paa Falster. J 
Lan-höhnen Bjørun en halv Mil fra 
Nylsbing, hat fotleden Eftermiddag 
den 72-aarige Husmanv P. Jensen 
dræbt sin Kone, medens hun sov. 
Denk-et er antagelig for-net i et An- 
fald af Sindsforvirring. Monden 
hat tibligete vætet stecktt forfalden til 
Drit· 

J Fuchs-set fortlarede Drabsmam 
den, at hatt fsrft hat-de slaaet Nonen 
med et Mangletræ i Banden, til hun 
W, pg bereitet tilfsjet hende flete 
Saat mev en Use og en Knie samt 
studettevet hcndes Moder- 

W Its-i I seen Uns et 

W-— UWJ ist Its-III 

FTød af Brandsaat. Etfter 
Afilutningen af Præliminætetsamen 

jpaa Dotiestolen i Kolding for ca. 14 

TDage siden var de unge Pigek, der 

thavde bestaaet Etsamen, samlede til 
en Festlighed. Ved Afbmndingen af 
naaet Rødvin stete da den Ulylle, at 
ker git Jld i Fristen Mimi Vetts 

Haar. Den unge Pige blev meget for- 
brændt og bragtes til Sygehuset, hvvt 
hun i Folge »Konv. Folleblad" nu et 

afqaaet ved Dpden 

) 
i En BufteaiHs. Mai Kon- 

jg e n. Til Kong Kkiftian den Nim- 
des 40- Aats Regeringsjubilæum ag- 
ter Ptasidiet for det tongelige Land- 

hugholdningsselstab af »Natd1ylland« 
ji Sælftabcts Festsal at lade opstille 
sen Matmotbuste af Kongen til Minde 
;om, at Majeftæten til samme Tid hat 
Ivcetet dets Protelter ligeledes i 40 

»Aut. Busten, der antages at ville 
stofte mellem 2000 og 8000 Kr» blivet 
mobelleret af Professor Bissen. 

»Brislinget i Bestethavet. 
Helt oppe i Havstokten ved Harbostes 
tyften staat i disse Dage valdige Sti- 
mer af Brislinger eller Silb, spm 
man taldet dem det. Mcengden et 

faa enorm, at Vandet et helt gün- 
sende as be smaa IM. Naar man 

gaar ud vaa Heft-erne, tan man fange 
dem blot ved at taste en Spand ud og 
hale den i Land. Der er taget en 

stot Mengae af dem i Baad. 

Dei state Pengetyveki i 
G uldborg, ved hvillet, som det 

erindkes, et Pengebtev med 10,200 
Kr. forsvanvt af Kreatuthandlet H. 
Nielses Pengesiab, er endnu uoptlaret. 

Der et imidlertid til Sagen-Z Op- 
llating nedsat en Kommission, be- 

staaende af Fuldmægtig has Strasse- 
dommeren paa Freverilsbetg, Schw- 
det, med BatonKnuth som Schickt-; 
den er levsaget as 2 Opdagelseåbe- 
tjente fra Kobenhavm ankommen til 

Gerningsstedet. 

Kobenhavng PrasteLEF 
rer ten ny »Gejftlig Stat« sindes der 

iksbenhavn og paa erderitgberig 
ialt 109 Ptcefter, fotuden de gamle 
rensionerere Præstek paa Ftedetilsz 
berg. 

Vi leoer i Ztatistilens 
T i d. Det lcm maasle interessere 
mange as voee Lckseke at faa at vide, 
hvad de 480 Mennesiet, der deltog i 

»Bei 7. nordisle Studentermøde«i 
Sor- har formten Dei et ille saa 
ganfle lidt, som man vil se. 

Tcr et fortceret 9000 Æg, 600 Ph. 
Impr. 300 Ph. Stinle, 400 Pd. Oft, 
6 Eisen 3600 Ph. Red, 120 Pd. 
Rullepelfe, Nil-O Bd. Rodspwitet, 10 

Pd. Kasse pr. Tag, 8 Po. The Ve. 

Dag. 3250 Voller Mæll, 50 Ph. 
Malaroni ng 120 Po. hugget Suller. 

Der bleo beugt 11,000 ServietteL 

En Kirletnv. En tyfl Fytbsi 
det, Der var anholdt for Tyveri, hat 
tilslaael, at han hat begoaet Kitte- 
tyverierne i Tudie cg Hagefted Rit- 
ler. Han bar begge Siedet opbtudt 
Bessern Udbyttet var 8 Krone-:- 

D s d s f a l d. Enkelensgxevinde C- 
L. Holstein Lebtebotg er afgaaet ved 
Deren, 93 Aar gl. Hun var fsdt 
Komtesse Lefeubte de Marpalu. 

El Jubilaeum paa den in- 
ske He de. J disfe Tage lan Læker 
K. Christensen i Hur-ein Ringlsbing 
Amt, fejte sit 25-aars Jubilæum sorn 
Forstander for den dervcetende Rola- 
destole. Af gamle Hoden-Gebet var 

der udstedt Jndbydelse til en Judi- 
læumsfest Paa Stolen i disfe Dage; 
men Festen hat desvæeee maattet af- 
lyses paa Grund af Ftu Ktiftensens 
Dem J Siedet for at samles med 

gamle Elever og Venner til en Glie- 
desfest, maatte Leerer Kristensen Let- 
dagen den 25. Juli fslge sin Husttu, 
der hat vætet ham en uvukdetlig 
Stette i hans Gerning, til Graden. 
— Det sial ogsaa bemerke-T at Later 
Existener hat store Fortienestee af 
Hedesagem han var en af dem, der 
fssst med Fotftaaelse sluttede sig til 
Dalgas, med hvem han sluttede et 
vaemt Benslalz og hviö Medaebejder 
hau var gennem 30 Aar. Jntet he- 
desogn better vel heller stskte ng 
as hedeselstabets Arber end netop 
codes-, og des er hopedlagelig Leeres 
Mkltensent Fortjenestr. Mit-i i do- 
pen By dar Leier Keine-sen fsaet 
reist en Mindest-sie fee Dahn-. « 

Sönderjylland. 
vvvvvvvvvvvvvvvsv vsvsvvv 

To danste Sprogiiniek. 
J Anledning af, at Spørgzmaalet om 

Jndførelsen as to danste Sptogtimer 
om Ugen i Folkestolen hat vmet Gen- 

stand for kahandling paa Windsti- 
fynodekne ogsaa i Aar, fremkom der i 

,.Sdb. Zig.« Fokslag om at afsiasse 
den danste Religionsundervisning og 
i Siedet derfor indfske de to danfte 
Sptogtimer. »R. O. Zig.« bifaldet 
dette, men etklckrer samtidig, at disse 
Sptogtimet itke stulde være obliga- 
torifte, men lægges uden for den te- 

gelmæssige Stoletid, medens det stil- 
ledes Fotældkene seit, om deres Born 
stulde des-ge dem eller ej. 

Dei vilde altfaa blive det famme 
fom paa Latinstolen i Haderslev. For- 
modentlig vilde Undervisningen i 

Danst saa ogsaa blive af samme Be- 
siassenhed som der ,hvot den gives 
som Undervisning i et fremmed 
Sprog og ikke bestaat af andet, end at 

Bornene ovetscetter fta Tyst til 
Danst, en Undervisning, de dansita- 
lende Born iniet leerer ded og meget 
hurtig« blivet kede af. Men det er 

siensynlig ogfaa det, der stol opnaas. 

Demningsbkud De over- 

ordzntlig heftige Regnftnl, der under- 
liden antcg en næsten stybrudlignende 
Kaki-steh hat pdelagt Jetnbanedcemi 
ningen ved Laasled i den nordlige 
Udkant as Gram Stov og bortsiyllet 
Sandet i den Grad, atheedslen paa 
StkætningenGtam—Rsvding maatte, 
indftilles forleden Eftermiddag. TOJ 
get, der antommer til Rødding ca. 

Kl. sz var det sidste, der tom igen- 
nem. Det afgit fka deding til plan- 

Hmcessig Tit-. en Time fenere, ca. Kl. 
4z, men da det naaede ned til Gram 
Skov var Dæmningsbtuddet stet, og 
Toget maaite tote iilbage til Rod- 
ding 

Der blev faa sitaks taget Assære og 
telefonetet efter Hjcelpemastiner og 

»Mandstab. 

3 J Forhør. En Dommer fra 
sLandretten i Flensbcrg antom for- 
tixie Tirgdag til Zickrbæk og tog ind 

hos Gaftgiver H. Begn. Op ad Da- 
gen sit man at oide, at han var kom- 
men for at aiholde Forli-r over Pa- 
ftor Jacohsen, tidligere Banlhestnrer 
Lag-sen og flere. Breiten fordertes 
i flere Timer, Lassen ligeledes. Man 

lev itle fcerdig om Tirsdagem saa 

Rath-tret fortfattes nceste Dag. Man 
faa Amtstjeneren tote med en Brille- 
bør, belcksset rned Boger fra den tnsle 
Banl, op i Degns Geriiaivergaard, 
saa det sluttes deraf. at Forhøtet iscer 
drejer sig orn Bantens Fortid. 

Forpagtning. Den i Som- 
mer i Grambh nyopførte Mond-Tem- 
vlar Lage, hvori der tillige slal drives 
Afholdsbevcertning, ncetmer sig nn 

sin Fuldendelse og ital med Udstnrelfe 
on ret hele have kostet henved 10,000 
Mi. Sorn Bari er antaget Streb- 
derniester Frederil Christenfen as 
Brendstruv, der i aarlig For-payi- 
ningsasgin nat spare 4 pCt. as Brig-« 
gelapitalen. Lvettagelfen hier i sprite 
Halvdel af August, naar Bygningens 

let helt farbig. ; 
i 

Ulyltestilfctldr. Forleden 
Forrniddag, rnens Gaardejer H. Juljll i Stovlund flog Gras med Mastinen 
i Engen, lom han saa uheldig afsted 
at faa den cne Fod meget slemt incr- 
stet i Mastinen ded, at han, da Engen 
var for blød for Hestene, sprang afl 
Masiinen til den forth-te Side og sit( 
Foden i Knivenr. Dottor Johansenl 
anlagde Forbinding, men bevrdredei 
den tilsladelomne saa hurtig sont mu-! 
ligt lprt til Sygehuset i Haderslevp 

Landbruget. Det er alt ein-J 
det end hehageligt at være Leindrncmdi 
i Slesvig i denne Regntid. Hverl 
Morgen betragter han himlen med; 
forhaabningsfulde Blitte og tcrnter:.I 
»Man det ftulde give heldigt Vejr i 
Dag for Hsbjergningen?« ( ! Der ligger hundreder ai Dematl 
paa Staat cg venter paa at lunne riJ 
ves,og den eneDag gaar,og den andens 
tomrnet med Negnveir. saa det begyns 
der at se daarltgt ud for Hsetz der 
taber Dag for Dag ved at heultgge 
i denne Tilstand 

Paa Roemarten gst Baden Todt, 
og her staat alt keck-ist Nagen staat 
alle Begne gebt, dog er Sommers-ot- 
net mange Siedet fuldt af Uttudtk 
da spie-am var for spldt, hemme- 

—- 
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Undet Anlald af Hjctiespqglpm 

Hunde Udfcnde ql at vcre d d- 

Dr. Miit-? Heini Eure hjclp og 
hell-reden 

,·Jt,i nasrn mai Belssltliglud vtd at fis-, at Dr. 

Iluercnaktcureer all. des-d msn san snllk detat 

vere. Im In al Hiekikqudomi Il- slak u liade 

httka nimm loklkkllueMidltr. wen instit ji« Its-ehe 

tr. Alles Heim Cur-, saudi jeq ingen Bindi-nig- 
Jeq bavdt hopevviM og met at have seinet, hvpk 

anbetend «Pain Bill-« vak. lenkte keg. at mulifl Den-s 

»dem-i can-« lut de lustw- mia Im set-di- laa heixlqe 
small-, It im til Tidsr klev belt blind. Unser Wie 

Inlald las PS us ism Ists. Jeq los Medxrincn obso- 

lut eliek Augustus-sing- kq leg lan smde at im 

blkv old-les hell-reden Ieg rauher all-, der et beim-set 

med Dimeioadom til sc lag-Tr. Pilze-» Ner Decke 

Eure straft qu ilklvek dem oq gtvkr mit Siavn til 

mine Ltdelseclallek.« S. s. Lin-bu- Vlilmlon, Reh-. 

»Im antrieb- istst Mist-ne clcszerlesvagbesic «- 

nkaskeUM. J et Avettiolunent i el Sivux cito 

Vlad bessrer en Island sine Hemmt-mer« der var ql 

lau-me Icilomminr. Jeg lslte til Tiber cmhkd i 

bis-im m min Sliildet lqmt en umg- loælende For-s 
nimmt-li- i Daiietn Moll-ev as pitiomlk banget-. qu 
dlev vlrkelm bange lot min Tilliaad os lebte lels 

Its-sitt ol cr. Nil-c Dem-i cum Eiter Musen ai 

den lsklie Music hat ieq stetig merkt beleckt-et med de 

qui-tm uvehogelige Saat-komm oq nu et sog tan oq 
Inla- mln deidredclse lot vskiz.« Lin-is Linse-ist« 
sahn. S c- 

Iseslpolrkkre leis-r og qakanteter ders- lsklie Flusse 
old-JEAN Leutmidlen Stil-) elm in Vsq km 

Hinsisilet oq dierteiquommr. Apk Ile: Tr. Miit-« 

Medic-l co» Eillmh sind. 

des de unge Kotnfpiter i Balsam og 
Uirudiet sit Overmagten. 

Engene et paa faa Undtagelset nckr 

meget govt groede, saa Udbyttet of 
Høavlen ventelig bliver got-U Kat- 
tofletne er paa Grund af det lolde 

Foraak lidt tilbage i Basiser 

MistænkeligL Fcr nagle 
Dage siden udbrød der Jld i en Lade, 
iilhøtende Gaardejer Have i Bxabckl, 
og i lokt Tid var den ncdbtcendt. 
Man var i Folge «.S G.« ille klar 

over, hvorledes Jlden kunde vcere ov- 

fiaael, da den fremlom i en Tel as 
Laden, hvor ket tun gemteg gammelt 
Halm. Eftet al Sandsynlighed er 

Jlden paasat. En Omstændigdeb, der 
taler dersot, ek, at Porlen til Laden, 
der ellets holdes luliet, Paa Den Tag, 
Jlden udbt-d, fandtes aabm 

V a a d e s l u d. Fortige Sondag 
siete der et singt Uheld i Erejrlm 
Slagm Kiets Kone vilde viie en unq 

Pige, hvokledes en Heft blev fluvi, oq 

figiede eftek hende, men Bessers Var 

desvætre ladt, saa Studret traf Pi- 
gen i Mund-n, hvotved site Tænckr 
faldt ud, cg Haglene gil ud gennem 
Rinden. Der et ellers ingen rinere 

Fate for Pigen. 

U smsssvch vom on bloss- ho«vk.««1p(;- i» 
Iduo III-od. dankt-M u its sk du« Qui-Lo- l( 
cum-Es- sosa ts- hswtodo « 

IIWIEIJ US DRESUTMCL 
Iln Wo II- bmsoi i sit-um« us km-: »- 
dennka Dort-s Tut-tm- sksl Js« under-«- cum-- 

U Uss ist« npklssusko Ins-Ins 
MOKcKs ØREKLINIK, 

tu Uhtss sit-« III-W IOI lö- 

Jes lia- havt sales-um« M at he- 
mmt Deus »Ma- Dmasht Cis-s 
ans Ivuluy Inland-· es sei ji«- 
vir mit at Hut-, at les alt-II hat 
sit-It nqm Antonius-h iu- hu 
IIka haust fu« sur III-m- Jes qu- 
desitek tm vaa sei hiermism m 
alle Ihrs-plut- 

I. s. semin- ct. Louis, Id. 

Skge wenn-m- ell» Osns but-de suec-s 
tm sue paart-g End-. Hm me Fest m 
»me- at vae velvreoeve ved at sptfe 
Mad. Rmk Krrannek eilet cmtckkk « 
Inge, bsk kse qives Mel-feinen Bat We i 
dem nur«-se Im, iom feig-i under 
Navn as »Er-us Jovis-A Lad Judvoldene 
wmmez H Narren nimmt-es til Melissu- 
tsev, m anet sit blt inst, bot· set tun 
Innre-. ««black kannst Melusine fok 
muntrer vq Tinktur uvtsmwt sinds-ol- 
dene og tilssvnoek den fljve Leser. km 
fix-em- afle uchsoqdqmme, bvis den wes 
»m. msb en 25 Cum Rande »Amt« 
Beinah-« Ins-q- oq Merktctmeviktm oq den 
os( entom Vriien sinnt-Mk beste vitqk 
beide beme- Nxsr givek meke Melk, Spuk 
mqget Its-sc pas fla. Da dsas ccgqek fle» 
Æq. Terms Meoiem ital-et soc atmet 

Molc-it tut-;i es Ists-n prm malt-» qi den 
ann mu se Ide. «b 
handelsmaadem 

« m »mo- ou 

Det KobDanfke 
couinlat 

M tin-co- nat Ist-u Izu-. 
usw-Wis- aus«-« 


