
Danmarh. 
Rigsdagens Aabning. 

(Eftet »Dagbladet«.) 

J Frederitstitken 
Kl. 11 i Gaar Formiddaas (5. 

Ott.) samledeg en stor Tel af Mias- 
dagens Mebienuner og saintliae Mi- 

niftte i Marmortitten, hvis Sideno- 
le, der var aabne for alle, var tast 

besatte. Ministrene, der alle var i 

Uniform og bar Dereg danfte Le- 

densdekorationer, havde PladH i den 

forreste Stol til venftre for Midteri 

Zangen 
Eftiet Jndgangsbønnen ca Sal- 

men »Hil dig Zielser ca Forfoner« 
talte Paitor Schact fra Helliaaandg- 
tirken over del i Paulus Eolosenser: 
btev Z. Rap. udtalre Ord: ,,Al1, 
hvad J foretager ever, det aøre af 
Hiertet fom forsjekremikke for Men- 

nefkene«. Der stal viere Zandbed i 

alt, hvad di agr, noaet, fom blirer 

ganste iøjnefaldende i visfe Stillin 
gek, som til Ets. Prcefiens og Leere- 
rens. Alligevel galter Det i alle 

Stillinger, at en god Tjener fkal ge- 
t: sin Gerning af Hjertet. Alle, der 

hat prøoet at have en Efeu-en vil ha- 
ve følt Vette. Og paa Den and-In Si: 
de vil den Tjener, Der bandler saa, 
i Kraft af sin Nidkærhed ogfaa blive 
den dngtigste. 

Dette er bar aanste færlig Ils- 
rinte til Vor demokratiste Tit-. Liz- 
hedstanlen er jo i en Demokratift TiD 
fremheritente, og den stemmer jo 
godt med Kristentroen. J itte-trisnie 
Lande er Liahedktanten ogsaa frem- 
rned. Lighedstanken ian imidlertiJ 

opfattes paa to Maader, dels paa 
kenne: Nu ital vi alle være Herrek, 
og det giver tun Ufred cg Kamp: ca 
del-S paa den: Nu skal vi alle Være 

Tjenere. Te to Opfattelfer kamt-er 
overalt mod hinanden, ca et Foltö 
Lykke vil bero paa, hvilten af 
dem der seiten Den forste vil spie 
til Forbandelse, den sidste iil Bel- 
signelse. 

GUD give os alle Naade til at aøre 
vor Gerning af Hiertet. Gud aioe 
everRigsdagsmaend og ever Ministre 
fcerlig den Naade, thi eders Gerning 
kan blive til stor Gavn, men kan vg- 
saa blive til ftor Former-. Oa naak 

i Fremtiden under eders Gerning det 
gamle Mennesie vil have ever til at 
gøre bet smaalige og lave, Gud give, 
at J da maa høre det manende Ord: 
»Alt, hvad J foretage eder, det ga- 
re af Hiertet som for Herren, itte 
for Mennesiene«. Deriil velsigne du 
os, Herstel« 

Gudstjenesten fluttede bereitet 
med Affyngelsen af »Du Heere 
Krist«. 

J Foltethingssalen. 
Fra Hirten begab Rigsdagsmæm 

dene sig til Rigsdagsbygningen,hvor 
den ofsicielle Aabning af Rigsdagen 
stulde sinde Sted Kl. 12 i Foltethin- 
gets Sal. 

Rundt omkring i Salen var der 
stillet Stole til Landsthingets Med- 
lemmet, og paa Pladsen under Kon- 
gelogen var reift en lav Tributle, 
hvorspaa Ministrene, der samleve 
ttaadte ind t Salen,opstillede sig mei- 

Ikonfeilspræsident Deuntzer i Mid- 
ten. 

Konseilsptcesidenten oplæste nu 

det kongelige aabne Brev om Rig5- 
dagens Sammentmden. Saa sncirt 
Oplæsningen hat sluttet, ndbtagte 
Herredssogev Krabbe et af nifoldige 
Hurraraab hilft »Kongen og Grund- 
loven« lede, hvoreftet Aabningshsj- 
ttdeligheden sluttede med Anteils- 
præsideutens Opfordring til Thin- 

sgene om at konstituete sig. 
vatefter Rigsdagömcendene speis- 

te sig i Bygntngen for at afvente 
Tab-ringen as det fsrfte Mode 
HI. 15.- 

Thingentö Müder. 

Landsthinget. 
Under Ledelse af Thingets ældste 

tilftedeværende Medium VII-Cursum 
sen, der bistodeö af SprensewEgaa 
kg Ihrr-by som Sektetærer form-— 
ges Balg«af Fokmænd. Valgt blev 

H. R, Hausen med 35 Stemmer, me- 

tens 25 Stemmer faldt paa Massen. 
h. NHansen overtog der-pac: For- 

manvipladsem Han talkede for 
Mist pg bnd Thinget ststte ham 

ideune Samling. 
J- Bi stund vslgtes 

l 

Stemmer, mebens 30 Siemmefedler 
var bIanke; til anden Viceformand 
valgtes Steffensen med 31 Stem- 
mer. medens 28 Stemmefedler Var 

blanke. il 
Endelig valgtes til Sekretæree 

Gundesen, Nordby, Pügh og Spren- 
sen-Egaa. 

Formandem Efier at Thinget 
saaledes er tonstitueret. ncevner jeg, 
at siden dort sidste Mode er Medlem 
af Thinget, Højeftereissagfører Oc- 
tasvius Haner afgaaet ved Dødein 
Hans offentlige Gerning er uden for 
denne Sal bleven omtalt med megen 
Anserlendelsr. Ogsaa vi vil mindess 
ham fom den elstværdige Kollega, en 

arbejdfom og dygtig Mund i vore 

Udvalg, en bygtig og utrcettelig Tr- 
ler i note Moder. 

Videre gav Formanden Meddelel: 
se om, at Prinsesfe Maud var neg- 

lommet med en Son, om Udncevnel- 
se of dei ny longevalgte Mehlem og 
cm Valget af sto ny Medleinmer i 

København. Udnævnelsen vil blive 

vrergivet Valgbrevsudvilget til Geri- 

nemfyn, medens de to nyvalgie Med- 
leinmeks Valgbreve overgives det til 

Provelfe. 

Folkethingei. 
Under Letelse as txt celdfie til: 

ftedevækenlte Medlem, Herredsfogcd 
Krabbe og mev Jenseit-Im og Kvift 
som Setretceter foteiogeå Valg cis 

Fotmand. 
Trier valgtes med 81 Stemmer. 

10 Stsemmesedler var blanke. 
Eiter at Trier havde taltet for 

den Tillid, der ved Valgei var vin 
hom, sited man til Ban as Bieder- 
mænd. Til sprfte Vicefotmand vol-g- 
tes Krabbe med366 Summen 22 

Stemmesedler var blanke, 2 sprenke- 
Til unten Viceformand valgtes med 

63 Stemmer A. Thomer, 21 Stem- 
mesedlet var blanke. 

Til Setretæret valgies uden Af- 
fiemning Kvist, S. Spanien, Chr. 
Rasmussen og Jener - Fl-. 

Smaanyt 
F r a K F. U. M. — Canv. theol. 

EilertMottensen fta Aalbkrg der c: 

bleven lnyttset til »Krisielig Ferse 
ning for unge Mænd« som anden 

Scheitel-, er nu ankommen til Kbh. J 
Tirsdags Aftes (6. Ott.) blev hcm 
inttoduceret i Foreningen af Gene- 
ralselretæt Olfett Richard. Or. 
Mortensen talte Tirsdag den 13. 
Os. i Foreningens Festset, og samme 
Akten var der Jndsamling til Mc- 
ledonierne. 

Fra Getser strives til »Pr- 
litik«:n«: 

Paa Fall-er begyneer man allere- 
De at mærte Fort-Jene Ved Gewer- 
Warnemiindtzærgm J fertige 
llge tøbte fanledez en mectlenburgst 
Heftehanoler for ncgle og trediveT·.:: 
sinde Kroner Føl i Nytøbing, ligcs 
fom Etsporten af flagtetse Kreatur-er 
til Tyfkland er i ftcert Stigm, hvil- 
let i itte ringe Grad mætles pasa 
Fipdpriferne i Nest-hing Der er i 
den Anledning Planet oppe om An- 

lægning af et ftott Etsportslagteri 
ved Gedser — et Foretagende, man 

mener, vil blive særdeles rentabelt. 

Den veftindifke Kont- 
missions —Betæntning. —- 

Til Reuters Bnreau meldes fra St. 
Thomas den Z. Oktober: J »St- 
Thomæ Tidende« udtales, at den 
vestindiske Kommissions Betæntning 
hat foraarsaget betydelig Uro i An- 
ledning af Betcentningens Fortla-; 
um forhsjet Jndferselgtolo vsa St. 
Thomas, hoiltet Zirflagsz Gewiesn- 
førelse vilde Idelægge Den. Der op- 
fotdres i Bladet t·il Afholdelfen af et 

essentligt Msde so: at protesteke mod- 
den sdelæggende Bestatninx m tel at 

sende en energist Ptoteft til Regt-rin- 
gen i Modetlandet. 

Uvejr og Oreefvsmmek 
set i Vejle. ·—- Fra Vejle med- 
deles til R. B.: Den nye Stolebygs 
ning i Asces, BrandeSogn, er blieft 
om Ratten mellemMandag og Sies- 
dag (6. Om 

Som Felge af Oveesvsmmelse og 
heftige Regnflyl er der stet et betri- 
veligt Demntngzbtud paa Beile - 

Give - Lunens Linie t Geejsdalem 
Mars-nieset fra Beile kunde tun 
need stot Ipeggtighed site over det 

fnrltge Steh-, Widdagitpset maatte 
M Siedet- Hi Wiss-seen- 

s 

med et paa den anden Side ftaaende 
Zog. 

Lonningetne for Les- 
tetne ved Statsfemina- 
tietne· — Et afKultustninifteten 
ftemfnt Lovfotslag gaat ud paa, at 
Tallet af fast anfatte Lætete ved 

Stntsseminatietne fothsjes fta 4 Lil 

ö. idet man enstet at tunne give 
Læteten i Gymnastil (med Sløjd kg 
Sundhedslasm faftAnfættelse i not- 

tnetet Lætetplads. Ved den bestan- 
ende Lov et dct fot Lætetne fastsat 
en Begnndelleslon paa 1800 Kr. 
aatlig og Stigninget hvett ttedie 
Aat med 200 Kr. aatlig indtil 3000 
Kr. Der foteflaas ntt en Fothøjelse 
nf Maximumglønnen til 8600 Kr. 

Jmed to tteaatige Stigninget paa ZUO 
RI. hock, idet samtidig Stigningetne 
Tindtil Zusde Kr. notmetes saaledes 
sotn for Adjunttct med tte tteaatige 

Stigningct paa 200 Kr. indtil 2400 

Kr» og to treaatige Stigninget paxt 
300 Kr» i Stedet ftt som nu setz 
ttenatige Stigninget paa 200 Kr. 

Fta England antom fotleden Dag en 

Heft — en Pont) —- af gansle used- 
Vanlig Lidenlteo til Esbjetg. He- 
ften det var nnbtaqt i en Ttemmes 
lasse-, vnt af Stortelfe sont en mel-: 

lemstot Hund. En Mond vilde uden 
stott Befoast tunne løfte baade Kasse 
og Heft. Noget smutt Dyt var det 

just ittez den var nemlig saa land- 
ren sotn en btun Bjøtn, der et i 

Fasto me: at ftifte Pels. 

Blodigt Overfald If 
Ktnbfkntter. Da Slovfoged 
Heilmanm Bologgatd, fotleden tm 

cyliende, bleo hnn ifølge ,,Loll.-Falfi. 
Stiftgt.« lidt udenfot Vceggetløfe 
ovetfalden as tte Fltnbftyttet, stm 
HI. Heil-neun tidligate havde haft 
en Kontrovetg med. De tte Ktpspx 
flyttet laa og oppebiede Ht. Heil- 
mann, fom de, itet han tøtte fotbi, 
nao et stætlt Slag i Baghovedet meo 

et Egespit. Til alt Held fot ham var 

ret noget møttt, saa Slaget vat føtt 
usitlett. Han faldt af Cytlen men 

kund-e dcg Vætge sig mod de tte 
Voldsmcend med Kolben af sit Ge- 
rcet, og da han nogenlunde oat koni- 
men til sig selv efter Slaget, lnttedes 
det hatn at bibtinge de to af Wollt-J- 
tnændene saa eftetttyttelige Slag, est 
alle tte fotettat at flygte. De et 

meldte til Politiet, det hat et goot 
Signalement af dem. 

En Heft i Lommeformnt 

Et ejendomtneligt Lytt- 
nedslag. Ftedag den 2. Ottobet 
flog et Lyn ned i Sibbetfund i en 

Tsjsnot af Staalttaad, hvis ene 

Ende nat faftgjott til en PæL den 
anden Ende til et Has, tilhotenoe 
Mater Mahlen Lyuet fulgte Trac- 
den hen til huset, deteftet en ellet 
anden lebende Bestanddel ind i Hu- 
fet, hvoe det faa havnede i Hovedet 
paa Mater Mader, det fad i Stuen. 
Hatt faldt bedsvet otn, og hans Til- 
stand er ifslge «Aalbotg Amtst.« be- 
trenkelig. 

Er det Lotterispil? «-— 

Fra Hofs:steret. Hojesteret te- 
stæftigede sig i sit Mode den 7. ItOft- 
tobset med en modetne Retlamesag. 

Jndehaveren af Strsmmens Ko- 
lonialhcmdel i Randers, S. J. Jo- 
sephsen, avertekede i Januar Maa- 
ned d. A., at hast en beste-It Dass 
Pan sin Dift fremlagde 200 Pd. Kasse 
afvefet i z Bunds Pastet, og at der 
i en Del af Patletne var indlagt 
forsiellige Bei-b fra 1 til 5 Kr. 
,,Kvaliteten er den samme. Prier 
1 Kr· pr· Pund.« Dette Avertisfe- 
ment generede øjensynlig andre hand- 
lende i Randeksx thi i et Antal af 6 
hensvendte de sig til Politimesteren 
med Forespørgsel om, hvorvidt cn 

saadan Forretningsmaade er tillade- 
lig. Politimesteren gteb strats ind 
og iatte Josepher under Tiltale, 
hvoreftet han dsmte ham til en Bøde 
af 20 Kr. Vibotg Ovetret satte der- 
tmod Straffen til en Bsde af 200 
Kr. 

Denne sidste Dom paastod Hr. Sa- 
lomon fom bestittet Attot stadfoestet, 
medenö He. Bagger som- Defensor 
procedetede til Frist-welk Som en 

væsentlig Jntwending mod- den Be- 
teagtning, at der her var Tale om 

Lottetispil, fremhævede han, at der 
tutet var at tade, enhver sit det halt-e 
Pund Kasse, hatt Matte. 

Jst-sta- ital-iustiti-v imidcmiv 

Is, Ists-« s 

Sönderjylland i 
Forbudt Oplæening. 

Zorn meddelt iKundgørelser havoe 
Professorinbe Carit Etlar og Jn- 
ftruttør Neergaaro af Kobenhavn 
indbudt til et offentligt Mode i For- 
sanilingghnset i »Frej« ved Krifti- 
ansfelt. Avganggsprisen var sat til 
50 Pg. 

Til den fastsatte Tid var der fra 
anftrup og Omegn mødt henveo 
lLU Koinder og Mcend for at here 
Oplassning af en i den danste Lite- 
ratur saa tendt Dame sont Profes- 
sorinnen, Der har strevet under Meer- 
tet ,,6art". Men fom scedvanlig blev 
der lagt Forhindringer i Vejen cef 
den betendte Amthorstanter Valen- 
tiner, der havde tilstillet Professor- 
inoen folgende Sttivelse, som her 
gengives i danst Overscettelse: 

»anstrup, den 1. Oktober 1902. 

Hetved nieddeler jeg Dem, at Til: 
ladelfen til at afholke Foredrag i 

,,«Eelftabelig Forening for Tyrstrup 
on Omegn«s Foreningshus ,,Frej« i 
anstruo ikte tan tillades, da en san- 
Lan vilbe tendemcrtteg sont Politist, 
i hoilten Koinder itte tør deltage. 

Amtsforstanderem 
Valentiner. 

Til Fru A. (k. Essai-, 
Adr. .Vr. Tandlcege Lassen. 

i Haderslev.« 
Efter at haoe faaet dette Brev hea- 

rendte Fru Carit Etlar sia til He. 
Vase-rinnen som bog optetholbi sit 
Forbukn 

Borgmesteren i Firistiansfelt, HI. 
Merian, tillod imidlertid Fru Carit 
Etlar, at Liplaksningen maatte sie 
paa Brødremenighedens Gckftgivers 
ganrru men Forsamlinaen mente, at 
nanr en fna usiyldig 11nderholdnin.i 
itte tunde tillabes i »Frej«, dens eget 
Has, var der innen Anledning til at 

fege hen paa den tyfte Gasstgivers 
gaard om Husly der. De mandliqe 
Telmpere i Mel-set forbteo Paa»Ftej« 
og underhoth fig« sont te bebst tun- 

de, mer-Ins Dametne søgte over i t 

Privat Hieni, til Entefru Juhl, sont 
her lige ded, hvor Jndbyderne san 
lceste np for dem, og alle var begeist- 
rebe over den udmærteke 11noerholo- 
ning. Der oplaeftes bl. andet Carit 
Etlars sidste Fortællinxi, noget of 
Gengehøvbingen »Hvad Futter ger, 
er altid det rigtige«, og lignenrel 
nstyldige Ting. 

Oplaesningen varede en god Time-,l 
hvorpaa Professorinden og Instruk- 
tøren, der har lcest op flete Steder 
sydpaa og havbe en Anbefaling fea 
en tysi Stormand, forlod Kristians- 
felt eftet at have udtalt detes For- 
bavselse over den Behandling, :e 

havde nydt i Nordslesoig. 
H 

Udvisning i BIgesloni 
Hos Gaardejer Wiborg spaa Boge- 

.siovgaard blev forleden to Karle fra 
Kongeriget, sont var antagne for It 

hjælpe til i Hsfttravlheden, udviste 
as Amtsforstanderen. Det var hlevet 
angivet af en Karl ved Navn Lav- 
tids Grsndahh som tjente paa Guar- 
den. Angiveren hat naturligvis 
sttats faaet sin Afsied af sin Dus- 
bonde. 

VI sten. Pan Sirnmersted-Eg- 
nen er »Dosten tilendebragt, og mev 

Hensyn til Kvantitet og Konlitet tun 
man vist not viere tilfreds, tun den« 
sont ille lunde afvente det gobe Beit- 
lig, hat nceppe faaet det faa godt 
bjerget. 

Als-on THE 

ATKIIISWACON 
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The I. I. Deus-sc In Is» 
07 Libecm Streck,W1nonc,Mi-us. 

Smaabanen. Sendags 
(27. Sept.) var Direktor Kuhrt paa 
Simmersted-Egnen for at se paa den 

.Retnin·a, den nye Smaabane flal 
have; men dette er ille saa let esi 

jSag, da der er mange Veje at gaa, 

sog enhver vil helst have Stationen 
lfaa ncer ved sin Der fotn muligi. 
IDer er bleven opstillet to Linier, og 
’Konununeraadet hat befluttet at tage 
Hensvn til hele Kommunen og lade 
den afstenune om Linierne. 

l En rast, gammel Konr. 

lMittelsdag fylbte Enlen Ellen Ma- 
lrie Knat, Simmersted, sit 75. Aar. 
Hitn har i over 80 Aar gaaet som 
Flagetone for Bager Ohlsen i Mang- 

Istrup, tillige hat hun hrer Torvedag 
Hi samme Aarraetle gaaet Ærinder til 

:Haderslev. Og endnu er hun san 
statt at hun hver Dag uden at blive 
lttæt lan gaa til Bageriet i Mang- 
lftrup og hente, hvad hun stal bruge. 
Hun niener, at for henves Slylb tan 
Smaabanen godt ttndvceres. Hnn 
har været Ente i 27 Aar, og hun har 
verret Moder til 11 Bern. Af ben- 
res store Berneflol er tun to levende, 
en Sen, der er bosiddende i Mana- 
strnp, oa en Datter i Simtnersted, 
hos hvem hun opholder sig og har 
del gott. Her lan htin Paa sine 
gamle Daae glæde sig over sine Born 
og Beweiser 

Gendarmen paa Prol- 
lu p S a a a r b e n. Gaarrejer Bier- 
tum i Rejgby holdt forleden Bryllup, 
og Vryllupsailcet fejtetes i Brud- 
gommens Hieni. 

Efter den borgerliae Vielfe fort-et- 
teoe Frimenighedspræst Jøraensezi 
af Sie-that den lirtelige, og Giloet 
fotløb i den rette Feststemntna. Hien- 
ao Klolken 7 inofandt Gendarkn 
Claufen fraslaerbcel sia i Vryllups- 
gaarden og fpnrgte eftet Lcege Bier- 
tmn, hvem han snflede at tale med. 

Bruogommens Broder er praltisei 

Lande Liege i Nebel i Norrejyllano. 
Gendakmen fit dsg ille Litgen i Ta- 
le, slønt han aentagne Gange gil ino 
i Salen. Han vendte tilbage til 
Zlækbcel mcd Ellevetoget. 

En Generalforfamlina. 
— Formanden maatte itle 
mode. ,,Nordslesvigfl Heile- rg 
Kreaturforsikringsforening«, der vg- 

lfaa hat en Del Medlemmer i oct 

lsyviige Jyllcmv, holst 29. Sept. Ec- 
’neralforfamling i Gram. Den an- 

sete Forening arbejder med en For- 
sitringsfum af ca. 6 Millioner Mk. 
og hat i Aarets Leb haft en Tilgang 
af 178 Medletnmer niev en Form- 
ringssum as 246240 Mark. En Tel 
af oisse nye Medlemmer er fra Kol- 
dings sydlige Opland, hvor der der- 

for vil blire udncevnt en met-spr- 
mand. Den hidtidige Formano, 
Gaardejer Hans Hsyer i Bastrup, »- 

tidligeke i Stint-Linden men i sin 
Ttd udvist, — genvalgtes til For- 
mand for de folgende 6 Aar. 

Han haode forgeeves andraget den 
thste Regering om at faa Lov til at 
mode i Gram og modtog fsrst Af- 
slaget i sidfte Øjebltt fsr General- 
fotsamlingen, hvor saa en anden 
maatte foteleegge Sagerne i hanö 
Sied. 

Godi leveret. En beletiiztP 
Jæger og Risselslytie i Vamdrup 
sksd forleden i Løbei af et Pat Ti- 
mers Tid 4 Haker og 10 Agekhsnpn 

Missionsfesi. Onsdag den 
7. Oktober afholdtes Missionsfesi i 
Ist-by Ritke af »Notdslesvigs evan- 

gelisl luthsekfle Missionssokening«. 
Udbytiei af Festen iilfalder For- 
eningens Mission i Titupaiy Git- 
indien), Nordslesvigs Asyl samt 
Dialonisseanstalien i Flensbotg. 

K v as g s y g e. J Gaardejek Jst- 
gen Clausens Kvægbesætning i Dier- 
næs er der udbrubt Nasselbrot 

Fem Aats Fængfel hat 
Krigötelien i Flensbotg idsmt den 
Soldat, Thomsen fta Flensborg, der 
var sysselsat som Sltivek paa Di- 
strilislommandoet het, men flygieve« 
efter ai have iilspindlet sig 1000 
Mart. Han desetterede sprst iil KI- 
benhavn, derfka til KieL Hamburg, 
igen Ziel, Mslm Lybæk og atter 
Hambotg. Alle Vegne opiraadie hatt 
som Plattenslager. han hat i alt 
narrei 17 Personet for 1300 Mi- 
fra 18. Juni, da han deferierede, til 
4. Sei-thr» da san blev anheldt i 
MLM sausen de s Ists « 

sel nedsattses han i Soldatetstandens 
2. Klasse. 

I« 

En vægtig Kartoffel. J 
en Habe, tilhøkende Entemadamnke 

Nolde, paa Klosiret i Haderslev hat 
man gravet en Kaktossel op, som vejet 
II Paul-. 

Ftn Landbrugets Om- 
taade. Fta Spndekherted strives 
til »Dybbel-Poften« den 24. Sept.: 

J Regelen er man her paa Als 

fcerdtg nied Hoffen. Selv pna de 

stote Herregaatde som Gannnelgaard 
og Vetthemine er man fcrrdig, og det 

sidst hjemtørte Korn blev det tmeftr. 
Men ogsaa fka vor Egn man det 

siges, at Stranet i Aar itte bar den 

glinsende gute Farbe fom eller3, da 

Blcest og Regn hat iumlet nied det 

faa længe, at det hat faaet en merk- 
laden Farbe-. Kernen hat seit-folge- 
lig heller itke haft godt af den megen 

Regu, men hos os blivet jo den at- 

lerstørfte Del fodtet op. Nagen gi- 
ver heldigvis ulasteligt Bind. 

J gamle Dage hed det sig gerne 
omtring hos Bsndetne, at nnar Ru- 

gen ille var faaet og Kattoflerne illi- 
var optcigne til Millelsdag, tom 

Tyendet itte til Mittelsmarled i 

Sønderborg. Detsom denne gnnile 
Udtalelse endnu sittlde have nagst 
Pan sig, vil det i Aar blive trinkt 
imellem Teltene paa Sonderborg 
Gabe. Det set tun endnu at befragte 
soni en Begyndelfe med Lægningen 
af Vintetfæden, og Kaktoflerne hnk 
endnu ch til at ærgte sig sotte i 

Jokbe da omttent ingen hat Tid til 
at tænte paa Optcigningem Det got-r 
nu nernlig los med Damvtærftning, 
og dertil et det nuvætende Vejr rec 

heldigt. 
Den i de sidste Nættek foldne 

steckte Taage got det end merk be- 

svcerligt med Hjembjergningen af ket 

sidste Korn; det er tun faa Tinter 
om Degen, at Kornnegene tan tat- 
des torke· 

Pan mange Gaarde flans Fick- 
trceet nu lus, saa poknmerste Ges, 
slesvigfte Ænder og italienste Hei-is 
gaar sirceppende. snadrende on Hut- 
tende vmlring pag Etubniatlekne 
ved Hilfe og Gaatde, —- det er en 

ten Sptogfotvirting. 

GJJ p 
Mcdfokte Gigtfmcrtcr i Hoftcrnr. 

Netvos Evæktelfc vaafulgtc. 

Tr. Milcd· Nervinc tilbachav Oel- 
breitet- 

Rm var senueliqutsks I Vustksnst «- SOI as Gun- 
smenet t « Wenn m Ihn-« starker-»F h-:-.nsin..-ik at 
et unwilin Anspid as Izu Erim-U Gisqssnewtinie nor 
fauftctrletilj1deI-, at kct var unqu k; vor mu at 
vctive niui Zisn .en. Jeg sur-Dis its-« fu«-«- Jm Lande 
to as von- brdhe Izu-irr til ut ulie nim, tua alle avekh 
rede Medic net for neune Ell-l Z« sah d. nnsn ptnwsnte 
jagt-n Linonnm sndnt km toq Tr. Mut-is Wissthranve 
Nennen-. Erl- Fiasko-l Heu-ou cum bellvrrrseL leg rk 
bsd e end xcq var i Here Um ja satt-Cl he» tu« two-m 
J-« n sc r med koua Zomvmunsth at riet vortr. Miit-s Rc komm-e Reform-, sont umqau » n seitwer 

Rad ijmskteme tut denkest sit 1« n.1-nen » Mk 
krlm Unheiqu ved Auqu as T-. Mist-is Linn Beut 
Bill-. Jeg beraubt-hilft Tr. Mkles MIN» til manqe 
Mnmei er.« — FrevMenecc, Medium S. T« 

»Im b m kameka af Einmi- 1 Ase-m oq und-r den 
vsnktee Ehr-den msd s-» sga krm »so-« Fee-tr- c Vkv 
sie(,at1egtktckunde annbe Mk Im b We III-ladet 
en imm, com « stehe i Mahnunin Min retqe ve- 
rmutet-e mm or Leder oq Mavrsuqdom, men eqM 
Instenvindkinm instit en Vm anhefoleveckt Iles’ 
nennt Hure o Meftorative Nenn-« Je« druqle beqqe teles en Mo e at vuti Vom Ville. Jeq »or, a( m stiulc muva m vanql h lbkeret.« Mxe« FULL- 
OolHn Ni«ble4ville, Jud 

All-« pothekere fast-let on gar-Intern- den Iskste Fla- ike as DIE-sites regem-disk Sinn mer tm Ist-g am 
New-met vg hier« dysoonk Avdreosez 

« e«v«1le4’MedieetCo, EIN-am Ind. 
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UWIEU US DAESIJSMÆ 
Isa Inn-est- ssn hk I sit-must ais cui-e w 
Ist-knis- dokos Tut-l s sksl iss umsonin san-- 
is lässt gilts npklktlcs sann-s 

AMICI-US ØKEKLlNllc. 
q- wkssxk su-· usw kutsc- 

Pianoer 
·- Otgler. 
Kanpiv miq Autod- 

ningt latgivecsplyss 
umgetan ansah-Pri- 
et og etaliaqsvtls 
not-, vg man ikqt fin- 

de,at jagen hat kede 
Vetingelfekattilbynr. 
Oplys nqu de stri- 

vet bund De much 

sit-no ellus Ot el. 
ers stim- tad, 
Ulyssskmlis Ast-M 

cum-n 
W Nicosia visit« Umonst-« Its-I 

Zwesager i Danmark befirges as 
Kal. Daqu Vicessdoninh 
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