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Yanmartk 
Naar Zahle blivet Mi- 

uis ter. J Anledning af Danne1- 

sen af en ny Venstrefotening i So- 

tjktedsen holdt Finansrninister Vilh. 
Lassen den 18. Jan. et af 400 Men 

nöflek paahptt Foredrag. 
Finansministeten omtalte efter R. 

Bjt Referat den politiske Situation 

og fremhævede, at det for Nebelw- 
ne tunf gaar ud paa at vise, at Re- 

gekingen intet vigtigere hat paa sit 
Progkam end ijtnantslpnningerne. 
Dette Spsrgsmaal er i Sammenlig- 
ning med de ntange store Sager. 
der foreligger, en ten Bagatal og ilte 

til at lave Politik paa. Ministeten 
ksmtalte de Lovforslag, Regeringen 
davde forelagt og pegede paa, at fekv 
Iaadanne, fom man spr Sturmg- 
ningen I Venstre havde vceret enige 
sm, nu modarbejdes af det radi- 
tale Vensire og tegnes for intet. J 
Rebelleknes Mund og Blade fokelaa 
der itke andre Fotsiag af Betydninsz 
end sztnantslsnningetne. Ministe- 
ren nætede godt Hand om Udfaldet 
as Balgene til Sommer. Socialdem- 
otratiet vilde ligefom ved de nu af- 
boldte Byraadsvalg itke give Nebel- 
lcrne mete, end de felv mente at 

have Fordel af, detfor kunde Nebel- 
lerne itke vente Fremgang, og ingen, 
ikke engang Rebellerne selv, dtpmtc 
am, at de kunde komme til at danne 

Regeringem men stulde det ste, vilde 
Ministeren med Glcede satte sig pag 

Oppositionens Bank og maale Re- 
bellerne med den Alen, som de nu 

maalte Regeringen med og fortange 
af dem, at de stulde 1) gennemfsre 
den kommunale Valgtet, 2) siasse 
10—15 Millioners Nedgang i Mi- 
fitækudgifterne og Z) afstasse ellör 

tnekgte Landstinget Hvis de ikte 
lunde det, vilde han sporge dem, 
hvad det vat, de havde bildt Val- 
getne ind. Taleren stuttede med «.t 
Leve for et godt og sundt Valg tsl 
Sammet med Sejr for Venftte te- 

formpattiet. 
Foredraget modtoges med Pisaka 

Pastor Klsvcncfs i Nr) 

theologifk Foreninq. En 

betydelig Tilhøretkteds var den 20. 

Jan. om Aftenen famlet i Studen- 
inforeningens Fesifal til Past. Mas- 
vtnefs fra Notges Foredrag om 

·,Kriftendom og Kultur«· 
Paa fm ejendommelige, steckte per 

fonlige Munde vier Foredragshoi- 
deren bl. a. Kristi Lvstandelses ten- 

ttale Betvdninsx indenfur Krisierk 
dommen og udtalte, at en Kristens 
ww, der Lager denne dort, maaste 
do af siq felv. Dei Epørqgmaal vit 
de reife fig, om Jesus ikke var op 
standen — bvem var denne Mand, 
der var d-d efter at have levet dette 

merkelige Liv oq gjort denne mckgs 
ijge Jndsats i HistorienZ Paftot 
Klaveness endte med at udtale sons 
Grundprincipvet for sin Tankegangt 
Den fkie Forskning maa have sin 
Ret, vg Fokkyndelsen sial i Kirkc 
og Stole tage det op men ogsaa 
tun det, der virkelig bar Værdi for 
den teligisse Trang. 

Ektn det i det hele og store po- 

fttfve Forebrag syntes de Rammet, 
Foredtagsholdeten tilsidst anviste 

Fotkyndelfm ille gansie at falde i 

Traad med forskellige Enteltheder og 
et utvivlsomt for fncevee og ikke til- 

streellelig klare. Men eftet det iso- 
tigt lidige og gode Foredtag, som 
Izlev holdt paa rav Rokst og paa en 
—- i al sia Entelhed —- ydetft ind- 
eagmde Macht« er der meppe Tvivl 
em, at det var talt nd as Ferse-m- 
änng Wert-, da Dr. phil. E. Leb- 
Imm fra Iomnadspladsen tettede 
en vorm Tal til den notste Fore- 
dtcgsboldet. Heriil lnyttede hatt 

»wir Ord. few lau taget sont et 

W Insel for Famil-sent frem- 
tidise Bitten. Don gjotde uemlig op- 
Mom m de religisse Avva- 
ditti Mag-de Mt Wfot den 
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Jakn siærtl Rote i Astov. Om For- 
middagen var der paa Højskoch 
medt en Mcengde Depulaticnet, der 
overralte Gavet cg Adresserx i alt 
tolte Deputationernes Medlemnez 
ka. 100 Mennefker. Som Otdfører 
for en Deputation fta Sonderjydexi 
ne mødte Paftor Poulsen, Bovlund. 
Redaltor Konrad Jøraensem Kol- 

dinq var Ordfører for 1600 gantle 
nlflov leever. der sicenkede Forstans 
deren en Sum af 3500 Kr.; for 
dette Belvb sial der udføres 2 Ma- 
lerin-, det ene forestillende Sehr-dek, 
det andet et Hedelandstab. En norsk 
Adresse, assattet paa Landsmaal og 
bl. a. nndettegnet af Amtmand Ull- 

man, over-kaltes af Professor la 
Cour. En Adresse fea Astov Elever 
i Sverrig, bl. a. understrevet as 
Kultusminisier Berg, overraltes af 

Hpjsioleforslandek Begtrup, Frede 
eilst-org. Endvidere Var der Denn- 
tationer fra Foteningen af jydste 
Landboforeninget, Foteningen af 
Oøjstoler og Landbtugssloler, Oden- 
fe Valgkncnighed og mange andre. 
Med de fsrste Effekmiddagstog an- 

tom det fea Ost og Vest en stot 
Meengde Gesten 

Et Gaövækl i Brand. 
Slelstsr Acetylengasvæel beendet 
hed det den 20. Jan. Bestyteken et 

ifslge R. B. kommen alvotlig til 
Stade ved Elsplosionem han hat 
mistet Synet Paa det ene Ofe. 

Kl. 8,10 Efteetn. telegtafetes til 
R. B.: 

Acetnlengasvckrlet et nu fuldstæns 
dig nedbtcendt. Jlden er oplommct 
ved en Eksplosiom Gasvcerlet ejedes 
of et Aktiefelsiab og var fotsileet for 
ca. 13,000 Kr. Bed Beanden els- 
vlodetede en Gasbeholder, hvis ca. 

150 Pd. junge Hatte sinngedes fleke 
Hundrede Alen op i Laffen og fald«. 
ned i en Gaard ved Siden af Gas- 
verlet. 

Neste Dag, altsaa den 21. Jan» 
meddeles der videre: 

»Slagelsepoften« hat ialt med det 
nedbkændte Gasværls Bestyter, HI. 
Nielfen, der som meddelt, desvætre 
blev flemt forbmndt ved Eksplosia- 
nen. Bladet sirivet: 

Han meddelte os, at det et ha-» 
ufatteligt, hvotledes Elsplosionen 
cpftod Han stod vaa en Sige vxz 
han werter, at der bar maattet væse 

et eller andet Elsplosionssiof i Car- 
biden. Han paasiaak bestemt, at dzr 
ille hat vætet Jld i Natheden 

Ved den fskste Elsplosion sink- 
tede han gansie blindet og foktumlci 
hen imod Daten; men forinden lau 

Vom ud. fiele endnu en Elsplosion 
Han raubte om Hierw, da han illc 
lunde se, men Folk,son1 var i Nekt- 
heden. Ier stmkscagm ti! »He Sitz-U 
Heldigvis kom Sagfstet Sprenfen 
tilftede og fik Melken ledet of Bein-» 
bvorefter lmn blev ledsaget til Ler- 
gen. Hvorledes hans Tilnand er, 
tan i Øjeblilket ilke siges. For 
haabentlig beholder han sit Stin- 
men han er steckst lidende. 

Den sersie umiddelbare Virlning 
af Katastrofen er jo nu, at Byen 
maa hjcelpe sig, saa godt den lan, 
med Petroleumsbelysning. Fletc 
Siedet vil det jo nol forelsbig for- 
volde en Del Bansteligheder. 

En stot Lylke var det, at der ilke 
stete den ventede, stote Elsplosion, 
som sikkett vilde have forvoldt betri- 
delig Stude. 

Den almindelige Mening blandt 
Beboeene et, at Acetylengasvctlets 
Sage heemed man veeee ude. Der 
et meppe en Tiendedel af Bebt-erne, 
dee Instrt det sat i Viesfomhed igen 

Snestottn i solle-nd Nat- 
ten mellein Tortdag og Feedag den 
18. sg 19. Jan. hat en voldsom 
Suec-m ecfee over Mad. Tele- 
Itsls sg Zwist-tue tm 
M Here Liniet sceet afdeudtq og 
Hunden m sanetne ee bleven for- 

sn vejle telegeafekes til II. Q- 
ESaeveieet vg den M Sturm stdlie 
M hat hast en atdeles sdeleeggende 
M m Telefvnledningetnr. J 
Das fee man de specngle Stande 
W ned Idee W mds one i 
spen, en M Fuss-heller et( 
M her es m sendet 

see Ilnt telegeafeeet: Sn fee- 
W Siena need Mk Feld of 
MI- Ist i Rat cneettet sto- stade 

Zelt-es hat bin Je- 
-- es anoebindelle til 

WHA- 

J 

IRygtetne om Prins Chri- 
stians Amerkarejse. Oper- 
fcr de stadig opdullende Rygtet vm 

et af Hä. kgL Hist-. Prins Chri- 
f«ian i dette Foraar paatænkt Bcspg 
i Amerika, i hvilten Anledning de: 

endog er nedsat Komiteet blandt 
de danste Nybyggete, set »Dagbla- 
det« sig i Stand til at meddele, at 
der intet fom helft ligger til Grund 
for disse Akt-Steh .igesom et i sin 
Tid gennem en Korrespondent nd- 
tendt Jnterview med Prinsens Hof- 
chef, Kammerhetrer W.Rothe, aldtig 
hat fundet Steh. 

Missionen iKina. De 
danfte Missionceret hat for forste 
Gang eftet Ktigen haft en samlet 
Konference, ved hvillen ti Missivnæ- 
tet til Dels med huftruet, var til 
Siede, og Missionsakbeidet et efte: 
den lange Tids Uto atter lommet 
ind i en toligere Gange. 

Missionæt Lytlegaard vendet i 
nasse Maaned eftet endt Fette til- 
bage til Kinn. J April kommet eftet 
Tut Missionæt Vyss hjem med 
Orlov. 

Diftekitis - Epidemit 
Noötilde. Stiftsfysitus under- 
logte Titsdag den 16. Jan. Iorhols 
dene i Roslilde i Anledning of 
den der hetstende letetitisi og 
Statlagenöfeber - Epidemi og til- 
toadede da at hensiille til Ovets 
fundhedslommissionen at lade Dif- 
tetitls Epidemien tage under of- 
fentlig Behandling. Denne Hen- 
stilling vil eftet al Nimelighed blxve 

folgt, og det vil da isig. »Rostilde 
ngl.,, medfste tet otnfattende For- 
anstaltninger. 

Byens Sygehusfothold et jo me- 

get miterable, og fstst vil der da 
blive siasset passende Lotale, an- 

taqelig i en af Stolebygningekne, 
der indkettes ganste sotn et Hospki 
tol; bettil vil eftethaanden alle Dif- 
teritig Patienter blive overfsrm 
Alle Diftetitis Tilfelde stilles un- 

der Diftrittlckgens Kontrol. Alle 
Stolet Vil blive lultede, og alle of-« 
kentlige äfoklyftelser. Ballet, Thean 
ter, Moder o.f.v. tan fotbndes ogs 
bliver sillett ogsaa fotbudt. 

EomHedefelftabetHStov 
r id er i Vendsngfel i Stedet surl 
afdøde Ekovtider Nyholnh Dkon 
Isinnlund, hat Zelftalset ifølqe ,,Aa! ! 
borq Amtstidende« fra Nytaar 1906 
ans-at Forsttandidat A. Hornemann 

»med foreløbia Bopæl i Norkesundbn 
Or. Hornenmnn hat i 10 Am- va- 

tet Vlssisxem hisss Ztoorider Tulgns 
um Kittel-set oed Herr-im os; Laster 
ved Jedeselstabets (klevsiole. 

Etor Rad i Aposteltir 
teng Zoqcn Faa Steder i Ro- 
benbavn sindes san megen Nod surr. 
c Sideqaderne til Vettetbroaade, 
onogadr. Donnebroqsgade o. i. L-» 
hvig høje Lejetasekner hufee mange- 
Hundrede Familien der heutevet hele 
dereg Liv i ydetlig Fettigdvm J 
Aer innes endda Elendigheden at 
were færlig ftor derude i Aposteltrts 
tens Sugm og de faa Kronen der 
tom ind ved Jaleindsamlingetne, 
et foklængft forsvmtdne som Dran- 
lset i Havet. Menighedsplejenö Las 
se er tom; den hat intet at give, for 
gode Mennesser igen fylder den- 

Et vcekdigt Ort-Unge- 
fisteti i Limsjorden. Der 
hat-, sitiver »Moti- Dagblad«, i de 

sidfte Dage af fonigellge gaaet Mys- 
tet am, at twgle Stsoll i et Steh 
i Ltmfjotden melletn Livs og ngs 
sitt havde trasset pqa en Stirne af 
Brislinger faa tret, at det tned med 
at to Banden igennem. Og t Lit- 
dngs, da nogle Msine fta Nympan 
var i Arbeit-e nd for Drei-de, stsdte 
de paa en incgtig Stirne Briiktngen 
Det tygtedes hurtigt i Vyenx i ty- 
nende Furt kein Fistetne i Arbeit-h 
og fenete tom Ftsiete til fka Sal- 
ttngsund, Styngtee og lcngete botte 
fra. J Libet as Degen vct 14 Fi- 
tterbacde t Arbeite. 

Fausten var ovetvctdende. Bets- 
tingetne floh bogstaveltg talt saa 
Itcet sptn Stld i en stude, og dvek 
Gang, Ftsterne droa et Dritt var 

Gnknet prole af Jttt 
Fistene lau paa Strandbtedden. 

sptattede t lange Retter-. For et en- 

telt Dust betslte en Rettig Fisted 
handlet 1,300 Kr. Der ee kalt ble- 
ven fanget sitt i 2 Dag- tok over 

F 

De sidfte Brislinger var det næstent 
umuligt at faa folgt, og en Del ble:J 
lastet i Fjorden igen. 

Sondaaen efter var Brislinaerne 
helt forsvundne. Hvis det itle dli 
ver Frost. vil de itnidlertid drive vi 
dere bele Vinteren, og man lan ds. 
gøre lologfale Fangfterx men ind- 
træder der Frost i Forbindelfe med 
lidt Ene, tan det let beende, at 
Stimerne fryser ihjel. Der er set 
Tilfcrlde, kwor man har lunnet tote 
Tusinder af Vognlces af dsde Brig-,- 
linget dort fra Jsens Overflade. 

Et Mindesmcerle for Aa- 
r e s t r u v. »Fyens Stiftstidende« 
fleiven Der svnes i den senere Tid 
her i Odente at viere valt lidt mere 

Interesse end tidligere for at min- 
des de fretnragende Mand, sont hat 
vceret lnnttede til Bnen enten ved 

Fødfel eller Livsgerning. Man ler 
Idog nu her i Bnen Minder for H. E« 
Andersen, Thomas Kingo og snart; 
ogsna for Tietgen 

Der lunde nu i Aar oglaa værrt 
Anledning til at satte et Minde fort 
en Mand, hvis Gerning i adsiilligS 
Aar tnyttede harn til Byens itte« 
faa meaet for at mindes hanc Ger- 
ning sont Embedsmand rnen for at 
ncindes banö Betydning sont Digter, 
nemlig Aaresttup. Som lyrist Dia- 
ter indtager Aarestrup en megetl 
fremragende Plads i den danste Lit 
teratur, hvem lender saaledes ille 
bans »Nitteenoller«, »En polst Mo- 
der« og »Tidlig Skilsmisse«. 

Derfor hat BdenSaxksbing vglan 
sat en Mindetavle, for at mindes, 
at Diateren Aarestrup virtede sont 

»Da-ge der i Byen; men her i Aven- 
bvor han virlede i flere Aar som 
Stiftsfttsilus indtil stn D-d, min- 
tdes han ille paa anden Maade end 
.ved den Sten, der er optejst paa 
hang Grav paa Assistens Kirlegaar-« 
den, og sont vel ille mange lceggcr 
Meerte til. Da der netop nu i Aar 
er forløbet halvtredsindstyve Ant- 
siden dans Ded, vilde det vcere scer 
deleg passende, om der her i Bnen 
tunde vcrltes Etemning for at rejse 
hnm et Mindegmaerle paa en mere 

tremtkckdende Plads eller i det mind- 
ste at fætte en Mindetavle paa de: 
Hug, hvor hnn dsdr. 

Rvinderg Valgret m. v- 

Reprcesentanter for Kvindeforeninger 
link reitet en Anmodning til Mias- 
dagens Formænd orn at nmatte faa 
Lejliabed til over-for Rigsdagen at 

fremspre Fordringen om Kvindets 
Ltalatet oa Valqbathetx lnavel poli- 
tifl fom tomrnunai. 

Der vil i den htlnledning sinde 
Zanimenlomster Sted melletn de 14 
Iteprælentanter for Kvindeforenins 
perne og benholdgvis Foltethingsud 
valget, som behandlek Spsrgtmans 
let om Valgtredsordningen in. v» og 
Landsthingsuddalget angaaende Lot- 
forflaget om lommunale Balg. 

Begge Sammenlomster vil finde 
Sted Onsdag Formiddag den 24. 
ds. i Masdagsbhgningen 

En ny Lyöllinit Direltsr 
G. A. Hagemann hat den 18. Jan 
tom Formand for Overbestyrelsen at 
Finsens Lysinsiitut tilltrevet For- 
tnanden for Kontiteen for Zinsen- 
Monumentet med Anmodning om 

chelp af Komiteens Mtdler til Op- 
rettelse as en Lyttlinit for Vierte- 
og vtsses Nervesygdomnte. 

Zea privat Side er der alt lot-et 
saadan Ststte, og man haaber ogfaa 
at faa Stateni Hjælp deutl- 

Heftigt Uvejr. Dnsdag Af- 
ten den 17.. Januar rafede der over 

Vatdtegnen et rneget hestlgt Uvejr, 
ledssset af en stybeudltgnende Regu. 
LW stpg ifslge R. Q. ned t Jan- 
deesp M, hvvt det gis-de Kot 
Stabe uden dog at sende, og i cyl- 
Ieskslev Skale, hvor noget Zagt-set 
blev Intendi. Jlden blev dog hur- 
tigt stskket igeth 

Stint for alovlts Denk-- 
bete need karer. seh Odeuse 
M Polittret ee en. Uldhandler 
deesrasyenfoefoe ttendecansat 
have giort stg Wldtg l ulovltg Om- 
lsben ined Baker ldsrnt en Vsde til 
Herreden Politik-ist paa til-W M. 
Ondctdeee blev de Baue, han ved 
ngrtbelfen sandte- t Vestddelse af, 
toan 

Icllestudspb at Land- 
srussmasktnee Paa soe- 
WWIICM IM- 
WUU MU-» zitt- 

Til Den founeele san-see ev.- Usuth 
Kirkes Prwtekl 

» 
th de at nannte Kjrlcess l arme-L kn- 

hvem vi jkkn hat- timot svnr pag vor 

Anmoelnmg vernigsl lam- os here km 
dem Sonn-st- Inuligt. 

Tyletx Man-» 29. Jan MIL 
JArun JA(-(«ch, Plunographpr. 

Ilngdoms- og Miesionomode 
vil blive afholdt — o.n Gud vil 

fra d. 13.-——18. Februar i Bethania 
Menighed i Antilope Co., Nebr. 

Kom, Venner, og var med i disse 
Dage! J.Magnuösen, 

Menigh.s Bereit 

Drøftelfe af det paa de jydsie Land- 
bodelegeredeö Mode sidfte Efteraar 
behandlede Forflag om Feelleöindkeb 
af Landbrugsmastiner. Der var 

wsdt et ParHundrede Deltagere, der 
alle var scerlig indbudte Rein-Efeu- 
tanter for jydsie Landboforeningee 
og Mejeriforeninger. Formanden for 
def tidligere nedfatte Udvalg til 

Fremme af Sagen, Bestyrer Bach, 
Malling Landbrugssiole, aabnede 
Forbandlingerne med at anbefale 
Sagen, hvorefter hon opletste dct 

forelsbige Udkast til Love for den 
eventuelle Foeening. Forsiaget veds 

toges med nogle Ændringer, sau- 
ledes at der nu arbejdes videre pag 
Tantens Realisation ved at siasie 
Medlemmer. Senere sammentaldes 
saa en tonftituerende Generalforsam- 
sing M endelig Bedingelse af Love. 

Gudum Præstegaard -—— 

Esset den indtraadte Bakance i Gu- 
dum Præsieernbede ved Lemvig har 
Menighedsraadet befluttet at ssge 
Garn-den med Bygningee bortsolgt, 
da dens Beliggenhed i Pasioeatet er 

meget uheldig. 
Man vil lebe Ejendotn til en 

Guard, hvorpaa der san holdes et 

Par Hefte og nogle Leer, og Besitz-- 
genheden sial vcrre ved Steuer-Lem- 
vig Landevejen,noget veftfor Hirten. 

Fisleriet fra Thybkrsn 
Ranal har, ester hvad der med- 
deles ,,Krifteligt Dagblad«, i den 

forløbne Del as Aaeet, scktlig i for- 
cige Uge, givet et meget godt Udi 
lsyttr. De sogaaende Bande er 

blevne for-gebe med to sinke Motor- 
baade fra Esbjerg, nernlig »Lykkens 
Prove« og ,,Helga«, og Flotillen hat 
indbragt Fangsier fra 4000—-8000 
«l(d. Kuller pr. Baad foruden en hel 
Des Torsi. Priserne er paa Grund 
as den gode Fangst dalede til 13--- 
14 Pfu. I 

Greeuville, Mich. 

Whittina G. Nelkon dsde den lö. 
Januar fon! Fo.ge as ck Slaz ci 
Paralyses. Ha-! tot-s- Bevidsthedeu 
straks ved Sankt csg du stark-, has-s 
fit den ikke tilbage trete. »Am: et 

Vatsel for os onc at rære beredte 
paa at vandre ind i ·Tvi«aheden. 

-—--- Ja, after og atter faar vi 

Ratsler. Nu for jeg faar insendt 
orenfor nannte, hører jeg, at Mess. 
Wingers vaa Hisrnet af Stute og 
Sinith St» dode den 20. Januar at· 

Avoplerie, og hun var tun syg nogle 
faa Minutter. 

Ja, Venner, lad okz passe paa, at 

vi ikte ligner Kotigen, sotn gav sin 
Hofnar en Stot med de Ord: du stal 
beuge den, indtil du sinder en Mand, 
der er mere naragtig end du selb. 
Lidt effer blev Kongen meaet spa. 
cg Hofnaren faar Lov at komme End 
at tale med hom. Han fpsrger first- 
hvad er der i Bejen med dia? Kon 
gen svarer: na, jeg er spa, og jeg 
stal snart rejfe vokt herfra og kom- 
mer aldrig mere tilbage. Er det 
mutig, siger Hofnarem saa er du vel 

siller paa, at hvor du reiser den er 

godt at vere, da du We san totnmc 

iserfra igenT Kongen sindsede lidt og 
sparede saa langsam: Nei, det bar 
jcg da ikke tænkt videre over paa. 
Ja, saa maa du Lage min Stok igem 
siger Hofnarem for saa sior en Rat 
er jeg dog alligevel iste. 

— Jrnellem 20 og 30 af L. P. 
Jenfens Venner i Sidnen bessgte 
ham i hanö Hjem den 30. Januar. 
L. P. Jensen er gamtnel og rneget 
ioaa, tilbringer det meste as Tidesr 
i Sengetn Missionær B. Jensen, 
sorn for Tiden er iblandt os, leise 
et Kapitel af Bibelen, hvoreftee han 
opfordrede til en Samtale over Guds 
Ord. Der varede itke lange, fsr 
der da dannede sig Grupper, og 
mrsten alle havde et SpstgsmaaL 
et Svar eller et godt Vidnesbyrd at 

oflcegge til Herrens Ære. Zimme- 
ladende gladede L. V· Jensen sia 
meget over at mode iaa mange af 
hans Brsdre og Ssstre i Herren, 
hvillet san ogsaa stuttes af en Ub- 
talelfr. Da han blev spurgt, oni :-i 
trcettede ham svarede han: »Nei«, J 
nma gerne blive her M Motten 12 
i Nat Vi blev der imidlertid Mc 

tangere end til omtring Il. 4, og 
leg tror not, at der var meget fa-1, 
om nagen, der gis hjem uden at 
have de Tanter i deres Vierte, at de 

bavde haft et gcædeliat oa opbnas 
gende Msdr. 
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