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Mt Hufen III. Dewm stri- 
vet »Mm.« af 4. April bl. a.: J 
sorges Ktokten 5 hean eftck man- 

Ie Aar-s tiltagcnde Evaghed ridligci 
te Gaakdejer i Randnm Andreas- 

Tysien Haufen, en af Bosusrcgncus 
meft kcndte og bemdeltgske Person- 
licheder. 

Tysfen Hausen var født i Hochal- 
lum den 21. Juli 1834. Han Vlw 

altiaa næsten jxrsiudszstyve Aar gam- 
IneL Hans zum-ler var Mel-Z An- 

hersen Haner ug Kjerftine Ander- 

fen. Ein Zkoleundekvisning modtog 
han indtil Konfirmationen i sin 

Fideby, hvor der holdtes en Pri- 
vatlærer. Som helt lille Dreng git 
Tysfen Hausen en fort Tid i Sko- 
le hos den bekendte, eiendoumceljge 
danske Skolemand Kkiften Kold. Li- 

ge eftek Konfirmationen fik han ljdt 

Istenundervisning has Sigfred Ley, 
paa sin Bis lkgeledcs en rjendommes 
lig Persoulighed, der hat fin Del i 
det aandeligc Rot-eh som navnlig i 

tidligere Aar berjkede paa Egnen 
Lev var den Gang Skoleholder I 

Forballmu. En af de store »Ist-given- 
heder, sont maattcs gøre et dubt og 
blitzende Jud-trat paa den ungo 
Monds Eind. var Trcaarizskrtgcn og 

navnlig Landscormcn paa Bester-eg- 
nen, bot-J Lphav maa søges i Tus- 
fen Hansan cgen Hjcmftaon Tet 
var hanc on fwr Fornøjelsc at sor- 

tælle om den Tid. 
AY oventlch Vesmungcr nat usi» 

sen Hansen haft mango list-T Oh 
tes ban ind i Randmn Z- nchad 

og bar must Pforan date nie-d 
en Afbrndeslse as tkc Aar. 1870 blev 

han Medlom ai Magen-Inder Her- 
tedsraad. Kredsdagsmand i Tønder 
Amt hat hatt været i 24 Aar-. Kom- 
munesorftauder var han sra lSsiL 

indtil Edsspørgsmaalet opftod, uki 

han tog sin Affked Desuden hat imn 
i Aarenes Lob endnu haft adskilli 
se andre Tillidsbverv sum Zinttei 
krævec ftedfortrædende Civilftandip 
unbedsmævd og saa videre. 

Ætstelfr. Tot tustc Blad i Zon- 

derborg, ffriver ».«Mm of SI. 

Worts-, ærgret fig over folgende Til- 

dragelfe: 
J et Forsamlingsbus- paa Als 

stulde en koiigerisk Papst for nnlig 
holde Foredrag. Politiet fik Nys om 

det farlige Forebavende og sendtx 
en Mund af Eted fme at for-hindre 
Hrceften f at tale. 

Forsamlingen liavde imidlertid en 

Inelse om, at Myndighcdekne ikkix 
vilde taale, at Pkæfien ialte til 

Falk paa Len. Man fiilledc deriok 
en Vagtpoft uden fkor Toten. 

Da Politiets Udfending nu nasc- 

mede fig, varskoede Bei-kommende 

Fotfamlingm Pkæsten forward-K 
og en anden Mand, som var umk- 

lig, tog m« Bog og læfte noget ov 

Sau maatte Betjenten gaa mes- 
— en lang Næfe Saaledes skrivet 
det tyste Blad udtrykkeligt Zenerc 

fortfatte imidlertid Præften sit Fore- 
dkag, og trods Afbrydelsen gik For- 
hmlingen ikke glip as noget. 

Wen det tyske Blad crrgrer fig. 
htdi set ikke lykkedes Betjenteji ai 

streitet-e den farlige Priest, som for 

Jede-eilig hat holdt et kristelikji 
Mag for preussiste Bot-gere. 

Som sagt: Kilben til ovenstaacns 
se er det tyske Blad i Studerborg. 

Ist-Osaka Aal-entom l. April. 
Mstoriet i Kiel bar ifl. »Nim- 
dql« indledet en Difciplinæe Unber- 
Iqelse mod Sognepræsten i Hele- 
ijh Past. P. Anderseiy imod hvem 
III, fide- hqu hckx for La. 2 Aar si- 
tes M Entschei, fra den ty- 
Is Formüigs Side hat været sitt 
II M M few formt-Mc 
W cfterketninqeu hat vakt 
U str- i M. 

Ilensborg. Jan-befand Guardejet 
Johannes Melker blev Mandag d. 
so. Marts begravet under stok Del- 
tagelfr. Foruden den afdjdes talrii 
se Slægt saas Deltagete fra Har- 
reslev og de omliggende Byer samt 
fra Flengbotg. J Mem-net talte 
Laster Lindemann fra Gent-ed. Det- 
efter ksrte man den lange Bei til 

conved Mrkegaqrd J Ftlget sang 
ever fortetyve Bogne Eiter Jord- 
fastrllen fandt der en Htftidelighed 
M i W. 

«Flensborg Aviö« bemætker: 

selt- om de fleste her vænnet sig 
M sdet i Henved Sogns nordlige 
Mitqu ftadic same-listige 

sten, der i wrigt san vidt vides M 
et willig, ikjke san Daan, ikke for- 
bydes Befvllningen ved en Ligi 
færd at synge danske Sohnes-. 

« M. Plsdselis DIS. (Dbbpst.) En 
omtrem 25iaakig Datte- af Land- 
mand Thomas Hinrichfem fom tjeni 
te has Guardejer Jakob Jepsen ? 
Wolf-, afgif fidft i sidste Uge as 
Marts pludselig ved Dødeth mens- 

Husetsxs Folk var til Fødselsdagsgils 
de i Naholavist Da man kom hjem, 
fandt man hende døcnde paa Gul- 
vet, formentlig ramt af et Slagi 
tilfælde. Hun lxavde været nogot bleg. 
da man gjk hjemtnefra, men ingen 
bade tillagt det alvotlig Vetydi 
ning. 

Use-M Bei-g fta Apmtism 
(Dbbpst.) Sanitetstaad Tr. med. 
Juhl i Nordborg fik for fort Tid 
siden uventet Bei-g af to Buser 
som var vendte hjem fra Amårika 
De havdc ikke set hinanden, siden 
de var Born. Te hjemvendte bered- 
te Broderen en særlig Overrastelse 
Te tog nemlig ind paa Hotel 
»Union«, hvotfta der blev sendt 
Bud cfter Lægen til to Patienterf 
Tot formentlige Sygehespg forme- 
de sig imidlertid sum et glasdeligi 
Gatny 

Felfted. Ea af Bein-antrat fri- 
186-l-, Atbejdsmand Andreas Lan- 
gendors i Tumbøl er afgaaet ved 
Boden og jordfæstcdes den Z. April 

spaa Felfted Kirkegaard.«Den afdsde 
War en brav danfk Mand, mcn kun- 

Hde sum thant ikke deltage i vor 

Hnationale Kamp. (Fl. Av.). 

Zotttmt 95 Aal-. tFL ALU En- 
er Anne Marie- Petersen i Zum-w 
;fnldte den 2- AvkiLIZJ Aar· Hun 
ltnr Den-et Hist 2 Gange on fcjrvdc 
Bogen samtnen Ined Born og Ber- 
nebørn boade fra første og andct 
Lcsgteskad Trods den bøje Alder er 

lnm endnu temmelig rajk og aands- 
frisk. 

Fielfttup. Jst-befand Titsdag 
den Bl. Matts jordfæstedes paa vor 

Kirkegaard afdsde Jes Nielsen, kal- 
det Jes Træskomand. Han blev 84 
Aar gatnnteL J sin Ungkatltid af- 
tjente hcm sin Værnepligt sont danst 
Konstabel; han var en of de gamle 
Zorftærkningsmænd, som ikke naae 

de at komme Ined i den ulykkelige 
Krig i 1864-. 

Ved Valgene medte hatt trosast, 
indtil det lykkcdes ved Ksllerpolis 
tifken at jaa ham sont san man-u 
andre omlavet til danfk Underfaat 

Den gamle Mond kunde i sine 
yngre Tage ikke alene lave Tra-- 

sko, men var ogfaa fingernem kil 

allehaande, saasom til at klinke og 
lave Kurve i Stand og des-läge Han 
havde nu sit Lvlwld tmsi en Slægts 
ning her i See-met bis-or ban nød en 

fasklig Pleje. 

.- .(.—---— — 

Bibelen idet fremmedr. 
As Past. Peter-sein Maugstrup. 

i »Scrdekornet". 

Kol. Z, W: Leder Kristi Qrd 
bo rigeligen iblandt eher-. 

Bsger hat deres Skæbnc 
nannte — Okdspiog). 

Jugen Vog bar en saa ftor og 

omfcmgsrig Historie paa Jorden som 
Bibelw. Og hvecn der clfker denne 
Bog og hat sit Livs dedet i den- 
han interesserer fig for Bogens 
Skcklme Bogens Skæbne er jo Men- 
neskehedens Ist-ebne Saavidt fom 

lden kampier frem iblandt Foltene 
Yryllek Livet frem. Hvor den er, et 

Bud- Rige, det store Nadverbord er 

W og der lyder Ordet: Korn- 
Dekfot interesseter man sig ikke 
blos for den-s Skæbne ved at hjte 
oq Mc om deus Uber, meu ved 
at W nagst for, at Livets Drd 
to- llwe W II udbtedt i alle 

Der er mange store Bibelielska 
ber, som arbejdet paa den dejlige 
Organe, at forsyne al Verden med 
Bibler. Det mest kendte er det Bri- 

tisle og udenlandste Bibelfelslab f 
London. Dei hat bestaael nn i over 

Hund-rede Aar. Hvert Aar udlendet 
dette Selskab en ftor Bog’), hvori 
der betettes fra alle Lande bele 
Ver-den over am Bogens Stiel-ne 
mest i det fremmede. At lcese den- 
ne Aarsberetning et fom at væte 

med paa Bibelens uftandleligeVans 
being fea Gabel til Bier-gene, gen- 
nem Skove og Mena, fra W 
til Fjeudeh gennem mangfoldiae 
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M oq paa Mangfoldige Maa- 
der. 

Vi staat i Port Seid. Her er Jud- 
fejlingen til Suezkanalen. Her er 

Hovedvandvejen imellem tte Ver· 
deucht-la Menge Tusinder of ele- 
gante evropæiste Passagetduncoerc- 
junge Fragtfkibe med virrdifulde 

LadningekII og jlotte Estadter as 
Ztokmagternes Krigsflaader passe 

t»m: dette Punkt Anker rundt; Tag 
Fug Nat fmndfer Livcts Valsslag it- 

ske i Hunnen ocd Port Seid. Mcn 
ii 1912 modtog man der en kostbar 
zZending, 20 Ton-J helligeskriftec 
EDet er ca. 62,000 Boger i over 80 

forskellige Sprog. De kam fka AM- 

sscmdriem Ægyptens bekømte Hausre- 
?by, og blev tagt ind i dct nyoprets 
Jtede Bibelhuä i Port Zaid. Pan 
JdenMaade er man nu udrustcst til at 

mode den state Strom of alle Na- 
itioner, fom fast-des igennem den 
"verdenskendte KanaL 

Dei er Klokken 71,-53 am Morge- 
nen. Solen glitt-er ude over Middeli 

havets state VandipejL Da pilet 
en Mototbaad ad as Havnen med trc 
Mond om Bord. Det er Bibelbaas 
den mcd Bibelselstabets Kolpomss 
ter, der ikke bestiller endet end at 

des-ge de frcsnmede Skibe mod de- 
res Bogtasker. Ofte fee man Baa- 
den snmtte fra Skib til Stich fom 
Bier, der gæslck Blomst cftet 
Blomft, den bcle Tag igennem insd 

til Solens Web-Jung 
Tor kenne-I til Ved en Bann-et 

som konI I LIhIrgenftnnchL N en 

as Kolportøkerne Haar am Bord 
Tet er et m· den Nordusike Mond-:- 
bekendte Stika Pna Tsrkkct medek 
es en as ferne Konnt-Z Endigst-er 
Hnn hilfer Venligt og kober- mfk et. 

Var tnske Bibl-etc Hans Luni-u f- 

ger at holde hmn derfra, Inen del 

lykkes ist-z til bcndcis sure Ærgrelss 
fe. Han Lager Bsgernn bærer denIJ 
bort til fin Kabyt og da han kam-E 

mer tilbage, snfkek ban Kolvortørenf 
Held i Herren-I Arbejde Men der 
møder en anden frem. oa da Bibelen 
falbndes baIn ogfaa, bliver bang 
Blik msrkt og ban sparen hvad faa 

Inange i Grunden tsenkcsrt »Ist-g er 

min egen Bibel.« 
Men vi bar ikke Tid til at blink- 

paa eet Sied. En as de andre to 

Kalportsker er iinens steget oIn 

Bord paa en Ungarer oa nwdes der 
Ined en katolfk Wurst Han tilbyder 
bam en tnsi Bibel. Da Præcjen set 

»den, finidet han den Eva-es hen over 

äDækket, bliver meqet vred og truer 

åmed at ftsde Kolvortsken ned Man- 
den sank-r taalmodiqt Bogen ov 

grjber i Tafken oa rækker den for 

tsrnede Præfk en anden. dennekssann 
en italienis, fiqende: »Der er ingen 
iLuther i den den er trnkt i Nonn« 

IHvorpaa Beet-en lcegger sig og Pras- 

Isten kobet en Bibel bundet i Ma 

rokkobind 
T Motorbaaden er med den tredie 

Faf sine Wand — Joshna Hann lIed 

E der ban — saret videre og hat naaet 

Im Portugiser. Han fortceller se1v: 
»Hm Bord paa et portugisisk Arigss 

fort-i blev jeg hurtigt omgivct as 

sen Mamng sum vilde vide, bvad 

jeg havde at fælge Im vier den- 

Tanne Bsger og en af dem fande: 
L»Vi brændte disse Boger i Dort 

HHjemlandC En anden fagde: »Vi 
iflog tilined Præsterne Wel, sordi de 
fer Tode« Og en tredie til: »Vi 
ibriendte ogfaa deres Ki riet« Jeq 
fvarede: «Jeg tilbyder eder ikkr 

Praksienog Kittel-, men Guds Ord. 
som taler om Frelse for edekt Zier- 
le; kjb en, og læs ielv og fe, om det 
er habt-« De sum-ede: ,,Vi har Re- 
vublik nu. De, sont holder paa Re- 

ligion, er stette Falk: bring as Ro-- 
maner og Spillekart, dem vil vi 
Mk Paa det Skib kunde jeg ikke 
stehe et eneste clkemplmh « 

Saadan kan d- altfaa Man gaa,J 
es W paar set del Mr Iaa 
Held-US Mel-Wem maq ik ! 

i 
) 
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En Ssmand fortæller at han er 

Socialift. Hcm bar fundet ud, at 

Moses var en Kapitalist — noget 
af det værfte i en Socialisis Øjne 
—- og at han brugie fin Stilling 
fcm Fjrek i Israel til at berige sig 
selts. Som Bevis detpaa sagde han, 
at Moses havde faaet Anton til at 

gste Guldkalven, for at han felv 
bagefter kunde tage Gall-ei- Da Kol- 
portsken talet med ham om vor 

Frelsers Kærligheb, der genlsfte os 

ikke ved Guid eller Silv, da tilftaat 
han, at han Bunde cide at læfe mere 

om disse Ding. Heu hat ingenPew 
ge, men soll-orter fokæret ham ei 

Ryt Weni. « 

Hist ovre wies Dacvmaamth »Es 

rede de ogfaa at toge imod; vg alt. 
twad vi fis for vor Umage, var 

noglc hebe Kul, de kastede ned pas 
oare Hoveder, da vi foklod Stil-est 
J de fidste Ast er paa denne Maus 

de 12000 hellige Skrifter kommen 
om Bord og hat tiltraadt der-es 
Zejlads ud iblandt ancfkcne og 
maaskc ogfaa ind i disfe Monat-stets 
Zenker og Sind. Vi kun ikke soc- 
følgc der-es Skæbms vidcke. 

VI gaar nordxw. Tor ligget 
det aamlc Graskcnland i Wansen 
m· al sin fordums Veronnthcd og 
fin m) Ktigekæka Juden for dets 

zGranser ligger Korint ng nu ogfoa 
HEaloniki. hvor Kongen blev mor- 

HdeQ det gamle Thesfalonikm Tit 
Jbegae disse Byek indebolder det NU« 
Tchtamente sum bekendt en Raskke 
Breve. Underkigt not at tænse fig. 
man boede i en By, i bvilken Pau- 

jlns bar skabt den Føkftc krisme Mc- 

niqhed og levet i dens Midte oq 

korresponderet med den! Man maati 
te oel i en saadan By med dobbelf 
Lsmhu og Interesse fordybe sig i 
cis-se Bei-vix Mcjn Jndbyggeknp s 
umnt er atra-sie siatolikker og dem 
u dct ifkc tilladt at lasse Bibelen 
ma Rom-Eil Te maa san Guds 
Erd vaa gammelk Nmsst Og det 
u jo snmkt not sur i det Spkog 
ist-ev ju Avostlems. Mcn ak, dct 

Evangelist fom en Gave. Dem W- 

f 

Eprog for-staat Ilsccnignmnd Mc 
users- Te nun-vende komme Menigs 
Las-Tier i Motint ou Ente-näh kan alt- 
f-.1-.: ikfe komme m at lasse-, hvad 
Paulus-.- sstksv til dem-· Furfasdrc for 
»W- islar sitzen De Lan ikke ilau 
mrrlsglvedåikapitlct Jp cl. Kor. W 

« siku: Ze, det ist skrcxset til os i 
Konnt Te ved tin-, willen Aw- 
Dc Lmr sauer Og del-for kluge-r Bi- 
lselsfabvt: »Aera meta, paa Make- 
domcm i Albanien —- alle Vegne 
lsvor grkrsk »Frilwd« udstkaskker sit 
Zværd over »beiricde« Proviniek — 

ital m der bcgtasdc den ulykkcligis 
Kendsgcsrning, at cct Resultat a! 

Firmen for Fkihed og Fremstridt oq 
qodt Reaimente hat vasret at gtre 
Gut-H Led, i Folkcstg levende Spros, 
til en forbudt Vog? Gud fokbyde 
del-« 

Zaa Ausland tmad er vor Me- 

nig om RuslavM Enhver vil spa- 
re: »Der ser det vist galt ud. Dei er 

jo et Falk, der levct of lwidenhed, 
Revolution og Suav8.« Men hvis 
Herren fkulde sige sitt Mening am 
dette Land. fanden fom han for Ekss 

»Am-et udtaler sig i Joh. Aal-. om 

eulwet as de fnv Mmigheder i Lil- 

jlcsafiem da tsmker jeg, ban vilde 
ltalc sauledes: »Im ved dine Get- 

niger. Tet er wegen Synd hos 
dcg og mange mit-te Kapitler i bit 
Liv. Wen du hat een Tingt Mit 

Erd agtes hojt i bin Midte.« 
Lin dette er sandt? 
Ja, det er sandt. J Nuslqnds 

Kmnperige er Bibelen bebst form 
Naar det Britifke Bibelfelstabs state 
Pakt-Hier ovcrikcider den rusfiste 
Gras-tie, da sank de stit Pas os fri 
Vesotdring over hele det state Land. 

Jngen Jeknbane txt-ver Fragtgodti 
ostelse for de helliqe Sktistrr. Og 
de, der sum Kolporttten Vibelkvin 
der og sag vjdcke hat den Opgave 
at udspkede Vogen, keifer liqeledes 
gross ma Tomysiibes og Tog ad 

’de lange, lange Veje grauem Cza- 
’kens mægtige Rigr. dvot fund-i 
dag! Ja, mange Mænd og Knindn 
bar kysfet den Bibel, man raste 
dem- cg helt oppe i Sibirien —- 

Iorbtyderlqndet, sum vi M —- 

gaax en kotchkanw Damals 
Besaliskg ud paa, at for bunt com- 
pagni ital der om M W 
et SMe hf Gut-g Okdz der stol ta- 

qess en Wand der-til, fom her s- klar 
og itætk Risi, for Jst use Lan W 
det. 

« 

iso-km sum-Ist Me- naar von he- 
rcr dene, til at tænkc paa saodant 
et Lands Fromm-, paa dybe Kurs- 
ter i saabcmt et Falk og paa nberegs 
nolige Fokjasttelser i dets Sktd. 

Men vi maa standfe Bibelenås 
Verdenstejse er san nendelig vidts 

sorgte-set og interessant at vi tun 
san tage et hastigt Jndttyk, oq bei 
bar vi nu give-L Lad mig sluttc 
med et Kongeokd fta Meile-· Eiter 
at Kotigen of Boreyoko i Uganda 
GentralafrikO havde modtaget en 

Bibel, sendte han stsende Brev 
1til en af Selstabets Sekten-ret- 
i »Ti! min Ven i vor Freller Je- 
sus Kristus sendet jeg Dilieneh til- 
liqemed saure megen Qærlighed: og 

jeg takket eder og eders Komite for 
ederö store Rande-, at J gav mig 
den nieset fmutke Gove, en Lugan- 
daiBibeL Jeq er qlad ved at have 
modmget den, en stoe Wische- 
fom ovetftigek alting i Godhed og 

Verdi; thi Biblen et Irren fts 
M, Maue- Me. Denn- 
scg er of strm M end alle 
Konser- sjendonnne oq seen-r Im 
Ists-en- 

It M, sum ich W II W 
til M can der ists-s- III- 
M Ick IIIQ III Ok- pg M- 

ital beinah det ital ikke falle, thi al 
Myndighed er i Guds Mr, fom 
St. Paulus strichr til Rom. Is, l. 

J mit eget Kongekige af Bun- 
yoro er vi ved Tto poa Bibelen i 
Franstridk og Im er der mange. 
sont trok paa Ninus-. Fornolig hat 
vi aabnct en Hsjskole for Bunyoro 
i hvisicn voke Trengse undetvifes 
g·odt. Vi hat vokc Benaco-, Pastor 
Fischer og Ousmy her og vi er dem 
takneinlich for at de leerer os Gut-s 
Okd og enden Visdokm som hjæls 
per oc- til Fremsktidt. 

Lev Vol, mine Bester-. maatte Gud 
dvascc has oder. Jeg farblivek den« 
der clsker eder i vor Her-es Tro- 

fathcd og Raube- 
Kong Andereya B. Duhaga Ill 

of Binnwa 
Dem er gode er fka Afrika. 

Demnach Wie 

Den 26. Mart-s var her atter Be 
gravelsc; det var Mts. Peter Oce- 
fkn, sum blev begin-ver Nogen Tis 
tilbage sit de døbt der-es lille Treng 
i Ojemmet, og fort eftcr blev Mks 
Dlscn bragt til Hospitacet i Green 
Batz, hvorfra huu kom tilbage i siu 
Ligkiste. Hun bar i flete Aar va-« 

ret svagclig of og til. Tor er sin 
smaa Piger foruden den lille tilbogc 
has Bade-ten 

L ankiug den BU. Mart-J kcjsu 
JMrSH Paftot M. Maul-liefen paa» 
sGrund af svwifot Helliked til Ell 
Hut-m Ja» for at vaer book Lasten 
;et leitete og for at iaa nogcn Hof- 
«lc. Him tog den wldste og ycigite as 
Bomolie ntcd fig: liendes Saiten 
Miss Arndn er lier ved Hjemmct 
iniedcns for at iotestaa Hitsholdnins 
gen. 

Palmcssndag var her Konfirmas 
cion; der var 5 chnge og 3 Piger 
Engelsk og Dunst ogfaa i Aar. 

T J Paossedagcne havdc vi Gabs- 

itjenefte alle 4 Dage; det var gbdt 
Beit, men ljdt kdldt imellem. 

Den 1. April var her Mcnighedss 
wide, hvoe adfkilligt blev forhands 
let, blandt andet at anskasse noglq 
nye Salmebsger til Brugg ved Be- 

gtavclset og andre Lejligheder. naac 

der var frcmmede til Siede, fom in 

gen Salmebog felv hat-de 
Ved samme Mtde blev det ogsao 

belluttet at kolde et specielt Maria« 
hedsmsde Andenpacissedoqs Eiter- 
middog for at for-handle om at bog- 
ge ny Pkæftebolig i Sommer eller 
Me. Stemningen vier sig for at 

bygge. En Vyggelomitc blev valgt 
til tilligemcd Styx-elfen at lebe Ak- 
beidet. Fite Mit-nd Peter Anderikn 
i Menvillr. Jens L. Lotsen, El- 
met Wmussem og H. C. Johan- 
len gik fra Msdet med lwer en 

Substriptions Liste, som vi sag vil 
Inst-.- godt Held oq tillige Herrenk 
Belllgnelse i hele Byggearbeidet·, 
sont der sikkert er bleven bedts om 

ogsaa for det Mode. 
Metslingek hat i langTid været og 

et endnu iblandt Bsrnme i næstrn 
alle Hieni: do fleikc et meget syge 
af dem. Der er jo 2 Stag- Mass- 
linget, faa am de ogsaa liavde dem 
sidste Aar-, maa de alligevel irr-m 
det igen i Aar. 

Saaningen bar faa smaat be- 

ågtmdt her i DenmarlJ det blivet 
sikke saa tidliat i dette Forum-, da 
vi un ikkiver den 23. April. Tot 
hat bat-e vætet nogle faa Tages rig- 
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