
ksxedenhavih den lkdc sinni. 
» ; xztxhnindelige Sommervattne —- 

«;-.Htidtnsene1«c Tid hat vceiet 

, « skixtigcitde —- har nn endclig 
« J Ziele :’ltitl)mitetcittc til at 

zuwidintn Feric hoilkct nmn 

« HW um opfoidtet til atgjoie, 
— sx Ilndciviszning, der bibmgtcs 
» l —·-; — » tvradeio Banne-, jo 

sp»-««s«, soka snldstændig spildt. Ta 

i:n:::nn-it.nc1«1tcc- Eli-ver i Morges ef- 
Wz Wust-freie indfandt sig i Sko- 

sil d Mcddciclsc one, at de kundc 

ylHH szjcii incd dei stimme og forst 
«.»«;sk.—-t- nt indfinde sig pza ni) ved den 

«»««Jk0«-k9anien, somafljoldeg iSlnts 

gen af denne ogVegyndclfen af nceste 
F- TkBm«11, fom ikke stal til Elsa- 

s» iatn forelobig cn lich Fern-, og 
Nektar-neu til den Tib, da linder- 

Hjugm gjenoptach, vedblioe at holde 
«-«os.mindsket, et« der al tnulig Udsigt 

,«n Zinnincrferien snarest vil bcgynde 
du un clicznig blive beiydelig liengere 
km; lejer at viele. 

« I- 

c i·!l 

s- 

J Tiooli henrykker i disfe Aftener 
udniteissangcrne fra Lund det lieben- 
snskc Publiktnn. J AftesI gnv de de- 

sorsthoneert, iAften den sidste, 
iioitcerten blivcr sikkcrt i Aften lige 

propfuld, sont den var i Aftes 
til Tkods for, at Sangerne en Ti- 

9 Tid efter Konkertcknes Slutning 
lystcdc dct storePubliktnn, ganske gra- 

tued deres Sang fra »Fregatten«s 
k. 

Te lundensiske Sangere har bløde, til- 
ende Stennner, særlig er Bakytonen 
trinligt repmsenteret, og de er nd- 

rket sannnensungne. Det er en viele- 

Nydelse at here dem kvæde de finukke 
nste Sange. Efter deres Konterter 

, gaar de paa Tourne i Provinserne. 

s 

»Literatur og Kritik« hat i sine senere 
ftek beugt adskilligt vardifuldt, som 
tjener atfretnhæves. Vlandt de Esthe- 
e Bidkag ber saaledes nævnes en 

rtcelling af Kristian Winterhjelm, 
tyg«, i det i Dag udkomne Heeftc 

or der i c-· naturlig og letForm gjøres 
ede for, htmo en starkels styg Pige kan 
vc at tasntpc med i denne syndige Ver- 
t. Historiens Slutning, der handler 
, hvorledes den stygge Piges stygge 

lejeba1«n, da hun bliver votsen, gifter 
i Kjærlighed med en ligesaa styg 

and, er kjønt fortalt. EtPar finukke 
igte indeholder detteHæfte ogsaa, »For- 
rghilsen til Dyrehaven« af Alfred 
per og »Ein Fuldrigger« af Frk. J. 
lieber-. 

Jovrigt er det hyppigt de kritiske Bi- 
eg, der hat ftørst Beerd, og sotn vækcer 

tstmearkfomhed. Der can sauledes 
ones en Artikel oin »Der Igl. Teaters 

levflole«, hvor B. A. Nosenberg ret- 

forstjellige Angreb — væsentlig 
ttet paa Meddelelset of tidligere Ele- 

ver — niod den ncevnte Institution. 
Fretnfor alt er det jo nentlig urimeligt, 
at ikke Elevskolens Eksaininer er offents 
lige. 

Mcd ftedfe stigcndc Foruajelfe lttier 

lman de Artikler otn Teatetforljold, sont 
Tidgfktiftctsz Nedakttm C. Ding-Kund- 

ssen, nwder ined i nasstcn hvert .Htrfte. 
« 
Tet ci- tidligcrc ndtalt, at hatt-J Form 
nndcrtiden var lidt heniynxiloa —- nogct, 
hvortil dcr numsse knnde finde-I en ret 

Hintclig Fortlating i de btntale Angst-b, 
lhan stadig er Gienstand for i en vis 
Oel uf Hpjrcpregsen, —- i den scnere 

tTid synea sonnen i hanö Anmeldctser 
imidlcrtid at vask bleven adsltlligt roll- 
gere, saa at der nu intet er at indvendei 
saa HenfeendeU Tet snnde Blit og den 
udfttaktc Vidcn om Teatet«fotl)otd, sont 
altid hat givct sig tiltjende i disfe Ar- 
title«r, stjcenter dein en sntnkPladI i den 
kjøbcnhavnste Teaterl1·itik. At de lafes 
sned sætlig interesse nn, eftcr at man 

ve’d, at deres Forfattcr fra ntestc Sason 
er Direktor for Dagntartcatret, er en 

Seh-folge. 
I- O 

I 

J Borgerrepmscntationen cr der i 
Afteg bleven fort en tneget livlig Dis- 
kussion oin vore Hospitalsfothold. Det 
ocdtogeg føkst at ndvide Oresundshospi-» 
tulet, saa at dcttc fremttdig skalntodtage 
Patienter, dcr liderafKopper og Kolera, , 

hvilte Patienter ellers stnlde have væretl 
indlagte paa Blegdamshoipitalet. Det; 
sidste Hospital er i de ieneke Aar blevenw san starkt benysttet at Pladsen ikke hat 
tunnet streckte til, og Magifttaten hat-del 
derfor forlangt halvandet hundrede tu- ; 
sinde Kroner til en ny Patientbygning. ! Det nedsatte Udaalg, hvori navnlig Kont- 
munalbestyte eng Lager havde Siede, » 

fraruadede imidlertid at gaa til dennel state Udgift, idet de mente, at den tid- I 
ligere start-It graserende Starlagensfeberz 
var i Aftagende, saa at- man foreltbigj 
kunde nøjes nied nogle billige Trabarab 

» 

ler. Borgmester Borup tog heraf Anled- » 

ning til at ndtale, at man aldrig vidste, 
hvor man hnvde LEgeknez det ene Aar 
siger de et, det nceste Aar et andet. Tib- 
ligete har de sagt, at Trabarallerue var 

farlige, fordi de holdt Smitten fast, men 

nu vil de absolut have Trabarakker. 
Borgerrepmsentationens Flertal sluttede 
sig til Borgmcsteren og forkastede Udval-« 

gets Jndstilling ined 17 St. tnod 7 og 
bcvitgede de forlangte Penge til den ny 
Patientbygning. 

Skjæmt. 
En fornøjelig Undervisning. Mode- 

renz »Naa, lille Peter, hvad bestilteDu 
saa i Regnetimen ? « 

»Jeg lærtc at telle.« 

,,Hvad talte Du sonst-« 
,,De Hug, jeg sik af Lateren.« 

Tynd Suppe fortlakede en Tigger en 

Gang —- som en Pot Band, som man, 

for at gjjre det stinkt, havde kogt sau- 
længe, til der kun var en Tallerkenfuld 
tilbage. 

...g..- 

Stm gsv Møllebyggeren cftek og de vandrede ud as Gaarden. 

Hkstvkiew jeg her fortcrller, er soregaaet oppe paa Grændsen as Holland-, i 
M vilde og bakkcde Egn, sont ligger mellem Fugerhult og Kunkel-, hvor Klipper, 
Mk vg bugtende Vandlob Uetsle med forhnggcde Skooe og umgre, stenedeLyng- 
Mk- fotn til Løn for jirengt og vedholdende Arbejde knn yde en ringe og inwe- 

«SAf9Wde. Det er haardfote og strebsonune Folh der bo i de adfpredtliggende 
Usks Treelddonunen har- bojet dem, Arbcjdet giort dem gamle for Tiden, en 

« VI fstgmodig Moor-, Kulde og Barskhcd cr dct falledHPmsg i ethocrt Aasyn. 
« kk fom om Savn og Modgang og Kninpcn for det daglige Brod hat« fotftenet 
UEH Vierter-. 

Jdenne Namtne af Lyngreocl og Gnvcl og Sand moder Ljek M stör- gWU 

lette, faa frodig og rig, at den synes at tilhsre en anden Egn og en mildere 

knka Gamle og frodige Bogen-wer udgjore en Del of Slcttcn; i det cne 

spmkkejfkk der sig en stor, grundmuret Bygning med takkede Gavle og rode 

kgL det var Herregqarden, fotn Landsbyen og de smaa Hase horte til, og her 
kJMH fks UU uf Horde. Han drev nced Faarene over de stenede Marter, hoor 

»Me« Gtæsbust spirede frem ntelletn Gyvelris og Mckreholnt, og hen over de 

Mang Messer-, hvor laoe, halvoisne Birketreer vare bedcekkede med hoidt og 
WM Mos og dannede et Lebtag over den snntpede Grund. Midt i denne Egn 
Mc den gamle Hyrde, Jens Hammer var hans Nava, bygget sig en HWC CI 

hsbkbt Sten, fanunenclinede med Mos og Lcr og prndet mcd en lan, rodnmlet 
« FM dkvs Lyngtag ragede en tyk Scorstenpibe ivejrct, foærtct of Rtg og 

d« HWM lna pan en Bankk, synlig i lang Afstand, rnndtotn den var der kun 

End sg Sten, blegcde af Sneen og Regnen, Gyocl og Enebcerbuste, tust-de vg 
lede us Nordvestoinden og oiHne i Toppew Ode og trykkende Ensomhed overnlt, 

set-DIS, intetTegn paa Liv eller Birkfomhcd, saalangt Ljet naaede. Ranr 
vJtetmiddngsfolen stinnede hen over Egnen, gao den Billedet et ejendvmmelkgk 
ldt ag fantsftifk Udtryk, til hoilket de to Hinder, klasdtc i Pjalter og ugukvcde 
Mestmd US med langt, uredt Haar, der hos den nnge var krøllet, blodt og 

laaligsort, svaaonens Vinge, fnldstændigt passede. Da Jan kom, byggedy 
Hynm Ihm-, den fknldc nu give Pladg til To, dct blev efterhaanden ogkna 

m pynteligt i dens Juda, og der-i var Zeus Skyld. OF Sonnnerensz Lob an- 

W hsn et tiuk Sinne Hase iic Rock og non-, Og heuteds Mdm M si« YW 
en Kutv nede fm Steuern Juden Vimeren kom, havde han ogina ftmct U We 

kugtmaf STIM- toppet Glas anbran i den me Bag, det var en hidtil nkjcndt 
U Zug. 

o
 

Sotn Ecsempel paa, hemvidt man 

nnvmsinndek dkiver Rcklmnen her ianc 
det, anfskcs nebenka i fri Overfckttelfe 
et Ægtestnbsavertissement paa Vers: 

ch er nng, leg er livltg og net! 

Jeg hat :V-’Int, og det im san ringt-, 
Og et Udstyk jcg mcd Inig knn bringen 
Bande Lnsmds on Tnsnnikchnt. 
Jeg bar Our sont Zeitraums Wand-z, 
ser hnr Watte on jmnkkc Mannen 
Leg jaa hvltgt og sinnst konnt-kirren 
Lg for minnen jeg nmngler ej Lands. 

Im er from, jcg er bltd, jcg ck ged- 
Jrg ck fast sont den sineste Lilie, 
Mrn dog fast og bestenn n nnn VIle 
sen Inn- kvindelig Stolthed og Mod- 
Jeg can danfc san yndigt og let, 
ch Pan synge og smnke deklamere, 
ch kan stritte, sy og brodere, 
Jeg kan lade den linkgste Ret. 

Ak, sncn Tiden den fakder inig lang, 
Thi tun san her i Werden jeg ljendek, 
Lg jeg dar ingen Singt, engen Venner, 
Men til Kiærlighed følcr jeg Trang. 
Jeg vil vove det fatlige Sturm 
Jeg vil vove at hildes i Lamm-, 
Hund san Vetden end dpnnner og makes-. 
Vu jeg sige det anbent og fut. 

Jeg vil hande og vente og tro, 
At man itke vil la’ sig gestrec, 
Men alvorligt man vil keimten-. 
Lg for Alvor sig til nng den-o; 
Jeg for Tandhed vil give mit Ord, 
Raar Billetter man fnart indleoercr, 
MasrkcL ,,Kjærligheds Gnd garanterck« 
Nr. 17 paa Vladets Kontor- 

n. N. « u. n. 

En Bagekjömfku flaar en Guldnmnt, 
sont en Heere just hat givet hende i 
Betaliug, til Lyd imod Marmor-Di- 
sten. 

»Jeg holder ikke af at have mine 
Penge nnderfsgt san ocnhyggeligt«, siger 
han. 

»Men den kunde jo veerefalsk, min 

Herre.« 
«Netop. Det er just Grunde-M 

Den opbragte Elster: ,,Hvad betydek 
bette, Frøkews Hvad laser jeg idette 
Brev? Kl. 2 itnorgen vil jeg koste mig 
for Deres Fsbder.« 

Frskenen, som aldrig tqber Famingen: 
»Du stmkkelige Skinsyge Joseph — det 
er ganske ligefrem —det er kun min Ag- 
toruelasge. « 

Un bewmt Fmsfatter samtalede en 

Gang med en vorm-in Dame om Kom- 
derne om dcuz Fest og Dyder. »Jeg 

kjender kun ro Itocuder«, benmrkede 

han, »so-n kuu hat Fortrin og flet mgen 

iFejL « 

»Hut) hedder den anden.2« fpurgte 
Damen. 

En meget forgjældet Mond laa paa 
sit yderstr. 

,,Ak«, suktebe han i fm Lageg Name- 
relse, ,,blot jeg bog kunde leve faalcknge, 
indtil jeg havdc faaet min jSeld be- 

talt!« 

»Du hat ikce væretFotsynets Mening, 
at Mennesket stulde leve evigt«, bemer- 

kede Lagen alvorligt. 

En Menageriejer lod bekjendtgjske, at 
H 

Ibnn udloisede 100 Kr. til den, der tnrde 
.uooe sig ino i stens Bur. Mod Stut- 

Iningen nf Forestillingen gik en Mund op 
itil Dnretænnneren og sagdc: Jeg tonl- 

Iner for at soktiene de lut) Klu« 

Almindelig Sktalc 
Dyretcennncrcn soarcde nich et spotten- 

idc Sinih »Naa, san Dr tot not gnaind 
i i Woan »Ban 
i »Jn.« 

j »Zu« kom! Jeg lntter Ton-n op, og 
Te gaar ind.« 

»Ja not«, fonkcde Manch« idet han 
ocndte sig til zorsanitingcn sned et bredt 

Grin, ,,jcg uit gnn ind, Inen Dyret stnl 
fp1«stgaand. De ve’d ja not, at Be- 

tjendtgjarelsen lod ,,enhocr, sont gaarind 
i Bnret stnl have tun til-.«.« 

i Tr. Liicas’ privat Tiopcnsaty i Chi- 
Jcago hal- Liccnsc til at praktisereska 
lStatens Bonrd of Honlt11. Det hac 
J nn cksistetet i Innnge Aar og er en over 

Ihctc Not-durften vcl kiendthistitntiam 
;De, sont lnnatte anskc nærniere at gjske 
; sig bckjendt lned sammt-, knnne tilskrive 
»det ester Bogen ,,Livetg chlmelighe- 
de1««, sont sendeg skit til Enhven Se 

soworigt Avertissementet i en anden 

Spalte. 

sag-w TorqsarooMJ Ewig-» 

He. Shanstrøtn selv vcd Roret staar 
J Rpg og Damp, 

Mens Handelen rast sra Haanden gnak, 
Han hugger, Mater Priser neb, 
Saa Jorden ryster stinkt derved 

J ng og Damp. 
Ja, overalt sra By og Land 
Høres Tale am den berøtnte Mund 

J Kamp. 
Pan vanlig Maabe raabek han: 

Nu er det Tib! 
Nu heiser jeg det røde Flag 
Og sælger Vater Slag i Slag! —- 

Da steiget hvert et Folkeslag: 
Nu er det Tid 

At kjøbe billigt for Köntant 
Hos Shanstrmns, hvdr der tales dunst, 

Hnrra! 
O, Godhed, hvilket Syn at se 

Den tykke Sky 
As Menncsker, der kont til By 
Straks ved den allermindste Lyb- 

IFra Massen hortcg Skraal, sont los-: 
» 

Hvor billige, 
iLad os cj spare Pengene, 
iMcn kjøbe Taf for hoer en Nod 

Og flu! 
Ja, Landstnænd, Venner, hver især, 

sont handler her, 
Modtag vor Tak, vi knn begjærz 
Vi altid skal behandle Jer 
Sonn Mennesker, vi stylder mer’ 

End anlighed. 
Og nu til Slnt en Bøn igjent 
Naar til St. Paul Dn reiser hen, 

Kom ind. 

Ærbødigst 
P. G. Shanström. 

A 

cost-III I- EUIOID’s 

«I-eatlor" Kakkalovne og Kommst-. 
Hi furtrlnllg Luxuser l 

kunnqu kam-— ug Mrniwxnez 
Ful- lLIIl ollms III·:(-Inl«-. s 

» 
sc n1iiifh«ms, bebst IIIV1««-ttrdc, Wuqnc oka 

Wahn-mun- blandt moante .Wkkclounc. 

Lumg Den-s movnmnd Hm vollstka Nu 

gis-II «,!«mdc1« Ksithslo1snc sog Mnmmc. 

M OWON WDM 
Ima- Vqrmeu nett 

Aus-dem Bindi-old Pan-- 
los- Kasten-sum 

lsisn ist-»n- Pri- 
lssrhnhluslunk il« r 
! H Isnrmlts Nslnxsr 
Alag- Islmlt kul n 
kltsn lcog Luzzl sml 
eilt-r Nun-. 

lhsn er Hut-san 
nun-h smm MIII I 
ins-to llmtrtl Rul 

»Nun u ask slvn gin- I- 
Ins-n- Vtmms og Hl 
bot-Ic- slu klasn kn- 
ntqs Unter-. ldel » 
lliho »- Ist-» III-etc 
»s« mos- lmn lmltlcs 
llil l-« sinnst-, 

l 
! 
l 
- 
I 
l 
1 

OIUIU 
Ists-muten 
II suldi Hi 
ssfsssskkc.. 

Roms »Hu-I- 
(’ikkulnsrss 

til 

cor.uussksusomchloagojlh 
Fahl-. as »Weder-« Itakkclovnc og Ronmtrcr 

nun jaaess i de sit-m- Hakdnmrc Baum-. 

» Nystetl smaclekokksmmpss 
P H. Jaoobs On, Eis-T- 

Hestcbcflag, Jstandswitelse af Piave, 
Ncparation og iøotigt alt til Fagct heu- 
horende udføres prompt og got-L 

Ligeledes besorges be til Hjulmasth 
forkctningen henhsrendeArbejder og Re- 

parationeL 
Et godt Oplag af »Strowbridge«- 

Saamaskiner, Majsplantck, Harm, 
Plove samt alt nsdoendigt Mastineki 
for Foraarsarbeidet paa Formen. 

FllLLBR sc JllllllsllN, UllL co. 
MADIOCI, III. 

Fabrikerer «Red, White if- Blut« 
Monmo, Høkioer for en kllcr to Heste, 
Kornplånteke, C u l t iva t org , Plouge, 
Homer div· 

Vor Meiner hat storc DrivhjnL er 

scrrdcleci let at tmkkc, ingen Vagt pnn 

Hestctmkken, hat- Mcosingbøsser, yppcn 
lig ,,Tilt«, og er i enhver Henseende 
stark og vorig. Rivcn hat« vol-e Anstand 
combiucd pole and slmkm". Alle vöre 
Baker garante1«cs. Send cftck illustm 
lret Katalog. 

J. A. Johnsons Bog ,,Fingerpeg for 
Formen-« og Andre (dausk-norsk) giveo 
frit til alle Kisbere. Den hat« mange 
satdeles vardifulde praktiske VinL 

Det kostet itkc mcke 
at kjobe Ebers Dampskibs- og Jernbanes 
billettek paa ,,Stjernen«g Kontor end i 

Hovedkontoret i Chicago og New York. 

Jens, fom leer. 

Jens hed han og itke anbet. Klotkercn com lebende ned til Præsten en Pintse- 
morgen, da han skulde tinge til Ritte, og fortalte, at der laa et lille Barn aben- 

for Kirkedsrem indsvpbt i en Vadmels Kudslefrakte. Hatt havde vastet san be- 

sindig, at lade Barnet blive liggende paa Stedet, medens han lob ned til Prieste- 
gaarden og meldte Sagen. 

»Man vil bog nødig komme i Foktmd med faadan Noset,« becnkekkede han, 
»og det er bebst Deres Velærvcerdighed fer feel-, hookdan det banger iqtnmen.« 

Præsten gik da op med til Kirken, der fandt de Pakken, ftillet overende til 

det ene Hist-ne af Toren, tlacn og vaad af Natteduggcn, og under Bevogtning af 
Graverens Hund, der havde tagt sig ned forqn Toren. Da de sloge chdet titsc- 
de, stietede to store, brnne Oer dem impde og et lille Barng Smil hilste dem. 

Judenfor Kappen kom et Stylte fmt Linned tilsyne, til dette var der heftet et 

Stykke samtnenkrellet Papie, hoorpaa stod streben »He-n er inte dpbt«. — Var 
det Stmd ellek Nod, spm hat-de lagt den lille Stab-sing der? Jngen vidfte det, der 
var heller aldrig Nogen, sont senkt-e sit det at nide. 

Prasten lob Barnet bringe hie-n til sin Gaard og g.w des i Hnsholdekstens 
Baretægt, medens han fortettede Gndiztjencsten Tereftek blev det igjen beugt 
op til Kikken for at dein-s. 

Nngtet om, ljvad der zun- lmsnkseh Mode imidlertiv udbtrdt sigi Landsbyem 
Meniglleden var cndnn tilstcde« H Plane-n vendte flg til de Jfaclltcstftaaende med 

SpprgsntaaL om Regen m· Tini unte Use-te zacder for Dienst-tu 
,,Tet vil jeg,'« fazzdc Bin-»J- -l)i)cdc, dn de Andre tau· ,»’i(g et· ielo kommen 

nf Jngcnting og ljenbtsr hockte-I til sendet eller Modek , mcn san ital vor met 
ogfaa give hannnitNau-1 og l.xddc lnm hebe sit-NR 

Tit blcv lpitn k.:ldt, og eilcr Tauben tmadte Zattizfstflundkrnc sammt-n for 
at holde Licimtlon noch hucm der fta nu ai slnlde tage Jens i Plisjr. Eim- me- 

gen Tale bleu lmn out-Haar til en got-nier J«Ivalid for den billige Sntn ai trt las- 
fkc ZI.Lli:-.-·; tun Izu-, v; N Z.«..«;;s::1k..: .:i»,.s:-t, fiozl J» :v.lli:(:: sit Ta.l:.:de out-r 

Brnstct og ind under Arme-ne pnn itLLe sen-J, sog bar htxin bjckn til sit .st-.t:s, sont 
man lusrcr cn Heim-, 

HVO han« NU- JWH iU W Hi HEXE-dgl Dz ZiLTisIz’c fein Tit-: i Hilft-L 

Ä MEÄVCXZ LJJVEZV 
I l "·;Il Ic N IIIUIIT ENIINH (-. Akt-» Ilhllttltslphls 

A. Jnrgomk WukttIsIsII lau-. Aar-nd 
M l.«I RIIHII III-Hut l«"-.III(II!II IllIlItIII 

sZkaIIdIIIaIIcI I IIIIItIaLNcbIaska kun- 
dc IIIIIIldc Oplyaning am Billclprifcr 
III. III. hva A. Caklfon, Foroaltcr af 
BIIIIIsIIaIIIbIsII I I I l ed sog- Ncbt 

sont cI LIIIIIsIIsz lIIstIldInIrlIgedc AIIcIIL 
Pan besuawr culpa-II ForcspIIIgscc ach 

olnaaacndr Post, 
AIIIcIIIsIIII Linien IIlbIIdcr den Imper- 

lIIIIlc PIIoIIIIIrIIBrfordring 
s— Im oq Ill ----- 

Damian-k- Norae ca Ida-III 
Paul Ylnchfolh VIII-III I SI. Paul, Nebr. 

Rasmus Hannibal, 
onnty Jndgo nnIl Not-III- Public-. 

so 

VleaIIIsr thslIIIc TokIIIIIIsIIIcI og besskgcr 
IIIndIIkc ForIclIIIIIIIcI 

»I» 

Jndkaafcnsk Priths ’«lsoIdI-IIIIII«I·. 
--.Q—-« 

skaIIcI Wahn-ann- paa IIIcIIdoIII III-d 
Braula, schnitt-, og III-kamst- I III-de oa Iolcde 
.II«oIaIImlIII-t paa IIIIIIIIIIIc sslllamu 

—-.Q-.- 

BillIIIe Bengelaan I Kanne Ikassca IIIIIIIIII 
og bellcnIL 

Cl. Paul, Nebe 

Døve. 
IGII ZcIIth Iam har væket IIva 2l1 Aar 

og hoia Tavhed Iaavrl IouI SIIIeII for Dre- 
IIe blev kIIIcIel vcd et Iæadcles eIIkeltMIddel, 

seither paa Forlangende Bestrivelse over 
aaIIIneIIl eII veciom pIIIkerdeL Mauhe II- 

veIIbeslII til Nickolfon,177 MID 
gall SI» Ner Ell-It 

I)r A. J Handels-z 
IMII IIIMI IIWIIII 
Kontor I Nonnen-M Block, s. Gaddo- 

Vehaubler kkaIIIIke og Indviklede Sygdoms 
me. Specialifl I Strude: og LIIIIchIIgdoIIIme 
samt i Kaum-h. 

25 Aar- Erhebt-. 

Tag »Namida-IF 

IIIIIWT IMPIIWEU WII 
sllehandch alt Staga H- mcd Leib-d- 

Kspacltet s—l2 fon- pr. Daz. 
Er I Spidfen for alle de andre, 

let, sum-, must oq var-Ia. 
—- SeIId after lsIrkIIlasIe —- 

LalkllaW lyasaaka Baaaclmaaljaa 
spaker U0—-40 WI. as Kostprifen paa Baand. 

Im? IeIIg san lave 2—3 ,000 
Vaand pr. Tag 

Ved In og Iannms Vevægelie ItIaIIIIIIes og 
affkjkrresz hvert Baand og laggea I 

IIdsIkakt SIIUIIIII paa Mammon 

M lCItkulIkter Its-Läusen 
w A Ah Ä 1 D LIÄW , 

—chckokee. Kann-. 

Gaaatl Islaatl Illaklala Worts 
l.I’AlM«J ä tm lijcre 

OITI It e- oJCzrcI uoIe ma- 

III (-I .Inil IHllII Mukmul 
— kamt —- 

lthaxnlag faa Zexaaaelseaplatlsa 
III-- must-Inst Nebs- 
i 
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«-.-.-10--0--.--.0--.0-00-0·-0-0»0-0" do 

»so-« O« -—·.—s I--s— 

Otto Merz 
(T'Isn Indikc Zlagtcr.) 

hat Inst nahter Zorn-ruhig i drt ganIle 
Pofll)us, IIYI IIllnIII IIII III lsIIIIIIc I de It- 

I·cde StIInOIIIaueIcI Ipcluillige Eriudring 
siII vtäfo arszum ZlIIgtcrluItik. 

Paa IIIIcI holde-g en IIgelIg FoIIIy 
IIIng as saaocl fcIskI IoIII falIeI Kjad 
og Flcfk samt alt IIl Faget henhoreude, 
der afsæltes IIl gangbare Tage-Miser- 

Varermö prinm Kvatim 
er mit Mono, og tun dygtigc Falk be- 

skjctftiges I IIIII SlagIcIi. 
Otto Meta. 

The Porkins Wind Mill. 
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s':-·:«--"«’ Halle Iaarl 
-..·I »in-ZU Licht 


