
Sophus Zchandorph. 
S. Mai 1836 — I. Jan. 1Wl. 

- 

Den bekendte dansse Forfatter 
quhus Schandorph, der i længere 
Jid hat strantet en Det, afgit ded 
Døden paa Aarhundredets førfte 
Dag. 

Med ham er en af den realiftiste 
Litteraturs idærdigfte og dngtigste 
TalSmcend sunten i Graden — dg, 
maatte hang« Tod pan Aarhundredsi 
dagen vcere Variel for en ny Tid vg- 
saa i Litterxuurs 

,,Halvfjerdferne5« Mænd benunder 
nu at blide zxaxnäe Dr. Georg Bran- 
des selv foer den begnndende Alber- 
dont ftcerttx Echandorph var mnafke 
han«-Z denn-engste Bmte under den ra- 

sende Kanns i Halvfjerdferne imod 
den romantifte Litterarurfkdles Sil- 
defødninger. 

Sophuz Schau-vorm bled fodt 
1836. Han var Son af Postmefteg 
ten i Ringsted en tom som Dreng 
paa Soro Akademi, bied Student og 
tog teologisk Emdedgetgamen Han 
var en Del betaget af Soren Kitte- 
gaards Kritik over »Kristenheden,« 
»den officielle Kristendom,«1nen ban 
gik ikke felv i Dddden og fandt aldrig 
Fred i nogen LivHanskuelse. Der 
gcerede endnu i ham paa hang gamle 
Dage, men da var hans Lidsretning 
stedse starpere og ffarpere i Ninus- 
fjendtlig, med Vakling benimod en 

buddhistisk Pessimigmr. 
Hans forste Trin pag Forfnrierba 

nen gtk afgjort i rornantift Retninn 
— men bar tilliae Prcen af Tilffolets 
hed, dog med Sut efter dyoere Lins- 
indhold. 

Den med Georg Brandes fretnsior- 
mende franske Realisme dæltede ham 
aanste — og hanå Etrømtæntrinq 
som Fotfatter er ganste afgjort. 
Navnlig Fortællinger ,,Uden Midti 
punkt« viset dette. 

Havde det saa endda været en Rea- 
lisme med Rad i det virkelige Live- 
hele, btogede Mangfoldigbed —— rnen 
det syneg fom om Schandornhg Zje 
fra da af vcesenlig tun tan se og op- 
fange det gemene; og det, hvad enten 
han med en iovrigt ftærk Loerdrevet- 
hed siildret Almuestaar og Folk, 
eller han bedæqer sig i andre Folkelaa. 

Han er fremkommen med saa raa 

Ytringer i enkelte FortcellinqeL saa 
der hat vceret Tale orn at føre ham 
for Reiten derfor —- og det dil i Dan- 
mark sige meget. 

Sine senere Aar vilde ben kil at 
bekcempe »den indre Mission-" Han 
udftedte endog Lpraab om at danne 
en Forsvarsforening imdd »Jndre 
Mission«"5 Fremtrcengen, on i Begen 
»Frigjort« forsøger ban at tegne »Ju- 
dre Missiong« Billede. Det er imid- 
lertid et ganfke forfejlet Billede, hviket 
for-vrigt ikke andrer, siden Hadet dar 
Digtningens Mare. 

Som Brsdrene Brandes Jldtilbes 
der, sotn Svcermer for den Sehnt-pen- 
hauerste Pessimigme og Nitzgchek 
»Overmennefke"-Teori, bar han beugt 
al sin betydelige Begavelfe til at rive 
ned og rive ned. 

Men Vantroen og det moderne He- 
denstab hat ofte jublet over hans 
»Brandere«, oder hans Fremftillinger 
af Almuens og ,,Ksbenbavnernes« 
Liv Svir og Daarlighed, samt de en- 
lelte sinere Fortællinger. 

Haode S» der fik Dritt-terra- 
den for en æstetift Afbandling over 
italienfk Litteratur, helliget sig til Vi- 
denstaben, var hans Lin sikkert blevet 
langt tigere, og kommende Slcegter 
vilde da have værnet om hans Minde- 
Nu kan dette ikke handes; Sophus 
Schandorph, der helt git op i den 
antitristelige, hedensie Løsrivelfes- 
kamp, sotn »Brandesiani5men« hat 
fsrt imod Riesen, Nationaliteten, 
Ægtestabet og alle Samfundsstptter 
er dsd fra den I. Januar 1901. —- 

Kun nogle enkelte lyriste Digte bil 
ovetleve ham og bringe hans Navn 
til den ny Tid, og den ny Slægt. 

Dei et saa meget beklageligere, som 
den afdsdes Evner var ufvivlsomme. 

Men i en vis Forstand qælder det 
jo, at »enhver er sin egen Lyttefrned.« 

Smaa Meddelclfer. 

Da Dampfcergen »Malmø« forleden 
Affen stulde gna ind i Færqelejet i 
Malnm blæste det en stærk Nordnords 
vest, og Dampfætgen drev først ned 
mod Fcergehavneng Veftkaj og kolli: 
derede derefter med Lodsdamperen 
»Malms«, fom laa fort-jet. Da Los- 
damperens Anker ikke laa fast i Bun- 

- den, men flehte med, blev Staden ikke 
stot, men Lodsdamperen maatte bog 
repnreres paa Kockums Verst, spr den 
kunde gaa til Karlskrona, hvortil den 
siuldr. Dampfærgen led inhen Ska- 
be, men forsinkedes en halv Time. 
Ogsaa for Udgaaende havde Frei-gen 
Banskelighedey da den vendte, dtev 
den aed mod Trabeer, sont sit for- 
svatlige Sm-. 

Den 17saarige harald Meisen, der 
hat siddei attesieret i Faabotg Arrest 
i HI- M for en Mengde Ty- 

verier, er brudt nd ved at borttage en 

Plade i Cellens-Væg. 
Minister-fes for Kitte- og Undervis- 

ninggvasenet hat meddelt Approbati- 
on paa en mellem Himmelev Segme- 

»raad i Kobenhavns Amt og de of-1 
-fetberettigede sammesteds indgaaet 
Overenstomft om Hpjtidsosserets Af- 
Ilssning, fauledes at Hpjtidgosseret af 
jHimmerlev Menighed, hvortil ikte 
Ihører Beboerne af Rostilde adelige 
LJomfrukloster og af den derjil deren- 
de Hovedgaard, afløfeg for bestandig 
fra den 1. Januar 1901 at regne, 
imod et aatligt Vederlag of 150 Kr. 
til Sogneprcesten og 150 Kr. til Lee- 

.reken. 

, En Komite ovekrakte den II. Dec. 
ESogneraadsformanu Gaakdejer N. 
lPeteksem Tofthøj, en Hædeksgave fra 
Beboerne i Strøbv Evan, som Paa- 
«fkonnelfen for den Dngtiqhed, hom- 

Imed han bestrider fm Post fom For- 
kmand i Sokmemadet Gaven beftvd 
af et Sktivebord Da StrivebordisstoL 

Log et Salvbæger med Jndsiribtion. 
( 

J Skæretiet paa Esbjerg 
Savvætk opdagede nogle nækboi 
ende Savarbejdete forleden Aften Jld, 
som det Intkedes at flatte, inden 
Branvæfenet kom til Siede. Jlden 

«vat paasoi. En Rade var trnkket ind, 
og man kunde se Brandstifterenizs Fed- 
fpor i Savspaanetnr. For et halvt 
Aats Tid siden dlev der gentagne 
Gange gjort Foksøg paa at stitte Jld 
paa Savværtet, uden at Gernings- 
manden blev opdaget. 

Hos Firmaet Brødtene Lakfen, St. 
Annæ Plads i Kobenhavm blev der 
for nogen Tid siden forejaget en Ub- 
fættelsesfotretningz famtidig blev der 
indledet Underhandlinger med Kredi- 
torerne, men uden Resultat Nu er 

der indqivet Begckring til Byens Stif 
tekommission om at faa Firmaet er- 

tlætet sollst. Passiver andragek ca. 

200,000 Kr. 
En Del of Odense Haandvceriers 

oa Jndusttifoteningens Medic-kamen 
hpvedsagelig Haandvætkeke. havde for- 
anstaltet en selsiabelig Sammentomft 
Daa Jndufttipalæet, hvor tidligere Læi 
ret ved Muhlernes Legatfkole, Ramd 
metherte Schmidth, var indbudt som 
LEresgæsi. 

Ved Sammenkomsten blev der over-« 
kakt Or. S. et malet Porttcei af ham 
selv som en Anerkendelse af bang 

mangeaarige Virtfomhed som Lærer 
og spdraget for mange of den Unle- 
vende votsne Slægt og dereg Bern. 

Fifkeriej i Gudenaa et Neuen ode- 
lagt paa den Strætning af 1 Mil, der 
er bleven reguletet fra Aastedbro op- 
efter. Aan er nemlig bLeVen uddnbet 
sanledes med jævnt Fald, at der aldei 
les intet Grode og ingen Plantevætst 
sindes paa Banden, og detfor kanj 
hvetken Fisk, Mut-der eller Sand ftilis 
les paa den regulerede Strætning. 

Gymnasiitsicevent i Nnbotg 1901 er 

udfat fra den 16. til den 7. Juni i An- 
ledning af at den stote standinaviste 
Siyttefest er fastsat til Dagene Läs- 
30. Juni. ! 

Direktoren for Attieselstabet »Bei 
de Trwlasthandel« M. C. Petersen bar 
forladt Landen Der nedsatte Litvi 
dationsudvalg holdt Mode Degen ef- 
tet og besluttede at beqcrre Politieik» 
Ylgsiftance til TsireltørenH Anboldelse« 
En Politimand er derefter afreist til. 
.L)amborg, da man mener, at Titel-; 
toten er afrejst hertii. ji 

.Herred;-foged Krabbe stiller si-; atters 
til Valg i Kallundlmrgtredsen ved detl korestaaende Edle-Angioan 

Et Legat pag Amt-O Kr. er ovretis 
tet as afoode Banldirettor Michel ! 

sen-H Ente i Ribe under Navnz »Ti-l 
tre Sostre Elise, Rathrine oq Marie 
Michelsens Leqat til Fordel for ockr 

dige, trængende Borsiere sgsnt Ente-r 
efter og uqiste Dotre af Bist-gen i 
Ribe Ftobstad.« 

l Ejendommen »Godthaab« vcm Dial- 
slesevej ved Odense er of Einen, P. 
FNielfen solgt til Greve Leon Molttei 

sHUitfeldL Paris-, Broderen til Besitz-I 
deren as Glorup, for 27,()00 Kr· Dei ,er Hensigten her at indrette et St·l 

sJosephshospitaL 
I 

Hammergaard Kro Paa Gjøl er neb- 
brændt. 

Forleden Eftermiddag ved 4-Tiden 
bleo Urmager Jakobsen as Villestofte 
udplyndret vaa en Mark tæt aben- 
sor Odense as tre Personer, sont han 

zhavde sviret sammen med. De rovede 

sca. 100 Kr. sra hom, samt hans Ur og; 
iflere mindre Genstande. Den ene afs 
Noverne bleo strats anholdt, og senere; 
ianholdtes de to andre paa Odenses 
-Kocegtorv. . 

Landinspettor Boesen hat til Aa- 
rup Kapel stænket en otkrordentligs 
sinuk og meget kostbar syvarrnet Leise-s 
krone, sont han bar arvet efter sin Fa-» 
der, qfdsde Bisiop Boesen, i hvis Fa-( 
milie den eftet Sigende hat veret gen-» 
nem mange Slcgtled. 
—- 
--—· 

W«-«o-e-«—»« .--—--.--- 

Drukkeusiab ; 
W 

Eu Haandfnld af danfte 
Vwmstrn 

Vielen. 
Deus Blaa hat en Rigdom som det 

dybe Osteme 
Den drat det ved cheld og sprang 

stille ftem i Solem 
oH Sol og Nattehimmel, som elleks 

aldrig saug, 
de modtes dog ved Dag i Violen. 

Den sit et Kys af Mannen. det hat 
den itte glemt, 

og Stjernerne hat sagte hvisiet til den. 
Derfor er den saa stille under Dagens 

Sttaaleftæmt 
den mindes altid vom, hvad Ratten 

vil den. 

Derfor et den vemodig: men den set-J- 
ler dog Inst, j 

naar Zolen vcelder Guld of fuldei 
Etraalek, s 

dens blide, natblaa Blomsterblod det« 
rinder aunfte tyft. 

oq dritter alle Dagenz gyldne Stran- 
ler. 

Lg ftønt den ved Nattetid og fjæknt 
Leg og Larm l 

bar grckdt med alle Stjtemer klare 
Taster, 

i samme Stand vi fee den, gøk den» 
Dingen mere vorm I 

og Legen mere dle for Txmens Dau- 
ter. 

Deus Duft bringet Bud tm dens 
Schl, som er Musik, 

et Pust —- tun fvaqt — og st for, 
bvad det r mer 

fom En, der i fm Nigdom tun tan tale 
med et Blit, 

mens Lcrben bare basver og fotstum: 
mer. 

HelgeNodr. 

Bilde Kerl-el! 

Bilde KsrveL Gtsstens Brudeslsh 
som, naak Fandens Mællebøtter 

sende 
deres Slrckdderfrs til Vetdens Ende, 
hvot de usel festncs ellet vol-, 

dckller hvidl i hoin hver Blomsi, der 
spt 

lob of Vaatens Solglimmer·sig blan- 
de 

slden Fruglbathedens Lov al sende, 
wkfet of et Solsttejf heb og st, · 

Grsflens Uslyldsdcklte, Somtens 
Sm, 

fonkmed laliq Hvivhed stærmer over, 
hvad en Vaardag avlede as Ve, 

Brut-eilst, som inlet Vindpust vover 
hell at lette, saa del staat at se, 
ovad der omkring Roden slsvgeml so- 

ver. 

Viggo Sluckenbetg. 

Abild 

J sphe Abiwblomfteh J, der scler 
Jer unt-er Hinuens sinkt-im lyse Blau, 
Fast b!ænrsenbe i eDetS lyfe FijolerZ 

Jea fer jet, som jeg edel-g Seher san, 
Den Gang jeg felv vor ung, for Aar 

silban -— 

O, jeg gab vide, hvad J tcrnter pa 1. 

Mem paa jer Ztønhejz som fomaar 
sxa soge, 

ffør Sinnen tet fgcr spornt-: fin qrscp 
ne Tiner 

Lg som Di! aldtig naa Stærsommetg 
Tages 

Mon pua jert FormaaL paa jert aivne 
Huld, 

Paa Frugterh fom stal stige of sin 
Slummer 

Lg stinne ghldenrød ved vaetg Feld? 

Mon Daa den unge Bi, som om je! 
summer 

Qq dritter felv fm føkste Rus maasse 
Af Sødmen, som jert lille Bæger 

tummer. 

O nej: som der jeg set jer mod mig 
le 

J Morgenfol, som, mens forbi den 
vanker, 

Hat aandet Purpur hen paa edeks 
Sne, — ( 

l 
Er det vel spilvt hos jek at fsge Tau-; 

ter; ; 
Thi Eet der er, fom jeg med jer for-? 

O staat, ; 
Og h rved end mit eget Hjærte banq 

ter: 

At J er Baar, —- kun Baut, og ideli 
VaatL 

Euqt vzm der Recke. 

Gyldeulak. 

4 
( 

l 
Min Icreste Ftu Gyldenlak 
kald ille Snat min Skylden Tat. 

Hsjt over alle Rosets ngl 
jeg elstet Deus Ojnes Flst 

Fra Raben i des blinde Sirt-de 
var Dei-ei Smit min bedste Giebe, 

De straalte moderlig og mild 
i Karmen spm en Meinst as III-. 

J 

svnlöshks isr ist Xicrsssl um 
. · .. 
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». , N erveme. 

ssxsuww nsss « sls m .« HHHL 
k-:.:i Xl-..:! lI-«c-s-- Kissvsr 
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-«-««1.:-I spksx 
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DR- GRBZNEPS l NERVURA 
Poe tzmoET oo Nen- 

winer 

Sum ssr H Ists-»l· I«-Uk«. —««m 

Natur-J hin-Links -««:«1X-Is«—«1«sr 
THI« Mesunchsh Hans-r um m 

Ujssstsmkp llisUsIHltsiL l «-n 

«·j-.«-:-. in J« r «- k· l«J«-1«««i«!il H »so- 

««l«lin-I—·- i ils-« Ij«!’««!Ms-1!U.« 
sncsns«««—k« Isisss ()r--.«««i-m««· disk 
Ist-m sur-s !.·-jlj;:1n-si IU JI Uj r« 

-ij.- Lin-M Eil-u Um H »Is- Jf 
du«-ni- lJicrs lI--l««-.sj rtsiqs Hist- 
ldr (i««—-!-«««’— N Inn-u Hlmi »g- 
N« r« l. s« cui 1-1«. —:.uk1«t--.-:u 
ils Dr (-!s«s n-- l sr « hj « Ists-. ·t 

Um n i slis n— l..«n«1« m« il «l«« 
Un Ins-, IT k« uns-sinnst XI «1«! 
»L- l(««i1«·i- r. Husi ist«-! knm 
Ist-n us -t rkis KIND-L-nur«-r 
sum l«I«L'«-U Nun-h klzit«!--1«Jf »s. 
hin h« ciim »O how-list 1«r--n«ki«l 
ji«-« VtJ Hin-it Ijmj c.L’ Inn-Is- 
Xm .·k«- «l«·« Nu s- l«—’ « H l« Hi « n 

Itzt-unis- Nskun Apis-! nsl til 
Hilns r ssf l, 13««1-1-I)i-1t-. Il«s-« 
N« rsinl I— !«.««I Jcsr Lin-»d- 1' s«(«n 
w H«.««J- Xnmrxu pritns t,«-in;. 
Ins-I- II IH n« :."p--««l«s««lt(« ils-! 
flllssssl »Ist-M H(«H»«Hl. 

»Es-. PLUILVTIA TÄNZER-. sstr.--l- 
!.1»1!-7.«-1, Eise-»Ak- -!. chi-: .- Dis-· n- 

’«l hsss Git- Itsf J««.· .««:.·-r«-1—-—.»k. 
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mu-Jk!«- Nisolksssmlth ng JU- !---«·It'«s 
I« -l«!s- H. »Ur-s « s .- « H ·.«l I« fu« 
kam-i .·« i. s n« km »»« ’««- t-« s- iJ 
ums-« ij Az ksssl Um .I-ss- --«.« '-H-- spin- 
fl«« ji«-sk. fu« sic« Nu JJU Ast-JU! 
m zxiw «.:.- wir-« l. Un -. J Juli 
»Ist limi. »U. ;-s:- J« 1I««- Osmi- J-« 
t.,«-·ss«( "- Nsnuku sk!- ssxg ’«s.s«--I-ss- 
k«sI:..-I« pl Ist-« wiss -«. Fuh« LI« «« J- 
HJHIL sk« jisq Ins-Zinss« s-( I-«z,·-«p«-I» 
Im « ins-hu obs-PERng Lud- Jus 
I:.-«- ki— »s« kl-’s»-ss·«"!«« I«I:s« »Es-'s g Js-« 
Mi « J AHwnt UU»»:«. « ««.:« « :2»s«t--I. 

m-! Hi s--sl I«-s««-I n sk. sssst T--- zissl 
lim« lsh nein-— HIJUL Ist-' ) li« Isstkt nslx 
sahn-« »s-- » --;« II .«-«..«.,«. k ki. f » 

Pszz Lin-I-- Ums-—- l’!;tsI««-r)i:« «I«- Jok- 
I.««vl «l.-l«·n«tn-’·cl«·-«l k- .«p·««.«. Osjssu 
n» -1:0--I( »L- xisl Isisss ! Hssshst usl 
ft-«I«ls ku- I-I,-I-(.««1Istissiltssli .«( It il- 
I«-"- »k- umsl U« l--O—II likkcs tmns i« List- 
dumm-« 

Dr. Creene«s Nervum 
erdefi.ögcnuddct,der 
kurerer. 

kam formats-IT weis-. singe 
PurMcr qwes sf r. txt-um- pa- 
korsoaqcsme ueisn befass- q. Dr. 
bne !c-'s« Ast-. U II V. H. MI» 
Not-steht »V- Us is Roms tosen 
vni personim Nenn-entklu- ritt-s- 
gicanem hrev sum-m act-C Ink- 

En Dqu af deres brune Brand 
sind over Gulvetå hvide Sand. 

De tindred tvst og gyldenbtun 
i Barnets lille grau Paulun. 

Ved Detes blpde Flsjelsbarm 
jeg dtsmte føkst mig elsiovsvarw 

Og tnuged Dei-es Kind til min 
bag Moder-s hvide Baargardin. 

ch tyssed deres Mund i Smug, 
langt fsk jeg kendte Kyssets Brug. 

Hvad end blev lagt paa Hyldån — ak! 
Dem dlev jeg tro, Ftu Gyldenlak! 

Sof: Michaelis. 

H- 

Tjem 
Jeg elftek Blo!nfter, Somrens lnse 

Born, 
helft dog dem, der et Uædt i Banden 

stnnttr. 
Livet er Kamp, det geklder en Tom, 
Ztønbcd n!ene bringet ej Lvtke, 
vabnee jet, Born, fom hvide Tjørm 
naar pea Grenen den gynget 
i straalende silnngek 
og spreder sin Dust 
i den solvakme Luft. 

Nak, der Blomsternes Liv vil herge, 
paa Lallen alene stoler tun Tauben, 
tankefuld Stsnhed anlcegger Vaaben, 
Ungdom fotlanger Verm og Værge, 
statpe ag trinde Nat-le 
Besingeingsvil den ej taale. 
Hvad er Farveptagt, 
hvoti Blomstek llcedes? 
Uden Vaabendtagt 
til Jorden de ttcedes 
Person « Samt-end letsindiqe Vorn 
leer af den vcebnede, hvide Tjørm 

Alfred been. 
-———-·-0-.-———- 

En Epifade fka Katastroer i Gal- 
reime. 

Ofüce of the Colle-Ums of Customs, 
Port of Galvostmh Tok. 

Oktober den 27., 1900. Dr. Pe- 
ter Iahrney, Chicago, Jll.: »Jeg 
taktee Dem hsjlig for Deees venlige 
Otd i Anledning den ssegelige Ulys- 
se, fom hat eammet vor By. Dei 
glædee mig at tunne bereite, at ’eg 
hat teddet alle mine tcere, men Jak- 
natutligvis lidt start finansielt Tab 
ligesaavel sotn alle andre. 

Mange gribende Scenee foeekotn 
under Katastroer den 8. Sept. Jeg 
aabnede Toldbodens Dtte for de 

Hemlsse saa tidligt sarn Motten 

bald et paa hin mindevckrdige Tag. 
»Da jeq ask bjem Motten tre Om Ef- 
termiddaqem var den store Bycminq 
fuld til Overmaai. Blandt de man- 

qe Mennefken som itte havde teddet 
endet end dereg Lin, bemckrtede jeq 
et gammelt Par den gamle Mond 
bar paa to Flasser Lukita Jeg 
kendte ikke Partei, og de forfvandt 
fra Bvqningem sprend jea kunde er- 

fare Navnet, men de holdt fast ved 
TMedicinem der maafte var den eneste 
Ting afVærdi, de bavde tilbagr. 

HJdet jesx endmt en Gaan tatker Dem 
Tor Tgeteg Venligbed, fotblivet jeg 

Med særdeleg Agtelse, 
A. J. Rosenthai. 

GOOPEK GOUUISSION OOMPANL 
S-UVS AMICI-O 

soc-I Its Tcxcfdkc Its. 
Pntmn Sie-Ue Y:1n!.-. ssmUs »Im-hu. -e-I-s. 

Emv til vo kaa Tat-it oxigookade Wir-u wo Iren 

Vase-« Evi!»llck;;«1sk. Ist bar ersann oq walks- 
lMe Salgsnnmd Wrd Bekundung Brsu os- 

I. o sinn- 
Nonen-Weinen 

»Spogcfuglcn«, 
e www-m danik humorifnsf Und med 
rfhnsmk I Procent-one for 10 Uns-s I Fu 
man-sek. ,,2ptsesuqlku«- 

lIhnMpolis, Minn. 

- 

scøstcn lass mit frir Tillmd til dig og alle! 
,’(c.1sstshsk Hun. Wit, ask-IF »Es-n muten Bei 

.- xussxs Ersplsrimnb 
:i-««.i«»«x:x.i;-.: ««:.s:-c·::bts:n, 
txtlmsmski sudptliknhlns fxivsskkinsxek 
«er est-! ime III««.11!-·- mis(s»s1»·«z» 

O ««7!s«sJ·-, 

«.,: LIC- 

·-1r1 as Nun 

VHHL Tun-« Jkm fu«-us en- uns I 4 Inmer uthk 
x«.x.-,-I;c.v List hist-: »k- nxm u- s2-·i««« »I, og 
Ist-Ist J Da krihxlier this M of Him- 1srk, san tut yet 

Ums sts usrs Iulci Epist- nn- Umn Ti- ul ins- hindre 
rh» I Uns- Axi.kmtt Im Inn m Mk Itl Ents, wen 

ruhn-» Ist-um« Prkvursthn im sit W Iogns Be 
hundan Iet into-»se- islliz mnnlc ou sum-, M hvi 
Tr tur n: Eintritt-netzt Ji ersmhlucV uO m ever- 

Vernimm- ,si«e, Einnka t Hing-Im rijn Mahl-It, en 

frni »Ist-i- sthlik terms Amt-un n, IUIH nl at sum-de 
ofte, Amtes-oh Ihr-two ins-r »in Te Im- Lismorrlpasa 
work-e Flut-L For-»Wan i Lu. euer Wo«dsuldrttaf 
womit-neu form-satt eler fu«-d- rllrr ittiertkfuld 

maanedliq Mariens Ins-note euer VIII ! Mauer-, da nmnv M—e Zum-mer Ni ne Trunk-, Jud» soc 
iki hin-sannst Iuiindek fokuden mist iels et blevm helhtkbfde denn-d. Im drum-( del tessaltnissdellg 
satte i Posten oben uoqet paanylt 

Tit Its-h spu- hst Ton-, rit m meddelts et fintteleemmemiddeL fota Links-eher Ovid- Mod og 
Imettesuld ellek uke elnuthiq maenedliqe III-Messer two um« P qek I I otl work Eber for Um m keimt oq 
imm- Edms Ism- dmcmetfeu ai at loctcklle sit Inst-the for andre. drum-o us et nat-n Uviemvk n Meint 
latet as of vkuqe Miste-. 

Ovi- J cui list-, kan W dem-sie Eber m selbst-»du- Ivinter c Eva-(- egea Etat ellkk (’«unt«v, 
l M- kendrt dem Hiemmkmiodel oq iom mep Ost-i Ists-ensu- anvce month-z as dem- Summe-wobei 

sit-tells III-eu- Iues selts- Iiutqude I vor smmiidslsae«kvstsdslliie Lamms-Im mai tm gut samt-ers- 

j ne taste- Mevdel set til »e- Veaiknek og imv til oo I Dem soc-M 

Nun-ad If nssle Dem med III-delik- 
Mr· J. Miets, Undene-od, Wink-, Imper: Medi- 

ciaeu var soc ntln hast«-, vq leg Ili ekved anderem 
Eber ein«-u den hat giesst min Du na nieset todt- 
hun list Ins-a Reisfeld as Linn-oberen san-r oq ek im 

I Stand m at see en ftp-Pakt Je sendet limited 
tu dienel Ia lot den mle has gar echt-M am 
IM- Idet Medicina- » 

III-Ums I. Levis-h Tot-Io. Mira-» Insek- 
petves bei-mus, at Evas Mem-Inst et umarmt-h 

Fade- siksl »wes-le dem til alle Wende cui-den les 
Mk0. siehst .c. Berti-, Dem-it III-m» Iris-k- 

Iekes Mkdikisfek bat vaudet ka old-indes Iner 
les-helfe qf dsvidkndh her et en hsvvme Es nie-ts- 
eiester Hofe Mel-Leuten Iom en lauft Muts ist-e 

measgwece end gegen Doktors-than las es et 
er ac. 

Ihr-sie : 

Mike-IMan Wrs. M. sommsrs, sm, k:. t)., t--(1., U. s. A 

I Verdens Villcdbog. 

Vetden er som en Billedbog, 
Ytavlet af So og gkæsgronne Lande 

Jmed Tekft i mange hundrede Sprog 
zog med Solguld om Bladenes Rande. 

En Billedbch men Tiden et knap, 
den svindet bott, incugs vi Bladene ven- 

de, 

Da andteS sagter ta fut, bvor vi sinks; 
men ingen of osZ faak set Den til Ende 

Alfred Jbsen. 

,,Pop!ipa«. 
Dei liver chtt op i Landsiabet, 

nnar de polskeRoepiger i store Flotte 
tnnldker ind paa Nytøbinqg Gabel-, 
striver ,,Loll.:7falster5 Folketidende«. 
Sna er det isckt Vneng Bergen-, der 

prostituerek as deres Beson, men vg- 
saa Manufattuthandlerne streckte-: 
Hals efter Flotten. Seian en 

polst Krone er jo nceften lige saa gov 
som enhvet anden. 

Mcn at det itke altid er liqe faa let 
at flnn en Handel as med Roepigetne, 
vifer folgende Historie: 

En Uldhandlers Vutik var sinnen- 
de fnld af poler Piger. Disten var 

siiult under Mirngder of kulprte Ho- 
vedwrkleeder i alle Form-. 

»Poplipa«, sagde Ksbmanden, for 
hun syntes det liqnede pessi, og faa 
viste han Pigetne et Tøkklcede sam- 
tidig med. at han paa et Art hvidt 
Papst notereve Prisetn »1.75« med 

stote tydelige Tal. 
Den mest intelligente nf Finstern 

sendan en Auf-ten tog Blnanten fm 
Vom og sikev »1,0()« under bang Tal. 

»Poplipa«, sagde Kobmanden igen. 
»Nei, det staat vittelig itte.«' 

La da del ikke nyttede hnm nocer 
at disse ov med den sædvanliae His 
storie, som- anvendes overfor oiz Ind- 
fsd!e, at det enentlig var langt under 
Jndtobgprig. san ton ban en tin-nett 
Vake frem og strev pan Papitet 
»1,25«. 

Streits var Pigen der med Blyans 
ten oq strev »7:«)". 

Attet et nnt Kinde, men hver Gang 
det samme Resultat. indtil hele Pa- 
pitet stod male! fuldt meb Tal, uben 
at det var kommet til Handel. 

Røbmanden suchte. 
Hcm vnr just ved ganer nk origive 

Worei, da bnn sit Lje Pan sin Mkan 
Hnn taldte bnm ind i Buiiten og kla- 
gede sin Nod for darn. 

»Hu-te Ven!« bennkrkede Genboen 
smilende, »den Sag er jcs ganste sink- 
peL Hund knn du f. Eis-. fælge dette 
Tøkklckde for?« 

,,1,2:')". 
»Godt. Ptæsenter Pigerne det ogz 

strivz »2,5s)«. 
Nu gik der et Lns op for Illdhand: 

leren. Summen biev streven og som 
scednanlig halvetet as Pigetnr. 

»Poplipa! — 1,25 —- lad gaa da!« 
Og nu git det sttygenbe med Han- 

delen efter den nye Methode. Snatt 
var hele Flotten forfynet med Tor- 
klæder, og baade Piger.oq Ksbmand 
var glnde for det gode Handelsstab. 

Zunge-, new-je Moral-. 
Isi- ncontitmis Wink m o-!t- Mad, kssr litt-r of 

E:-u«ks«:s, rxsurinmuxsin un tust Mann-wish icsm 
rat : Pia-I sen- )«ns- hast ou O.»-u..n«1«-1 nimm-km 
.c11«—,s:n!m-)«I«!)». ’:.rN vtsxck N H Hm vor 
lei Izu-q. «A MU- s » M- w- inshmidhst 

Des-: ;-.W—mm·« -.k o I L-« ev; tut-hu » Us- 
,’7r1nIC-:.’i n- msktu Use -!(Il!.1 Ast-Zins It TO 

zi- :«:!-»- A Gr» Odium-· ."!n-m, 

WITH WESTEM 
Bauen 

l«"., E «L.’-1.V. IT H- er den bcdsis 
ltl og Ha 

Black Hins- 
Tcauoood øg Hat Springs- 

EIN-Damm 


