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Man Putischebollen for at høre de stote llngdom og har foreløbig sluttet Pagt
Cmnle Braun hat i Aarenes Lob del-b sig
market ille noget til, at Kødet er Føtere tale detes bevingede Ord, og med Zeminaristerne, der
hat Af-«
Usedt en Momgde
Tillidsposter.
blevet bedve eller sundere, derimod tystede ipaa Hodedet af Nutidens Stu- holdgforeninger saavel i København
Hin var fauledes, efter de spinnt-renok wettet Prisftig- denter, der« vilde drage paa Felttog som i Odense.
J del -hele taget er
Ie tholtx Byens føkste Korn-manc- hat Koberne
det
vilde
mod Bacchus.
Meningen at flaa til Lyd for SaHvao mon de
fkstandsek og i flete Aar Kirieæld- ningen.
faa ud af deres Ungdomsaar der inde aen og stifle Foreninger i Tilflulning
It. Bed sin Dsd var han Medletn
i
En
Hooedstaden? Hvotdan mon de til det allerede bestaaende For-bund
uheldig Tyv. Forleden
If Tilfynsraadec for Krediskbanken
vilde
more sig paa rette Vis?
Aa jo, blandt Landbohøjftolens studerende,
en Vagabond
II tillige en af dens Revisorer. Til- Eftermiddag tfoysøgde
er
unge og ftraks med blandt Tandlcegestolens o. s. v. o. s.
s- beilædte han -dema-ndspvsien at tømme Pengekassen i Snuwm soatet vi, fom
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Den,

paa Vagt

fyldte sine hele Ungdommens Begejftring flatte- sv. Ogsaa den vordende Ungdom vil
de os til den nye Bevægelse, det gib man føge at faa i Tale ved at ndin Tid lang fungerede han entwin- Lommer medSuller. Jmidlertid kom
Kone
til.
Hun greb det forste Proveaar, og vi fik Vetters- sende Talere til de forslellige Statsst fom Fokmand for ByensKominu- Gestgiverens
i
Manden
Kraven
resolut
ogs holdt telfe paa, at Livet leves lige Mike- floler Landet over. Det førsie Skridl
scanning
det faar itte mindre Verd, paa denne Bane er allerede
gjott,
Zitsi og fremmefi var Braun en ham fast, samtidig med at hun mah- ligt, og
vi
totalt siget Farvel til de »det man netop for faa Dage siben
te
om Hjcelp. Lidt efter lom en Hjul- fotdi
geh danst Mand.
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Forening Tyer
En Landstryget i Gran-»
fle Latinflolek til et Mode i Studen,,Drueng
bundet.
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til
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Sal. Desvcerre havde
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Dr.
120 fnlat Jndbndelfen
um l«;1nd,(lcrenten
eftet staat
og
Pio,
ljgger Imn eilt-r grantbad
dm jllnogei at spife.
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Medlennner ncen at have
ser til demu- Batie. at han den-Hi søres til
Follelinaginand
Vierte
Paflor
on
ndfoldct
VI dem blev hakn nægtet, git FUStudentckne og
Ti Tocent Wanninq talte til de nnge
nogen caentlia stasrt dslqjtanon
Lykko ug VelfaenL Adresse-:
veu bog- om Haset og flog Vindaet
den Innatte jo sørc oet nted fig, at Latium m velnfte lwer sin Zide of
In ind til Spiseiammerset, hvor han
den Vc;.t,::!ic. ssxn fattjft et lslrvrn Jlltsikolspvrgkknisalet
Den
spsfte
Ifotde sia til gobe med nogle bishtEfter ,..itr. ngl.«)
en af
Tireniti itætteite Fa
aldelcs fernka af dette Mode er bleven, at
F. A. NAsH. Gen’l Westem Agent, 1524 Farnam St.,
iogieAsg og hvad spiseliqi, der fanden Stn!tits.-t«se«a«aelse, okt- mal-I Mel-er i ,,Lflersøklade3 Latin:
uin1od";·.·—2elim
OMAHA, NEB.
IQ Af Ærarelfe over, at alle FiaFor gth et Aar-Z Tio siben frem- faa dandt Tilslntnina
Lilandt
de Ja :liealstoke« bar dannet en AsdeIet, sotn stod der, var tomme, kn- tom Der kundt om i
Preser nogle Mennrfler, dist- Dcl mer: end noaen !·:nq under ,,Zlndenlerne«3 Afholdzc
Isse han den hen ad Galvet, hontJcotitser on1, at den ftadig omsiggri- anden er taldsksc til at Date Multi- fnreni11a«.
ted Beboerne i Haset blev opmærkbende Afl)old51)evægclse, der var ban- tenLJ Vkrrccc
Uian lnv sannst-: se, a: der arszi Isrplnntcm
Jtsctp
hat-me paa hom. Et Par Granse- ret
frem af De smaa i Samfundet, i Kraft If Denn- delkso hat Bis :·.«joe-:- med J,ver ng linerni indenfor Ipaa denne Jernbanelinie og gjorde Weisen-en tog Bogen ogfandtSedlerne
ssdakmer blev tilkaldte for at an- nu ogfaa havde banet sig Vej til den
vceaelsen i Ldrct ai et klar tnnnetz ten ni;e Foreiiinkh der da ogsaa er ikken Qphold paa Stationen, gik hen »urørle, hvok han havde lagt dem. ,,At
Dokde Tyven, foin imidleriid anebc
ioet
der
var
blentaciemifte Klasse,
Vinde IN um- Tixbamacrc ner
fiasrll Nenel lnlfi snm es yxlæoeligt Tidens ti? Stationssorstanbereu og spnrgte lyve er en ftor Synd«, fagde han til
Ikaad og tog Bejen ind over Sansven stiftet en ,,Studenter-«21fl)oldgfo:Agitation.
Tean af l)ele"21fl:old5folkethndet over. hom, hvot langt han var kommen med Stationsforstanderem der var nær oed
Ick Hebe, hvor der gjokdes Jagt paa
del er Elle blot i Danmarl fsfn Bidellæsuing »Ti! LttkaS’Evan- at falde om afSkam og Frygt. »Du
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for-it oa
M i et Par Timers Tib. OmDen
evangeliske Afholdgfnrening meft for Oplysning, dens sprste Op- at man bar slnttei »Forbund; man l):.r g-:1jum. »Naa«, lad mig san se!« har ikke søgt Guds Rige; dersor maa
fdek blev Fyrm drevei til Entomo- »Man Kors« bar Æren for, at der
Du nu ogsaa undvære den jordiste
eafaa spat til vore stammebeslcegtede
aave er at spredeKnndftaber ud
blandtt
Iw, hvor han stjalie sig i Rainerne
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saadan Foc- Ztndenterne om Alloholspørgstnan- Foll Zidste Sommer holdtes der i
Belønning. Lad detle være Dig en Lære
sf et Has, iilhørende Skcerbæk Krei Fremtiden.«
ening blandt Studenter, sanledes sont let og gennem dem fenere hen Ud Lil Jønløpina i Sverrig en 4 Daaes
Mbant Na blev Mannen dtaget
Dens Hovebbestyrelsc de stote Massen
Tilfældet er.
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Vaknnsnntls-Ic1istesk Knlsnttilktertto«
Windende sig det Stykke Reb, ledede en Diskussion over Emnett
I
Ligefom Solen udbreder Lys, facttst Artus-Erd im- dymlonnnkx
SpøtgsmaaL og dels gennem det Virlsomhed er dog endnu ille hell
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et Dissivktsktionss
Pormed hanö Hander havbe varet »Er Afholdssagen en z'-’5-rerntit)sfagKm Bibli-otek, der
ledes viser Lyset, at Solen er der;
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Im site Aar, Ssn crf Handelsmand fl.
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Foreningen
Kksls sum i 5 Pan-IS Pnklcmz Jetikke komme-: af Trsoen, er ikkse en
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Sag, der hat Krav paa alle gode
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foreftaaende præstevidenstabelige KurSiden da er der som sagt gaaet et sus vil bltve holdt 3 Forelcessninger
Aars Tib, af og til er Foreningen over Altoholfpsrgsmaalet for Lanttaadt frem for Offentlighedem men dets Præster, derfor udsendte den
ellers hat den gjort sit Arbejde i dei til alle Studentet en Rette »Mästille uden Brust og Bram. Det amensraad«, der navnltg manede til
turde verfot nu viere paa Tide at Afholdelse fra Spiritus. Boot manspsrge, om Foreningen hat vundet gen Student hat mon itke t TiberJndpas blandt Studente-me, der al- nes Leb under en trafttg Ase-mensttd fra gamse Dinge hat vieret lenkt lægning ttoet at finde Styrke og
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og hvor Lystigheben
tngen Grenser
de
ten-vie. Da
gamle Akademier htt- maaste mere end nsogen anden. Oate om den nye Fotening, trenkte de saa det hat »Studenternes Ast-olepaa deres Ungtbomttid t Studenteti fotentng« filt. Den hat derfor stutfouningem naur man samiedes om tet ftgs samtnen med anden studerende
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Mange Sygdomme saafom Gulsot, Dvspcpsicy Søvnløshed og
sygehge Ttlstandc foraarsach as en træg Leuen

af RusJernbanei

reife gennem Guvernementet Jekalekinodlav, lod han gsre Holdt paa en
Mellemstalion og gis ind iStationsforstanderens Kontor. Her bemæelede
Kejseren en opflaaet Bibel paa Steinebordet og spurgle Stationsforstanderem
oin han læfte meget i den. »He-er Dag
leeserjeg et Stykke, Deus Majestcet«.
»Du var ret; hvor langter Du kommen?«,,«1il Matlheens Evangelium«
den«
,,Naa, Ja, lces blot flitligt,
der fskger for iin Sjcel, hacn vildei
ogsaa gaa godt paa Jorden. Da Stallonsforstandecen gil ud af Veerelfet·
lagde Kejseren hemmeligt 5 hundred-

Dr.

andre

Peter’«s- Kuriko.

lyelbreder Lrvcrfnqe lntrttgt og ndcjn Fort-. Ten ansporrr Levrrvn til
fort-yet Virkiomlnsd og drivsr den gnnge Golde ud as Blodet Judetmldcr
mgisn Mnsrmlusr—kun UmrLotalugcutcr iorhandlck dru.

Striv til

Dr. Peter Fahrt-ex

ll2sllc so. Iloync Ave-me.

cllchco. lu-.
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rubelsedlee mellem de fidste Blabe a«
Many-end Evangelium.
En Tld efter reiste Kejieren altes
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