Ei gammelt Brei-. Telegtaf- Sognei ei Andkagende om Uns-erstriIud Joban Jensen i Marstal modtog telse af ei Legat. Anspgningen lodi Folge »Ohne-wes Dagblad« Lor- :
»Syv Gange Ti er Støvets Aar«.
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Men da Koen nu har faaet Tvillingboktfal«det der saaledeg en Stemme,
talsve (Kvietalve), blev der ikte novilde
fcm under Omftændighedet
get
af den Handel. Tvillingtalvene
tunnsz give Udstaget.
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