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ch Zrncrr 
For Kvinden og Batnen 

Vssaa Kvinder og Born 

hat Ret til Samfundets 
Bestyttelfe.. 

sorfatteren Johannes Jørgensen 
Ikiver i »Nationaltidende«: 

Der gaar i denne Tid ilke nogen 

Dag, uden at man i Bladene taki 

lese om en eller flere grode Forbrni 
delier mod Sædeligheden — i dette 

Ords af alle akcepterede snævrere 
Iorsiand 

Forleden var det den grnfulde 
soldsgerning om Bord paa den 

hellste Stude, hvor fire S rntrsw 

iversaldt og misbrugte en usiiit 
bis ung Kvinde. 

Degen efter er det en halvgakki 
Oel Hondelsagent, der »Na den 

mest raa Mande« (strioer Bladenrs 

her m"Shandlet en lille Pisze par 
S Aar. 

Om den ftatlels unqe sit-Ende 

ssne Sømændene stckndede, bedder 

det. at der er Tinte fer, at »New: 
rysielfen og Zkrælten hat givet hen 
des Fortkond et Knæk.« 

Og de ftaklels Bei-n —- jc1, dn 

tunde fo blot tænte dig, tcere Lorer 
iller Lieferinde, at det er din lille 

Pine, der Var bleven saadan mis- 

handletl Du hat set hende gas- 
Wme fra om Morgen-en, pæn og 
ten og glad, med sine Begier, sin 

Stritlepofe og sine andre Pakt-.- 
Ielliler. Ved Hiernet har bun vendt 

sg og fendt et Fingersde op tsl 

Un med sine fide Øjne, sin leere 
Mr Mund. 

Sta gaar Morgenen, Iormiddn: 
se- gaar, Froloften spiles; det bli- 
set hen ad den Tid, den lille Pige 
Ial komme. Du venter hende — 

W roligt, det beendet jo undertks 
deu, hun forsinler sig lidt pca 
QjeswejenL Kloklen bliver et Knar- 
iet over to — senere plejer hrm 
des aldrig at komme! Du aabner 
Sinduet og ligger ud —- nej, hun 
et ikke at fe! Du bliver liqgende 
Ot, beer dig saa langt frem, dr- 

itn —- da viser der sig en ander-. 
IIe Slikkelse dernede, en enden 
Mc Stolevizrxe med Begier oa Stril 
Iepose. Flere andre folget efter, 
isten din lille Pige lommer itle. Du 

Ier atter paa Uret —- Klotken er 

Ialvtrr. 
Da begynder dkt Hierte at bunte 

Mkteliat du gennemgaar i Tan- 
« 

lerne hele den Ves, hun har at 

kostete — der er den slemme Oder- 

ktrseL hvor de mange Sovroogne 
et — hvor ofte hat du ille forma- 
net hende til at vcere rigtig for- 
IgtU til at se sig godt om, tkl 
d ktgge til begge Stdn-, inden hunj 
Use-e wet. Hidtil er det jo gaaet 
svdt —- tnen ak, hvor set du henoe 
Ist tkke tydeligt lebe over Geden. 
intdle og — aa Gub! — falde 
Use foran Sporvognen, soin ubarms 

Rettig gaar here over din lille Elft- 
iius, dtn lille yndige Øjesien 

Med rystrnde Hænder tager du 
hatten paa, det er knapt not, du 
lau faa hattenaolen sat rigtig t, 
et Orts nd t Mkenet til Pigen —- 

II san af Sted. 
Wien tommer der ille nogen op 

ss Trapperne lige i det samme? Du 
hier dig nd over Rætveerket —- 

sg fe, der kommer hun 
Wen ikle glad og springende sont 

himmlis, to, tte Trin ad Gan- 
ges. Og hvordan er det, hun fer 
Ab, bin lille Pige, din stalkels lille 
M Due? hvordan er det, hun 
It Id, dtn lille Pige, din statkels 

UM FRA Kl( EN 

De bruger cn Fraka. Urm- 
iurP For at holde Kuldcn uch 
IIN ej; iur at holde Varmcn inde. 
i Ivorledes da med det I«cgcin(«, 
som jngen Varme bar —--- du 

sung-TO Iattigc Legcmc, sum 

«.-.;mgler det sunde Kjod ug 
Fuji. det heb-»er- 

sfil saadanne siger vi, at 

f. VIII Emulsion skaffcr den 
rette slags FULka Ilvotfurs 
Furdj Scott’s Emulsion bzsggu 
tat-H solid Kjød og tilvcjcbrjn- 
gut netop tilstrækkeligt cht 
til at tilfredsstille Naturcns 
Tit-w ——— jklce mete. Dette er 

cosbetydebdc med Legemss 
warm-. 
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Hirn hvide Tuee Hvokdan ek det, 
hun set ud —- hun, du i Morges 
sendte af Sied, faa fmuk og ftifl, 
faa ten og stær fom en ung Blomstlt 
Ak, Blomften er brudt og ttarnpel 
under Fødder, og der et Srnuds 
paa alle dens Bladet Den lillH 
hvide Due hat vætet i onde Dyrs 
Vold, dens Fjek er sølede til af 
raa og svinsie Hiænderi Dit stat- 
lels Bam, fom langsomt, trat, for- 
vitret og pint af Smerte, kommst 

dia i Mode, ers samvittighedsloft oqI 
følelfesløst blevet tagt øde af en af 
bine Slnngler, om hvis Ugetninger 
overfor andre Born du saa oste hat 
lcest i Akaerne, uden at flcenle det» 

tfnnderlig Opmscerlfomhed I 
Men stal det da Vaere nvdvendiat 

at Ulnllen rammer en selb, eng ean 
kaere Da dnrebare, for at man kan 
forftaa. bvillen Snm af Ulykker, der 

aemmer sig baa bine smaa, læfte og 
burtia glemte AvisnotitfekP Ters 
lan reises Jndianation on Pracht-E 
ring paa saa menet andet her biean 
me —- der tanssiaas til Lnd for 
faa manne andre »Sage-H Afboldikssj 
faaen, Veaetarianersaaen, BUan 
bin-wen Men staat vi ikke? 
her over for en Sag af langt one-! 
fentliaere Vetydnina end de fleltej 
andre —- en Saa, bvis PrkakasnI 
man kunde formalere sam Reis-l 
ninaen af et Vcern for Kvinder oa 
Born mod Mandfolkeraabeden, Vg- 
fom hvis Den-le. ncer bessegtet 
med bin gamle Pra aris et fociss 
man tunde scette Ordene Pro malte-» 
tibus et parvuli5, »Fo( Kvindenll 
og for Barnet.« ( 

Til en saadan Bevceaclle ttænaeäi der sillert not i vor Tid —- maasle 
ikke mere end til negen af htne an-i 
dre Bevæaelser, men i bvett Faldi 
aansie lige saa meget. Tinaene kan; 
Elle blive ved at aaa saaledes. Det? 
er ille blot Mand, der bar vceteJ 
sikre paa Liv ca Lemmer her Ei 
Danmakk — ogsaa Kvindee vgl 
Born bat Ret til Samfundetgs 
Bestyttelsr. 

--—— «-- 

,,«l?.engene liUer Das Gedenk« us 

krød en Gang en ftor Finnnsrngnd. 
Ln Mauren lnr Ret —- Nun-Fern 
kestasar lun i szt Ende dem. Men- 
den lan jo cnlna were Vanflelig not. 

«ngle bar dsoq tnefjret den, og Vi· 
slgl nævne Elkempler derpaa. Nu. 
iil IIan er der i alle Storlmcrj 
Zelflabek, sotn beforger Vinducåj rnkning frr Zoll. For et Pn 
Llliartier siden var dette doq enksnu 
nlendi. En uni; Bondelnns los-: 

til Berlin, og do bcm innen Penqe 
Hande, qil han ind i en Butl oq 
bad om Lov til for en Elilling iri 
nolere Windman Chefen gov bam 
Tillndelfen., og derfra gil ban med 
lamrne Held til andre Butilsindc: 
Andere. Snart havde han saa man- 

Je Kunden der beflilte harn til at 
komme paa besiemte Dage, at han 
maatte tage flere unge Mennestsr 
til Hjælp. Takket væte den unge 
Bondedrengs lylkelige Jde beste-f- 
liget nu i alle ftørre Byer hundre- 
der af Mennefker sig med dette 
ganfle indbringende Arbejdr. 

J Neerheden af et engelst Vierg- 
værl bot et gammelt arbejdsudyg- 
tigt Ægtepar. J engelsie Vierg- 
værler maa der ille enges, men 

naar Arbejdetne lommer nede fra 
ten msrle Bjergstalt, langes de 

cfter en friststoppet Pibe. Da en- 

qellke Atbejdeke i Reglen bruger 
Tobak, der fskst sial states i SM- 
ker, fsr det kan lomtnes i Piben, 
taget det Tib, inden den trætte 

Bjetgmand kan faa sin Pibe To- 
bak. Dei gamle uslidie Æglevat 
fandt da paa mod en lille aarlig 
Betaling at overtage dette Arbejde. 
De reiste en lille Bod ved SlaktetL 
og her asieveeede de Piberne i 

ftvppet Tilstand til Arbejderne, saa 
fnari de kam op af Bjekgdybei. 
Da der et Atbejdete i hundredev’s 
ved dette Bjergvcerk, hat det gamle 
Nat-par nn et let og vellsnnet 
Ekhvem 

En efterttaqtet Beltilling blandt 
seldre, enliqt stillede Damer l Lon- 
don ek det at agere vandkende Ne- 
mesis. J mange engellke Familien 
Anor Forældrene ikke selv Insiet as 
Osnie deres nartlge Pc«)ee, eng-der 

disse Damer en Gang om Ugen 
sa aflfrasser de eventuelle Spuker 
s Bøtnefloklew Andre Kvinder bar 
lssen markelige Besiillina at gesesan 
Mel til for were vellm ende Klas- 
sees Damen Og baade yngte og cl- 

Kunstcn at ticnc Pcnqr. l 
! 
i 
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dte Kvinder bliver betalt godt i 
awetilanste Slotøjsfabrikler, naar 
De hat saa normale Fehden at der 
med dem som Model tan forfærdis 
ges Tusindet as Sko efter sammt 
Form. 

De store Jeknbanefelstaber i 
Paris betalek flete Mcend for ade- 
luikende at gaa knndt i Kroatie- 
rerne fra Kl. 2 om Mokgcnen og 
parte Jernbanefunltionmetne ud 
til rette Tib. 

,,At vcere ansat som »Thesmaget«« 
i de store Verdensforretninget be 
taler sig udmcetlet. Man bruger 
baade Mcend og Kvindek, Besin- 
aelsen er lun en fin Smag. Ofte 
maa de i Daaens Lob smaae paa 
et Pak bundtede Scrier The, de 
maa verfor siaane del-es Tunge 
og aldtig nyde flerle eller ktydrede 
Ting. 

Tel var oafaa lykledes dem at 
afkjrelpe et Saum bvillct iaen vil 
Ins at tfene Benge, fom fandt pag 
at indrette Durwensionater i Stor- 
bnerne. J alle Verdensbver fin- 
des nu saadanne, og de hat udi 
mmrlet »Es-gnug Naar Foll rej 
let bott. heb-ver de ille lang-re 
«t Viere i Tvivl om, hvem der flal 
passe detes Hund, Kat eller Fugi. 

»Forretninasdnltcrcn« er en ame 

silakss Opsindelse. Dei et den 
Mand, der igen faar syae Fortet: 
nirger til at trives. Man lade- 
bam lalde til Fortetningek, der ille 

tigtig formaar at svinge sia i Bei 
ret, eller til Fort-einhan som ef- 
ter en lcengene Blomltringspetiode 
pludselig v’set Tilbagegang. 

»Fortetningslckacn« atbejder sia 
i lokt Tid ind i Forretningens 
Enkcltljeder og er fern oftest iStand 
til at paapege Fejlene for Fitmaets 
Chef. Mange Gange er Fortets 
ningsførelsen for dvr og lan af- 
lsfes af en mere praktifl; de rei- 
sende maa erstattes med nn, eller 
del er Rellamevazsenet, fom er gre- 
lsset fele an. 

J det vilde Besten sindes oasaa 
Speck-listed som fra Tid til and-en 

belliger sia Slanaejagten, baade 
Stanaensslind oa Giften fra dens 
Tandlittlee staat haft i Kuts. Der 
gives oasaa Prwmie for Redlasgs 
gelse af de vilde Tur. J Minne- 
lola opdagedes i den Anledning for 
ncale Aar siden vckldige Bebt-anerk- 
er. For Farevisnina af et Ulve- 
flind betalte Mnndighedetne en 

Prcemie af 5 Dollars. Men Ul-» 
vene tog jlle af. og alligevel be- 
lalte man i et Aar 30,000 Donat-Z- 
i Prcemier. Dette gjordse Myndia- 
heberne betcenleliae, man siilledelln 
dersesaelfer og opdaaede, at en dris- 
tig Amerilaner hadde siabt sig en 

Nærinasvej ved at opdkætte Ulve i 
start Tal. 

Vcd Hast-engem 
Jeg sidder paa en Paktassc ved 

Husvægqen — der tan ilte opdri- 
res en Stol — Binden blæser lidt 
koldt paa den anden Side huset, 
men her er lunt og Sol. 

Her er ikke meget at se paa. 
Foran mig Haar kun en Brande- 

stabel, og op til den lænet sig en 

Sspade og en Kost, —- det et des 
bele. Alligevel befindet jeg mig 
saure vel i Tieblillei. 

Det er ikke til enhver Tid, jeg 
vil sinde mig tilpas i en Pallas- 
fe med saa tatvelig Udsigt. Der 
er Tidet, da jeg vil sinde det fut- 
tiqt og trangi. Men nu synes jeg, 
det er hygqeligt, og det Iommet af, 
at jeg i Øfeblillet hat Øjne til as 
se bag de tre Ting med. 

Brandestablem det er Sktwen og 
denö Liv. Jeg hat for mig de 
bøje Stammer. der fvinqet i Vin- 
tersiotm og i Sommetvind, uden 
Lovet med Fuglesong og Bcotnssec. 
Vinterlivet med fetdede Stammer 
hen ad Jokden, Savens Sang oq 
Øksens Klang. 
.Oq Svaden, —- det er Mariens 

og Havens Liv med Jord, der ven- 
des under Plkv og Svade, rivek 
af Harve og Nive, derkkes over des 
lebende Frei og Korn, Jord, as 
bvillen Spirer Inder, oq som ni- 
ver bolaende Sæd, der i en gylden 
Strøm flndek ind under Plejlen on 
Møllesienem 

En gakantetet Kur for 
Hemorthoiden Kloende, ind- 
»endi,ae, blsdende eller fremssudte. 
Nengene tilbaae fra Wort-beteten 
lwig »Was-o Ointment« ikke tuteter 
i 6 til 14 Dage· soc. 

F 

Og bog ved Kosten — ja, der 

fee jeg Hufets Liv i Hyggen under 
det lune Tag, hvor KvinbensHaand 

«fatter om Støveklud kg Støvekost 
og strnget glattende hen over Sen- 
getcepper og Duge. 

Mens jeg siddet her ved Has- 
vceggen, man jeg fande, at det itke 
altiv er Tingene selv, der got os 

tige, men det, Tingene bringet os 
til at tcenke paa. 

Og bei fortlarek jo, at Stille- 
livet, Livet ved Husvæggem san 
være iaa tigt, ofte iangt tigere 
end bei bevæaebe Liv midt i Livets 
Strom. 

Barnet i Hytten ved Havet drømg 
mer om det bag ved Hotisontenj 
der nde, som fjerne Strande med 
Eventyrets Land 

Den inne i Sengcn lan have en 

lille, lnkkelig Werden i en Blomft 
ved Vinduet. 

Og den gnmle Kone, som bot 
roh Sidcn of mig, er lnttelig i 
en Lænefwl med Udsigten til en 

Vef, bvor der qaar et Par Men- 
nefker hver haer Dag, med sin Sil- 
teitronwe, sin Bog og sine Bloinster. 

Dei egentl·ge Liv, det et det, det» 
er bag ved Tingene, de TantetJ 
Ein-Jene bar i sit Folge. 

Jeg forftaar san nodt i bette Die- 
klit manne Maleres Fortærlighed 
for de fmsaa Einner. Jeg saa fo( 
et Var Dage siden et Billede, fom 
frrefkillede en lille Stovsti mellern 
Graun-, og som endte med en Sys- 
nina 

Hvad denne lille Lysning for- 
ude fortalteS 

Og medens jeg sidber pan Pak- 
kasfen, mindes jeg H. C. Anderseng 
nsanae smna Jdnllet i hans Even- 
tnr — eller maasie lige faa meget 
de V. Petersenste Tegninger til 
dem ——, bvor HifiokTen fortælleg 
med de aller ubetydeligste Tinxn 
En Top, en StoppenaaL et Viert- 
hug o. s. v. Hvor ofte fortællet 
ban ilke, at ,,Lytten ian iigge i en 

Pind«. 
Hvor tidt prcediler han ikke ijs 

icsrnktcdens og Stillelivets kostelige 
Linie-. 

Og jeg man tcente paa Latium-, 
Vaa Hunger-tollen med Geisen cg 
ASndeme cg Hanfene om sta. 

— » Jo ceidte man bliver, jol 
were Sans- fant man for de smaa" 
chge i Livet, hvot man tun sids 
de og glæde sig over de fmaa Ting 

kog fe de ftore bag ved dem. 
I Det maa del være For-beredeter 
til den Tib, da man blivet gammel 
ca san nejes web den l«lle Kron. 

lLivet vil unde en. 
« 

Jeg mutet-, det til den Tib, osp 

«en noneniinde kommen vil biive 

Fisanelint Da Mkeliat at sidde i er 

?·aadan Gnsnmelmnndstth og se 
Um de smaa Tina, som man girr- 
» det fom Born — en lille lun 
Trog, hvor man ikie er i Besen. 

l Ein-. Egebetg. 
II- 

Livet et for kori til Strick 
IFru Marie i »Landb.-Dagbl.«) 

Der er en lille Fortalling om 

et ungt LEgtepar, sorn holdt faa 
uendelig meget af hinandew 

Der havde aldrig været mindste 
Uenighed eller Misforstaaelse me!- 
lem dem — alt syntes Solsiin og 
Glckde; hver Dag bragte dem for- 
nyet Lykke. 

Saa handte det en Gang, de 
spadferede i Haven, at der hoppede 
en lille Fugl foran dem· 
Den Spurv kunde gerne gaa af 

Vejen«, sagde den unge Fruc. —- 

.,Det er ingen -Spurv«, svarede ben- 
bes Mand. —- »Jo, bist er det fau, 
tYulde jeg ille Lende en Spurv — 

seg, som hat set Tusinder as dem«; 
det blev sagt i en irriteret Tone as 
den unge Hussru. 

»Hvad mener du da om mig? Jrg 
er jo Lærer i Naturhiftorir. Dei 
er inaen Spurv — nu ved du det." 

Det enne Ord tog det andet. For 
sørfte Gang fslte de heftig Vrede 
fnad hinanden — de gis tavse ind 

Hufei. Solssinnet var ophørt, 
Werden forbi. Jnaen af dem dil- 
de siae det førsse forsonende Ord 

sseaae vare lige krankede. Der ais 
« Nat Daae vaa den Maade; saa 
sndelia fandt bner fnr sia, at Stri- 
den maatte have Ende, den hand- 
odlaat to Daae as deres Liv. De 
mndfes paa Halvvejen. »Im tog 
Hi. der var beste-ne ingen Simer 
few-de den unae Fruc. —- »Nei, du 
bavde Ret, der var allkgevel en 

Spurv«, fvarede han« og de tvg 

Den svigtcr aldriz — 

Dr. pctcr’-i 
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hinanden smilenke i Haandcn og 
cit nttck nd i Haben, bvot Zolcn 
ftinncde med fm snlde Gitnnsk 

London mntrent var Fertælliw 
g«en. Ten er chbet nd nf det dan- 
Einsd Liv. Hvot mange Manne er 

Ztrikrenii Flarne ittc en ten Ubetn: 
"rclj.,1l-ied, oq hvor oste edel-segnet 
den Itte Tage for ok? Jst er 

san Vnnstrligt at ssje det første for- 
scnexke Led, ncmr man spler sig 
sorurctteh selv ocn det er en Va- 
ksctcL dct Dreier sig om —-- Zonen- 
ch er sagt i »s- Monden, det e: 

sinnt Paa, tan have soa nteget kit- 
krneu I 

Men hvor det letter, nanr oetl 
scrfcnende er er sagt -—— on her! 
et dct navnlig til de unge Asgteci 
fo!t, jea ril talet 

«Lud nldrig Sclen noa ned over( 
ederg Vtede, net hinandannanden, 
fee J falder i Ssvn om Aste-nen. 
Tænt paa, hvot mange stoee Sor- 
ner der sindeg, og trenk eintigt over, 
hvor ubetydelig edets Sttid eller 
Grunden til den Var og stynd jer 
at blive forsonede.« 

Og et det andre Mennestee, der 
hat foeukettet os, lad os da mode 
dem paa Halvvejen med udstratt 
bannt-. —- Her tan den unge Hu- 
sseu faa stok Jndsiydelse paa hele 
Hjemmet ved altid at spge at mild- 
ne, at berolige, at bortfvttlare og 
fvrjage Styekne, der hat samlet sig. 
Unge Huftru, lad det vcete din Op- 
oove at vækne om Freden baade i 

Hjemmet og uden for det; hast paa, 
ot Livet er for kort til Ste?d. 

Mcendene bar ofte soa svkert ved 
at gøre det fsrfte forfonendeSttidt; 
lud dem aldtig gute det sorgen-et 

-—-—«-—·.k 

Den bedste Prediken 
En ung Mand, som fortalte okn 

sin Omvendelse, sagdet »Jeg boede 
E ti Aar hog min Husbond og hsete 
ham tun en eneste Gang sige en 

Mandhed, men det bebt-bebe ham 
siden dybt. Synet af denne grund- 
cerlige Retssassenhed var det Hohes- 
middel, hvorved jeg bragteg til at 
betænte mit evige Vel.« 

Saa frugtbrinaende tan et gab- 
trnqtigt Mennestes Liv vcere for 
andre· 

Det er den bedfte og vkttsomste 
Prcediten for Verden. 

Fort-leise helbredet 
vaa en Dag. Tag Laxative Bro- 
sno Quinine Tablets. Pengene tt!- 
bacze fka alle Apothetere, hvis itte 
hell-redet. E. W. Gent-« Navn paa 
hvet Æste. 25c. 

»- 
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Tit Zotgm 
Tu, som fang med Hoved stam, 
lig erwile tun-tret paa sinEtckngeL 
Toritetmnfci1 om N sorte Haar, 
Marsc- stjlle, Uech Eøstekengell 
sioxnmet pas-m du fka Himlm Udk 
Sommer du fom Ilicqn rg Tordenf 
komme-r rqfsm du fra lkjlckdetstss 
som en an for Eulen overJordens 
Hur du i din Emerte ingen Trsstk 
bar du innen Lindring i dinTaateL 
vætker du kun Zukke i mit Brystf 
roter du tun Hiertet for at sont-? 
Jo« du fnyrkexz fix-txt du bsjer mig, 
ei forqærek skal min Tanre rindr. 
Jo, jeq e Mer, siønt jeg fmqter biß 
hu, min ijls tunqsindiaeVeninde1 
Jo, jeq elfter biq, min blege Brud, 
elster Dig som Nattens Shmsk 

dankb- 
Af bin Sly gaar GlædensStraaltr 

Us- 
Haabetz Stierner i di- Skyse 

funllr. 
Kom da, Himlens Dattet, naar du 

vis, 
-j ssal Hertet briste, sisnt det better 
Mod det Lys, min Længlel stuniu 

ts- 
du mit Øje fka bit Mitte down- 

(St. St. Blkchey 
WW 

Nervasyge Mæmsl 
Akslcrlkt It et texts Mincio-M 
Iccept sendes iklt tll Meini. sont 
bebt-ver fis-kip. lagen c. 0. l) eth- 
vaesMeciIcIn-«umbI-I. II- L- 
Cetmc hoclcs M Euch 

Milømslnseshnt dssdimmL flek nor-II e 
.Io Fuss-Im- isn stät-ist« hut sItstllstasU ( e- 
s- « Il·-Il-y»l. III Ist Is til mit kund «- holde 
sk- III-J III HIII IicIIeIItIske tut-It ..i'tsvemes 
II ins-I«. III-lIiiIIs"lIII.Is-. »so-lut- 0.s. v.. soc-I 

—s Hochsme IIIIIItvsIIg ssxusltluutsn BUle « -«-,;k »I» i-- I « »Im-·- Fokdojelscsp 
mithi- uI -I«s—t I«--Ik Nur-net us Use-sys- —I««IIIII II III»-«h-»«kjo«h«. 
j.-« lssit »I» I ils-n- Aur us Possen-e It 

Uns-d III-k)II-JI«I-» um«-tun KUIIIIUIULN s- 
« nagt-HI. ·«I«IrIi-s Huld-»Ian Ist-.Nsstl s- 

; IIIIHLIIII I MII Ists-»Is, IslylsmL leIIlIM 
qui-nor it«;t-I«l«-II. tilmskulrlix Inspqu 
« -. v »I: jsssc v.«- tin-II III-I Ul It lum- 
NfIIirIIslinsh lsic us cIUlckkqesmchtlkL mis- 

c-« Ist I«l«w- Ist-IN Dir-Ists. Tit Ists-I kos— 
I-« til s Ein-( c« c·«IIsls-ktcs Ins- (lI-k sit-d 
-« sk. »Ist-»Im si-· l.is-k«-. tin-Ie- IIvIIs he— 

n link Is-« sum-unaus( html-schmiss- 
s’I—---1)I-s-I.«Ii canIstlmlrnIIIlIJISkji-I«-ml u 
Fsprv ritt-. ss tm Its-( sc Jus-I dynsh c 
als-sing vssL »Hu vIII«—l(·«l ist ils-l et II 

.-H I« lqussI I III-I i l·-»I-l- t, lIiIt ng symbol- 
-I«1 III-Js» »Halte-« lIvIIrsssc ssssztsl esIIlIvos. 
»t» vil Its» I-—-. »z: Its-III slnivrk III mit-. 

«-II-is-r -«II l-kc « us ·1··--III· onst-I Uns-ts- 
«- s) Im costs-ums Nun-l list l nim IIII«- « Dig- 

zz ki- HI!-;i IliisIIsI I Linssls l-( Inn-I slf r 
,I«-I-- II-» III-Cl IIIsI Ihn-ei »k- fu«-qui III-l s 
Hi HI- IIM l. cwz sp- IIIII i lIIIIIilcs -l- vII If 
UIIUIssIIIIIglI ··-U-n-x«». Ins-II Iskmslissk» »O 
l«- Ist-« lslss I- k—.«-II«(ic-. l- H·I«I)««II listrsstj 
cisk -II H «--Il« III-Kinn III bit-stig« IIIHI klo« 
.f.»1·g «I«11«Is-«-I.t« III-II Ist non-ists Ihn-- 

xI«I. k« Its-I I,« unt-»Is· Ins-I III-II- lil t-» rllI IF 
l« i- »un- Ist UsIslt AII »Im-k- «- II·« phsllgp 
««(-I »s- i- I usw«-ng Ahknft sc Ist-rest- 

ss II. øsIskIs IIIIL siI III «II-IUI««« l««-«t-IIII(I I 
.I-c l(.I1 tragt-. pn « IMI fes tlsst ist-c I-. lut- 

-;sl M clst sinItlIg lusgsssnsm III n 
l »t- IlkIu-. ji-« -I-I«!I-I- ins-»Istqu c. 0. 

du« isIgIstI IN uns-" II singt-II käm-I sur 
hin-Irre- nslkz Po-- m- isllssk Fausts-Inkr- M 
siIII-f. »Ist-i su- vIl linke-. use tin-Irr De sssls Isch- Irtliis »j- ttsIriktlI stille- llssssskosntles, 
situi- el Uns-« this-II- at til-leite mis i ils-III AVIII. shriv il)«-»I1Iis1·-n»e Kotits l-« 
»st- Iihr iltke svnliszsneke. uk Die-lau HI; ut litt-s- ank- Iske lse rasen- Acltlsesoii 
E. »so-kam- sox M tue-Lea lu- 


