
Dunmthk 
Et nyt Sygehus i Odeusr. 

Proviufeus ftsrste Sygehns. 

Tet nur Sygohus i Qdense, der 
er opfott af By og Amt i Zorcning, 
er nu blcven indviet, fkriver »Kr. 
DAMA- af 8.-ds. 

Engehufeh der har kostet l,600- 
000 Fir» o·g som bar kalt 224 Sen-ge 
er Provinsens største Sygohus og 
det cnefte udenfor Købmhavm iom 
er delt i to ssærlige Afdelingeu en 

Brutng og en medicinfk, af thvilke 
den første skal ledcs a«f Oveklasge 
V. K. Mauer-, sden anden af Ovcrlæs 
ge Schroeder. Arkitekt Lauge, Ko- 
Beniivvm that projekteret og ledet 
Byggearbejdet 

Jndvielfeshøjttdeligshedcn over-ver- 

tedes af Kvniejlsprwsident Kl. Ber- 
nesen, Jtrftitminister Viilow, De- 
partementschef VedeL de to fsovhenL 
Wende Odonssoborgimestm Kaufe-- 
tensraaideknc Koch og Ditthmer,» 
Amtsmadets og Vymadets Medlemsl 
mer, et stokt Amor as Amtcts Las-! 
get-, forskellige af Byens Emangi 
met-nd samt de Artitekter. sagen-ist- 
er og Hwandværksmeftre, der hatl 
haft med Opførclscn at gar-L 

Byggeudvalgets Felswand Stiftssl ftysikus See-vorf, omtctlite Sygchuses 
nes Historie i Odcnse og dct nyc 
Sygchus’ Tilblivelfe og Jndretsl ning. Han takkedc alle, der hande- 
været med til at føre drttc Fore-« 
tagen-de ud i Livet og overlwewdc« 
sluttelig dct nye Sygehus til By- 
mad og Amtsraad. 

Stiftmnttnatid, Kammer-hour Si-l 
moni) modtog Sygdhuset paa Oden- 
se Amtsvaadö Verme. Hon tolle-de 
Ministrene for deres chrvasrclfo 
og overgav bist nye Vwrl til den« 
Beftyrelse, der frdmtidig sknlde le-l 
sde det. Det samme gjordc Domme- 
ster Moch, Odense paa Vyraadcts 
M 

Januari-den for Sogehusbeftyrels 
len, Pastok Rud moddeltc bl. a., at« 
sdet aarlige Drlftsunderssnd var an- 

flmet til 130,000 Kr. 

Ksonfejlsiiprmsidcnt Kl. Vernfspn 
vom-de for Stiftamtmandkns Ver-i 
komstord og udtalte sin Glæde over, 
at dette erk var full-fort Dei 
var et stort kulmrelt Foketagcnde, 
som Taler-en bandede maatte bre- 

( 

til Gavn sog Velsignclse for Fon. 
Minsstercn Ohilfte med Glædc del 
udmasrfede Heimat-bede der The-r 
havde wadet mellem By og Land, 
og uddalte Haabet onl, at est lia- 
mnde Samen-beide macktte udvikles 
ruwdt am i Fckdrelandet til Gavn 
og Glcede for Folf og Land- 

Derefter Moos Sygehtkket og Kl. 
1 samledcs Deltagcrne i Festlighes 
den til en Frokoft paa Wind-hakt 

Oderlrme ved Oden7e Syachus 
P· R. Msller er udnasvnt til Pro- 
fessor og Stiftssyhts Seodorss, NEG- 
chr of Immewa til Danitebrogss. 
Mand. 

KkmupeuI mod Kraft· 

Trn almivsdelige daan Læges 
Totenings Kræftkomiste strivcr »Jle 
Ist" af 11.ds. foranledlgesde i 1908 

en Optcelling as Krwftpatjenter i 
Baader Tonne fansdt Sted l. April 
nasvnte Aar. 99 pCt. af Lundets 

Læger deltog i Anmelsdekssem Tal- 
let of Patienter under Lægebethandsi 
ling viste fig at være 1135, hvilkct 
man i Berestningen betegnkde fom 
et for Danmakks Folkemængde me- 

Act brtydcligt Anhal. 
Da Komitcen ved stslag paa 

Landets Vanegaarde tilraasdetz at 

Fvlk bør melsde sig tidligcre end 
ihidtiL tør man draqe den Slutnsing, 
at en Tcl angrebnr ikke var under 
ngelvhansdling Paa naMrie Tids-. 
punEt og at de vilde for-ge Kraft-« 
patienternes Anteil betydeliat. 

Sencre shar sdet misd voxem I 

Zikkkrshed vist sig, at Radium for-- 
biwdelsser og vkstnok en Række heil 
flasgtisde wafer er værdifulde og i 
Virkclighchn uundværdlige Midler 
i Kampen mod Krwftsygdommc 

Da der alrfasa her hat vift sig 
nyo Muligshvder for at bekazmpe 
dennc Lisdclse, er drt ønsskcligt saa 

Hilmrtigck siom gørligt at tilvejebrins 
Hac Doa tibstræckeliae Mcrngde af. 
»-de newnte Stoffen at Forføgene med 
when-is Llnvrndechr kan fortswttes og 
Bchandling of Patienter muliqgøs 
reis i visdeft miilige Omfang, f. Er. 
uden at den angresbncs Uformuens 
thed trwder hindtende i Besen for 
’(-n Fanden og fault-des, at Patienter 
fra Landets fovskcllige Egne kan 
shave Hoch om at faa kynsdig Hiælp 
ved det Mist-del, der M enihver Tid 
asf Lægwidenskaben usdpeges som 
det, der qiivcr Ist-Ist Udsigt til Paa- 
gaslsdcndes Bedring og eventuelle 
Mkedelse 

For at opnaa dette er der dasmetf 
en Lansdskmnite, der hat til Hen- 
siqt at iledlamilePengemisdler tilOps 
rettelsen af et Nadiumfond, for at 
vort Land, i Liathed med andre frem- 
5lredne Lande, lan komme i Be- 
sisddelle af sdet eller de til Kreeftfyas 
dommenes Vehandlkna ønskede Mid- 
let. 

; 
Det er Tanten af de indksomne 

eq fremdeles llkcenkede Misdlek at 
»den-je et frit, selvftændigt Fond til 

Krasstsygdommenes BekMiel7e, 
Isdels nennem Hfælp til fortsatte 
For-TM og delö aennem Jndkøb of 
Midler, der vifer fig sbensiatsmæss 
sig til Bchandling af Lidel«’·en. 

Endvddere paatcenkes -det, staat 

Jnsdsamllnqen forelsbig flatter, at 
Lege Tillckdelss til, at Fotedet kom- 
met til at bære Kong Frederik den 
Ottendes Nnvn 

I Med det ovenncwnte Fonnaal 
Ifor Øje opfordres Jnstitutionek og 
Ilomnmnole Neprwfentationet Ian- 
velsom Private Landet over til at 
stotte den her angivne Bestrasbelse 
ved at yde Vidmg til Radiumsondet 

En Ptæftehadek. 

I 
I 
I 
I 

I 
IEa eicudvmmeliq Auholdelfr. 

Odenfe, 7. Juli. J Odense 
Gern-d er i Gaat bleven unholdt 

Ien yngre Mondsverfon under ganske 
kaasdvanliae Omftcendiqheder. Ten 
IAnholdte bvis Navn er Gans Peter 
Sørenfem tjener som Fodermesler 

pou Ganrdcn »Vcnncrsmin—dc« i 
Brylle Soga. Han er ca. 35 Aar 
sammt-L udgift og en isolid Karl- 
der ved sin Flid og Paapasseligi 
slised meins-:- at va«re«blevseu ret del-« 
chaoenda Han er i det daglige Liv 
flink og omgængelig, men synes 
at tunc et til Zindsfyge grwnsens 
de Had til Prasster. Visd tidlige- 
re Lejligbed skal han have været 
Irbwhagislig over-for Sognepræst Pe- 
tri-sen i Toniimcrusp, og Sandogen 
den HI. f. M. indiandt han sig i 
lech kiirkcs under Gndstjonesten 
og fiorftyrrede denne saa-lesdses, at 
Lasten-n maatic sirttc ham Ud us 
Kirlm Somirprwst Sslling holdt 
jwst Altcrgang ved denne Gusdss 
timon m det Skete virkede derfor 
særligt pinliat paa de Tislstedevæs 
ten-de. 

Eøndagen den W. f« M. indiansdt 
Sprossen sig i St. Knuds Kirle i 
Odense unsder Høfmesjem der for- 
retedcs as Pastor Quiftgaard, og 
ionfmrrede ligcleds sher Giidstjenes 
steti, iaalcdes at shan maattc fjærnes 
uf siirkwbetjenten Ssom i Vsrylle 

’fulgte Ilion bog qodvilligt mesd usd» 
af Wirken 

» 

i Sidste Søndag basd Sørenien sigi 
ifri og foregav at ville goa hie-m for 
at sbesøgc fine Fortder J Siedet- 
for gik han til Berninge Kirke 
W Pastor Quistgaard fra Osdenie 
skulde prædike Kl. 2 om Eftermids 
Men. Hans Husbonsd anede imids 
list-MS llraasd og vnrikoede Herredss 
politiet, som gav Sognefogsden i Ver- 
ninge Ordre til at advare Sei-eitlem 
vq sann-wide lhmm bvis han virkede« 
spkstyrrende i Kirken. 

Strenlen var dog før Sognefogs 
den-J Aulomit til Kirlen gaaet ind i 
sdenne, og sda den unge Præst gilt op 
ad Fisirkegnlvet iaa ban Sitte-niem- 
Han bad Læreren fjccrne Sørenien 
for at unsdgaa Spektallet Dette 
slete ogfaa, men Sørcnlen fil af 
chrmsn Lov til at cui-holde sig nd i 
Wulst 

Da Postor Onistgaar efter ensdck 
lsmsdstjeneste forlod Kirkem verlie- 
tede Sørenfen sig ind Wo bam og er- 

llærede, at man forte fal7k Lier og 
advarcde Menigshedcn mosd hom. 

chrmere erklasrede Toren-sen at 
have til Hemsigt at opføge Pastet- 
Quistgaavd næste Sondag 

Da nu Paslor Qitisstgaard skuldJ 
prædile i Dag isOdenfe, dar Politiet 
sfom sagt, sitt-et sig Sørenfens Pet- 
sion. Muligt vil han lhurtigt lplivei los-lobt J modsat Feld vil lshcm sit-. kckt lilive indlagt tisl Obsewatison. 

I 

i 
l 

»Prwstchaderen« løslndt. Den» 
ovenfor omtalte Fodctmester Hans. 
Peter Sørcnsen fka Vennerssminde,? 
der hat beæret Prassterne med et 
specielt Had, Tom giver sig meget 
gerieten-de Udslag, er efter et For- 
hsr blwen løsladt: dette vil dog itte 
sige, at Gan flipsper hedfkindset fm 
sine KirkeiOvtøjer: »der vil i Folge 
»Im-us Sti«ftst.« rimeligivis blive 
reift Tiltale mod hater men derom 
skasl Stiftamstet trcefse Asfgørelse 

Stark ellkr fmqn Mein-inc« Stocks- 
konfulemcsme i Mejerbbrug Brust 
og A. P. Hausen hat i »Tidsskrift 
for Landksksonsmni« afqivct Bereinins 
get om Virksomsheden fiddfte Aar, og 
i bcsqgc Bereinitmer omtoles, at der 
Bist oa her er sket Deling af Me- 

«jerier· J A. P. Hausens Beretning 
icher det d«og: 

Blandt Distrittcts ca. 350 An- 
sdelsmejerier er der i Aarets Løb 
ikke forekommet mauge Tilfælde, 
shvor Deling asf større Mejerier til 
flere mindre Ihar fund-et Sied, hvils 
ket er glcedeligt, thi det er faa ukosz 
nomiik at gøre Mejcrierne smaa, at 

lmeget tvingende Grunde bar værei 
til Liede iør der fkrides til Deli ng 
as de store. 

Hylden 
Idtlii før Te underlige Vejrfors 
shoi d, vi that haft i denne ForsomsI 
Met- Wes at have været iærlig 
gunjtige for Hyldens Udvikling. 

Alsdrig shar vi set san mange Hyl-" 
disbiomster ssom i Aar, aldrig shars 
Luftisn været iaa fyldt of Hyldedufiel 
fsom i Sommer, skri ver ,,Horf.ngl. «s Oder Hader og Beje i Byens Uds 
kamen fra Haver og Hegn i Lands- 
·bi)crncs, driver den tange, skarvc 
Hyldeduft, denne Duft, der med 
sig basrer iaa nie-gest af den danike 
Sommers Stemning. 

Han Sommeren i mange Denseens 
Her vceret ringe, Hylden shar bragt 
PS Trsst for mange Savn J de 
Haa, rolige og lune Sommerastener, 
lvi har haft, har den duftet, faa msan 
oqsaa i Aar hat anet den sdanskeJ 
Sommers Herligshed. 

Todsfald. Gaardejer Niels Kon- 
gaard i Trustrup er forledn afgaa- 
et neo Tøideth 85 Aar Sammel. 
Den nfdøde, der var en dygtig og 
begavet Mund, hat haft en Mængde 
offentligc Hverm han Lkar Eaalcdes 
bl. a. vcrret Sognefoged oft Lords- 
forstander i Ølft Sogn i 40 Aar, 
Sogneraadsmedlem : 18 Aar, 
Mkdlem af Lan-d-bofparekasfens Be- 
stsyrelh1 i 20 Aar og Sognevurdcs 
ringsmansd for Haslundsølst Sogne 
under Nansders Branddirektorat i 
36 Anr, deraf 28 Aar som For- 
niansd. Kvnggaard, der i politiske 
Mieensde var renlivet Miteinand- 
fik j. 1908 Fortjemftmedaillen i 
Salv. 

— J en Alder of 76 Aar cr 

Groåfrrer V. Lund død i Hellerrm 
Lan nnr i Folge »Natt.« i sin Tid 
sen-di paa Vor-sen, kwor ban virkede 
i Manufakturbranchem i 1888 af- 
stiod than imidlertid sin Forretning 
og begynsdte nu en Virbfomhed, der 
gjorde ham kendt i sholt ansdke Kred- 
se. Han var bleven en ncer Ven 
crf Vilth Beet og virkede made niem- 
me og paa Rejser ved sin originale, 
dnbt qrøbne krisftne Personliwhed J 
do sisdste 12 Aar udgav Hhan »Gut-B 
Børns Vlaid«, indtil Sygdom stand- 
irsde hans Virkfomthed 

H .8dreditforeningös :)i(-u1«assenmtn, 
;«141«k)priemsr P. Zehmidt af »Sofies- 
jmjnde« ved Hmm or eftcr nogle 
jugeer Sygdom afgaact vcd Dis-den- 

iouer 87 Aar Amme Den afdødc, 
ider hat ejet ,,Sofjesm:ude« i mere» 
send 60 Aar og drevet«den megetI 
oexydeugc op, var ist. »Vi·h. St! 
Futtele en dygtig Landmand og 
han tiom tidligt ind i offentligeStils 
Unger; han var i en lang Aarrcetke 

Wanduæjenswmmisfær og Mkdlem 
of Viborg Asmtsraasd og HoamsHvils 
jum SogneraaT i 18 Aar Sogt1e-. 
maidsformaud, og desuden var han« 
Neu 1867 Taxationsmand forLand-» 
dygningernes alm. Brawdforsikrinq og Reprwfentant for Btborg Wem-» 
furcningz uavnslig det sidite Hvervj 

knur ham meget wert, men nu havde 
Nu dog paa Grund af sin Alder 
tasutt at tmsde tillpage 

E Dsdsfald af Bannen. To Dødss 
fald af Hjewstag eller Hedejlag 
insdtmsf ifl. »Mut« Søndag i Ka- 
bcnstka1. En i Røddinggade wen-de 
Fru Gertrusd Heidemann sblev syg i 
et Jernbanetog og sblev vsd Antsoms 
stcn til Kpbenhavn ksrt til Hoipis 
dalot, W Lægerne fun kunde kon- 
smusm ask senden var indtmadt Da« 
andeck Dilfælde ramte et Posth, 
»der kam gaqenide i Brogade; ogfaa" 
than blcv fort til Hospitalet, men 

var M, da han maedse det. 

; Truhen Smedesvensd Tsorreskov, 
l 
l 

Petitioqu i Odense, er druknet i, HIt Wansle ved Næsbyhoved. 
—- En lösaarig Søn af Guss« 

zmansd Ole Anderer i Serup, thg 
An-dersen, drucknode den s. ds. under.v 
deitäng i Dinges-. « 

EIN C TKÄCT K « 

Mc UBII l. U« c. Inn-tot spukt-r licl us lid 

ess- l’cngts. T. Eli-. ssu »Titu.u«’ cui-r 

.,1-lusul" kam 45 liest-«- lcniit tue-J til- 

svskcisds Plane-sie vendek ligesms aus-ge u 

Joktl i ca Tilgt Dom ou almiudclig Pluv en 

hol Diss- Uni ask-endigt Lan den iser 
de 24 limer i ngnet os unalkch uclspre 
ask-ten on bei blas-weis Akbejde sum en 

engste Dus. 
Eis l. H. C. »Tmetor" spart-r Fettge. Det- ek den 

billig-us We It pl-jc«,h»w og tromle Jokden. At 

utlsøke set sum-no Akbejdq med Neste vikle koste 

nie-get merk-. Deut-. gaeldek like un vol Its-ten com 

Savios-m og for ea lille Pakt-i sosa for en stot- 

»tanch". Vor ist kun fah Mondes-, der spat-er m 

wisset sc TM os Frage som en Palltlelis 
I. s. C. 

UZOSIUIOÄSOLMI MCTOB 
lkke nol( dem-L Un l. Il. c. »Tncwk" les-eke- 

ant til Tier-hastig Don tcækkok Sæäea til Unk- 

ItmL Den gjk Vejakbejdo. Den bwkek Buonde, blan- 

clok ,,c’onekete" pumpok Vsncl o. m. s« Titl, Papst-, 
Arboche —- det et Ins-d l· II. c. ,,·kmcton« spat-or l 

en Ist-du- Gmä, It der on miss- ligo us Imago l 

C Use-« som i s Ast-, laden ils blsv vol konst. 

l. H. c. »Ah-accor- luvtes i konkrllige Male-Ile- os 
i 12, lö, ZU, 25 og 45 llcsstsslckafts Atsrrelsts — til 
Bru- pua store- og sum- kuran- 

— l. II. c. Krallmaslcimsk til slmimlcslig Ist-us law- 
i all-.- størrclsek km l lll 50 llestes Kraft. Do laut 
bruges tll at pumpe Vanil, Aus-e Ums-nies, allbe, male 
es enhvek sncken lkkug l Vwrlcstech Molle olle Fu- 
bklle. lcstalos og nætmoks Oplysttlns lesn fu«- ho- 
snlnscss l. H. C. lolcsl Alsmllcsnde tsllck bo- 

tstsntstloul III-vesto- co. of Aus-klet- 
clslcsso. U. s. A. 

l. 11 .c. Oplysaisssbntuu. 
Dotto Kurs-n- 0psns ot- st give sittl- goclo Vlalc l Kett-las If heilt-e kormlng Am- De 

nogtst wkllgt Spjk sum-l un uemlo Jordbunch 
Avlsfokdolch Ciriak-s ellek Allge, sc- slrklv 
tll l. U. C. Service Bote-u Estvestok Bläs» 
chlmgm Ill. « 

DAM can-Ec- 
ZLAIZ — 

—- NBBBASKA. 

Biteraarstemineu bog-Futter den I. Oktober- 

smukt beliggende. Lyse to-Mands Viere-last 
central Vgl-me Blektrisk Belysning. 

suud kristeljg Indklydelse. 
Tilgt-wie Kur-us tühyäes: 

college: Klassisk —- vidonskabeljgt. 
Pro-semjnary: Pireaarigt Pol-beredet til Adgsng 

til Trinitntis seminurinm 
Academy: svarende til »Publik- ngh Sohool«. 
Normal: Udsteder »Dir-at and second Grade Oel-ti- 

Heute-NR 
Busipess: Bogtøring og Stenografi. 
Music: Piano, Orgel og strengeinstrumenter. 

For llncksrvisning, Kost og Vergl-e —- 818.00 pr. 4 VIII-. 
Inclmeldelser modtages og Porespøkgsler besvares of 

Fontaodeksn 

C. x. HANSBDL Blatt, Nobtv 

Dana koloni 
Standarch All-erla, Zanacla 

Tonne Koloni har nu over 125 dem-ske- Medlemmer og et stort 
Arcal er opdyrkcsd og nedsaaet i Aar. 

Canadian Pacific Jernbanen hat st:llet 5760 Acres mere 

Lansd til Danskerncs Raadixkhod. Dette Areal stødet til den op- 
riwdeltge Ksoloni. Prisen paa dette Land er 320 per Acke. os 
det sælges paa Vilkaar asf 1-10 Kontanck og Resten i 9 anlige 
Afbetalinger med 6 Hi Rente. Til gifte Folk usdsen Kapital men 

som er i Vsesiddelse af de nødvendige Nedskaber og Beiætniug til 
at drive en Form, vil Sklskahet laane indtil 82000 til at bebnge 
.)g opdyrke en af disTse Farme for. 

Vi har usdgivet en lille Biog paa Daqu med Billedek af 
hauste Falk og der-s For-me demppe samt Beskrivelier as ngen 
og Fonholdene der. Denne Bosg servdes frit paa Forlangenh Striv 
efter »den. 

Nedfatte Billetprifer iog Oplysning angaaende Gkskursimek 
tan faas ved Henvendelse til 

Macalister, Canuins F- Einwand-, 
General Representatives 

Council Blufss, Ja. 
J. R. H. Miit-thu, 

Standort-, Alberta, Canada. 

FORslcELLlGE 

BOGSAMUNGER 
TU. sPE cl lELLE PR lsER. 

l 
schscks Pttodikenek .. ...... 8220 
lind et- Ikistsackoss ......... 1.00 
still-ed og styklco ...... 2.00 

Tllsammisn 85.00 
ll. 

Bibel-ke- Stuelietu l og ll (Go· 
det).. « .· .. .. .. ....81.30 

Kristf Eftekfjlgelse. .. ...... Es 
Lov og Nat-de .. .. .......... cö 

Tilgmmen U.50. 
Ul. 

Augustini Bekendeslser. J 65 
As Gnds Nackte .. .. ........ 50 
Lys pu- Vejtsn .............. 1.()0 
smastykkør. (Ic1-. Enkel-) ..... .60 

Tilgt-umso Izso 
IV- 

Icetulok du bandet ........... 8290 
Pss heilig Grund .. .......... .80 

Tit-dannen 82150 
V. 

Uscjek syklkotsst .. .. ...... Ql.20 
Pilegrimsvandkingea II 
lltkoläs Hut-tm .. .. ........ .60 
Eierstock-teil .. .. ............ .20 

Tllutases i2.50 
W. 

Este-I- Ried .. .............. so 
Lys i Ujklcet .............. Es 
Den heilige Kkig ............ 65 
Morgens-IT .. ................ 

Titus-es Izw 
Vll. 

Amska Los-nett .. .. ........ i Ob 
Psrpstus .................. 1.00 
Alsle Bock- Ekiscktiasek Los 

Titus-o- III- 
VllL 

solopslkss (N· k. Kasse-) ....I sc 
Titus .. .. .. .............. sc 
Gen-es stumm-. .. .. Los 

Titus-s- QUQ 
U. 

Process-als- s III-sen ....... I Ho 
kmtosukdos I indis- .. O 
Ps- Tokvst is l Wart-»le- II 

si- c kä. W Uns Mk 
Its-on .ss. 

Ell-thut .................. clot 
st- .· .. ................. O 

Do- Tnsato kotjsttsk ...... so 
Juli-is- .. .. .. .. ........ « 
M II- ssls holst « 

Tilgt-tus- M 
« « 

·. 
««««« 

11 
l bang lfaand .......... sc 
Nutidsmaktyrek ........ II 
List-gehst Dattok .............. . 
Den Ort-S Perle ........... « 

Tilsnmmen 82450 

XII- 
ll. Strettons Fortwllinset ..... IUU 
Buddes « 

...... LO 
Fritz Reuters « II 

Tilsammea scho. 

XllL 

Lotteisbe-mens- .. .. .. ...... OIO 
Fredskyrstea og Pisa-solt ...... « 
Dis-aimen. .. .. .. .......... As 
Du gnmmeldags Pisa .......... « 

Tilsammea CHO- 

XUL For Bitt-. 
Soks Forttkllinged ............ I 
Dame-toll .. .............. .- 
Rømepostil ...... .- 
Vpd skiktemle Belysniag ...... As 

Tit-sammel- NU. 

XV. 
Drengs og Dronge ............ I « 
Pigcsbsm og Fisch-m ........ « 
Fortabte sinnt-I- .............. I 
Don lille StkugL .............. 

Tilsammen I1.sc. 

xVL costs-i Boot-. 
Pilgrims Progres- .. .. .Il-lc 
Domthy .. .. .............. « 
Eos-san Praka » .. ........ .ls 
Gocks Ward sack Mo Werk-· .1s 

All sit BU. 

IM- 
Uko of Luther ·. ............ . « 
Rslph the tun ............ . 
The lleskt o List-. .......... .1s wol-cis of Eelp tot Miss- 
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