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Ism- wfeme dem-endet sitz til Felt, der vi like
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Nektars-n jndledede mod nogle san
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sig at efterlqde Swnfundsgæw men wlvalgte
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Par varagmffer angaaeidde Fore-

ningen,
Den tæller m. 50 Mdlomsey
Vorwort-di 10 Professoren Wde Esmbcfdsmænsd er Melan August

Matt-im For-umd, Osan
Andcrfen, Næstfonnanid oq Ebnen
Hocsg Massen-er vg Sektetcer. HoH.
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fikk Emner.
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Den cllevte November

fsøkstis
Alex-is havde insdlmdck til Msde i söt
Oft-m Howdnummeret paa sw-

gmmmkt var en Tale ma Engl-Ist
af August O. Dahkstrøm over Emmst

»Ihr Viking Age«. W
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for Mrfkansksfjdte

særlig anlegt

fkandinrwiske Studencbrr. Men da
.,Dnnfkeren«s Las-km formt-demü«
er vol bcvmrdredc ideres Damnarkss
historis, vil jeg ikke trætte Idem Itsd
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En af Nobelpræmjerne vil i Aar
goa her til Amerika Det er DrAslkxis Exer en Frakkskmawd af
IsdseL men iom nu hat Tit Hjem i
New York, der er tilvensdt Ptisen.—

MderhatgjortDtCatrelbes
fortjenst er hans Web-ge
Qperwtjoner særlig i Retning af
winkt og

Wsdsdpodnw vg det siges- crt
hun lpt vpfmtdet den Mt at kunne sbevare Liv i Why fom et
Mit fra idet Lege-ne, sde tilshskte Dr.
W avbejsder i »Men» Instinkt-« i Wo York.

St Oktf Gollegh Norvtyfjelkd
Minn» Den for-mode norfke Kivkeg
cævde Skale, ihm gjort Hellkg Olsafs
W: »me, from, Kristmmm
KorsmennP til s-j-t. Og at Spulen
paar frem, siiger »M.«, det visre
fig sidlstr 6. Mk Den hat-de
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bulsfske Mænd, imrn tun een wf dem lig ngejstkinq
Der dar soa tidt væket betalt
Takvendte tjlbage og gav Wmsd Æren at bringe Dem-n et ordenij
offetP Sommer sdest sig fok os? Den Smnfundsgcklid og sagt at faq butog raste-de Jemsx
’de vi iska Ww km Gasw, og der
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kes von Jordene LIMan
Just-sunsu beli- Astte LIfIt blävse gsjvkt i en Stank-sm- ellier iwdekrænker han sin
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for sog fkckttse Wand-imva Beerdistz Vod Msdet blev nedscvt en

Aslt fm Halm du hat modtagck
i des Aar, som 5nart gam- doch

hat dsu oasfoa Gud behaget
og hans Tjeners Wming gis-f
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Se,

da diskarkeme

fttld fande.

Kunde beste of Professor
Infoka Alex-is, Fräsen Agnes c
muelsen og untre-Wede, hvilken
Komite M ndovbejsde en first Or-

det ihm du vel Ecke cile
nsgne de er nu og Vol-demsen du Frugten hat W

ganäwtionsplnn

O, da Bauten spät sbksd us.
Solens Wie var-me W

Det nasfte Mvde blw eftek IndEbvdtslse Wde i Nektar og Fru Avews Hjom Omtrent 50 Deltagere
Ihm-de indsimsdet sin. Man blev forsstiIlet Qmansiwivnsvlamn blev vedi
vagetct fort Progmm blas usdfsrt
Professor Dr. phil. Carl C. Engsbevg ckyoldt en Hort bumoristst TaleHnn for-Eiko de tilitcdevækmde
Stusdenter blandt awdct om, ack derfmn de vilsde sorge for, at det sblev
ibwgt til Fakultät-Es Kund-Wab, at
de er mevdsinnven vilsde M fnari
bjcrlpe paa Koraktererne Eli-cis
Ums-beten udfsrve flete Sange. Og
endelig
sfcmg »Ist-le
Warnle
»Du qmnlch Du fris «, »Ja, vi
Mir-r« og »Der er et tmng Land«.
Det bør Gaum-M, at ReDwr Avery
sang kmftigt med. For vi still-es,

blev der sewewt Forfristningen M
gis Ihver til sit med fsotnyet W
osg Hengävenhed for vor demokratifke

W altjnsg som en M.
det tm Kunstm iktv mqale
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Swdm blev i senden tagt
oq Ins-d fresnk(Ms Kraft at III;
both M bot det Alt NUMgiwr Nase-im selv hvet NORTtsr blev tmvlt Tom ingen Oe
Hvet en llkruädtsplante Idle
for den godr Fragt m binde.
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2. Sud-Wiesen er kun bjndens
Mr, at der oaa nogcn Maade
Asvoftclen Jakob sigetz at al god
sde 312,000 blbck subde,
Ianfwmt
nie-d Benge.
ødsles
Gave og al hcbdkamnen Gave VormAngmende fensatiimelle Evangeskrdbewi til den Tid..
Odem vil san give-Iimer ska Lyfesnes Fabel-·
l
Iisret striver Mr. W. W. Das-is i
Z. Intet Ttyk lwgges pqa de enDu gmnle, der hat ngme eller
,
Qg derfvr er det lige Isoa rigtigt,
»Th- Luthemn Obsewer«: »Im vor
kelte Manighodslmmven men til TMj-dl(srne, du tcvnker tnaafle, at du
sile Born-dem hat vi vceret von- at vi opfsordres til at takke og Skolens Vemiek fiel det lyde
efterlode dine Vorn dem.
tse til at freue alt, »der er æwcevdjigck prife Gusd for alle de Gavet og Gomed Velsignckse og Anspawi for l Den gamle SMA- ·l)ar ogsaa Vorn:
vj mOdtager og nyder i et Aars
og helligt, i Forbindelse med Pur- -desr,
Øje —: »Mein tm og iubfkribet en Jvmen bun msnskcsr, at netou der-for
stem Wen sog Prødfkefwlm«. Men Lsx
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bun vcrrc tmsd nj botalc GEIOfot niogle arf de man-M MesZ(-(), Ist-»o, 3200, sum, 850, M,
at Vatncne ier flal faa
for
lster ..er Biibelen sWshen en
815 ellcr sm, cller merk og min- Rief Jnsdtrvb at bun var saftig i
dre efter Gme·
For-hold til Kirkens III-beide
Det csr ikle Mit-c at der er on
1. Alle vore Pia-steh haober jeg,
vil med Glcvde viere Medhjælpetv i kqod Llnbrinaelse of dinc Penge at
M.Mformllerfaaomeet2:ils
tale Zagen og toge give Muc- Bvrn dem.
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Its
.
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10 Am- gwmceb hmde W alle
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