
En gammel Jeneer 
Fortcelling af 

Kriftofer Janson. 

(Fortsat.) 
,,Jo fee du, dct gaar ikke lekngere at 

treue saadan ud og ind den lange Vejfra 
Gamlebyen flcre Gange om Tagen. 
Det tagcr saa wegen Tid og jcg bliver 

uskikket til at lasse. Og dertil kosmner 

denne Strygeos pack mit Verclfe, som 
gjsr at jeg ncesten kvæles. Nej,jeg stul- 
de have et Værelse i Nærheden af Uni- 

versitetet, eller jeg stulde i det mindste 
kunne spise til Middag inde i Byen. Og 
derncest behøver jegPenge til Instrumen- 
ter og Boger.« 

Moster Johanne sad faa endnn Iamine 
Aften og udregnede, hvorledes hun bedst 
skulde hjælpe paa Konrad. Hun havde 
en Sparebankbog, som hun trak Rente 

af hvert Aar, og det var alt hvad hun 
ejede i rede Penge.· Nu regnede hun ud, 
at ined digse Penge kunde hun sorge for 
ham ined Verrelfe og Middag i fire Aar, 
og til den Tid var han not farbig, og 

san vilde han hjælpe sin gamle Muster 
igjen, nanr hyn ikke orkedeinere. Selv 
kunde hun nok leve af en Kop Kasse oin 

Dagen (det var det vanskeligste for Mo- 

ster Johanne at give iltp paa), kjøbe en 

mindre Veegt Smar, itke fkaadse i So- 
sietkage Lordag Aften og bruge Mcelt i 

Theen i Stedet forFlpde. Og faa naar 

hun sad en Time langere oppe om Afte- 
nen for at sy eller strikte, faa troede hun 
not, hun tunde klare sig uden Rentepen- 
gene. Pan var saa glad, da hun havde 
faaet udregnet dette, at naar man saa’ 
hende gaa smilende og pusle om i Stuen, 
slulde man tro, at en eller anden ftor 
Gliede var overgaaet hende. 

Degen derpaa sagde hnn til Konrad: 

,,nu min Konrad, flal jeg folge med dig 
ind til Byen, og saa skal vii Falles-floh 
se paa et Bretelse til dig. Det er en 

Stam, at jcg ikke hat tænkt paa det for 
lcenge siden, og saa maa du lovemig ikke 

at spise paa Danipkpkkenct, for du men- 

ger til traftigere Kost. Jeg har saa 
ineget, at du kan faa 60 Kr. oinMaane- 

den kg san er der 80 Kr. til Boger, Jn- 
strunienter, og hvad du ellers lieh-very 
Og saa tcenker jeg paa at opgive Stryg- 
ningen, dct bliver nu altfor tungtog be- 

svcerligt Arbejde for mig og saa kan du 

ogsaa herefter Dags blive fri for den 

Strygeos.« 
Nu koin der mange triste og ensomme 

Astener sor gainle Masker, og det faldt 
vanskeligere for hende at undvatre mange 
as de sinaa Nydelser, sont hun var vant 

til, end hun havde trenkt fig· Men 

saa var dct saa dejligt, naar Konrad en 

Gang imellem saa’ ind til hende og sor- 
talte, hvor godt det gik, og yvor glad han 
var. 

Saa hændte det fig, at der kocn en 

reisende Prædikant til Vyem Han var 

en Soensker og hed Karlson. Der gik 
stort Ny as ha1n. Muster Johannc sit 
saaban Lyst til at hsre hurti, men da hun 
stvd i Porten sor at gaa sud, bcgyndte 
det at regne. Værtinden spurgte hende, 
om hun itke vilde laane hendcs Regu- 
stykkr. Den var ny og as blaat Regu- 
kaabetaj ined Hatte paa og Snorer og 
Konster. Moster takkcde, inen hun var 

ganske flov ved at tage den sine Knabe 

paa, og Konen spøgte tned hende og sag- 
de: ,,at hun saa’ ud sosn en ung Pige.« 
Moster Johanne tridsedc da as ined Sal- 

tnebogen i Haandem Da hnn skulde 
hjem oin Aftenen, var det allerede sent 
og helt markt, sor det var langt nd paa 
Efteraaret, men hun svøbte Knaben om 

sig ag begav sig modig paa»Vej. Hnn 
var ikke naaet tangere end ned i Gluts- 

parken, da en ung Herre med en Stint-- 

hue ned i Øjneneog Frakkckraven pp otn 

Lrerne koni hen imod hende og hab hens 
de Armen. ,,Jeg ntaa vel ikke folgeFrø- 
kenen hjetn?« 

Moster Johanne vendte sig hurtig am: 

»Ja mange Tak,« svarcde hnn med sin 
venlige Stemme, ,,n1cn jeg bor saa langt 
borte, hect ude i Ganilebyen, saa det 

virkelig er en Skam at gjare Dem Ulej- 
lighed.« 

Herren havde ikke sør hart Stemmen 

og set et Glimt af hendes Ansigt ved 

Lygteskiimet, for han skad Halscn dybere; 
ned i Frakkekraven og trat Huen dybere 
ned i Ojnene, saa kun Ncesen stak frem. 
Muster Johanne havde allerede sit Osier 
under Armen: »De er vel Student?« ; 

»Ja det var han da.« »Ja var dct ikke 

det, jeg runde tænkc. Studenter er da 

rigtig nogle pcene gode Mennester. Men 

saa kjender De da vel ogsaa Konrad?« 
»Na-, han kjendte ikke Konrad.« »Kön- 
rad, min Konrad. Ja, De kan tro. han 
er et rart Menneske. Han er saa slittig 
og saa got-, og saa kommer han imellem 
ud og sidder og taler med ntig ganile 
Menneskr. Og saa kjen sont han er.« 

Og saaledes vedblev Muster Johanne at 

holde Lovtaler over Konrad. Herren i 

Skindhnen saa’ ned og hver Gang de 

kom til en. Lygte, sik han faadanue volbs 

zfommehosteanfald, faa han maatte vknde 

iAnsigket bott, 
»Er cr vist forkølet, og san gam« Te 

her dcnne lange ch for at folge mig 
hinn.« 

»An der cr Mc noget at mle ou1.« 

»Mei! hoad heddcr De, om jeg maa 

være saa fri at fpm«ge’.-« 
Herren sik igicn ct Odsteanfald: »si- 

shek,« kom det taugt osn lange. 
»De er da vel ikke Spn af Her-nun 

Fifher iStavangcrs At- dpmme eiter 
Detcs Metat, man De vare fra den 
Kant.« Nej det var han da ikke. »Ja 
den Herinan Fifher,« og uu sik Her- 
ren en lang Redelighed om hans Liv 

og Gjekninger, fom endte med: »Der 
gjør mig altid ondt for Mennesker, der 
liber.« 

Heeren gav nn et ntaalinodigt Ryk 
Ined Armen, nicn Muster Johannc hang 
troskyldig paa. »Der kom tnaaske ogfaa 
fka OpbyggelfenW Nej det gjorde han 
dog ikke. »Ja det var en flink Mandtil 
at tale, men ieg fyntes, han var vcl 

sirceng itnod Ungdomnicn. Heere Geld, 
unge Mennesker inaa da have Loo til at 

more sig og glcede sig ved Livet, faa lan- 

ge de kan. De kan faamænd tidsnok 
komme ind i Kampen for Brod-t. Jeg 
siger altid til Konrad, at han ikke inaa 

hange saa i Ined Læsningen, at han gleite- 
mer at gaa i Teatret en Gang imelletn 
eller til en ustyldig lille Duns. Jeg 
tror ikke, det er tigtig at pro-te one, at 

nnge Mennefker skal vare stive vg alt-or- 

lige og ikke have anden Gliede end den 

at gaa i .tlirke. Ja hvad fynes nn De?« 
Jo han syntes det samtne. Saaledes 

gik Munden paa MofterJohanne, indtil 
de var konnte til hendes Hjem. »Ja nu 

skal De saamænd blive fri for mig, for 
her bor jeg. Mange Tak. Ja det er 

sandt, De vil vel ikcc følge med ind og 
drikke en Kop vartn The. Det er kunet 

tarveligt Hjetn og laot under Lostet, 
inen — —- nejl nei! —ja saa tnaa De 
hilse Konrad, hvis De stnlde faa Anleit- 

ning til at made ha1n. Og hvis De en 

Gang knnde have Lyst til at folge ud 
Ined hatn til mig gamle Jotnfru en Af- 
tenstund, saa er De saa hjektelig velkom- 
men. Mangc Tak.« — ,,Det var da 

rigtig et peent ungt Menneske.« — Og 
Muster Johanne stod og saa’ eftek hatn i 

Poeten. Hun harte ikke hoad hansagde, 
da han gik. 

,,Pokker tage det gamle Skind, hat du 

kjendt Mage —« 

Moster Johanne var bcljendt for sin 
Dygtighed i at lave cn niagelosFrugtvin 
og aldeles udmkrrkctSyltetoj. Nu hav- 
de hnn iigtignol ikke megen Naad til at 

Tdrive pna disfe Fuldkommeuheder efter 
Inogen storrc Maulestok, inen hun haode 
dog et Aar faact fat i faa mange Stil- 
kelsbær, at huu kunde laoe nogle Flafker 
Vin, og dem lkulde Konrad have; hun 
glædede sig hele Aaret igjennem til, at 

den skulde blioe fardig, saa hun en skjon 
Dag kunde overraske hani med den. Nu 
troede hun nok, at den var aflagret. Den 
stnlde have Lighed medChampagne. Hnn 
gil ued i Kjælderen og vendte Flasterne 
og holdt dem op mod Lyset. Jo! Vinen 
perlede i Flaskem 

Saa tog hun da den gamle Knabe 
paa, den, sont Gadcdrengene altid gjor- 
de Nar af, stoppede enFiaske i you-Lom- 
me, og under Armen en Krulke med LE- 

bleniarmelade, sont hun ogfaa hat-de 
gjenit til Konrad; snaledes belæsfet rot- 
lede hun stolt hen ad Vejen til dct Hus i 

Byen, hvor Konrad boedc. Detvar nu 

to Dage fiden den Aften, hun havde ver- 

ret til Opbyggelfe, og det pæne Meutre- 

sle haode fulgt hende hjent. Nu var 

det ogfaa Aften, den Tid paa Dagen 
var det silreste at træsse Konrad 

hjemnte. 
Kloklen var bleven halv otte, inden 

hun naaede ind til hant. Hun ringede 
paa og kam ind og kravlede nu op ad de 

mange Trapper tilKvisten, hoor Konrad 
boede. Nu folte hun cfter, out hun 
havde Flasierne og Krukken i Behold og 
stuilede ved Tanken om, hvor glad han 
vilde blive, og hvor godt det vilde smage 
ham. Da hun var kommen op til det 

averste Trin, standfede hun tidt for at 

trækle Vejret. En langsmalGang satte 
hen til hans Værelse, som laa inderst in- 

de. Toren maatte stcia gaben, for man 

lunde skimte en Lyssiribe, der faldt paa 
straa hcn over Gulvet. Nagen maatte 

vaere inde hos hum, for der lod Latter og 
flcre Slag i Bordet, som om der bleo 

fpillet Kart. 
»Der er Muster Johanne i egen hsje 

Person, ng der Kloverboude — ti, ni, 
otte — Stare Slem.« Nu lod der en 

ftraldende Latter, det var Konrad der 

havde op ,,Slemmen«. »SkaalGutter,« 
og de klinkedr. 

(Fortfcettes.) 

Klender Du nagen vcerre Plage 
end Ligtorne? Ole-0id er Midlet herl- 
mod. Se Avertissementet paa et andet 
Sted. 

«s’1"’-IERNENS" 
««—i,»..W-—--i«- «-x--.-.-.--, -«»—--.-—«««- 

Pramtc Jordclmg 
-U—"-«. ----------------------------- 
----i-s-----,---------s---s------s-- 

s l 2 l 9.00 ’:1 l 500 Abonnenteri 
M cncstaacndc libcralt Tilbud. 

ch ägicr saa mkgct sont muligt at bringe min Fortentiuq iud paa Koti- 
iamcrucs Grundlag- vg i den Heitsigt at apnnmnc von- asrede Abt-muan 
tcr til sum-est nmligt at iudscndc, hond dc muliqvig skyldcr, og tilligc for dril kommende Aar, udlovcr jcg til Nmtig Uddcling nedcustaaendc 

riqholdigc Præiuic-Smnllng, 
bestanende of nyttigr, kostbare og smukkc Artikler 

Hvorlcdcs kam icg gjorc dem-? 
De angivnc Prifer pna ncdenstaacnbe Listc er Varcmes wolle Værdiz mcn 

jeg hat« fottieut en Tit-l nf samme- ocd Jlkurtisfcsncnt, oq Vogt-me forlrkggcr icg 
few. Didsc zotnin agscr jcg at aiore asctnc delagtiqc i Mcn den storc Ho- 
vcdgtund, hvoifor jcg kan qjorc dissc glinnendc Titbud,c1·, at de cr bctingct of 

Kontant-Betaling. 
Kontantsystemet er det cneste sundc og rctfærdige For-setningsprinsip, og ieg 

vil bringe O fre for at gjorc det gjældende i tnin Fort-erkling. Kommst-Be- 
taling skal fra min Sidc af for Effektidcn erholde den storstc Opmuntring, og de 
prompte Betalere fkal ikke lasnger lide for de langfommcsz Pligtforfommelsc. Jeg 
fordrer kun, at enhver Abonncnt gjør fin simplc Pligt, og jeg skjænkcr Præmierc 
ne sont er fri Gavc. 

Her nu min Plan- 
Jeg har ordnet Prwmie-Fordelingen sauledeg, at alle faar ligc Chance. 

Om Abonnentsantallet er overordcntlig start giør intet til at fort-jage Chorus-kam 
De 81219.00 i Præmier nedenfor bliver uddelte pr. Lodtrwkuiug blandt d e spr- 
ste1500 Forfkudsbetalere Sau sttart de 1500 Numre er gaaet Ird, 
begynder vi en ny Serie og fordobler P1«æmie1«ne. 
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3 overorventcige Præmicn 
En New Honie Symnskine med Fløjbord, to Sknffcr og alle 
moderne Rekvisiter. Fint udstyrek og ckstka forarbcjdct, vcrtd ....... 850.00. 
En »Ca r b o n L eade r« P a r l o r S to ve Den eleganteste, limi- 
neste og kostbareste Varmekakkcloon, der findes i Handelt-m Holder 
Jld i 24 Timen El Monstcrværk af Kunst og Pragt. Den er here-g- 
net paa blsdt Kul, og ilaar Bannen ned i Banden udcu at foraarsage 
Røg eller Suavs, værd ...................................... 40.00 
Eu Kornrcnsema skcne stunk-ins: mill) af det bckjcndte Joha- 
son ds- Field Fabrikat, Rai-ine, Wiss-. Den bedstc Maskine, dermch 
Alt Tilbehpr mcdfolger. Værd .............................. ::0.0() 

12 Hovevpræmien 
Nu D a ufk Bill e d b ib e l, indeholdcnoe hundrcdrvis nf yppctligt 
graverede Jllustrationcr teqnet af Europa-z og Amerikas sprstc Kunst- H 
ncre. J etftra sint tysk Morokcobind, ophojede Sitzen-, hclt og holdem i 

vOR PRÆHxEILxSTE 

forgyldte Sider, Ryg og Konter, et sandt Pragtværk, værd ......... 814.0(«» 
En H a r m on i k a med to Rækker Tom-r, to ,,Stops«, indpalket i 
Trækasfe, verrd .............. 10.00 

—- 
« 

.............. 10.00 

Ei æ gte O lj e m a l eri forestillende amerikanske Lnndskab, elegant 
indrammet i Germania 413- Tom. forgyldt Numme, vcetd .......... 10.00 

—- 
« 

.......... 10.00 
— 

« 
.......... 10.00 

— 
« 

.......... 10.00 
— 

· 
« 

.......... 10.00 
— 

« 
.......... 10.00 

— 
« 

.......... 10.00 

E n 3 2 -K n l i b e r -R e v o l v e is , indeholder 5 SIud, Kolbcn ind- 
lngt med Perlemok, vcktd .......... 7.50 

.- 
« 

.......... 7·50 

1485 værdifulde Præmicr: 
3-b1a d ed e L omm c kn iv c messingbeslaaet og udstycct med Bcnstaft 
vckrd 81.00 Styklct, ................................................ MC 00 
V ejrglas (Thermomcter og Baromcter i et Styske). værd 82. 00 Stnl 24 00 

104 O l c o- M a l er i er udeu Ramme. T igfc Billeder er ganske nydelige Kunst- 

12 
12 
12 
12 

stykker, forcstilleude Landslabspattier, Marinesccner oiv. Simskelsemc gaar 
fra 162 x 194 til 24i x 34. Ærligt værd 81.50 pr. Ztykfe ................ 156.00 
S y kurv e, kjønt forarbejdct af hvidc oq farvede VII-ten væid st. .)() Ztyk.18.00 
M ers kumöpi ber i Jinitation, cknra Størrelie og sin Ikvaliceh vtrrd Is2.-)0 F0 30.00 
T am ers Haan dta s t er i tsfterlignsng aj Alljgator Stint-, verkd S1.00 12.00 

asgte Silkelommctørklædcr ioekszlendc Anton-, vier sum Zum-eh 1200 
1285 Vogprakmicr bestaacnde ai lkvljgc og nndckholdendc Äsortcrllingcy 

tryktpaa godtslsapir og heftet i smukke Omjlag, vasrd 50 Muts Stoffe-h 6·)2.50 
—- J alt — 

1500 Præmier til 1500 AlionncutcH 
repreefenterende en sainlet Brei-di as 

S Il. , 2 1 9 O O 
Jngen Stedmoderbørn, en Pmnnie værdfca ZU Cents til 50 Dollars MER- 

kes enhver Abonnent. 

Betingclfen 
for at faa Del i denne stora1·tcdellddcling, cr tu n en en est e og den er san 
let, san sitnpel og faa tydelig, at enhoer kan mengte den. Alt jeg for-langer er, at 

Enhver Ell-atmend un eller sammel, Iender mig Beratung for 
»Stiernen« indtil site December-, 1890. 

Straks ved Modtagclfen af Pengene sendet jeg Abonnenten et Postul-Kort 
nted Kvittering paa. Summe Kort den-er Lodnnmret, der er inerrket nied todt. 
For ethvert Los-numer, der 11dsendes, bcholder jeg et tilfnarende; disse samtnen- 
blandes og trwkkes paa den for Lodtmkningen besteinte Dag, eftck den Munde-, 
sotn de tilstedeværende Abonnenter nnsatte beftcnnne. 
Trækningen foregaar i Central PartHalL iTannebrog, 

den sde Februar, 1890, Efmm M. 2, 
og de medc Abonnenter indbydes til at overvcrre femme og beflennnc Fretngangcis 
maaden. Trwkningen vil blive ledet of et Udvalg paa tre npnrtiste og fnldkocns 
men paalidelige Mænd, en velbekjendt lebende stjobmand, en Bankprwsident og 
en Bankbestyrer. Jeg agtcr at laue det Hele, faa der itke knn var-e den mindst 

jMnlighed for Forurettelfe af nogen. ZZP Enhoer, der beflillcr Vladet fe n d t 
-t i l D a n in a r k, faar en Lodseddel paa de sannne Betingclfer. De, sont hol- 
der flere Eis. af Bladet, faar en Lodfeddel for ethvert Abonnctnent. 

Glcm inc, at enhver, der indsendcr sit Kontingent, faar n o g et Pen- 
ge sendes bcdst i Post- eller Erpress-Monen-Qrder. Gamle Abonnenter vil as 
det Dato, der staat ved Siden af deres Navn pack Aoifen, kunne sc hvor lang Tid 
de hak betelt for ellcr hour meget de skylder. Jeg har sat Tiden for Træknmgen 
saa langt ud, at enhver kan faa Tid til at samle Pengcnc. Ny Abonnenfer, sont 
tilttæde nu, faar Bladet lige indtil Nytaa1«, 1891. Der er altsaa Fordel ved at 

være vefsrstr. Peter Ehbefom Uvgiveeu 
Tannewa Nebraska, den 11teNovember, 1889. 

Vi undektegnede hat lovet Mk. Peter Ebdeson, Udgiver af «Stjernen«, 
at foresiaa den af ham foranstaltede Preemie-Fotdeling den sde Februar, 1890. 

O. D. Nasumifem stbmauv, 
E. D« Schuttern- Pmsident iBankofTannebtog, 
c. c. haufeth Bestyreri International Bank. 

Hi Yka Dziffmxigsbsmfc 
—- Eftcrsolqer m —- 

Howard County Bank, 
cm Preis-, JVcsZJJwMYL 

Aut(«n·iscrct Kapitzclx SIU(,I.000» -—-— Whuitlt likipjliilx S.50.000. 
Udspker almmdcltg Vattkiot·rctuing. Vckölrr udstch zum all:l Europas lebende Vyey 

Dampfkibs Viuctm minle til og im alle curopckiikc Punkten Pcnge Itvmmth paa gnu- 
stige Villamx VI gwr llblaanmger kgodc Inn-me ca »Hm-nahten 

-,-»I 

Geo. E. Lean. A. li. Lache (’. C. Hans-nn. 
Frosch-Int« Vinmnn Äms-ist« Kcsestsurenu 

«112TER12AT10NAL HAng 
DINNEKKOGF NEBR. 

Atmiudetiq Visaifdrremum tidfores. 

Pcnge tillaanes paa gunstigr Bctingclscr paa fast Nrudom cllcsr prrsonlig Sit- 

kerhcd. Vekoler udstcdcsz paa alle lcdrndc Stckdcri Bei-den. Dampskibsbilletter 
til og fra Europa fcrlgci3. 

Nomry Public tilstcdc i Bankcm 

III- -ro. erustiiuzo 
ji«-Ums HXUVDLJ z 

m. mum- mcvlwimNuanstsnc 
Dame-Umn- 1 nich-Im Weint-, et fuhluuvmlizxt Ucls 

ang of stumku 0·s.k uldnu Umlmsmjxstq Ihn-nehm- 
lyor cpg Ilm·(e«1tnj, l(jnlolmsusming, l«’.mt.:niv:u·tsr· 

st. l’iml, Nebr. 

North Platte Lumber Co. 

Howard City, Nebr. 
—- bandlor mod — 

ullc slxgs Tamn ex ug Byggom Mai-ink- 

God Kralitet og laue Priscr. 
Vj sælgor til st Paul Prisesk 

J s. curios-, 
Manns-er 

— 
-«-«»·f« I· —I«H« — 

J. LANGS 

HXiLBWZIZZ F UNBETMNG 
FARVVELL, HOW ARD (-()UNTY, NlIBRAsch, 

ums-mu- tt kommt-! »z; knle Pilnmzl 

JBRNVARER i alle Braucht-II BLUcTØJ af gml Fabrian IZAUB UTRIOJ 

«- 

Bt fortrialjtxt llilvalgj Komi- og Varmeistoves anbefales. 
Alle mine Vater er af bebste Noah-eh og Priiune toulumrc medcthvctt auch ogsuc paa 

Egneik Landsmænd, giv mig en Prove. Z. Lang. 

DR. N. ROsEN ERG, 
41 S. Clark Streck- Shiro-Zo, Jll» 
et nddannrt vcd Eurorag Ostsee läsmspchussr ug Dokyo-tun bar 
tamsnet tovcr sjss Aar-, oq » dm nieste ftandiiiamskk rem- 
Amckkkm iom hat kistsrt Arkansas-a oqzutr .«.v Ins-risse U 

til-nie Swduunne m soc-Hi »Na ss kr »Und tu ist He H 
kcovesxle med norstc m Pan-Isi- Euhnncr vim dkrw cgct Lucca. 

Dutlig Anmut-Uns Uhu-denn :.1u:k..-rs, Im kdkikskk 
LIMer Rutidms liebste oxjranmae Medic-ach Ha mit-g Baums er hvao min- 
Patiemer tu cum-er tin met sskethcd keFIsqcIZFtkttquauig pas-. 

Kronisic Sygdommc. sW Wiss-wim- (-:i«i. Vis»sii»sp«2mk, 
»rc"krikmlelmcp III-· Akt-Un ijlik dickqu For, 

holen-, Immer-. new-o pirlmm ,sted1piske, Siivnlxs..z-»« zmä «- ·.».»«.»,»m-·«sp 
otstmreve Ianker. msdtrtztt Smooucvunmuh ists-in Blut-. Zum-» ·« .s:1knc(kygk, mu- 
m, Ums-kam admi. Im alle non-ils Zugvos:uae, bc1:c«9..-— k« .- ji« » Hm 

) as Ahorn Ema-U jaaiom alnnnddiq Svttfkech· Nerve- Rv ndes doM Junos-ed» Unpzstliysuotdkncn Hemmnis-fis Messing- 
atiom Lamon-hom- Uygfmknn m apum-sc s-» Juki-w k»»k»,,m«·«.«a «- vadm 
beballdlks Mkd den vvckttgltr Citnom, ou nur«-o H: us Tusxkidk lmii audi- txqurlukspucd 

, Ormerqu as Nunman .!«n:lk·!«k-1· m measchrt rivate Vnadointne atmen-lia- Vanije ins-H .... dmskiurswdiglws quer. 

Hase-a Moor-IN ab as Maul-vom N Livotmtm Ulcm nod Mann og Fuss-um nsi.ttcs»m 
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