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Santfundet end adsiillige Missionös 
nisdet jeg hat vertet til, hvoe jeg hat 
holdt 2 a 3 Ptcedilener, og Reisen hat 
kostet gansie betydeligt. 

Men vilde det ille have lommet lige 
mange Penge ind alligevel, spat-ge nag- 
le. Min Erfating ek, at der vilde have 
lontmet saarg lidelind til Geldens 
Afbetaling anty otn illr. jeg ellet en 

anden havde lonnnet tundt. Det var 

oglaa Aarsnisdets Opfattelfe as Sa- 
gen. Der et mange, baade iblandi 
Lægfollet og Prastetne, som hat sagt 
mig ved tnin Anlomsi til Pladsen, at 
det vilde ille blive meget, jeg vile faa, 
tnen efter at Subllriptionen var apia- 
gel fotundrede de sig og sagde: »Det 
havde jeg ille troet!« 

J et senete Nr. slal iea komme lidt 
ncekmete ind paa den Sag og isazt am- 

tale Maaden at arbejde paa. 

324 W. Eolleae St» Albett Lea, 
Minn» den 18. Oli. 19l)1. 

J.J.nitvsig. 
-.-—,--- ,«.- 

Eli politifl Prato-ruhen 
Alt tidligere hat vi otnlalt, at 

Kong Christian den 9de vilde i Aar 
til Beteanelse af Systetngsiiftei lelv 
aabne Was-vagen og dette er med 
Rette bleven anset for en politisl Be- 
aivenhed af Rang. 

Om deng Forløb den 5. Oli. stdst 
leden nieddeles nu folgende: 

Hoffideliglzeden foreail ude i Fiede- 
ticialasserneng Riasdaaglal 

Pkcesig Kl. 12 traadte Procczsionen 
ind i Salen, lwor den modtoaeg af 
Tinaenes Fotmænd. J Spidsen gil 
samtliae Hossets Kavalieren dereftet 
Kongen og Kronprinfen, begge i Ge- 
neralsnnifoktn og med Elefantorde 
nens blaa Baand. Deteftes lom 
Prinsekne Christian, Carl og Harald 
og tilsidst Ministrene. 

Kavalletetne tog Opltilling til ven: 

like for Tronstolen, Miniltkene til hof- 
ke, oa Lonaen stillede sia paa Forhøjs 
ningen foran Tronstoltn med Kron- 
pkinfen paa sin højte Sitze og ved den- 
nes Side Prins Carl, til venltre Bring 
Christian og Peine- Hakald. 

Konsejlgpmsidenten overralte Kon- 
gen Trontalen, lotn Kotigen oplakste 
med høj og lraftia Rost, faa hvert Otd 
lunde hat-es over hele Salem 

Irontaletk 

»Hier mange Aarg « orlpb hat vi 
attek personliq villet dringe Rigszdas 
gen not longeline Hilsen ved Zmnlin 
gens Begnndelfr. Lied Laldelsen as 
dort nn Ministerium hat vi jun-be- 
tonnnet Instet hog Foltets Flertal 
ont at betro Negeringeng Ledelse til 
Mand, der hat ogfaa dets Tillid, og 
vi nækek den fulde Foktrøstning, at det 
Vil sforundes og at se et feugtbart 
Samatbejde mellem den-te vor Rege- 
ring og Riggdag. Det er dort silte 
Hund« at det derigennem vil lntleg 
virtfomt at fremnte det sinke Maul: 
Udadtil Bevaring of vnrt Lands Gelo- 
stasndighed nted venstabeligt Fort-old 
til de fremmede Magter, indadtil Ud 
vikling af den botgerlige oq politiste 
Ftihed og Løftelse af Follets aande: 

lige og skonomisle Liv. 
Sau snnkt ste tan, vil vore Ministre 

eftethaanden fremfastte Lovforslag 
sigtende til Jndlssning of Grundto- 
vens Lpfte om Retgplejeng Tot-bed- 
king, til Tilvejebrinnelie af et bedre 
ordnet og eftet vore Forhold afpas 
set Forspatsvcrsen og til Siattebms 
dens hensigtsmcessige Fordeling. End- 
videre For-flog sigtende til lithvetoglb 
vets Ost-lome til det titlelige Livg 

Fremtne og til de tommunale For- 
hols Udvillin·q. 

Gid det paa denne fom paa andre 

betndningsfulde Ommader moa lnl 
tes at naa til fnld Forstaaelse og 
Enighed. Jdet vi nedbedet Guds Bel- 

« signelse over Falk og Fædkeland, er- 

tlceter vi herved Rigsdagens otdentli 

ge Samling for aabnet.« 
—- Efter Oplæsningen as Tronto- 

len, udbragte Folletingets Formand et 

»Grundloven leve«. der modloges med 
9 traftige hukkaraalx 

De Kongelige forlod derpaa Salen, 
og Konsejlspkæsidenten opfordtede 
Tingene til at konstituere fig. 

Statskevisoe MadsemMyghal nd- 

beagte derpaa et »Leve det ny Mini- 
sterium«, sont besvaredes med Begej- 
string. 

sc « 

Nu er det nye Finanslovfokflag 
forelagt Tinget, og man vil snart 
lunne danne sig nogenlunde Sksn am· 
hvotledes Ministekiet og Tingene san 

arbejde stimmen. 
Der er uncegtelig kommen Vending 

iSagetne dekhjentmr. Lykle med 
det! 

« 

Atter,,D-dsiald. 
Kibenhavm Ott. 20. —- Geheime- 

Etatseaad Carl erderit Tiehen 
Zielen i den sidste Mennestealdert 
Vandel og Wandel i Danmaek, er af- 

«;,Æt VII PURI- 
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han var ssdt 19y Marts 1829 i 
Odense, — og sdang sig sta »Bitte- 
springer« ob til den ledende Stilling, 
han lige til fin Dsd bat indtaget. 

»Dansteten« stal senere give et lott 
Omtids as denne paii siii Bis marte- 

lige Mands Levned. 
W 

En stille Redegøielfr. 
J »Dansteren« Nr. 75, pkpvede 

den-Z Meddelet her sta Biscn paa at 
bevise 'voe Etsistens bed at sortælle 
em, at vi ligger i stadigt Slciggmaal 
insed bot Kietegæld Hvorvidt det er 

heldigt cit bringe saadanne Sager 
fiem i Bladene, er der bist dell: Me- 
ninger om. Men det et nu en Gang 
tommen ud. og saa bil det maasie være 

bedst, oiii en Fortlaring lom med, saa 
det itte sial bedrpde Venner ude i 
Zaiiisiindet mere end npdbendigt, og 
tillige give Fjeiider baade sjerii og næe 
en Leilinhed til at juble alt for hsjt, 
verfor en lille Nebenorelse. 

De sorste set-·- Maaneder, Paitok 
sing var bei-, betalte vi slsWO om 

».llianneden for en Plads til at holde 
lWie Wobei-, on seld betcilte lian Plale 
Tom Mimneden soi et Hin- at bo i, en 

ca. P- n 4 Mile sm, hdot di holdt doie 

jMøden i 

Eiiliver vil se, at dette tiinde itle 
qaa i Lcenqden 

-tønt tiin san, bestemte vi san at 
»He-be Bygaeakund on bvgge Kitte. ; 

En Bnkigepiadg paa en as de pænei i 
llte Gar-er i Tit Die-.- Moineg lobt-: S da 
ior iiiielleni Ists-U oq PWU En Kik 
te til oiiitient SkL W« blev opfert. 

Piiftok Binq forblev endnii boende 
paa samme Pladg som spr, da der ille 

ivar et noqenliinre iiassende das at 

jsaa i Øst Des llioiiieg soe mindre end 
Ist-l a Pl ) pr Mained 

ist Aaigtid eiter toin vi til nt teile» 
om, at dei bilde belale fig om vi 
byqziede et Hug. dn vi hnvde Blitzng 
iilads nol. Dei blev saa dediaget ved 
et Menigttedgmøde at bngge et Hiis 
til en Sämt- n PTW 

Da Bnnningen ver under Opførelse, 
bar der felvsølgcligi not til cit se estei’ 
siied den« oq den ene simteg det tunde 
vceie ,,iiice« oin vi sit saadant, og eii 

’iinden iaadant, scici kltesultiitet blen, at 
)vi sit en Prcestebol g til over Blum 

Enlivei vil sorstca, at en Del Ar- 
bejde blev gjort meget billigt, simvel 
soin sen Tel Materialer tobtesz sor am- 

jtrent bald Pris. Sau di link i Dag en 

Itirteejendom mindst en 84500 verd. 
Siwmsiiianlet ee mi, et det ret at 

talde de omtalte 82200 tiirtegiklth 
Svatet niaa blive nejl det san bei iste. 
viere, iordi Menig!-eden sindek sor 
godt at spekulete lidt ved at linggx en 

Peæstebolig for leiaite Penge, tan d;t 
»itle bentegnes til Fisrlegckld Meii vil 

Hnogle spare, det ee jo alligevesi det sam- 
me, da Menigliedin stleee det alt. 

fegen nei: tlii vi tan i Dag leje Prieste- 
boligen ud sot 815 om Mauneden, og 
den vil san som enlidek tnn regne iid 
sorreiite fig, og tillige betaie for fig selv 
i List-et as 8 a It Aar. Eftet inin Mes- 
ning itte san galt endda. 

Fejlen bog os er denne, vi hat al- 

dtig liiist nagen kigtäg systematist Jndi 
samling soretagei. 

Vel ncetinest sokdi vi sei paa det, 
som den ærede Jndsendek udtkytte siq 
i fin Meddelelse, soin «ei mindre be 

lrageligt Hverv.« Men der slal jo nd- 

qen til dct dcecitr. « 

Vi steil i det hele tax-irr vcere megst 
vnrsom iiied denne megen Tale um«-it 
siiilegoeld er eii Hindting i Arbejde:. 
tbi at benyiidte Mission og bringe Kiste 
i de steter Bner uksscn Guld er vist i 
de fleste Tilscelde umiiligt Dei dil- 
viere iiodt oiii vi ssil lasse i sum-sie 
Nummer as »Danslere.i« Side S, hbor 
Rigmoi figer til Thorgeik: Klagesuiige 
bat vi not as; saa lange Follet tun 

lægget Hikndeine i Stiel-et ug sorgen 
lommer itle Kong Valdenicr ud as 
Feengslet. Og lau gpte kiJse Oid til 
vore og handle derefter, siisi bil baade 

Menighedsgeeld og Samsutidögocld 
snaet soisbindr. 

Kerlig Hiler til Venner. 
R. SNielseii, Deg- Maine-L Ja 

i —.-......-,-«-... 

En Rcttclfr. 

Vi hat modtaget folgende fra Pa: 
stor Lillszfs i Dwight, Jll.: 

J «(Frindringet fka mit Liv« hat 
Pastot V. Bett (Side 68) begaaet en 

Hustefejh han sigek, at Ritteka var 

Rapellan hos Provst Bocer i Odder, 
men des var hos den elsielige, lidende 

lPastor la Con iammesteds. Forsi 
efter la Couks Dsb 1865 og Ritkebns 
Forflyttelse blev Provst Bocer Sog- 
nepræst i Odver. 

Da ieg i hele to Aar gik inb pg ud 

hog de tære Priester la Cour vg Kir- 
keby, tan man vkl tro paa min Ret- 
telse. Lilless 

«Dansteren« san fass af nye lVol- 
dere fka nu af til 1ste Januar 1908 
for 81 so. 

I: 

dis- EEZIW 
En sattig meget smuk Bshmerinde 

tjente som Model sot en betendt tysk 
Kunstmaler. J hans Studsio saa hun 
et usnldsørt Maleti as Korsscestelsem 
og spukate hom, hvein den ,,onde 
Mand« var, og hvad han bavde gjort, 
at han havde soktjent en saa haard 
Stras. 

Knnstneren smilede ad hendes Uni- 
denhed on sortalte hende, at denMand, 
naglet til Korset var itke ond, men 

lr--««":, bedre end noget Menneske i hele 
Werden. 

Fta den Tid astog hendes Interesse 
Ii den lotsscestede aldrig. Hun var 

isaa lomplet uvidende, og det var ved 
Hjælp ns sine Spsrggmaal, — bespa- 
ret temmelig uvillia as Maleren, der 
ikte ser bavde nagen ltistelig Erken- 
delse, at hun fil sin sprste Kund- 
stab otn Verdens Fresser. Hun sor- 
nndrede sig over Kunstnerens Lige- 
gnldighed oa saqde en Dag til hom: 

»Im shilde tro, De Vilde elske hom, 
hvig han døde sor Dem.« 

Beinærtningen scestnede sig i Male- 
tens Bevidsthed 

Jesu Dod haode i)idt.il tun gjott 
Jndtryt paa ham som en sinnt Tra- 
aedir. Jesn gnddommelige Liv havde 
nldrig kørt l)am. Den uvidende Boh- 
knerpige lmvde stemstillet Sagen paa 
en hel nnden Maade, og han lunde 
ikke finde Ro, sør han fik søgt teliniøs 
Hjcklp og blev siden ester en Tjener og 
Tilbeder as den torgscestede. 

Under sin nne Kærligheds Jn- 
spimtion suldsørte han Billet-et 
og det blev bangt op i Düssel- 
does Villedqalleri med denne Unders 
str«st: Tette njorde jeg sor dig, hvad 
har dn aiort sor mi·a?« 

En Tid ester mødte han der sin tits- 
liaere Model; hnn sad gradende ved 
Fodm as Billedet. Denne Gang tun- 
de hnn sons. Kristen tale til hende. 

»Mester«, sande hun, »døde han 
oasan sor de sattige Bøhmete?« 

»Ja«. 
Oa Manden sra Galilæa havde en 

Discinel mete. 

Noale saa Maaneder senere laa 
Piaen døende i en Zigeuner-lese og 
sendte Bnd estek Knnstneken for at 
tolle dann 

»Im gaak lijein til Hain nn,« sagte 
hun, ,,jeg elster hom, og jeg ved, at 
lmn elster mig.« 

Manne Aar senere stU en letsindig 
nnq Adelgmanp og saa paa det samme 
Billede, on Betragtningen as det og 
Jndstkisteng bebrejdende Vemod bedie- 
gede ham saaledeg, at han helligede 
sit Liv til Gud og hans Tjeneste. Den 
nnge Mand var Grev Zenzendors, 
Grundlæggeren as den bekendte Brod- 
kemenighed 

Den Jndslndelse, et cedelt opløsteng 
de Billede tan have paa Verden, er 

tun svagt sorstaaet og anerkendt, da 
saa saa Ekgemplek nogen Sinde kom- 
met see-n sor Offentligheden. Et godt 
Billede tan nndervise de uvidende, 
dadle de letsindiae, ntnoralste, det san 
inspireke den tænkende oa sogende 
SjasL og det lan, sont i dette Tilscrlde, 
prædile den store Sandhed, om hvili 

len Apostlen Paulus sagde, den var 

hans eneste Budskab og den-I Udbre- 
delse Genstanden sor hans Joer til det 
ssidstr. 
s i-————-—-Oo—.-———— 

Skolcmodc. 

Lin Nur vis, holt-er benaf,,De11 s. 
D. ev. lukh. Kirte«5 Aakgmøde ned 

satte Romite Mode i Helligaandg Mk 
nighed i Maiwurm Wis» i Daqene Lil. 
Ott. til Is. Nov» for at forhandle om 

den trificligic Borneskole. 
Du Vermi- Zag vil blive behandlet 

isffentliq i Helligaandg Menighebe 
Ritte, indlsnbes herveb Vennet af Den 
ne Sag til at beltagesi dette forste 
Møde as nenne Stagg. 

StolekomitZUL 

ekræddcrwend onfkegk 
Eis ttomdc Strahl-et san san sie-dies rsli 

beide ved at hesioknde sta fnakeft Inn-itzt til 

Ni)t·tlkt"iel(l "l’-nl«ring (’»., 
Nur-Mietsl. Mut-L 

Vill»). Beck: 

Erindringer fra mit Liv. 
Judbunbcn Ol.0(). 

Motile Luth. I««l)l. Hundes-. 
Risik. Nebs- 

VI M« «0 soc hoes Dtm iundek i Som. 
Ullkk Bl( ver sodteo meo Moor-'s Hog 

Medicina knir» « or. Maasuv. 1(« Po us 
Most-CI stock kooci Jl feds Syst mete end 
1000 Po Ull Mei- ; hvis tkkr. fordre ni m 
..cn Eckalmzp Ast I, u so TR- icvlmsr Ton-« 
Zum MOOKFS sfock 7000 c0., 

(’»nm«il Ulussst tu 
Hv- Iqenikk sum-L hour innen sinds-ne findet 

Dt O l m Im it net- - V ne- tg er satte tun-. 
Inven- Itsrfte Muttlsomtnmm Lan «- heim-, 

uns-wer use-im wohn-h soc qtiormsnopke Lunens-. 
Muc- Luon s- pequ Statt-, M Mai for sm, m- III-« 
cui-en lom Iikloitcde me Ast-« Brutm- cla- 
m im vom has-re Anfer- «kaatkn can Or I» er 

sattelte-· Vi sendet Drum von-li. son- ctalek 
Im cum-q- uyk Forschunge- os n taugt se betont 
glklv idaq efm dumm« 

Lyov se Heut-« ums-»Hu 

Romanek. 

J »Dein-roh Posten«læses« føtgende 
Udbrud: 

He. Redattør:——Men kære Dem, 
HI. Redakt-r, kunde De itte la’ og faa 
iidt mete af »Erit Menveds Bam- 
dom« ad Gangen? .Det et faa fortn- 
strende ætgerligt at bli hugget aß netop 
sont man hat faaet Smagen paa det. 
Den rette Maade at læse paa vilde 
vel veete at lcegge det hele hen, indtil 
Vcertet er tomplet og saa læse alt paa 
engang; men jeg for mit Vedtommen- 
te, og tanste flete med mig, hat nu itte 
Tid for det; jeg maa lcese det, som det 
tommet, eller ogsaa itte. Kunde De 
fylde det hele Art med Fortcellingen 
istedenfor det halt-e, vitde det vcere ret 
tjcekt. Hvis jea hat stuttet min Ncefe 
ind i Sager, jeg itte stjønnet mig paa, 
bet jeg otn Fokladelse. 

Hvorom alt dog er, sial jea dog have 
txtte sagt, at Tumult-Posten fottjencr 
Paastjønnelse af sine Lassen, forat den 

hat ftillet en af Jngemanng Prcegtigste 
Romaner til dereg Raadiahed. Jen 
hat lcrtt den hele Satnling af bang hi- 
Dritte Romaner fra ,,Ba1d«3mar den 
State« til ,,Valdemak Atterdag« og 
.,9Jtararethe«, somme af dem to Gange-. 
Det er nu 18 Aar siden, Inen nu lceser 
jeq dcg »Mit Me- veds Barndom« nnd 

famme dkirende Interesse som den- 
aan·a. uaatet alt det, fom liager imel- 
lem da og nu. Der tan itte neevnes 
bedke Lassnina, ifcer for den standinas 
diste Ungdom i Amerika, end Jnge 
nannsi Roman-en Jngemann er io 
Danmarts Wetter Scott. Oq ftønt 
Scott er Mesteken oq Jnaeknann Dis 
scipeten, følet jea mig dog mere til: 
truttet ns Jngemann. Jeg hat aldiia 
fundet noget i Scott faa fint i Roman- 
titten oa faa regte mennesteliat fom i 
start Rifeg og Grevedatteteng Kiker- 
ltgbedghifiotie eller noaet med sna ftake 
wisse Treet i Stildringen sont Bald-e- 
nar Feier og Grev Albert af Nord- 
atbinaiens Livshiftrrie. Naar De nu 

Jngana blit fcerdig med »Seit Men- 
sedg Bakndom«, saa lar De os tcente 
san .,Ltaldemat Sejer«. Lad den gaa 
i ,,8.tlrnen«, De, itte for at brændeg, 
nen for at varme og lyse i standina- 

.:iste Ungdomssind i denne vor Prata- 
Illrer. 

Chicago, 10de Oktober 1901. 
Dereg med Agtelse 

En Abonnent. 

Dr. wiss-« Pein All-. 
W hurtig-, nkkest ng paahb lin Mibde 

Or sag eller uns-S Hcsvedpinh LIcygmtener 
Wavepncy Netualgia Ncrvøntph It imt ilx 
et, Stonløghcd, Min Semira- Jndehoc 

Hei bsIe km Qpiumelln Motiin og eftekmder 

ssqm strmnn N nvnhnssgcsr. 25 Possg 25 
ents« Psm Apotrker cllcr nsnbes of 
Ur. Miit-s Mu«(1i(-ul(’».. l«IlklI-Irt. lntL 

MMinlkng Biogmsi :-: 
paa Dunst-Rom soavcl skuc paa Engelss. 
Horn-s ou Tt sk. Aar-nor onsteø over-n. 
VI givkk den writt- Forttkncsm Imsstcu allt- 
tJlnn ticn da Folk hoc Truge og Pnsrn er 

nis. En want Agcnt solan- 14 wo Iz Tag 
»Ja Inn Einer; mangsolduus Bild-der Bus: 
Eis-, Pkugmhguve ZSW Ecnd cui for 
k-« Braue-bog (»Projpctm-J«) at cubcidc mcd 

Quer m Kober as Vogt-n ioar ski: ct stun. 
inutkt Billcoe of Prwsiornt Medium-u til at 
usttc I Glas og Kamme 

Fottcvcnncn Publ. Co» 
:-:i«.« Nmnd Ave» Ching, Jll 

IlllRIII WEZTEM 
Bauen 

l ,l«J C- )l. V. lk R ek den bebst- 
nl og fm 

Block Hins- 
Dcadwoov oq bot Springs. 

Sud-Dakota. 

Berlst Ior,----7 
..... lndvoldene. 
Hriä T- isse lms en !«1--1ln.1—7-I«H; mnd ’t fssnni lsut 

T Huju m ums-sit »Hu »Hu-il 
i I« t Ast-in uvl .Vi- kmm sk-- VII-r- I sit I III 

stixm «r 1r«ui..eii hu Ih, Lskmic Maus-s ul 
« Iris ;1)I««tn«1untp.mn nt »He 

cANDY 
OATHARTIO 

s« ; H m Ins n Iris· tcrI sq q-» nsdk 
k« W- .- » H« H( III» s« II—(-Ils-.st1)«1xn«t" 

ihn-( L« zi »H, »I« v m Ic(-61.msknuu 
« Ist »ich »Ist M jin- Inn-« LIE- »M- 

Dust-« «- «- CH( wo Hl k NE« Von-( :-HOId BIOdet rent. 

Tot flotste oq nusn lompmc Futk s og VIIng 

I 

I 

Iss dem ligesnm candy. 

I 
I 

I Ifmbmjcnusnt 1 Komm 

Fersb og Such-ande- 

Ostcrø og Celcri. F l sk 
H. H. Vogt öe Eo. i 

Hist-te og Forhanvleke, 
Davenport, Ja. 

lpöjestc Be lönning 

Flødc- Scparatorer 
BuffaloJIdftillingciL 

Zum Tilfcrlch lim« tiærct ordener i««(«pikvscntativ Udstilling elle! 
sinntch sidcn »Um Ei«pi1r«««atuiuncfoi« ZUAar sidcn blev upfundne, 
lmr T e Viwal Ninskincuic oer Hluldt du n«·3). L«Ucilc«guilicd ved den Pan- 
:)liiii«1ikaiiskc llditillinqi Viifsnlo ug lmr mudtaqet wuldmcdaillcn for 
Mode Ei«pai««««.atuiki 

Tem- or din liujcstc ua cnoitc Bilunning nf den Art for Flødes 
-i«pnratuu«r. Eis audm »unt! af Ecpcirntui liar faactcn Sølmnedaillt 
uq on midcn ,in«rcminq en Mitlidmcdaille sur den-J kni: ibinercde Udftiis 
linq af Aludr Ecvai·«rawu« MHspiocksZ Pi«uvcappm«rntc, siteer og an- 
du« TIlppaiMim Mod kamktisrinisk Aucrtcrinqr wiliqlied paaftaar sidst 
ncruutc Aussictuinq nu, at iiiiildincoaillcn ei cn Pri-:-l)clunning for den-z 
ECÆPnthul 

Andre storc Udftilliimer. 
Te Lavnl klssnskjiicriiccs Lucrlcqcuhcd Ucd Viiifnlo lldftillingen er 

m Forisættclic nf di«i«(«s:« Zujcrsrrkord ved alle ridliqcrc sturc Udstilliuc 
swi Nod BUT-s iisziicdsiillinqeii i Cliiiaaul M fis di« Nuld oq eucste 
:)..«l(’- daillcy tiidcli m« denumslasrcPi«a«tnik«jur11uqvmdc cncstc i Mun- 
m«1iiic1(«1is«t ibumttmc --.«««««pmi«itoiii. J Ankmcr iM i W« Uq i Vriiöfef 
i NO? iildclrciz do «;)C·1«i««3pi«iik«r uq imjcitc Vetmminqcix J Linalia MUS- 
niudwq di« Niilditicdaillc Un alter i Paris Mii) TDErcstrifcn Ug lmjcstc 
«Lii«li«i«iiiiq. 
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