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Cedar Falls, Ja. 

Mts.Hors-1uno tom i sidste Uge 
hjem fta Latimer: vvok nun hat op-( 
holbt sig et Var Maaneden 

—- ZtuDent M. Haufen, Latimer, 
Join besogte os i Sondags og Takte 
i Nazarets Kiste veb Aftens Gabs- 

tjenestm 
— Waltet Olsen rejfer i denne Uge 

"·til Jainsville, Wis» hvor ban vil tage 
Undervisning i Telegrapb Kunftm 

—- Afslutnings Festen for vor 

Ferieskole der siulde have været sidste 
Søndag blev paa Grund af den ind- 
trufne Begravelse. ovsat til vaa Son- 
dag, den vil da blive afboldt i Kitken 
Kl. 8 om Eftermiddagen og alle er 

venligst indbudt til at deltage. 
—- Nazatets Menigsbeds Kvindefot- 

-ening afholder deres maanedlig Mode 
Ftedag Eftermiddag hos Mrs. Pa- 
stor N. Haner i Præfteboligen. 

Fra Ruskin, Nebe. 

22. August 1902. 
- Majsmattene bar i Aar her til 

enbver Tid staaet færdeles lobende, og 
under alle Omstcendigbeder vilde vi 

sauledes have faaet en god Host. En 
stille gennemtrcengende Regn afvigte 
Nat med paafolgenoe milot Gran- 
vejr bevirtede imidlertio, at oi nu — 

gaar alt oel —- er sstret et rigt Wais- 
udbytte. Men dette vil igen indvikte 
heldigt paa alle mulige Lmkaadr. Al- 
lerede i Dag hører man Omegnens 
Landsmcend paa Rustin Etreetå dis- 
kutere om Planet til Forbedringek, 
stønt Forholdene her vaa Ztrøget i 

Foroejen er saa qode fom paa enhoer 
anden Moos-, bvor Idee leoer Danfke 
Ameritanere. 

Regnen korn paa et meget beldigt 
Tidspuntt, for san viot oen begun- 
stiger Jordens Bearbejd..ing for Vin- 
teren og, at Græsmarterne ved 

Regnen tillige er sitret al onstelig 
Grpde i Efteraaret. 

—— John Bentfen, en nngre Mund 

fra Aalbotg Egnen, folgte forleden 
ved Westergaards Medvitkning sit 
— sint opsprte Hjem med vorige Efeu- 
dom (80 Ackes og 40 Acres leased 
Land) for 83700 John Beuter hat 
i fuldt mere fokstaaet at drage For- 
del af Egnens Forttinlighever. KI- 
beer et en celdre Vendelbo, Jens- 

«C·ht. Ftederiksen, som ejer 160 Acresl 
i Ostsiden af Settlementet. Han hat; 
her paa sin veldreone Farrn opdeaget 
en talrig Borneflok, men vil nu leve 

i sit nye frnukte Hjem nærmere ved 
Stole og Kitte. 

— Gamle K. Olfens ftugtbate 
120 Acres Farm vil ncefte Aar blive 
beboet og drevet af Sonnen Martin 
Olsen. Den hidtiloærende Reuter, 
Niels Poulsen, en paapassende Ven- 
delbo, der nu selv vil eje et Hiern, 
Xsbte ved fWestergaards Bisse-nd nylig 
en meget heldigt ordnet 160AcresFatm 
Tor 84,000. Fartnen ligger tcet ved 

Hat-dy, der hat Forbindelse meo to 

Jembanelinier. Hidtil hat Pladfen 
betet ejet af Amerikanere, men nu vil 
iden flinke Bendelbo sitteet behandle 
Den og pynte den« saa den efter en 

Stand bliver et af Settlementets mest 
Thdbtingende og s mutteste him. 

Westetgaaed modtager daglig mange 
TM med Forespstgsler om Land- 
«Mldene i Omgnen af Rusiini 
M Bteve fremkommee veli af en 

L 

Ztlge af Gans Bekendtgttelfer i alle 

Its-e danstsameritanste Blade og 
Del- fotdi han gentagne Gange hat 
Mevet Seitlewnteti Opkomst i de 

»ja-seine Mer. Forstellige Lands- 
Wv fta andre Siedet hat ogsaa paa 
femme Fotanlening bestgt os og be- 

setzt-en hele Egn samt gestet flete af 
Oe Punktes Hiern. 

Luck, Wis. 

L. J. Astov, der i Forening med 

sine Btsdre driver en Møbelforreb 
Ring baade i Cushing og Luck, hat med 

Familie taget Bopckl i Lack, bot-ti- 
med hans Broder Christian ovettager 
Fortetningen i Taf-hing. 

Pastor Sirensen som hidtil har len- 
ri i Enfomhed i Prcesteboligen hat i 
Mc Tid Bessg af to af sine SM- 
sm, spm forelsbig Ohar overtaget Dus- 

s A, I 

Professor Jensen fra Minneapolis, 
som stal være Leerer i den nye Stole 
i Hutchinfom har været her oppe i den 
senere Tib. Han talte i vor Kirke 
Sondagen den 9 August,og i Forstwi- 
samlingshufet i Luck om Aftenen den 
11, August. Hans Ærinde var verr- 

meft at anmode Ungdommen om at 

befogeSkolenz han havde nu heller it- 
te noget imod at de ældre aabende 
Pungen lidt for Stolesagem og jeg 
te her fra vor Menighed, saavel i Gav- 
troer han fik ikke saa ringe et Udbyt- 
er som i Aktier; og der er flere, som 
agter at tage paa Stolen til førfte 
Oktober. 

Saafremt de Stoler, som nu bliver 

opført saavel i Hutchinfon som i Ra- 
cine kan holde hvad de lover stulde de 

jo blive til Velsignelse for den unge 
Slægt i Fretntiden baade timelig vg» 
acmdelig; thi jo flere Kundskaber de« 
unge erhverver sig desto leitete hat de» 
ved at finde en Stilling hier i Livet, I 

og des bedre Jndsigt vil de faa i at! 
gøre deres Stilling indbringende hvov 
saa i Ver-den den falder ; 

Men det er nu ikke alle, der iomkneri 
tilbage fra disse Skaler med nogetI 
viveke udbytte. 

« ; 
— A Brockmsnd Ethau S Dat.! 

hat tobt H P. Billes Form, som er» 
beliggende tcet ved Kirken. Prisen er! 
847 per Arte. 

— Her bar i den fenere Tid væreti 
flere Landkøbere fra de vestlige Stat- 
er; de undrede»sig over oore frodige 
Kløvermarker, der kan hostes som on- 

den Sckd og mange Siedet vil give! 
omkring ved et Par Tons per Arte. » 

Hjoktshøj-Mordct. 
Te to Bkeves Udfendclsr. 

Randeri, 14. Aug. 
Om Papiret og Striften i det fri- 

Amerila affendxe Bteu gioer »Dagbl.« 
fslgende Oplysninger: 

Papiret er paa Herredsfogedens 
Foranledning blevet underspgt af en 

saglyndig i Randers. Han erllaerer. 
at det øjensynlig er blevet fabrileret i 
Amerika. J hvert Falo bærer det 
den for amerikansie Brevpapirer lar- 

alteristisfe Liniering, der begynder 
normalt paa de sidfte fire Sitzen men 

12 a 2 Tomme nede paa den fsrste 
Side. Og Konvulutten er af ei saa 
simpelt Materiale (Kardus) og af en 

saadan usædvanlig Stemle som el- 
lers ille tilvirles herhjemme. 

Striften i dette Brev er ilte for- 
drejet, men dets Jndhold er isvrigt 
Paa siere Siedet af en saadan Westas- 
fenhed, at de FejL det indeholder, kun- 
de tyde paa, at det var strevet efter 
Diktat eller Koncepi. 

Da bei altsaa næppe er strevet as 
Morderen, men sandsynligvis af en 

Mond i Amerika, hat Striften i det 

efter Herredsfogdens Mening næppe 
heller nogen Interesse for Underssg- 
elsens Gang. 

Derimod er Slrifien i Brevet fra 
Kobenhavn fordrejei. Dog mener 

Herredsfoged honnens nceppe heller, at 
dette Brev hidrsrer direkte fra Mor- 
derenö Haantk 

Me« forudsat, at man overlzovedet 
kan bygge noget somhelst paa disle 
Bteve —- at de med andre Ord ille 
er Mystifikatiom men ftaaer i en vis 
Forbindelse med hinanden —- er de 

formodentlig (og dette er sillert ogsaa 
Herredsfoged Donner-Z Mening) ble- 
ven til paa den Munde, at Mordeten 
enten ser eller pr. Dittat hat strevet 
fra Kjbenhavm og at Brevet fra Pen- 
sylvanien er flrevet of en andeu, men 

efter Morderens Diltat eller Klabdr. 
M Mvrderen endnu flulde vphvlde 

sig her hjemIme og altsaa have sendi 
Brevet til Amerika for at faa det 
sendt iilbage derovte fra med ameri- 
kanst Poststempel anseer Hund«-pg- 
·den —- siadig forudsat Breveneg 
,,Ægthed« —- for meget usandsynligi. 
Og at f. Els. et Medlem af den SI- 
rensen’ste Familie siulde have sat sig 
i Forbindelse med Amerika for at faa 
Brevet affendt derovre fra, er mere 

end usandfynligt. 
J hveri Feld Dr. Stenaa maattJ 
W 

l 

Husmivdellorjiainves 
Jeq vllfsndefkit, fklll emed fuldstcndi Bkn san- 

Attila-h en Des as vette amle husml dde mod vib- 
stod UM Moderens orstqtnin vg Salve-h man- 
elfnlp elletn merkefulv Magnet-o od, Ist-Idee ellet 

nle old a Var-ne- Illbsteltghed nl at Gm- 
de,ls jeude Smktre Haben vierte alleSqus Windes dumme, tilen umso-til sen ekmi Hin-ums e. Rate vks Dskre er soge, vil keq give esse-d okn et 
seht um«-del. v is man tu er at forth-ne dek- 
stev, ofte- vet tun olv costs on Use-I at htioe full-· 

di bl- b.tevee Its sauer me at frage n et. 
me ask-e Li veude deko- der eral t, hm lea- 

er. r, . 
es. s. sum-eh sei 251 « Im- Das-»Ja 

L J 

sont Politiembedsmand vide, at Ret- 
ten vilde fette al Kraft ind paa en me- 

get hurtig Underspgelse af Sagen, og 
at Underspgelfen imod den mutdede 
Piges Faden der paa det Tidspunkt 
fad artefteret, længe for Brevet kom 

»tilbage fka Amerika vilde viere endt 
med et i hoert Fald foreløbigt Re- 
sultat, faa ad den Vej vilde hans Los- 

«ladelfe ikke kunne udvitkes. 
Hvad Amerika Bkevet angaar,kan det 

ewdnu tilfsjes, at medens Hjottbojs 
Adresse og »Copenhagen« et strevet 
med fordrejet Haand, et »Denmark, 
Europe« tilfsjet med samme Skrifi 
som inde i Brevet. 

Tkods det, at Aarhus Theaters 
Sceneinsttuktør, den bekendte Graf- 
vlog, Skuespiller Mater straks hat 
meldt sig med Tilbud om at ville 
undetkaste Brevenes Strift en gras- 
vlogisk 11nderspgelse, bar Herredsfog- 
ed Honnens dog ikke pnsiet dette, men 

fendt begge Brevene til llndekspgelse 
i KIbenhavn. 

—-———-·.-—— ——— 

Ftedetik den Syvcndc. 
Efter dct smulle Mindeslrift «Paa 

Fredericia Vold« gengives her et Par 
Smaattæl fra Vagttjenneften ved Pa- 
læet i Fredericia, hoor Fteberit d. sy- 
venbe fom Prins havde fast cphold 
i flere Aar fra 1834. 

Priner gik ikle faa sjældent alene 
ud i Aftenselslab eller Bespg hos Of 
ficeret, Embedsmcend eller Borgetr. 
Han lunde undertiven komme lidt for 
sent bjem. 

En Aften fandt han ved sin hiern- 
lomft Stildvcsgten fovende. Han kaldte 

paa ham,og Soldaten blev meget for- 
færdet ved at se Priner staa fotan sig 
Prinsen llappede cham imidlertid be- 

roligenoe paa Stulderen og sagbe: 
«Lille Ven, tag Dig jagt for de smaa 
Hunde, de ftore bider ilke.'« 

En anden ?lften, da Prins Ftederil 
loixk k;je:::, Var Ziiidoaaten helt for- 
sounsen,(Z-jeværc: ftkd ord, og Rappen 
hæna:e i Stilderbuset Han saa sig 
fotbaufet omkringz paa en Gang horte 

Gan »Runden«s taltfaste Stridt oppe 
H Gaoen J en Fart lastede han Sol- 
daterlappen om fig, greb Geoceret, sittl- 

»drede, og»Randen« matscherede videtr. 
Prinsen blev ftaaende noget ogbegyndte 
tat blive utaalmodig Endelig lom Sol- 
daten ud fka et sttaas overfor Palceet 
ned mod Stranden liggende Has. 
Da han kom hen til Stilderhufet og 
der faa Prinsen, bleo han bleg af 
Sinkt. Prinsen saa et Øjeblil paa 
dam, og gav Ihatn derpaa Geoektet 
og Sskildeklappen, idet than i en be- 
stemt og barst Tone fpurgte Soldaten: 
« Ved Du ikke, at en Soldat under 
ingen som helft Omstændigheder maa 

fotlade sin Post?« 
« Jo, Deres longelige Hofhed!« 
»Motive hat Du saa gjort det?« 
Soldaten foarede med nceppe hstlig 

Sternum »Min Kæteste ligger for 
Boden, og jeg lunde ilke modstaa at 

faa hende at se endnu en Gang og sige 
hende det sidste Farvel, hvis hun stulde 
d-, inden jeg lommer fra Vagt!« 

»Du taler Sandhed?« 
»Ja, Detes kongelige Hof-bebl« 
»Godt! Du stal sit-als blive ask-st. 

Gud være hos Jet begge!« 
Neste Fotmiddag lob Prinsen hsre 

over i Hufen og Sagen focholvt sig 
tigtig — Pigen var dsd henimod 
Morgenstnnden. 

640 Akres samlet Græsland 
oa 320 Akte-d dytkei Land lnoget er bog 
Gras og Alfalfal — sidsie med sine Hase — 

samt en køn iskAcres Farm anfles folgt 
øjeblikcelig. Alt tret op til Station oa 
Stole Bette Belulingsvilkaan 

Alfalfa gcvr sikkekc og frodigt her. 

30 andre nydelige Djem for hurtigt 
Salg. z 

80 danlke Familiek lever velstillet og til-l 
fredsi Omegnen. 

NR Dunste fælger nu og da, men kober 
litt als paa lamme Plabs igen. 
y Ruikin P. O. 154, Neb» Aug. 1902. 
I J.L.Westergaard, 

Land-agent 

Slagterforketning 
med eller uden 10 Acres Land onst-es af- 
hændet luarest muligt. 

En driftig Danscer tfcnte gode Penge 
her flere Aar. Eneste Forretuing as den 
Art i Byen. 

Ruslln P. O. 154, Neb. Aug. Mal 
J. L.Weitergaard, 

Landagent. 

Pianoer og Orglet. 
cis-- 

mindre musikalskc Jnstrumemek folgt til lav 
kris, lme Butsu-. 

1Ls«mmaM«»·ls·lsllsss Mvslo co- 

l— As 

Sygc lidlvtcdcs 

HSvagk viiidct sikasitcr 
s 
löst underfulv Livietixik apcmgn L as m vksvmt medic-tust Busen- 
) nah-wand Tom zeur for , 

knhver Umhme I 

Worum-rotg- Hetvrcveuuy ven· 
lisner Mit-akut- — O dri- 

dens Haustür-then « 

Gnade lpsi. 

Lege-viole- fendks sitt Malt-, com sendet 
Raum so Idkeifr. 

I 
Esset wuchs-L teainipth Mranstmnan m Stuk 

vier sf Fosnrcsnd from-di- Ehtfm W tust snm Ost-Im- I 
Z nmmtkr No Wunden-:- Lckgmdknssabd Lmraatm et Z 
iTk. Jana-c- W Inn-, wes-T Name Basis-um i Fort 
» Lamm Jud H ":. A,,I Emud m at ofsctstliggprr, 

— 

Di. Zinses U. tust- 

at hon hat iaw Bished for at have opdaqet Lipets 
Ilexm —- at ban ved Licio of en immean Minut, 
dsis Sammet-seminis den alene send-r, og iom hats 
Im tin-ver fom Rein-tat as entklang Segen efses 
dem livgivrnde Mit-del. er i Stand til at hell-rede alle 
is eitbvek as de Engl-munte, fom des mennestelige Le- 
seme lidet as. Der givci sagen Ivivl om Doktorens 
Opriqtiqbed i renne Sag, op; be merkellge Juba-del- 
ikt, sota von daglis ndssreY sones at pas-entm- 

etiq got-: Bei-is der-Vor Hans anstanve gt nde 
siq pas Iund Fonum oq qrundia Ersatinq under en 

mager-ans Legepmtfih tet kostet met at ptsoe 
han« met-tetige »Rosen-IN Tom nun kalt-er sit Lasse- 
IaivpeL da haa pao Anmodninq Deut-et entwer Ade-de 
not den-: til at overbeviie dem om deu- Evne til at 

hell-rede; man loher vetiot itte minvite Risiko. Nogis 
as de ans-m Velvtevelfer er atmet mwktvmdlqe oq 
vilde neepve klim- tkoet. hole ttte vaalidelqe Bei-imm- 
aslaqde Vivacsbnkd betont Halte her kostet vst 
Inn-lerne og qaqet mirs-Im mer at have hemme- 
Lqessidlet to elletteeGangr. Esse, der vor vlruea 
sit-ne pp spat udelbtevelige af Ekel-ers Lotsen-, et 

vieren smsivet Helbted os see-nein Rheumatitme 
(G«km).9ckeueqlgsa, Mode-, Dirne-, Note-, Blon as 
Dadfdgbpmme mmt Block-endet format-er sont Ich 
Tenneki. hovevpine, Musik« New-met, Feder- 
Ivgdomsth ists-m poste, Fpkkalelie, schlimm sc- 
ienti- Htvnm og alle Svgdomme i bauen, Lan-erste 
ellek andre Livdotqanet fietnee paq fokbavsenve lett 
Ad. Den-is Laut-ed, Los-meist Max-ich Lasset-sei 
Bedeckt-, Untespqe oq deutet-beider knretes huniqt 
og set-ist« Tette Mippel reniet hele Systema sto- 
det Ia vel sor- cellevcvet, gen-Inne- aonaol Neide- 
ttsih slodomlsvet es fuldftceudiqt dem-ed ncften 
Isebliltelis. Der et tagen Wetspnicafeellk bo- 
Lisets sie-se —- slle es enhvek bat den lamtae Rotte 
ver-L Striv man estec Lage-viber set sendet frit 
M sah-et übende cpqiv.hvilken Dokyo-, De lidet 
as. es et silten Mit-del vers-ed ml blive ieadt De- 
frit met pupaseape Bost. 

criniiatis 
Zollege Es 

Seminarium 
Mai-, Nebr» 

heg) tust-r sit sknlcsmr l. Okthk HIR- 
Skolcn hin- ntt(« ins-ti- l«;4«nkre:. Dein 

tilbyder l"n(1en«isning i folgende 
Akdelingen 
Soll-se dem-stimm- 

nonnsl per-Wenn 
tin-inn- per-minnt 

» liessen-sc verstumm. 
music liess-stumm 

Fordere-case nolens-It Anselm- 
ceolosiilt Instituts 

For Undcrvisning Kost og Logi Liszt-m 
Mauneden, 8119 for bete Stole-nur« !34 
Uger). 

En Tel as Reifeomkofmiugerne betales 
for dem, der kommer langvejd fra. 

God Lcjlighed for Nytommere til at lee- 
re at tale, lasse og ftrive cngelsk. 

— Striv efter Katalog. — 

Mermere Oplysning faas ved at heu- 
vende sig til en as undertegncde. 
P. S. Vlc. KR. ANKER, 

til-Ane. xtthirc 

O Luther s 

HøjskoleT -!(Lol ege 
Racine, Wis» 

aabnes den 15. Oktober kncd 
Normal-. Gusse-. Academie-. stumm-, 
Psepskstokyscouuq samt dauik hilf-old 

Betaling for Mænd sm, Zwinder 15 om 
Maunedcn. 

Sktiv til en af undertegnede. 
Prof. E. c. Remu, C. h. Zeus-m 

Magie Part, 1180 Mounb Ave. 
Racine, Wis. 

J 

( 
z cis-and View conng 

danfk- amerikaan 
Ungdomsskolc, 

Szlloines, :. Iowa, 
begunder sit Stoleaar 1. Oktober for 
Mcend og Hivmdec 

Tenne- Skole e! beste-tm So: Unst- 
ametikansi llngpont, baade den« der er 

fpdt her i Lande-L og den sont er ind- 
vandke1. 

Fuldstændtg Undervisning i danskc 
og engelste Fag efter frit Balg. 

Folgende Kursus tilbydes: 
Prepnmtory Cum-se. C0mmcr· 

cinlC()ursc.shorth;m(l and T)·1)c- 
writing course-. First Grade Cer- 
titicatc course 
Fremde-les llddannelse til Læreke og 
Dcerekindek for danskc Bornefkoler. 
Reliqionsuudervisning med was-l- 
gende Konfitmation om onstes. 

Stolen er ogsaa for iaadanne, som 
foger en almindelig Uddannelse eller 
Udvidelse as Kundstaberne fro Felle- 
steten. 

Foruden Engelst og Daan tillige an- 
» 

dre moderne Sprvg, Historie, Natukfag, J 
matematiste Fug, Sang og Musik, Sy 
ning og Hoandakbejde for Piger. 

Fokedtqq over bistokiste og littcrckre 
Emnet. Gennemgang of gode Digter- 
verriet-. 

En fortrinlig GymnastiksaL abwar- 
ket Kosten og gode Værelsetc 

For Undervisning. Bolig og Kost 
515 pr. Mann-d- Vi bjcelper tilat be- 
tsle Reisen. Striv ester Katalog. 

R. R. Westergaard. 

Den mest mulige 
Bekvemmelighed 

erlmldek alle sum rcjia r un il 

MElich llNPst 
l) smpckc til ( llksi sk- 

NEW YORK m- PHILADELPH1A. 
Siklw r nzz linriik l«0rliin(l( lse lnerl 

PLU- meilism 
Amerika Oz: Sveki e, Not-ge, Danmatlc 

sinnt inlaneL 
AIIIERKAN l«lXI-."8 llinnptsns ckr lus— 

kensll lnr il« unlminkiolikx Hode- Bo- 

kvesmmtsligliulon einm tiliszsclmi l«;i.-i· 
singt fern-O 

Reis geh e il( r send eitek tlss -r- X ( n 

nkr mul «n Hi Abs-Wien xx l««;'1xi s 

link-Lüge l);»n e n. di m « r l Hikre 
sum ist liiink til feil-«- 

Money Orden Nyle «- lil JEAN-»Mi- 
i. Il-: X pruni-pl osg billigt 

For ( )(-uiu- »z. J( tnlmkn Friede r til· 
Hin-is us- kllcr n: nun-sitt ngnt lot 
Antekicix l«1.x·i—:. 

International Nav. co., 
come-s Durham ü- Wsthinxton st-. j 

CMCA00. ILL » 

m m- 

Etindtingkt fta mit Liv. 
Godt indb. QLQ 

mai-n Lum· Publ. llomc 
Blatt. Nest 

Daulsh Luth. Publ. Haus«-. 
Mai-U Ncbr 

just-la non-Eos 
r: Hutchinson, Minn. 

Ame(l;m.-l-(-ium-rihin-ski-Skni 
le sur lutlnsrslsc fu«-Juni he- 

gnnlcr sit fu«-tx- akaslmujske 

E 
Aar tlcn l. Oktober 1·M2. lan 

Krumlig viclpnslsxihfslikx l"(l· 

tlimmslsm ihner ion kristesi 

lizx AumL tillyytlcs muxe 

Miktltl uks l(vindcr. i fulgomln Depart- 
meinen 

Gottes-am ki» Mk. 

liessen-is kikk Mk. 

Sommekeislp Ist Hl Ho- Ans. 

nor-Ist ist til tlkss Aus-. 

music. t« til fis-« Aur. 

wann-l ersining tllnsiflan »s- Auf. 

Ists et til tm Aut. 

von-eitle Scotto-w -n«—1«.1.1. 
ningh Ue Aus-. 

GMI sen-lee, » m -.- A-« 

(«()1.1.I-:(«-: tl.-x1.t.(ik-«s» ki:-«-.I-:k;».sc.s 
Sten- ozx Dlurstonsplkygnian Jlti xW 
Fotl Klotz nie-il szelscsr til Ell Ele- 
usn Alting er ti(lssvun«n(le Elek« 
trile lseel)·.-mik1g, Steumlltsxih gml 
Ventjlistiom VinnlvxrrlL Undene-rel- 
siisr, o. H. v· 

('-y.si.x-.-H«rnc tilhzskloi isllss iVHrt 
stun- (’-)·tnni»4lilclulc:ilx- Hin-r sit-r- 

iligl lmnnscl tl(-111.Nm.- 
dkulcn er inkurlmrenst under Sm- 

wn )ljt111t-.-·()tii:sil-uns »z: lmr RH til 
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