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JTEEEEXJZ 
H y p n o t i s m e. Philadelphia, 

2-4. Okt. I; Efker.:inage var ver 

stor Stauij i Chefmutstreei. Poli- 
tiet bemægtigede sig nenilig en i et Vin- 
due henftaaende Ligtiste med et tit- 
fyneladende Lig. Monden var imid- 
leriid itke dad, men hypnvtiseret, og 
Meningen var, at han stulde henligge 
saaledes i syv Dage. Da Opltbet i 
Gaben blev aldeleö uudholdeligt for 
Naboerne, maatte, sokn sagt, Politiet 
lage sig af Sagen og fjeerne Kisten. 

— 

13 Aars DrengdtæbL O- 
maha, 25. Ott. CarlBurke, en 13 
Aars Dreng fra Conncil Bluss3, der 
samlede Kul paa Jeknbanesporei Ost 
for Pacific- Brer er tidlig i Mot- 
ges fanden oval-et Den stallels 
Drengs Hoved og begge Atmene var 

afsiaakne,og der var tilsynelödende ikke 
et helt Ben i det læmlæstede Legeme. 

» Zlot-Masliner i Oma 
ha. Politiet taaler fremdeles sau- 
danne ,,Slot-Mastiner«, der betaler 
meb Handelsvater, hvorimod Masti- 
net, fom betaler med Anvisninger, 
tonfifkerei og tfjeren belægges med Ar- 
rest- 

Jld i Kriggstibet »Dre- 
g o n«. Inn Mantis-tm 2.0« Okt. Dei 
forlnder i Dag. at der bar vckket Jer 
i Krigssiisbet ,,Oregon5« Kulmagasin 
Zi----4 Dage. Det vil i den Anlebning 
Date noqu Tit-, inden Skibet bliver i- 
Etanc til at afgaa til Manila. 

Feone i Iowa skyder fin 
M a n d. Ottumva, Ja» 28. Okt. 
Dies John Kreebö stød og dræbte i 

Motgeis sin Mund i Hjemmet iJerome, 
fordi han havde flaaet en Spand Band 
over hende, medenö hun sov i sin Seng. 
Hun et artesteret. 

V a a de s i u d. Silvet Creek, 
Nebk., ZE. Okt. Ved et polst Bkyllup 
i Dag havde Geotg Spaka iaget sin 
Revolver med for at salutete Brude- 
partet; men ved et Uheld gis et Stud 
as og gennemborede hanc hsjte Hund- 
led. han blev forbunden af en Lege 
og vil sandsynligvis ovetftaa Filgetnr. 

Ruft og Brandspirer i.’ 

F a r m l a nd. Carbondale, Jll» 23. 
Okt. Professor F. E· Webster af 
,,Department of Agriculture« i Wa- 
shington er i« Færd med en npje Un- 

derfogelse af Hvede-og Grasarealerne 
i Illinois og Jndiana for at udfinde 
den beloemmeste Metode til Udryddelse 
af Ruft og Brand, hvis Spirer ligger 
gemte i J-ordbunden. Professoren er- 

llærer, at den sydlige Pakt af Jll· 
og den sndvestlige Del af Jndiana 
er mere fri for disse Spirer end nogen 

,anoen Pakt af Staterne, og deile, siger 
han, slyldes Dyrtningen af flere See-d- 
atter og et fornuftlgt Sædsiiftr. 

F o r l i s. Seattle, Wash» 28. 

Alaska bringet Efterretning ocn Da- 
bet af to Slibe, Stonnerten »Court- 
ney Ford« og Skibet »Loui3 Walsh«, 
begge af San Fremdle samt site 
Mand omlotnne. »Fort-« lob paa 
Grund paa Jxen Island 7. Sept. og 
,,Wals’h« led Slibbrud paa Odden tret 

ved Dutch harbor i en Orkan 14. Oli. 

Eiter Navnene at dsmme hat to af de 

forulyllede vceret Standinwvier, den 
ene C. Carlson, den anden Walter O- 
lesen. 

Tarstemasline tdelagt. 
Beatrice, Nebr» 23. Ott— Mitgaaensde 
Rock Island Fragttrain Nr. 91 lnuste 
i- Morges et Tærslevcrl ved Overtsts 
selistedet en lhalv Mil vest for Rock- 

ford. Loeonrotivet bestadigedes foe ca- 

500 Dollar5. Jngen blev saaret. 
T 

Retmærleligt. H. P· Shoe- 
mater i Fond du Lac brugte forleden 
fin Hund til at gøre sin Skorften ten 
med. Nu sidder han arrefteret for 
Dykplageti. 

Mord i Springfieid. SdrIngs 
fielb, 20. Oft John Standqtd dsde i 

Eftermiddags paa Springsieldshospical 
af et Stag, hqn havde faaet i Dovedet 
fidfie Nat. Georg Robinfon vg John 
Wessing er fangslede fom sigtede for 
Mordet. Jngen var Vidne til Overfali 
det, men flere hque hakt dem stænbes 
med afdsde fort form-. De nagter 
begge at være styldigr. 

For-nebst Jldspaafattelfr. 
Pittsbukg, 2(). Okt. Det hele Pyg- 
ningscompleks, tilhsrende »Ehe Amer- 
ican Ger Company« i Springdale, 
nedbrændte sidsie Nat. Tabet anslaas 
til 120,0()0 Deus-C som er hattet ved 
Asfurancr. Dem er den fjekde Fide- 
brandi LIbet af en Magnet-, og den 
menes at være paafat. 

Meke J ldebra nd. Helena, 
Mom» 2(). Okt. Der store »Von-er- 
house«, tilhørende ,,Helena Light nnd 
Pomer Commime er med alt Inven- 
tarium fuldstændiq nebbmsndL Tab 
50,()«t) Doktors. But-n er indlmllct i 
Markt-. og Sporuogncne tmka of Hi-: 
fte og Malen hvklket Mc bar via-m set i 

Byeu i de fidste 13 Aar 

Hatt ikulde ikke have gjork 
det. Edmardsville, Jll» 233. Okt. 
Tre Person«-r stemsdci Dag Wohnst- 
Paesaqcrtog Nr öl vcd Wochen. En 
afden1, Willmm Allen-, blev findt og 
bragt haardt sum-et til sit Hiem i 
Stssunton. 

Dvde hun af Skræk eller as 
pnd Samvittighed? La 

Grause, Jud· 23. Ott. Mas. Nettie 

Hall af Liden dsde i Dag pludfolig efter 
at værebleven atresteket for set have 
myrdet jin Fader. Geokge Nicholas, 
heut-es Feder, var fanden dsb ved Fo- 
Deu af Kældektrappen, og flere Omstæns 
vigheder ved Faldet tydede paa, at han 
ille var falden small-ist Hun var 

hans eneste Arving. En Brodes til 
Nicholqs foranledigede Akkesmtiomn; 
men i sammt Dieblih fom Politiet lagde 
bound paa tyan faldt hun baglcens 
om og var dsd. 

— 

hotelbrand iJowa. Ot- 

tunnva, Ja., 23. Okt. Comtnercial 
Hotel i Cincinatti nedbkcendte i Dag. 
Hotellet var fyldt til sidste Plads as 
Reisende, der alle reddedeo, hvorimod 
Betten fit farlige Brandfaar. Skadens 

Stackelse er uks ndt. 

MUS. Gilbert død. Wash- 
ington, M. Okt. Mrö. Ada Gilbekt, 
en ,,Dreigmaker«, fom 10. Dec- f. A. 
blev fanden bevidstlsö i sit Verelfe og 
med Inust hjetnestah bade i Dag efter 
at have svævet mellem Liv og Dsd hele 
Tiden fiden. Alt Haab fyneö nu nde 
om at komme paa Spuk ester Ger- 
ningömanbem 

Beksmt Skuefpillerinde 
d - v e l i g iyg. New York, 24. Okt. 
Makie Dreiöler ligger hen i enTilstand 
af Vildelir. Hendea Sygvom er Ty- 
phus. Oun jynger after og amr fine 
gamle Sange og spiller sine Rollee fra 
Scenen. Lagetne mener bog, at hun 
vil leve, hvorimod Theaterdirektsken er 

nlvkkelig og troc, at hun vil ds. 

K ti g im o d K ys. Lincoln, Nebr» 
Medlemsner af »the Missouri Ballen 
Domeopathic Medical Association« hat 
erklaeet starp Kri mod Kysferiet og 
foreflaar at ivcekkfætte permanent Agi- 
tation der imod, indtil det hat frag-et 
Man beendet nemliq, at Mikrobey Bak- 
terier, Baciller ag alt ander Smttstoi 
forplantes ad den Bei iom ad ingen an- 

den, og at det vilve vceke en af de starer 
Velqerninger mod Mennefsehedem om 

Kysseriet ophsrtr. Man feines uvili 
kaarligt til at spøkgc Man dem no- 

gensinde vil ste? 
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Danft Læge i. Chicago. 
Doktor Niels Johnfen er som Spe- 
cialift i Lungesygdomme bleven til- 
laldt til Behandling af Morderen 
O’Shea, der stadig henligger paa 
Thabita Hospitalet i Chicago. 

Dsdsfallx Paul P. Nielsen, 
en 19 Aar gammel Yngling i Ttvo 
Rocks met Petalunia, Cal» er nylig 
afgaaet ved Døden sont Folge af An- 
sigtsrosen. Paa en Jagttur faldt han 
og fokflog Ansigtet, hvowed en Betten- 
delfe opstod, fom seneke git over til 
Roer. Hatt var fsdt i Danmarl og 
lom her til Landet i. 5 Aars Aldeten 
med sine ForceIth sont begge leder. 

Mark Hausen i Omaha ina- 
ret. Mart hausen vari fertige Usean 
nheldig. at hans Ridehest faldt med 
hont. Hanfen kotn under lbesten, hype- 
ved han braekkede et Bett i venftre Skal- 
det og forslog sit ene Ben. Ter er bog 
ncppcs Fnre for, at llbeldet vil faa va- 

rige Folgen Mark lHansen er· trods 
de THE, kndnn en sjcklden itaftig og tørig 
Mand, der ilte tang flige Smcmting 
alt for alnorligL 

stirlebasnn Lnesdag den tgte 

November ngter sit-re belendte danfte 
Dann-r t Ontalm at foranstalte en Bas- 
far i Washington Hnll til Fordel for 
den dnnft lnthsle blickt- pan Liede vg 
Lmvnnuortli St. 

S meiden ira sltbilt ppi nerne. 
Eined J. C. Christi-Mem der for nogen 
Ttd siden hjemkmn fra Philippinerne, 
hat optoget Etuisdepnsfsdsionem sont 
Uan i manqe Aar hat vætet bestæitiget 
ved i Omahn, og hat i di« Dage lobt 
Smedesorketningen pna Lebe og Pop- 
pleton Ave. 

Over at Forventning. 
Det er ganste naturligt, saalængeFolt 

itte tcnoer til Sagen, at de tvioler paa 
Muligheden af at tunne blive helbrede- 
de for vansteligeSygdomcne i deres egne 
Hjem og det uden Mediciner, efter at 
de i lang Tio fokgæves hat søzxt Hel- 
btedelse oed Medicinek. Dog sier dette 

daglig, og flete og flere faar Øjnene 
op for Sandheden af denne natutlige 
Maade at helbtede Syge paa. 

Her er, hvad en som forgckreiå hat 
bkugt Mediciner, striver efter tun 18 

Dages Behandling af Prof. O. A- 
Oftby: 

Madison, Minn. Ott. Moc, 1902. 

Prof. O. A. Oftbn. 
Kcere Doktor — Jeg fil Treatment 

den Jste Okt» hvorfor hiertelig taltes. 
Den Dag, jeg sit deres Treatment kun- 
de jeg bate saavidt værre oppe halve 
Dagen og sidde kolig fordetmeste. Nu 
tan jeg væte oppe hele Dagen, gøre 
,,C·hokes« og forflellig Slags Arbei- 
de, som forefalder Paa en Farin. Jeg 
sober godt om Natten. Alle, som hat 
seet mig til hver Dag, er forbausede 
over, hvor hurtigt jeg er bleven fristere. 
Det er over al Foroentning. 

Deres Patient, C. As Opthuz 
Professoren behandler alle Slags 

Sygdomme sbaade hos Mænd oq win- 
det. Om nogen as dette Blads Lasere 
unstet at stkive til ham, saa indlæg 
4 Cents i Frimcerler for at sitre Spar« 
og adresset Brevet: Prof. O. A. 
Ostby, Dept 130, Farichaulh Minn. 

— 

Amekcan Une. 

,»Pl)iladelpthta« fta New York 29 
Ott» Kl. l0 Form; Dunste Passagerer 
shjemme 7. Nov. — »St. Paul« fra 
Southampton 25. Ott.;" i New York 
1. Nov.; Passagetetne gennem Chi- 
cago to Dage senere. »Notdland« fta 
Phlladelphta 1. Nov» Kil. 9,30 Form; 
Dunste Passagerer hie-time 13. Nov- 
— ,,Rhynland« forlod Liverpool 22. 
Okt» antommer til Phtladespthta I. 
Nov. og vestgaaende Passe-gerne gen- 
nem Chicago to Dage senerr. 

—U—dl a n d e« t. — 

Kongen af Siam tommer 

alligevel. New York, 23. Okt. 
Fka privat Kilde erfates, at Kotigen 
af Siam, Chalalangkorn 1., vil folge 
sin Søns Eisempel og gæste de fou- 
nede Stater am faa Maaneder, anta- 

gelig alleeede i kommende Januar. 

Amerikansk MineeTer 
m h r d et Guadaiajara, Mexich 24. 
Okt. Felipe Nesdell, en rig amerikaan 
Mineejet, et funden myrdet i sm Mine 
i en afsidesliggende Egn af Siaten. 
Hans virielige Navn siges at viere 

Eharles Walket, og han stal være kom- 
men sra St. Louis. Han havde ene 

og havde sammenbhnget mere end en 

Million Doll. 

Oprsrer fange6. Wien, 2(). 
Okt. Dei forlydek her fta Salonica, 
at Albert Junkoff, Føreren for de make- 

doniste Oprørere, er bleven fangen i en 

Landsby naer ved Monastir as hulga- 
tier Bønder, som er Modftandere af 
Revoluiionen. 

Amerika Lober Staat Ber- 
lin. w. Okt. Jemkompagniet Hörder 
hariuodtaqet chre fra Amerika paa 
4«,(i(m Tons Staalbarrer. 

P a lcr s i i n a. Fra Jerusalem rele- 

graferes D. 1«;. Okt» at Rolaan raser 
forfcrrdeligt i det gamle Jodclaiid. J 
den lille By Gaza forekonmier Lin-»st- 
Dodefald hver Daq. 

Duellernc i Franttig. Dei 
franer Senat hat i digse Dage behand- 
let et Loviorslag inod Dueller. Simi- 
fen for at drwbe ei Meinteer i Ducl 
foreilaag sat Iii R Aar-Z Tab as nied- 

borgerlige Rettigheder, for Udlændini 

ges Vedionmiende ei Aars Fængsel og 
Udvisning. Forslaaet inenes ikke at 

have lldsigter til at blive vedtaget. 

Stormende Scener i Ser- 
bi en. Wien, 2(). Oct. Kong Alex- 
ander af Serdien holdt i Sondags Af- 
tes en Konserence med alle fokstellige 
politiste Pariierø Ledere for at formen 
diöfe til at stemme for Proklamation of 
Dkonning Dragas Brodes-, Leutenant 

Lunjevih, sont Tronfslger. Da alle 
Lederne erllækede Sagen for absolut 
uniulig, udstældte A«exandec dem og 
laldte dem Svin, Udstud, Pac og RI- 
veke En of Politikekne sparedet En 
Sosnehyrde grundlagde deress Dynafti. 

Fkn Muhammedan ti l Bapttst. 
El Kabeltelegmin fra Konstantinopel 
af iæklig Interesse for Baptifter mel- 

der. at 15 Petfoner i Sdndags blev 
døbte der med Neddyupelsens Tonb. 
Under Ceremonien, der havde samlel et 

storl Antal nysgerrige Muhamedanere, 
styrtede en Bro over »der gyldne Horn« 
samtnen- 

Fra Ildtilbedelfens Lond. 
En heilig, evigvakende Ild bkcender 
endnu mange Siedet i Indien og Per- 
sien. Et of de ældste Jldbaal blev 
indviet for 1200 Aar siden til Minde 
om Perleenes Leergang fea Indien til 

Peksien. Den nannte Ild forfynes 
fern Gange vaglig need Sandeltrce og 
andre velltgtende Bestanddele samt need 

almindeligt Brendfeh og Perser-Pfle- 
grimmene send-er i Massevis til den i 
de Mannen sont er helligede Ildgus 
den. Paa hold-en Abeheroth der fid- 
ligere hme til Peesien, men na er un- 

der Ruck-nd Mes« der ligeledeö en 

hellig Ild, der stal have bvændt i 2,000 
Aar. Den dludier op af en Fordyds 
ning, der er 5 Alen dyds og 58 Ulen i 

Kude de vedvqtende opdlusfende 
Flut-mer san ftige fes halvsnden til 

halviierde Aleni Beim, men den ad- 
bteder hdeelen ng eller paafaldende 
Lust « 

.Sid.s»te»2?)7tt— 
Jnvbtud i« Fremont. Fre- 

mont, Nebr» 27. Okt. Jndbrudsty- 
vene hat sidfte Nat været ualmindelig 
virtsomnie her. Scott Walls Hus 
blev plyndret for Juvelet og Klæder, 
sSsren Nielsens Hus for 10 Dollars 
og W. J. Courtrights Hus for to Bin- 
feroverfkakkev 

Voergeneralerne tommer 
i ! k e. London, 26. Okt. Et Telegtam 
fra Brussel meddeler efter F«orlydende, 
at Bockgeneraleme hat forandret 
deres Beflutning om at reer til de 

forenede Statu, og at de snart ven- 

det iilbage til Sydafrika. 

Franö Joseph i Fute. 
Wien, 26. Ott. Den gamle Kejser 
var i Dag øjenfynlig i Livsfare, idet 
hans Heste blev sty, stejlede og kørte 
Vognen sammen. Heldigsvis blev han 
reddet i sidste Øjebli«k. 

KejferindeDagmar i Fa-? 
r e. Petersborg, 26. Okt. — Posliiiet 
hat arrefieret en af Deltagerne i det 
italiensie Komploi mod Ex-Kejseki«nde 
Dagmars Liv, ogRygtet er derigennem 
ionftateret, at italienfke Anarkister 
virkelig er paa Vej til Danmark for 
ai snigmytde hende. 

J Washington Hall. O- 
!naha, Nebr» 27. Lit. --— Som med- 
delt, er »Ehe First Christian Church« 
i Færd med at sinrie sammen, book- 
for Menighedcn i Gaar i et usædvan: 
ligt smrt Anteil famledes J »den danste 
Foreniiigs« Bygning »Washi«ngton 
Hall«. En foreløbig Kirkefal agies 
indrettei paa 18de og Douglas, hvil- 
ten skal gore Tjencste, indtil en ny 
Rirke er byggeL 

Prcesidenteng Jst-viels- 
d a g. Washington, 27. Okt. —- Pre- 
sident Roogeoelt fylder i Dag sit 44de 
Aar. Tidlig i Morges begyndte der 
at antonune Lykønflninger med kost- 
bare Buketter, og ved Middagstid blev 
en Masse Blomster baaret ind i. Pcm- 
sidentens Vcerelfe paa 2den Sal. Pres- 
sidenten foretager i Dagens Anledning 
ingen Forandring i den ordinære For- 
retningsorden. 

Frygter stort Udbrud. 
Mexico City, 27. Ott. — Befoltningen 
i den sydlige Del af Landet er i yderste 
Bestyrtelse, fordi en Masse Vulkaner, 
som man troede udflukte, nylig er 

traadt i Virlsomhed. Over San Juan 
Beautista, Hovedftaden i- Tabasco, og 
helt ned til Selina Crus falder tætte 

Bygger of Aste, der endogsaa har skjult 
Solen Ved Polengue og Comitan. Be- 

folkningen i Byerne loher forvirrede 
om og opsender Bonner for deres og 
oeres Varus Redning. 

Farmer anklaget for 
Mord. Quinct), Jll» 27. Okt. —- 

H. F. Li.ster, en velftaaende og belendt 
Former i Plain-ville«, et arresteret 
som sigtet for at have dræbt Fred 
Larimore, der var forelstet i Listers 
Dotter Blodthunsdene lob treGange fra 
oet Sted, hvor Liget fandtes, direkte 
til den Pal, hvor Listers Heft havde 
oceret bunden Mordnatten- 

D s d s d o in. Jesserson City, Mo» 
Z7. Ott. — Thomas Dann, som innr- 
oede Peter Jackfon i St. Louis i Ok- 
tober 1900, blev i Dag af ,,tl)e Su- 
prenie Court« dsmt til at hanges. 
Mordets Aarsag var Pengeftrid. 

Li.Vöva.rigt FængseL O- 
rncrha, 27 Ott. —- Dansteren Anton 
Christensen, der afvigte 23— August 
slød og dræbte sin huftru, blev i Gaar 
dsmt til livsvatigt Tugkhus. Stat- 
lel Christensen er 39 Aar. Det er i 
Reiten oplystk at Huftruen var ham 
utro og urimelig i HjemmeL 

Paftor A. Fabricius Jllustrcret 
Kirkchiftoric for Falket. 

Med Titelbilleder og 170 oplysende og 
Jforklatende Billeder: Portrceter af 
iKirtcns store Mænd, kulturhiftoriste 
LBilleder og Billeder, der illufttere den 

kristene Kunst i forstellige Tider. 
En stor Del af Billederne ere Gen- 

givelser af Billeder fta Begivenheder- 
, nes Samtid og have saaledes en gansie 

scerlig Interesse. 
» Bogen er en famlet, let tilgængelig, 
; kort Fremstilling af hele Kirkens Histo- 
Lrie, dens Udbredelse, Kamp og Sejet 
igenneni Tiderne fra den ældste indtil 

lvote Dage. 
; J Lobet af kott Tid et der bleven 
trylt og folgt af Fabricius: Jllu- 

» streret Kitkehistorie for Folket, et An- 
tal af 14,000 Eksemplarer. Dette vi- 
fer bedre end mange Ord, hvilken 
Trang der er til tirkehistorisk Kund- 
skab, og det vifer ensdvidete, at For- 
fatteren hat formaaet at træffe de ret- 
te Grænser med Hensyn til Bogens 
Omfang og Pris. Da Bogen stadig 
efterspørges ftærkt og der fra mange 
Sider udtales Nødvendigheden af at 

Folket faar mere Kundskab oni Guds 
Folks Historie gennem Tiderne, stel- 
ges den nye tredie Udgave til 
den samme overordentlige billige Pris 
heftet 8150 indbunden i komponeret 
Bind 32.00. 

Om de tidligere Udgaver er der 

fremtommen de mest anerkendende Ub- 
tnlelser. Bogen fremhæves heri som 
en Folkebcg i dette Ords bedste For- 
ftand op. som en af de bedste Beger 
fra de senere Aur. Forfntteren med- 

nes som en npperliq Fortæller, der 
med dnb Kcerligkied til Opgaven me- 

fterliq har forftaaet, ofte i fna Ord, 
paa en malende Maade at fremføre 
de Skikkelser og stildre de Begivenheder 
ng Tilftande, han fører frem for Lee- 
sernes Øje, samt i Besiddelse af Ev- 
nen til at give Fremftillingen en folle- 
lig og letfatielig Form, saa at Lee- 
ferne vil faa rigt Udbytte af Bogen. 

Om Billederne er der bleven sagt, at 
man maa beundre det Arbejde, der er 

gjort, for i denne Henseende at gøte 
Vcerket Paalisdeligt og vætkende til Op- 
mcerksomhed, at det rige Billedftof, der 

obervejende er hentet fra Begivenheder- 
nes Samtid, er fortrinligt og interes- 

sant samt gør Bogen levende og for- 
hsjer dens Beerdi. 

Ofte er udtålt, at Bogens Frem- 
tomst hat været of Averordentlig ftor 
Betydning for det kirkelige Folk i Dan- 
mark. Dens Udbredelse herovre vil fik- 
tert have megen stor Betydning for 
det dansie Kirkefolk og virke til stor 
Velsignelse. 

Alle soni hat læst denne Bog er en- 

ige om at den burde vinde lige saa stor 
Udbredelfe fortholdsvis hetover som 
hjemme i Danmark. 

Fabricius’ Kirkehistorie for Folket 
faan i Danish Luth. Publ. House til 
den ovenfor nævnte billige Pris. 

Heftet s1. O. Jndb. i et sint kom- 
poneret Bind. s 2.00. 

Bogen indeholder talt ca. 500 Si- 
der med 170 Jllustrationet. 

Om Groeng Wiss-treu 
It suedtas over Spirits-sam- ffpro-lebet ts- 

et trifteliqt oq gudfkvgtiqt Menuelke Its- 
Iiep Bisher-, osn dei er et fkelsi es 

Mist Ren-Miet- 

s 
f 

It 
p. S. oig. 

u Stdn. I Damen s cenn 

Yibelom 
Dei sauste stbelfelstsbs Udgave »erhe- 
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