
MI- 

chrik SteiieiisfCI 
N. 

(Sivskå Aktiekci ) 

J November Maaned 1802 begyndte 
Dr. HenrilStessens nogle Forelæsnim 
ger i Kobenhavm De holdtes paa 
Elets Kollegium i Kannileitroede og 
var offentlige; felv boede han nu vg- 
saa i denne Gade. 

»Eftetfom Dagen ncermede fig, da 
han slulde ircede offentlig frem, blev 
hans Sind mere alvorligt itemt; han 
tendte den Modstand, der var imod 
ham, han «vidste, at hans Venner var 
füct og for stsrite Delen unge Menne- 
fler uden Anseelse; hans Fremtid vilde 
sandiynligvis ved disse Forelæsninger 
finde sin Afgsrelfr. Dei stod iillige 
UCU for ham, at hvad han nu stulde 
fvtkvnde, itod i en slcerende Modfcet- 
ning til den herstende Tantegang og 
iunde uinuligt undgaa at vcelle For- 
argelse. Dog, det sit saa at væke;? 
lian føltse ei Kald over fig, og i den 
sidsie ensomme Time samlede han frg 
i en inderlig Von til »Erlendelsens 
Gud«, »maaste den sprite sande Bsn 
iiden min Barndom«, siger han- Sink- 
let og gennemtrængt af Alvor kunde 
han nu træde frem til Kamp. J det 
sidste Øjeblil lom to af hang Venner, 
Øhlenschläger og en anden, for at folge 
darn. Da de lom over til Kollegien 
iandt de Poeten, Trapperne, Høresalen 
tæt iyldi af Mennefler, endog Vin- 
duerxie var befat; lun med Msje tunde 
Stessens trcenge sig frem til KatedereL 
Men da shan stod der, var al Angst 
ligesom blæit bott; han selte, at han 
itcc neiop, hvor han stulde staa.« 

Han sagde,at han forudsatie hos sine 
Tilhørere intet andei end almindelig 
Dann-Ilse, Trang til at erlende Tinge- 
nes egsentlige Versen og Evne til af de 
entelte Dele at bygge ei siort Hele· Han 
vilde give dem et videre Blit over Livet 
on Tilvaerelsen end det, foin den al- 

mindelige Erfaring og dei indetnebne 
daaliae Liv fsrer til. 

Han talte vingsede Ord til Aands- 
livets Pris. Han saa ud over K u n 

fte n hos Follene med et stort og sam- 
lende Blit; han anede sen uendelig 
Sammenhæng i alle Naturen Frem- 
bringelser. Han faa ud over Kloden 
og dens Liv; men hvad der greb dylxst 
i Sindene, var not hans Syn paa 
Mennesleslcegtens Udvitling. Sande- 
lig, det var ingen tsr Leerebogs-Frem- 
stilling, men et geniali Overstuel Jn- 
tet Mennesle og ingen Tidsalder var 

gansle blottet for Poesi, sagde han. 
»Ædle, høje Stiltelser træder frem, en 

guddomrnelig, gylden Verden, oplivet 
af en evig Sol, oplutles for os som 
ved et Trylleri. En uendelig Brind- 
nina synes at ftjnle sig bag enhver 
Stillselse og straaler os hemmeligheds- 
iuldt i Mode. Den sande Poesi frem- 
drager det dybe i Mennestelivet«. Og 
den, igennem hvem Poesien lommer til 

Orde, Geniei, siilles ihsjt over alle 
Hverdagsregler. ,,Geniet er den umid- 
deldareste Aabenbarelse af det evige, 
selv i det individuellefte (det meit per- 
fonligs:), dog tilliae dei universellefte 
(det mest aliomfattende). Geniet spot- 
tet de blotte Klogstabsregler, gemein- 
bryder alle Regler, man vil udtaite for 
det, baner sig og oed sig fin Oele Titus- 
alder en egen Bei Geniet er Guddom- 
mens eaen Straale, der nu og da 

glansfuld bryder ud af Massen. Til 
at bedømme et Geni kan man aldrig 
beuge Regier, som Tiden giverz thi 
den er intet Geni, sont ille rager ud 
over sin Tid, siaber en ny. Dei er, 

som om h:le Historiens Aand reiste sig 
midt i Tiden. Den, sont lever liloi i 
det endelige, foritaar aldrig dei sande 
Geni- Naar Geniets Siemme ladet 

sig here, iaa lytter enhven — hele 
Slcegtled kommer og forsvinder, hele 
Folleslag aaar til Grunde i den evige 
Kainp — hansFrembringelser er ufor- 
gængelige sotn det evige, af hville de 

hat deres Udsspring«. 
Ja, det var sandt, hvad han faade, 

at »naar Genietg Stemnie ladet fig 
«l)øre, saa lytier enlyver«! Her talte 

et Geni, og her lyttede man. -Øhlen- 
schläger fslte sit Genis Binger votse 

mægtigt, saa det m a a i t e bære op til 
de evige Hofe, og den 20-aarige 
Grundivig, ivm 1803 stulde tage sin 
Einbedsetsainen — af Karlighed til 

sine Forældsres Villie, men- ille af 
Lyst! — han fil her nogle Forelæs-» 
ninger, ioin han tunde holde ud at. 

htm, hvad han aldeleö itte kunde med 
de hofft aandlsse Forelosninger paa 
Universitetet. » 

Dei var da heller ingen- tsr Leer- 
dornsfremsiilling, Stessens gav, men 

det var sit Liv i Tantens og Felelsens 

Verden, han lagde frem, og det vakte 
Liv, satte Tanlerne i Gang og nd- 
dybede Følelsen hos Tilhørerne. Det 
var Professorer og Embedsmænd i 
hsje Stillinger og Oldinge, der kom i 
Timevis fsr Tiden for at stasse sigj 
Plads, som horte paa hom. Det var 

altsaa ilke blot de unge, Studenterne, 
fom lyttede til hans Ord. Men forst 
og fremmest harte dog de paa hom, 
som snart stulde føre vort Aandöliv 
ind paa nye Bauer: Øhlensläger, 
Grundtvig, Hans Christian og Anders 
Sand-e Ørsted, Sten Blicher og Schal 
Stasseldt. (Ogsaa hos Sibbern, Poul 
Msller og Spreu Kierlegaard spores 
Stessens Jndflydelse.) Og mange og 

Jstcerle er Vidnesbyrdene om hans Ta- 
les Magi. Men her er ilte Plads til 
at ncevne dem. 

Snart maatte Stessens forladeDan- 
mark. Vi havde itle Plads til ham. 
Reiten af sit Lio levede Pan da i Tosk- 
land, et rigt og bevæget Liv. Hatt le- 
vede med i alle Tidens bedfte Rørelser. 
Han blev ved at være lige djærv og 
uforsagt og frist og ung, saa man, da 
han døde i Berlin, 72 Aar gammel, 
kunde sige, at han dode i sin Ungdom. 
Utallige var hans Venner, lige sra de 
tronede Hoveder til fattige Haandvcer- 
lere og Von-der, som blev forfulgt for 
deres Tros Styld. 

Hart levede et lyileligt Ægteftab, 
han blev en from og inderlig Kriften 
med Aar-ene, han var en anset Viden- 
flabsmand og en sjælden rigt begavet 
Personlighed i det hele taget. 

Men hans Livsaerning var 

overalt, i Syden som i Norden, de.1: 
at bevæae de unge Sind, bevckae dem 
altid i Retning af det ædleste, det dy- 
beste og højeste i Tilværelsen. 

Han har fortjent at mindes som 
lun faa, og lyfende slal han staa for 
os endnu, selv om vi lun ejer en fvag 
Afalans af hans ejendommelige Sti- 
telse med de ftraalende Øjne og de 

aandefulde Træl. 

Naar det knitrer, naar det donner, 
naar det runger dybt i Fjeld, 
naar J lyttc, Nordens SInnerl 
muntre end i Tidens cheld: 
mindes, det var ham, der blunder, 
som i Nord til stort Vidunder 
ftødte forst i Hejmdals Lut! 

Ja, den fri, den ftærle Tale, 
om hoad Haanden griber ej, 
men hvad dog fra dybe Date 
baner ssg til Stierner Bef: 
Ordet, som af Aanden føres, 
staber Syri, hvor Røften høres, 
vaagned’, Stessens, her med digl 
W 

Boganmeldclic. 
»Tre Juleaiteuer«. 

As V o l l m a k, 

Forfatterinde til «Prcestegaarden i 

Harzen« og »Pkceftegatden i Indien« 
o. s. v» Danile Luth. Publ. Haus« 
Foelag, Plain 

Denne Forfatterinbies Bogek hat 
hjemme i Demli glædet Tusinder 
af unge Mænd og Kvinder fta de for- 
stelligste Hjem, lige fra Kronprins Fre- 
derits og ned til den fattigste Hytte 
paa Jyllands Hebel-. Og Grunden 
hertil ek, at Forfatterinden er natuklig, 
ren, fand cg fretn for alt en troende 

Kriften, der uden at beuge enten for 
mange ellscr for faa Otb mesierligt for- 
staar at leqne naturtko Billeder saavel 
fka et Menneflehjcrte soin fra den 

physiste Natur. Den foteliggende 
Beg, »Tre Juleaftener«, er en af For- 
fattscrindens bebste. Den, fom lebet 
den nu til Jul til sin volsne Søn 
eller Dotter, tager itte fejl, vg det 

Hjem, fom hat lceft Bogen, vil anbe- 
fale den til Slcrgt og Rennen Ptis i 

Omsiag 60 Cents, smutt insdbunden 
90 Cents. 

»Julcns Bog«. 
Beil-Michal Agerftov, 

med 54 Billet-eh Jnitialer og Vignet- 
ter. Emil Langhosss Fotlag, III-ben- 
havn. Pris 25 Cents. 

Bogen begynder med Maeie Behu- 
dclfe og fortsætter i nitten versisicerede 
Julefortællinger indtil Flugten til 

Ægypten. Beksene er fortrinlige baade 
fra Formens og Jndholdets Side, vg 
Billederne er meget smuttr. »Julens 
Bog« vil i lige Grad glcede baade 
Votsne og Born- 
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Kletikalismcn i England. 
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Skolelovsorslaget. 

Bistapvernes Agitatiosr. 
Den engelsle Premierminister Bal- 

four har faaet vedtaget en Beslutning 
om, at sStolelovsorslaget i en Fart stal 
pistes gennem de Stadier as Behand- 
lingen, der endnu er tilbage i Unber- 
huset. 

Under Specialdebatten i Underhu- 
set har Regeringen paa enkelte Punk- 
ter gjort Oppositionen Jndrømmelser, 
men i det Hele og Store har Forslaget 
bedaret sit klerilalt-reaktioneere Præg. 
Man stulde dersor tro, at Hoftirtens 
Mænd i England maatte være for- 
nøjede. Men dette er ingenlunde Til- 
sceldet. Tvaertitnod udsolder Statstir- 
tens Gejstlige med Bistopperne i Sind- 
sen en ivrig Agitation for at hidføre 
saadanne Ændringer i Forslaget, at 
Kirten kan saa endnu stærtere Haand 
i Hante med Undervijsningen E Fol- 
teslolerne. 

Forlcden udtalte Bistoppen af Lon- 
don paa et offentligt Mode, at det 
ikte var tilstrcetteligt, at Stoletom- 
missionerne erholdt en Sainmensaet- 
ning. der sitrede det gejstlige Element 
Overtaget Religionslcererne slulde 
anseetteg og Religiongundervigningen 
kontrolleres as de gejstlige Kommis- 
sionstnedlemmer. Lceamcendene havde 
man egentlig ingen Brug for. Bel 
mente Talerem at de burde have Ret 
til at ante over Maaden, hvorpaa Re- 
ligionsundervisninaen soregit,og even- 

tuelt at henvende sig til Biskoppen des- 
angaaende, men naar vedtommende 
Biskoppen havde trusset sin Asgørelse, 
maatte Sagen bero dermed. 

Kirtens overordnede Myndighed 
burde, kort sagt, sastslaas tlart og 
utvetydigt. Oznvendt fandt Bistop- 
pen as London, at det vilde vcere stem- 
mende med Retscerdighedens Kran, at 
Kirkens Bidrag til stirtestolerne redu- 
ccredeg. Specielt protesterede han 
imad, at det paalagdes Kirlen at dcel- 
te Omtostningerne ved Vedligeholdelse 
og Reparation as Stolebygninger. 

Bistoppen af London, Ærtebistop- 
Pen as Canterbury og de andre geist- 
lige, der Lager virtsom Del i Agita- 
tionen, ytrer tillidsfuldt Haab om, at 

Overhuset not vil besorge de onstede 
»’5orde«dringer« i sSlolelovsorslaget 
Dette Haab er vistnot oasaa suldt be- 

grundet. Der tan naeppe vcere Tvivl 
om, at LordernesHus gerne yder Klett- 
talismen en trastig Haandsrcelning,og 
det er itle usandstmligt, at Ministeriet 
Balsour og den tonservative Unber- 

husmajoritet uden at blinte atcepterer 
de ultralleritale Ændringer, Bislop- 
perne maatte sormaa Overhuset til at 

indsætte i Stolelovsorslaget. 
Den liberale Opposition evner ikte 

at modstaa Reaktionen i Parlamen- 
tet. Men ude orntrina i Landet ar- 

bejder Demokratiets Repræsentanter 
as al Magt for at rejse den ossentlige 
Mening Inod Kleritaligmem og ester 
a«lt at dømme Ined Held. Dei er aa- 

benbart,at Bistopperneg yderliggsaaende 
Fort-einher bidrager i mcgct vcrsenttig 
Grad til at sætte Fart i den antit- 
leritale Bevægelse. For saa vidt har 
Demokratiet Aarsag til at være Bistop- 
perne taknemmelig. 

Borgerligt Ægteftab i Norgc. 
Et privat Lovsorslag om borgerligt 

Ægtestab er nu indvragt i Storthin- 
get as Reprassentanterne Castberg og 
Myrberg. Forslagets Bestemmelser er 

de samme sont i det danste Regerings- 
forslag. 

Kruvps Ærestænder scngslet. 
Et Telegratn sra Hamborg meldet: J 

,,C-hristian Allers, en thst Maler, bo- 
siddende paa Øen Csapri, som antages 
at have strevet den Artikel i det itali- 
enste Blad »L’Jndependenzia,« sont 
»Vorwärts« oversatte, og som bestyld- 
te asdøde Krupp for grove Scedelig- 
hedssorbrydelse, er arresteret vedGrcen- 
sen as Schweiz«. 

Edvard Grim. 
Nordensstsrste Tonetunstner, Pro- 

fessor Grieg ligger shg med Slim paa 
Lungerne i Kristiania. Hans— Lcege 
mener dog itte, at der er nogen egentlig 
Fare. 

non-ver eurer en rch, fund Hudique, 
Nent Blod gsr det. Burdock Blood Bitters 
renier Bleibet 

Philivpinctur. 
Koleraen er i Tiltagende igen i Ma- 

nila. Aarsagen er de Jud-fødtes Oder- 
trædclse af de sanitære Forsirifter; 
men Lægerne siger, at de hat Kontrol 
over Sygdommen. 

Philippinernes Statskasse hat siden 
Januar tabt 81,054,000 paa Nedgan- 
gen i Solvprisem Alle beklager, at 
man ikke sit Guldmøntfod. 

Frauft Protestautiömr. 
1835 var der i Paris 10 protestari- 

tisie Kirker. Nu er der 105 i Byen og 
dens Forstæder. 1857 var der i Frank 
rig kun 738 protestantiske Presten Nu 
er der over 1200, og dog er Elsass Lo- 
thringen nu ikke mere franst. 

Sydqfritqufke Prifer. 
Sydafrika horch som bekendt, for 

Tiden til de dyreste Siedet paa Jot- 
den, naar det gælder FIdevarer. Til 
Eis. stal ncevnes, at et godt stortBlom- 
iaalshoved kostet mellem 13 og 14 Kr. 
og et LEg ca. 30 Ørr. 

E n Sa m le r. En ung Rotschild' 
har, for dog at give sig af med noget, 
givet sig til at samle paa — Lopper. 
Han hat 10,000 Affarter i sin Sam- 
sing- 

Den smuklefte Titelnogen 
Koner har, kan Kotigen afBirma pynte » 

sig med. Han laldek sig: Kongernes » 

Kotige, der et hcevet over alle andre, 
DyrenesSkaber, Aarstidernes Ordner, 
Hei-re over Ebbe og Flod, Brodcr til 
Solen og de 24 Solskcermes Konge. 
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VUWII IIMIO IINS 
sein-S Inst-nennt- »Im-at qU m aus-no Iij » 

IUD any-Im thun-m m Ins stammende neu-Its In munsuux seid am um« stimmt 
Iva »aus nagt- vu Ihn-C nimm p« umw- II 
mnuqkz dissasgank mzanast inne va m asiasveäcf 
usbuuyz III-Inn aq ou zuuizk 51 anq sman una sama 
»Um nimm-tunij onna-s mi; um- qzus not uuay 
Imqu tin-a- ogsaw quvzzaa s « out-Ucc- pup « 

KERFE-ZW- «. IMM- aamovjzs 
s: 

Orand View College, 
onnsk-amcrikanfk Ungdomsskolc, «· 

Des Maine-I, Ja» 
degynder sinVintertermin l. December 
or Mcend og Kvinder. 

Denne Stole er bestemt for dunst- 
Imekitanft Ungdom, baade den, der et 

født her i Landen og den, som er ind- 
oandret. 

Fuldftændig Undervisning i danfte 
og engelfle Fug efter frit Valg. 

Folgende Kursus tilbydes: 
Prtspnmtory Cnursty Cum- 

mercial course-. shurthimd nnd 
Typewrjting C()urse.1«"irst Gra- 
xle Certjljcatc Coursc. 

Fremdeles Uddmmelse til Lækere og 
Leeres-ladet for dauer Bitnefkolcr. 
Rellgionsundekvigniug med pas-fol- 
gende Konfirmation, om Hasses. 

Stolen er ogsaa ior saadanne, som 
soger en almindelig llddannelse eller 
lldvidelse af Kundftaberne fra Felle- 
ftolen. 

Foruden Engels! og Dunst tillige ans- 

Dke moderne Sprog. Historie, Nalukfag, 
matemalisle Fug, Sang og Musik, Sy- 
ning og Haassdarbejde for Piger. 

Foredrqg over historier og littercere 
2Emner. Gennemgang af gode Digters 
Ketten 

En fortrinlig Gmnnaftitfal, abwart- 
ket Ketten og gode Værelfer. 

For Undervisttinq. Volig og Kost 
515 pr· Maoned. Stolen bjcelper til 
It betale Eli-vers Rejieudgifter. 

Striv ein«-c Katalog. 
R.R.Vestergaarb. 

De vil 
faa Held 
mfo !-."j.-!1ju-,;Lur 

nslninmsmtiersnm 
Uc: fntsngesk Inn- 
»Mit-Mundt-mestlssn 

successful 
klugem-Ihm as Wutan 

kam Kalt )«rim(-ntt-r, nie-n dekintsr 
tnccl flete uks link-umk- Regunqu 
Fuch mn incn vgl-— -——- 

listing-. iuldkmnmmt 
l«russning. lsuzznssr 
ikku nd cller krympesr 
Himmel-. Mist-ku- l«()k- 
klcssllizzcs qucnnn OL 
Horn-her Stuf l’tl 
ins-Initiang tlsti di- 
tlekn Umriss-. »Hm-r i sl dpmke 

Des Meloe-s last-. com-sah 
Dort. hOL Des Mumky ltiw.t, 
t-- l-·q(. Mi. Null-lu. N.Y. 

A 
nu. n JEwELEo 

Irrtubancun 
Baker« Mephime Op 

tkwinmq jom Landmande 
aussen- oakcunnnr. »M- 
Oolls galt-belegt dav. 

lmlllsnntin cum-. 

inutkt mauerct. u abso- 
lmuosagll Itdszmanlck 
iasklm for ; ansah-me- 
vtksonqlr.itsmtkcknark 
til ei vaalldelmt Uk 
Garn-sinn- t 20 klar 

ff Lpbet of m Tage im 
ans vil vi send- dem Ut- 

til euhver ioc pack-i oa Inideiesoscttoftmngrr. Im 
des bei Mc fuldltumvlhkz tilfkrdoitiltestde, pl De Zur 
vent- eu cum ( lem Hie, at Te nndsnnltqviz 
vilde komme til at betale III-Jus Iot disk irlv sann-te Uk 
hos m ftkdng zornandlcn Cn megrt fmuk litt qult 
wetten-f me e nich Mepalllon qmuø mkd hven Ur. 

Excktslos WAM Wsh 6l4. 
teu aus« cnicAca tu. 

Jur.pkon —J-Y—«-s-s—— MMNwMW 

Matng nye. jinc og udskjgtc Julekort med »Glæd«:lig 
Jul!« »g« Vers eller skriftspnpg paatrykt pan l)ansk. 

Frist-r: 5, 10. 15 ug 20 Cents. 
Engelske Julekort til samme Fräser-. 

Datnislt Luth. Publ. Howe, Blatt-, Nein-. 
VOVODQVO VOVODQDOSSODOSCSOSODOSOD 

Julebøgeug 
Borncnes Julel)()g, jll ......................... 10 Cents 
Julens Bog, ill. .............................. 20 — 

To Julefortællinger ........................... 10 —-—« 

Tre Julesortællinger .......................... 15 — 

En Julesortælljng ............................ 10 —- 

Jule—1)jgtc dg Skttzc ......................... 10 —- 

Trc Julcaftcncsh i ()msl;1gs, i11(1b. 

Julekort med dansk Tryk 
i sinkt l’dvalg til 5, 10 ng 15 Ccnts. Frimærkcr rund- 

« tagt-s sum Bemlingn 
Agenter dnskes Hx DIE-Z EITH- Ø Katalog krit. 

DAleH LUTH. PUBL.I10USE. Blair Nebr. 
NWOWGOWW 
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Ildenlandske Blade og Tidsslkristen 
. ch Vesnllingcr paa »Jndre Misfionstidendc«, ,,Annexct«, »Kristelig Som- 
. l(r«, »Missionsbladet«, ,,For mine smaa Venner«, »He nnges Bibliothet« og 
. andre Heim ellek Vlade fra Dan.1arkbcde5 indsendt iil 1) mish Luth. Publ. 

. ste inten dcn 10 Tec Wiss Substxiption er bindende for 1 Aar ad Gang-w 
Holdcre of ovennævntc Blade og Tidsstrifter vjl blivc betragtede iom Abou- 

nentcr soc det kommende Aar, dersom Afsigclfe ille modtages for 1(). Tec. 1902. 

Danish Luth. Publ. Housc Blair Nein-. 
p, » k-- -»,, ----------H- 

JBlandt mormonerne 
Mrs. Paddock blandt Mormoneme. En m) Bog, ankommen sia Danncari til 

Dimish Luth. Publ. Konse. Sude-holder cn Verctning om Madame La Tour 

og hendeg Børn blandt Mormonernc. Oversat af C. Monster cftrr »T110 Rate of 
Madiunc Lit Tour m- the Tale of the Great salt Lakc«. Picd en Eftetffkist 
of Pastor Frimodt Mauer og afdøde Pastor Vill). Beck. 

Fass- nn 11)a11ixh·l«uth·Pt-h1 llousc, man-. Nebr. 240 Sidcr i Omflag 
. (;(1c.,godtindbunden We 

NB.DenI1eBog er vannt anbcsalct af Vcnner af Missionen blnndt det 

. danske Full i Utah 

: Danish Luth. Publ. H()usc. III-tin Nebr. 
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scANDinskrMND ochN 
TOMPOSERS 

cockccskoOnaIususstosI 

CARL FAUST-AND 
»s«NcAI-o"r..s5,»"w» 

TAWWI 

Eil saadan Præiudieiamling 
bar i lcen geke Tidværet ef- 

tcrspurgt vq er mtnetop ad- 
kommrn im T mko o g for Salg 
Uos te forskellige Boghandlere. 
Tct er scsi enesie Saniling as 
der Sla516. iotn for Tidpn findes 
i Hand-len. Ton indeyoidft 
120 Musikitnkkcr, artangeret ei- 
tcr Tom-auch Den har Musik 
for Iiidgangs« oq Udganqsipih 
Foridil til Salmeniclodier, 
Vryllupsmaricl). Sorgenmksch 
samt anden Musik passende for 
Begonnenen alt megct let at 
ndførr. Som Anhang vil man 

finde Modulationcr 1 alle Tone- 
arter af de tyske Siompomster 

vi«ning til Ovi-rganaen, iom yidtil site har været at finde i nogen Musiks.mthuq. Eil 

Anhangct cr inytlet Sluiningsakfordcr til de forftcllige Salsnemelodirrg Ton-Hatten 
iorsvrigt udstyret paa allerbedfte Munde. Bogen er» godt og solidt umbunden og 

Teils Pkig er Sl 50 portoikit tilfcndt. 
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t«Ilelser as Ile Im Hi kuIIltcs l«()I·l·-Ittere ......... 

Ungclommens skatlciste liihclspmg til lner Oxig I 
xXIlkcl ....................................... 
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