
gatste Granse, maa om Ratten —- 

hhppigt ogsaa om Dagen —- sijule sig 
i bulgatsie Landsbhet paa detes 
Bandting op mod Gransen, spm det 
er detez højefte anle at stippe leinen- 
de over. 

Fotholdstegletne til Nadens At- 
hjalpning et af dohbelt Att: dels de- 
som den tytkifte Regeting, haatdt 
peesset, messen og som tun bestaat 
i Pengeuddeling, der eftet Westens- 
inelsen stnlde tjene til føtst og frem- 
mest at opbhgge Hufene, detnæft til 

almindelig Undetftottelse, dels de, 
sont lldlandet ttceffet, oa det et nob- 
vendigt at sige, at de sidste et de 

grundigste. Der tommet umaadeligsc 
Pengesummet ind fta Rusland,Eng—- 
land og Amerika, Vansleligheden lia 
get blot i den rette Fordeling i dei 

umaadelig ftote Londonitaade, hont- 
af jeg tun hat besagt en enlelt, omend 

maaste den haatdest hjemspgte agj 
meft typiste Del. Den thttifte Re- 
getina hat ovetfotStotinagtetne for-«- 

I Pligtet sig til at yde et itle besteint« 
fastfat Belsøb, soin imidlettid gaat IP 
i mange Millionet, og stulde vcete 

tilfttcetleligt til at bade fot den« ma- 

terielle Ddelceggelfe, altsaa mindst til 

Hasenes Genophhggelse 
Nn tofter en matedonflbnlgatst 

Bandes Hus »Gaatd«, oni man 

vil —— mindst sein-im Kr» højft 100 
Kr. Belebene snnee nttoligt lave, 
men et tizatiae, Banden bhaget ncesten 
alt selo, oa Materialet undtagen 
de faa Ruder, Jetntainmer o. f. v. 
— hat han gratis, Kalt tender han 
itle, men tlaflet de soltøttede (ille 
»btcendte«) Letbtottet sammen med 
vaadt Let som Bindemiddel, othceet 
et ligeledes atatis. Men i intet Til- 
fælde hat den tytlisie Regeting girrt 
tilsttælkeligt til Genopbyggelfen at 
felv det uslefte Has, med andte Ord 
i intet Tilfcelde givet 30«—--40 Kr. til 
dette Fotmaai. De stedlige tyttifte 
Kommt-sinnen det et hleven nedfat 
for at udcele Hicelpen, hat allem-e 
ellet butde alletede have vætet i Bitt 
somhed i noglc Uget, og fattist hat 
de ogiaa vcetet omttina i enteltc. 

«Landsbhet og uddelt Smaabelab,! 
men ogiaa tun Smaabeløb, fom altidf 
var utilfttcetlelige og tnn indtil Fjer , 
de- ellet Femtedelen at MindftebeJ 
lebet, iom titttænates, gennemaaaen--l 
de maaste ca. 10 Kr. til hvet Familie,; 
Bespbene dog lidt fotstellige eftetk 
Tallet paa Botnenr. Men dette ists 
tun stct i faa Land-Blitzen Uddelingeni 
et fotetaget i Huj og Haft, i Lobet afj 
en Timestid ellet to til flete Hun-· 
dtede Mennestet, som man detpaa 

hat fotladt med det ganste tomme 

Lsfte om mnligt at komme igen, 
stsnt man siltett et sig bevidst, It 

« 

an itte tommet igen, men at det 
un et antet om at tunne blænde 

Stotmagtetne ved at pege paa, at dct 
alletedc et nddelt Hjælsp, soin hat 
faaet Tyttiet til at tote fig. 

Den uundaaaelige Folge hetaf et, 
"at —- selv om stot Hjcelp tommet 
ind fta anden Side —— saa vil dog 
Misnpjet med Thttiet og dettes Løfs 
tet vedblive, ja sges, fotdi Bendetms 
Bevidsthed et valt ved Rejsningen og 
nu ved, at de hat Stotmagtets l«e 

stemte Ktav at holde sig til. Paul 
den anden Side et en nh Rejsnina 
udeluttet, fotdi den Idelagte Befolt- 
ning manglet alle materielle Hierwe- 

’midlet til at gennemføte den, medencs 
den havde fotbetedt den sidste Reis- 
ning i 3—4 Aar ved Jndth af Baa- 
ben, delvis Ophobning af Korn o. 

s. v. 

Sammenholdet man nu disse to 

Omstcendighedet, og ttot man — 

fom man maa tto —— at der itte vil 
komme fand Fted i Landet og ritte- 

«- 

lig Klar-heb over Stillingen, men at 
denne tmrtimod stadig vil være la- 
det med Elettricitet, san tvinges man 

til at drage den Slutning, at tun et 

voldfomt Tordenoejr, eller med an- 

dre Ord, lun en Krig lan rense Luf- 
ten. Og sattisi venter alle her en 

Krig mellem Tyrliet og 
lBulgarsiien tsül Foraaret. 
l De hsjesie tykkiske Mititckmyndig- 
heder hat anbent udtalt til mig, at de 

helft havde set Krigen allerede i Aar, 
,,for at de- lunde have givet Bulgorien 
samme Leltion, sotn de sidft gnv 
Grcrkenland«. Jmidlertid frygter rg 
hader de Rusland og Panslavismem 
og de ved, at selv om Tyrliet slaar 
Bulgarien til Jorden lhvad det 
utvivlsomt tan), san faar det dog 
lige san lidt her som efter Sejren 
over Grælerne Lov til at nhde Sei- 
rens Ftugter, idet Rusland vil tret-de 
til, naar Bulgarien ligger under. 

Tyrliet har i Lobet nf de sidfte 
Uger demobiliseret eller hjemsendt P. 

Aargang as Reserven, ialt omlring 
80,00() Mand. Disse Folt, der un- 

der Hjempermitteringen hat gjort fig 
slyldige i mange Røverier, hat jez 
mødt alle Vegne pan Fieldftierne, 
dragende of Sted til Byerne. enleli- 
vig eller i Flotte for at aflevcre Ge- 
vcrterne og rejse til Hjemmene, her i 

Thrkiet, i Lilleasien, i Syrien, Ara- 
bien eller Afrika. Men Tyrliet ladet 

hele den egentlige Krigsstyrte paa 
lidt over 2s)(),000 Mond vcete mobi 
liseret og overvintre spredt over hele 
Landet, on del vilde ilte paatage fig, 
denne uhyre Belostning, hvis det itte 
var ncesten overbevift om til Iowa- 
ret at flulde føre Krig med Vul- 
garien. 

Dette er i Korthed Stillingen, som 
ingen lan lalde tilfredsftillendr. Ved 
en Visit, jeg efter Hjemtomsten ai- 
lngde Hilmi Passa, spurgte han nlin 
om min Mening, —- vi var alene i 
henved en Time og jeg havde da: 
Lejlighed til at udvitle itle alene 

ovenstaaende, men adslilligt flere 
Svnspuntter for hom. Han gjorde 
absolut inqen Jndvendinger, end illc 
da jeg lod ham forstaa, at hele Rege- 
ringsmastineriet og den politisle 
Styrelfe her var lidet silltede for 
Jndførelsen af fande Reformen 

F o r to a r d. 

—.—-.-.-.--—« 

Slæbncns Spit. 
Humoteske af Jens. 

lEftetlryk frabedesJ 
(S1uttet.) 

Jeg var ganste visl ilte uvidenoe 
om bet Hæleri. som jeg her vilde ger 
mig siyldig i ved at wette Krybsi1;t.- 
ten en hjælpende Haankz men — 

»Hensigten helliger Midlet«. —- 

Tilmed stod det for mig som noget 
lovt og usselt, hvig jeg, efter denne 

Fortrolighed, han havde vist mig, dil- 
de gaa og fotraade hom. —- Dmm 
fom du vil, læke Lcefek — men bette, 
at væte feig, er’en for mig afskylig 
Lydr. —- 

Jeg tog derfor Ordet: «Hvis jeg 
nu lunde hjælpe Dem, min gode JE- 
gersmand?« 

«Anstudt Bildt holder altid i Lei- 
el«, svarede han lakonisi, fom om han 
ille havde minbstc Tiltto til min 
Kompetence fom Redningsmand, men 

jeg fortsatte: »hvis vi nu for Eisenk- 
pel stiftede Dragt, soa De blev Maler 
og jeg Ktybsiytte.« 

Han løftede Hovedet med fpcendt 
Opmcetkfomhed og gav et Svar, der 

mer end noget andet forfilrede mig. 
om hans cetlige Forlroligshed. 

»Saa De vilbe slippe Reden los-; 

l-» ,- 

af Satsen for selv at stille Haanden 
i, — jeg styder aldkig ftedel 
Bildt 

Da han ilte, af Frygt for, at jeg 
selv stulde blive fanget, vilde gaa ind 
paa mit Forslag, ttoede jeg, det vat- 

paa Tide at demastere mig, og jeg 
fortalte ham derfor de Omstændig- 
heder, fom jeg renne Dag havde vceret 

i, tillige om min Hensigt at komme 
til Barselgilde paa Duel)olm. 

»Godt«, sagde han, »gaa op og løs 
Gartneren, han fidsder oppe ved Sten- 
bcrtten, hvig Slovløberne ilke allereoe 
bar løst harn, her er hans Gevcer ng 
Taste« -—— sont han drog frem under 
nogle Grene og Kviste —- ,,Giv det 
tilbage til ham.« Vi siiftede detefter 
Dtagt, han overtog Malen-Mem cg 

Ijeg blev Jægetsmand. 

, Han begav fig derpaa af Sted i 
Haab om, at han ved sin forlorne 
Paatlcedning lunde siuffe de Natha- 
dende Slovløbem medens jeg ilede op 

-i Sloven for at finde den bemeldte 
Stenbcei og der komme min statiels 
Ven til Hjaelp. 

Da jeg havde gaaet i ca. 15 Mi- 
nuttek, kom jeg ogfaa til et lilleVand 
lob, omgivet med Stenslraenter. Da 
det var i den Retning og i et og alt 
lignede det Steh, sent min Hien- 
melsmand hat-de bestrevet, følte jea 
mig overbevist om, at dette maatte 
være Stedet, hvorfor jea gav mig til 
at sage, raabe og fløjte, men alt for- 
aæves, jeg lunde ingen finde. Jea an- 

tog derfor, at Slsovbetjenten havde 
funoet og befriet ham, hvorfok jeg op- 
gav al min Siegen —- 

Jeg hat —-— i Lighed med alle an- 

dre Karalteret, der savner Jntensitet 
til at loncentrere deresEvner — altid 
haft flersidige Jnteresser, deriblandt 
ogsaa den Sport at jage, og da je,1 
nu trcede min Ven Vel befriet, iunde 
jea itle lade en saa eneftaaende An- 
ledning aaa ubenyttet ben. Jeg sat- 
te bei-for et Par Patksoner i mit Ge- 
vast og begyndte min Jagen. 

Jeg var ogsaa saa heldig at faa 
Sind paa en Flut Agerhøns, hvoraf 
jeg nedlagde et Par Styltet. Jeg 
havde netop iat mig paa en Træftub 
og med Tilfredshed betragtede mit« 
Jagtudbytte, da jeg horte noget raste 
i den mig omgivende tætte Undersiov. 
Bette, tcentte jeg, maa være et Ditt, 
ha, ha, saa faar jeg alligedel noget 
lldbntte ud af min Reise. Ja, im 
vidite not, at Enden not siulde blioe 
god. 

»Hcenderne op!« lød i det fasnme en 

Stemme bag ved mig. Jeg blev saa 
forsirckitet, at Beiser faldt mig ud .-.f 
Hcendekne, og i det samme blcv jng 
omringet af 5 a 6 Slovlsbere, der’ 
uden at give sig Tid til noget Forhør 
eller Fortlaring mesd enJagtrem sam- 
menbandt mine Hcender og fette mssg 
i Triumf hjem til Dueholm, hvor jeg 
blev nedsat i Fanaehullet underTaaki 
net. 

Full, fom hat været Genitand for 
nmnge af Livets Omstiftelier, bliver 
citerhaanden fortrolige med Livet sg 
detss Tilsiittelfer som Forsynets Sty- 
rels-:, hvis Fordele og Nødvendigbed 
vi Mennester ilte er i Stand til It 
satte. De beruser sig detfok aldtig i; 
Lytlen eller gaar tabt i Fortvivlelfen," 
men set i alt, Mod- eller Medgaitg,» 
en altftytende Haand. —- 

Jeg iad detfor i bemeldte Fangehstl 
i stille Resignation oa ventede paa 
dette, —- ja, hvad sial jeg kalde deti 
—- Slaebnens Spil —, der atter vilde 
komme mig til Hjcelp i det rette Øje 
blit. 

Jeg fil itnidlertid itle Tid til lan- 
ge Betragtninger; thi efter 10 Minut- 
terg Forløb hørte jeg Kvindegraaku 
og Jenaselsdørens timgt ietnbeslaac- 
de Egetræsdør aabnede sig, og ian 
traadte Slytten, Forvalteten og en 

ung, smul Kvinde med halvt udgrwd- 
te Øine. De afspeendte mit under 
Italien anbragte Patronbælte tu 

fremniste dette til den grcedende stin- 
tse, som efter at have anders-tat e: 

paa Underfiden indfvet Jnitial erkla- 
eede med en i Gtaad halvkvalt Stem- 
me: »Jo, det er hans.« 

»Ja«, tog Forvalteren til Orde, 
,,saa ek al videte Underspgelfe unad- 
vendig, han er Morderen«. 

»Motderen«, tæntte jeg, bei var 

mig aldeles ufatteligt, men hver 
Gang, jeg vilde fpsrge eller fortlau, 
hævede Forvalteteniruende sm tylle 
Egestol med et: »ti, din Slyngel!« 

Da bemeldte Rinde havde fjernet 
sig, begyndte Forsvalteren og Skytten 
i et Viel i Man-den paa hinanden at 
forhsre mig, om jeg hat-de beugt, 
studi, boetistt elleishvad sjeg i det hele 
taget havde giorit ves- Gaxtmrens Ieg 
begyndte da at ville fortlaee dem 

Sammenhængen, at jeg ikte var den 
rigtige Krybskytte o. s. v., men da jeg 
ved Forvaltereng Stot var betydet, at 
de ilke var modtagelige for disse til- 
syneladsende Omsivøib, og da det til- 
med san sinnat begyndte at gaa op for 
mig, at min Ven, Gartneren, endnu 
ille var befriet, og da de antog mig 
for at vcere hans B.anemand, antog 
jeg det« formaalgtjenligst at afgioe 
denne fingerede Tilstaaelfe,at jeg hav- 
de bunden Gartneren til enBøgeftam- 
me ude ved Stenbceklen. i 

Eiter denne Tilstaaelse forlod de 
sniq for nntnrligvis at komme derele 
aniekede ti( ijklp· l 

Kcere Liefer, naar jeg i dette mit 
Ridt paa min Pegafns rider i Mord- 
Skridt, er det i Troen paa, at mark, 
selv i en Humoreste niaa have Livet 
som Grundlag, og at der i dette (Li 
vet) og dels Oinskiftelser, ret betrag: 
tet, er noget virlelig lomisl. 

Her sad nu jeg sont en fcel For- 
bryder for maasle i de næste ti Mi- 
nutter at blive —- Godkejer — hvem 

ilunde vide. 
l Snart horte jeg et Virvar aiSte:n-» 
mer raabende i Munden paa hveran-, 
dre. angedøren blev aabnet, og to, 
vaelige, velbevcrbnede Karle posteredc 
ved hver sin Side af Ildnangen for 
at hindre niin Flugt. 

Af dereg Raadslagning forstod jeg, 
nt de i deres Ovhidielse og øjeblikke- 

ilige Begejitring over deres Sejr vildej 
Jgøre mig til Genitand for en radikal: 
Lynching. 

; En soreflog, at jeg stulde hcenges, 
sen anden, at jeg stulde pisies, o. s. n. 

i Endelig eiter megen Snaklen frem 
iog tilbaae blev det vedtaget, at jeg 
Iflulde lobe Spidsrod og derefter hern- 
iges in efsigie over Skovleddet, til 
iSlræl on Advarset for mine For- 
Fbundsfællen 

J Egenftnb af Justitiarius in loco 
tom Forvalteren ned i Fangehullet 
for strats at forlnnde Dommen. 

»Men lwad er dette,« udbrød han, 
idet han tog fat i en paa min lille 

Finger anbragt Ring, »det er jo 
Gnrtneren"5. jeg lan tydelig kende den, 
den har dcn Tyvetnægt ogsaa ranet.« 

Han tog den af min Finger og læste 
de paa Jndersiden signerede H. P., 
der vare Forbogsiaverne til Gaune-v 
rens Navn »Jo, jeg vidste det nok,« 
iortsatte han« »gaa og giv den til 

Gartneren,« sagde han« idet han over- 

rakte den til en af Karlene. 
De aftlcedte miq derncest Frakte da 

Veft for at gøre niig mere modtagelig 
for den mig tiltcenlte Revselse. 

De fette mig derpaa hen i Der-.- 
nabningen for nied deres Pisie at 

drive mig op igennem de for Zie- 
medet opftillede to Rækler af Karle 
og Svende, der, da de faa mig, alle- 
rede triumferende loftede deres Stolte 
og Svøber, ta der i det famme lødz 
,,Holdt, stop! vent lidt, hvad hat J 
gjori, hvor har J faaet den Ring? 
Det er Maan til min, den tilhører 
min bedfte Ven, hvern jeg i min Leere- 
tid iliftede Ring med.« Da Taleren 
af disse Ord med omtalte Ring i« 
Haanden haode naaet frem gennem 
Raelten, itod jeg Ansigt til Ansigt nied- 
min nierberneldte Ven, Gartneren. 

Han vor lige ved at daane af For- 
bavselfe, men efter at have fattet sig,« 
fna lian niig refolnt under Armen dg; 
ferte iniq over i Gartnerboligen, herl 
ieq i en lortfattet Forllnring satt-F 
hain ind i Situationen. 

B,arsel·ciildet, der paa Grund af. 
ihans ufrivillige O·phold i Skoven«· 
var bleven forfinlet, blev nu ikle alene 
en Fest for Bat-net, men ogsiaa for· 
Gartnerens og min Befrielfe. Og jea « 

ftod ,Fadder til — om ikle det dejligfte 
— san dog et dejligt Drengebarn. ; 

Jeg hat en Gang —— i Tanlensi 
Perspectiv —- set en allegorisl Amte-H 
but, fvreltillende Livet, «J:ilvekrelsen.i 
Dei var en eneste stor Ring, samtnen- 
sat af fmaa Tandhjul, der atter igen 
var sammenfat af andre ftnsaa Tand- 
hjul, der hver for sig udgsør et selv- 
stcendint Element, men ved deres Liv 
og Bevcegelse dog ere fuldstcendigt as- 

hccngige af hverandre, faa selv det 
mindste og tilsyneladende intetkiisenH 
dog er en nødvendig Faktor for Hin- 
lets roterende Besvcegelsr. l 

Ved foranstaaende Humoresle hat 
jeg forssøgt at give en Illustration af 
dette Sindbtllede for »Dansteren«s 
Lieferr. l I 
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Koralbog, 
indeljoldende Illlelodicr til ilms Salmeliøger ianit til engelske Hnnni-’5, for »Ti- 
gel, blandei nor eller Pianm ndgivet ued E. Jenseit 204 nuartfideiy folin 

og ininlt indb. med UntidtinlI Pris: 81.00. 

Den evangelisl-luthcrfkc Kirkc, 
Gndsz iandc it)iilige.n1rkc paa Tini-dein ai Tr. 6 F. W. Walilmx lksl 

bei-. iolidt mdb. Pris: 50 Genie-. 

Pan Vaudriugen til dct evigc Hjcm 
elletbene sie-Ins .ni«isins, mit Oevnelg WH. Lidt Psalinel)istorie, minlet og E 
ndgnnst as M. F, Wiese. lkil non- 3ide1·. unt-ges sinnst indbnnden nied and 

tun. Pris: 50 Eint-J. 

Te Bcdcndes aandcligc Kædc 
ai il Eli-d eller millendonnncns Amfln, iamlede Wudtz heilige Navn til Its-re 
og I.Iienneilene, i lwad Stand de end leve, 1il Trøn og Hnivalelie, ai Mog. 
Hans Jacobscn Livqlfotn Fjerde Lplag eitek Udgaven na Hut-. Its Ziideiz 

intidi og smaginldt indl). Pris: 60 Eritis. 

Fsrikirkcn 
ellei en ai Skalen uaihcrngig evang lntl).MenighedS rette Etillelie, en Sain 
ling ai Vidnegbyrd as den en. lntl)..lci1kes Bekendeliesfkriitet og as dens ret- 
trocnde Meere, ireinstillet as (5. F. W. Walthck. 216 seiden iolivt og sung 

snldt indb. Prio: 60 Genu. 

Danisli Luth. Pnn 
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Man Blatt-. Nebr. 

Dei-o Optik-Delik- 
Liv og After-unme- 

set im et nannlnstorisf Standpunkt. 
af Dr. R. Lilie- 

Nenneniiet og oinarbcjdet ai Jn- 
» geniør Carl at Nenn-stunk Euer 

iat af Ili. N. S Satt-, M.d fleu- 

ykks LXMJ Hnndiede Jllustkationeix 480 Si:- 
F-; lim« »Wle der i sint komp. Vind ined Guldtrnh 

s Prio: 82.00. 
kenne Bog hat oocmlt vundet et 

stort ng minnt interesseret Publi- 
hnn, og den fortjener det. 

. Danish i.uth. Publ. Howe. 
X- mask. "- — Nebr- 
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Oratis lor svage Mændi 
Elektnsk Balle krit. 

Bei inaii gsio elektrisiie Wie iVeitieII 
km- zii uns-l n« vu plump-) l- mUric Uele 

ug imlbdkc tlxsm alle steilen-. ins-sc clck es k 

I1k(-Ii(l«-.-«-i»l(sr vi -nln·(-r. Rom ins-nis» 
clt rl l eisil(ii—nellel1(-kabsolutmit-nist- 
Liit fnr Iliitltnjxsskv «- 

T« tit er « ( Ist-heil Pillnnl iiscsi sululi l«ir- 
nm Smnl in oss l emsi- (le-l cui-kin- Ist-lie- 
er nomlizz m- »un- 

Jl »k- (-r Do Livleme N· ins-It ug npil 
Al- mol. kmh øs o» non-ask link mit-In il »g- 
Ihn-Inton- hist-de »k- Min- r sur li(llig L: nn- 

Ini-1. lich-r Te ist« )g.-nnsrt(«t. ilisiirlile «- 

tlujnlws »F Illmllmmzoskinne-r »k- pr ist-( l nf 
at l« mie- l sum-m mlHI X) i(«. ilis Inn- ne 
lxlius liisll t· -(lI-l votl ul bringe Ums-si- Him- 
tri( Heli. 

Vi vI-(l, us q«-- vii ·-’«s i· Es u » .. 

kif « « .; .. il 

«s»«.s s s-«l «I ..s itl -:.- 

«t 

lIIsrsssstiNinn sk «H(t-.—..— -! Lcittlx 
ug ilkkittst xil liiivo st-mlIl)e-i1«kutis. 
IERSEY SPEClALTY CO» 

320 AWtsldon Zeig-. Jlsrssy city, N. Y 

Dct Knganike M 
Koniulat 

Zoom 407—4M Rest Este-u- lim- 
Ohsidesrbasssslaalsoth Islup I- 

». Pianocr 
- 

» ; og Orgler.. 
Kun giv mig Anlei- 

aingtil at givecplyss 
nmgenzuzctkendeslrk 
set og Betaut gsmls 
kam-. on man ssm fin- 
de,at inxzen has bebt- 
Betingelferattilbydg 

Oplqø naar De stri- 
oet hoad De Inst-k, 
Piano eller Orgel- 
carl Rauglasdp 

Wh- Les-le 
» .-k H 

M Nscullel Away-« 
Mlnneasuir. Mis- 

—«,» 

..-si R —— DoNsT .-.«-—. -. UND 
., 

’«. I. '.«- "-ts-.1-,.-·srsi;i«"-. 

ROCP«’ MOUNTAIN ZU 
MM only by Muts-on Its-O 

-«1» cis-e co» Msdlsoth Wh. I 

keep-c- yms well. holst-ek- mak cu: on etc I .- 

IIrlcc Iz, cost-. NOT-si- I 
in :- !- -.»::-:pt no sit-s 
« « «.klck.s· 

( 
U Ists-Its ver-, sou- oko blos-n hoid 

mitt- Iua html-m It its ot- clsa its-i- 
sts-only sou- tss hold-III 

I IIWIEU US MERMIS-. 
Ita Ist-those III- hk I sit-met og sw- »s- 
mkkn ot- Vokos Tut-il 0 sit-l soc ascksnoaou mu- --. 

l Es stie- xatu optisnsc Monds-I 

l MØKclcs Uklächlle. 

—(ssø--« — 

u du«-IS sit-. III-IS' Tnusp 


