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Bude- betales i For-sind Bestilling. Be- 

utle Adresfefomudring og alt ander 

augaaende Blut-et stimmte-: 
DAleIcI LUTI·1. PUBL. HOUSB 

Blatt, Nebr. 

Matt-n A.M.Aubekien 
Im Indiens-euer adkesimk Tansketen, 

Hum, Rebr. 

Esset-ed et the Poet Otlice It Blei-n Neb- 
cs second-kla- mutet-. 

Ufenisius Este- mmie known upon 
spplicmiom 

Duft-»O 
blwet Iendc ul Substtibenter, tut-til nd- 

trykktlig Opsigelse medic-ges af Udgivenu 
pg al Geld et Malt, i Ovetensfnmmelse 
nnd De Forenede Statt-s Postlove. 

Rast Las-me dem-endet sig til Fett, ver 

svntem i Blabet, enten sok at ksbe hol 
um ellet for at faa Lplysninger om det 

somqu heb-s de attid omtate, at de faa 

Avemssementet idem Blut-. Tek vkl væte 

gensidig Nym. 

Vi hat hatt, 
at Vanske lutherske Menighedek her i 

Amerika vil faa Præstebesøg fra- 
Tanmatt hen paa Esftetsommeren. 
Diet et Past· Joh. Nordentoft i Ko- 

denhavn, Brodek til Prof. B. Not- 

dentoft i DesMoines, Jowa, riet 

agter at gpte en Tut. her- 
over. Hans Bessg vil ve( na- 

iukligt væsentlig fglde innen- 
for »Den danste Ist-MS Ramme. 
men vi hat forstaaet, at det stal va- 

kePasL Notdentofs petsbnslige Øns 
sie ogsaa at des-ge en Del af »Den 
fsoteneve danfke wirke-?- Menigheder.« 
Om saa et, da er der nok dem, der 

vil bvde ham kakommem 

Past. Joh. Nordentoft er scrlig 
kendt for hans Forssg paa at sve kri- 

ftelig Jndflndelfe iblandt Svcialdo 
meinte-tm 

A 

Akbejderspørgsmaalei. 
vawan sial Arbejdeme holde 

Stand nnod Kapitalistens eller Ar- 

bejdggivetnrs Gtidsided? Slal 

den enlelte Arbejdet staa ene i 

Kamspen nwd Kapital-isten, saa et 

han prisgfven denn-es Viltaarlighed. 
Dei er klatt som Tagen, saa detom 
er det overflsdigt at rcefonere. Tet 
redArbejdeten agsaa altfor Del. Ter- 
for hat han for længe siden lcert a: 

benytte sig of,at ,,Enighed got stærl«, 
leert at Vanne 

Arbejdetforeninger. 

Tet et det hele Abbede De san- 
Iede Apbejdslrwfteh der vejet nagst 
mo·d Kapitalen. Kan Arbejderne i 
et vift Zag, fætlig Haawdvæsctete, 
vcere enige, saa vil de i det mindfte 
lunne være en Magi, der ilke bebs- 
Vet uden videee at lade sig diltete. 

Atbejberfoteningesr, Fagforenin- 
get eller «Labvt Unions« er jo 
langt fta noget nyt, hvetken i Ame- 
rika eller i Europa. Men book- 
dan hat de saa lssi deres OpgiasveZ 
Vg, om de blev en Magi, der lunde 

byde og Male, mon del saa vivde, 
bevke vore fociale Farben-? H 
,At Arbejderforeninger hat abut- 

tet meget til at bedre Aktiejdetnezi 
Kam-, det vil ingen, der et lidt med 

Tit-m nagte. Baade hat de vatet 
et Mit-del M paa mange Maasse-e 
ais vckke Arbeit-erste op cf aandelig 
Weile« at feig-re dem fra Tarse- 
asget og thellesmlvet og bedee ve- 
ees slonomifle Knar. Men der er 

lange kilbage. De hat itte Wil 
format-et at lpse Uvbejsdetptobllemet 
paa en tdlftvdistillende Nat-W 

De lidet i Reglen asf een storMsanss 
gel — de vil Magt paa Fei- 
hedens Wulng. Feihelo maa 

der vate. Arbejderne maa have Fei- 
hed til at flutte stg samtnen i Fore- 
ninget for at vorne am deres Ziel- 
lesiutetessm Men de, der saa be- 

nhttet deres Ftihdv til ack hatt-resea- 
eeilngey de man ogsoa lade andre 

have Frihed M at viere udenfor 
Wittwe-; Ae viele dringe wogen 
M at gaa ind i en Fette-sing, at ville 

fis-pg- A M tun at hol- 
de Form Ist-d M paa gaben 
Mal-e fve MS, des et Obst-cui 
M Is- m- Ist-—- M 
Flug-festem saa can vi jo Wes ad- 

W di tret je. Dei er egenllis 

tun faa lange, at Foteningerne res- 

spetterer ·Fri«heden, at L- til tunne 
vcete en ..«Z-gt«. Hab .et er af det 
est-it on tun tut goot til sit For-« 
.:«1;, er ikte dznqe frr FULL-. For- 

cnmcrrnsx «.«.;: anbeiale sig seid ved 
k.·.:·. ct orige ndget god1 baade f:t de- 
res egne Medlemmek og for andre. 
De maa vise sig lovltydige og respek- 
tete andres Ftihed og Ret. Man 
hat set i de senere Aar, at naat der 
blev en Sttsite saa havde Arbejdetne 
nceften altid OffentlighedensSvmpa- 
ti, indtil de begyndte at pve Vold okz 
ville for-hindre Jckteforeningsmeend 
i at akdejde, men da tabte de den« 

Hvsad der blev udtalt til det gmnle 
Jtztaeh »Din Fordmvelse et as dig 
selv«, det passet i Reglen alle Beg- 
ne. Dei et nu engang fan, at det« 

; gode maa seite, og det onde maa ligHl 
«ge under i end-see fri Keime-. Deti 

;naa Arbejderfokeangetne ogfaa rei-l 
te sig eftet. Det et tun ved got-L 
as de tan anbefale sig og vinde Med- 
lemmek, fism et vætd at have i en 

Fokening. VeF Vvldshavdlinget got 
Foreningerne sig fokkfknk til, at 
Mund med Ættsfølelfe tager Af- 
stand fra dem. 

Det er ikke Herstere, tsi stal have. 
Arbejdetfotewinger kunde gerne bli- 
ve lige faa «besveetlige Heu-er sont 
Arbejdsgivernr. Det et fom Bann 
imod Overgeeb og Ure0, »r? Arbeit-et- 
fotenin»erne er Mc sin Plade Lg 
fonx faul-an Lan de udtette panfke we- 

gen Kan en Arbejdekfotening gsre 
sine For-dringet gckldende med Of- 
fentlighedens Syman fom Rygfjssd, 
faa er den mcegtig og tan udtette nov 

get. J modsat Fald formaat den 
itte meget. 

Endnu blot en Bemarining: MA- 
Iighed maa tespettekes. Naar en 

Haandværkek med minske Dygtighev 
fotettækkes, fotdi han staat i en 

Fotening, for en dygtigere, der ikke 
er i Fotmingen, faa vil alle 

fIIttænkende Mennesiets Filu- 
se rejse sig detfmod At 
tespdtere Dygtighed, des et een 

as de Ting, der er absolut 
nsdvendig for en Akbejderforsetting. 
om den sial tunne anbefate sig fotn 
verdig til Tilslutning og Symwki. 

(Meee). 

Et Ltd til 
Judsamliugstomiteeu. 

Aar-Imka rillvv ja, at Los-rufen 
af Fløjbngningen begnnvteg, va den 

betinaeve Zum var tegnet, men de: 

fsjede til: 
»Den valgte Subftriptionztomite 

bliver staaenve og fortfættek med 

Jndsamling til Varmeapparat .)-,-. 

Jnventarium til Stolen wen nxs 

Tel naturligvis), ifær paa laabanne 

Zteder, hvor endnu ingen Jndfam 
fing et foretaget·« 

Meningen er dist, at Komiteen itte 
alene ftal blive »ftaaende«, Inen at 
den attet ftal satte sig i Bevckgelle 
vg faa de nckdvenvige Mivler tegnet 
og indfamlet til Vatmeavvarat og 
Inventar i den ny Bygning. 
ngningslomiteen bat nu haft Til- 

bud angaaende Barmapparat, og det 
beleber sig til omtring 51260 
s81198.75). Hvasd Inventar vtl 
koste, hat vi itle envnu noget Ovets 
flag over. Men vi burde have ons- 

tring 82500 mete. 

Vi maa altlaa have fat igen, 
Btpdrr. Maasse ver et Stett-eh hvvr 
ve i Ffor asf en ellet anden Grund 

itte var i Stand til at van metv 
at yde til Bygningen, men i Aar 

ji«-s sive M det, ve- ask : syguW 
jEnhver maa W M at leerte paa,» 
brat- dex lau sites l dems. ANY-;- 
Og veet saa saa vensig sum-est muss 

kligi at."·indbekette til underliegnche 
m Monat-L s; 

As Mk- Andeässety 
Fort-taub k Judiantlingstdmiteen.« 

Raadesdage m Alters-. 
S. Dat. 

End-läg vpranbt Dagene for Mit-l 
sponsmfve vg Kisteintosvielsr. Var det( 
Dage as og med Naadelt Ja, Naadej 
blev alle tislbudt, ven, sum itte fan- 
eller tendte wogen Trans, modtog vel 
ingen, nun der var dem, der blei- 
DIE-set og spmsuntret ogsaa dem, M 
med Taavet erkendte, det var vers of 
eie, bkot de tun-ob faa taget det af- 
gtteude Stridh vg hvem tan keimt-H 
ellet give Overllag over W Ochs 
Mit-e M W vat 
enlge om, biet var got-i snatt at fa- 
flete as den SICH-M 

Om Fredagen var der Mode i den 

pftte Kirle, hvor Past. N. S Mel- 
sen holdt lHojmesse-Gud-Iztjeneste o!n 

Formiddagen. Her blev alle ind- 

trcrngende mindet om, hvilte ftcebne- 
soangte Folger det sit for dem, fosn 
agtede Herrenå Kald og Jndbydelfe 
ringe, ja gjorde Vold pan hans 
Sendebud De oirtelige Forhold la- 
det fig udtrylte med det torte. fon- 
diae Ord: »Manae ere taldede, men 

faa ere udvalgte.« Noget, som Ver- 
den dog itte trot: kbi i det store, 
brede Lag tantes der, man tan kom- 
me, naar man findet for godt, og 
ad hoilten som helft Vei, man fnnes. 

Eftet da at have holdt Rast sam- 
ledes vi iaen, og en Del flere var 

kommen til Siede, og oi havde en 

andagtsfuld, oelsianet Eftermiddag, 
kwor Past. J. Pedersen mindede om. 
oi var til Missionsmpde, og tog da 

Anledning til at benlede vor LI- 
mcrrtsomhed vaa et andet Mode, det, 
som holdtes i Erz-sanken lwor Paului 
stulde forfoare sin Sag for det prag- 
tige, mæatige Hof oa Folge, der var 

den læntede Fange overior den mæsH 
tige Herster, om hvem Dtateren doc; 
siger: han var ,,NerooSTræl oa sine 
Lnsters«. Som vaa hint Mode faa 
lod det her, enten der fattes lidt el- 
ler meget i, at du er en Kriftem faa 
bog, bvem du end er, bvor du end 

er, hvad du end er, gælder det o:n, 
du blioer som denne Paulus et Men- 
nefte, der dar sin Sial freist. 

Terefter talte Paftor Damitov pg 
beugte Davids Ord, da han lod 

sporae, om der endnu itte oar nirsgen 
blandt hang Fjender, han tunde faa 
Loo at vise Barmhjerfiaded imod, 
at aore vel imod. Dette henvendtes 
da med indtraenaende Onfordring til 

Forfamlinaen, om der itle var nogen, 
Herren tunde faa Lov at gIre oet 

imod, var der mon ingen? Der var 

mange, det aldrig dliver vel med, 
sorend de asf Hiertets Erfarinn lan 

sige: for mia dar Herren gjort alle 

Tina vel, bam oa ingett enden Dg 
intet andet tunde gsre det. 

Om Aftenen var der Ungdomsi 
mode, boor Damitov beugte den torte· 
men meaet talende Tetst: «Men Fre- 
dens Vej have de ille tendt.« Hvot 
tender man manae Veje uden doa 
at lende Fredens Vef. Da de unge, 
sont doa er Begnndere i Livet, tender 
allerede mange Befe, sorn itte fester 
til Frev. Der er manae sinnt-nah 
snaofede Befe, som kner til alt an- 

det end Frev, og der er igen mange 
andre Befe, forn man efter alminde- 

liat Omdemme itle tan sige noaet 
dadlende om, men til Fred fsrer de 
ilte: de oaa diste Veje oandrende 
tender itle Fredens Vei. 

Paitor Nielsen sluttede med et Ler 
i samme Retnina, og for Mennefter 
var Dagens Gerning da endt. 

Solen sant bag Hei og Dav, 
Den hat lyst og imil’t og gladetz 
Har- du tattet og tilbedet 

Vani, lpis Naade Dagen gav? 
Hat du givet og tilgioet, 
Var dit Dagvcert Strid og Iredt 
Strid mod darn, der dræber Livet, 
Fred med dem, du fcerdes med? 

Lordag Morgen begnndte Mis- 
sionsmpdet i den oeftre Kitte, og 
Paitor J. Wederer talte fra 2. Cor. 
13. Det er ilte saa lige til for et 

Mennette at beiman om andre 
vare feel-sie eller ilte, og in celdte 
man dled paa Hinunelvandrinaen, jo 
vansteligere. indtfaa man, det var at 

fige nogetafgsrende soc andres Bod- 
totnmende. Der var tre Eing, man 

otldeioxundres ,oner, naar man kxm 

W leistet: at man fandt dem der, 
man ttte havdesoentet at linde, at 
smn stnldefsvne mal-, som« man 

bat-de deutet at finde. men meit af 
alt. at man selv var naaet at komme 
der. Det gelber, had Vished has 
dig selv.« 

Msdet fortsattes om Eftetncidda- 
sen og orn Atmen, men ieg var itte 

til Sude 

-Stwdag Morgen blid og stille 
»Don Jokdens Lieds optandt. 
iNaadefolens Stkaaler sptlled’, 
ihvar de faldt, alt Msriet wandt. 

Det dar sasa Bogen, dvorpaa Jud- 
vielseu fandt Seel-. En stoe Stare 
par samlet S- den Anledning, og man-tl 
ge ’udtalte, det oae den htjttdeligftei 
Dag, de nogen Sinde bar oveevceet 

stal jeg ikse prtve at gengioe 
voget ast, hvad der bles« talt; tht der 
dleo saa at ttge talt og fanget i et 
M hele M Mr LIM. An- 

deqen var ankommen M Use-z 
ist-c og doldt Lotto-Mienen Pa- 
thos R. I-- Messen foeetog Judotels 
feshandltngenz med dette og de ewige 

Cetemonier hengit Fomiddagen. 
Og eftet et Ophold var der igen 
Hsjtidelighed med Daab og Alter-- 
gang, efter hviltet Pastor Damstov 
ptckwitede. Om Astenen var der 

Ungdomsmsde baade i sftte og vestre 
Hirte. 

Her ligget saa det nye, Muts-, 
indviede Gut-s Hus paa et hpjt 
Steh, bvotsta det Lan fes i mange 
Mites Afstand. Her et et Gubs Hus 
og Himlens Port. — Hvor mange vil 

nu, medens ogsaa her »Sie-N stal 
fslge Slægters Gang«, fætbes detind 
av, ja, hvotmange as Slægten, sont 
et nu, det blivee vel ikke mange; men 

tet got det Enger. Stebet. Her er et 

»Stib til Redning senkt, mui vil de 

inange itte paa under mels Redninxfien 
for Ljes Vil de mange Im at sige 
itte gaa fortabt i Kirtens EtyggeZ 
W 

James Laue Allen. 
—- 

,,Etrænae Lode« —- anta- 

riieret Ldeticettelie med Jndledninj 
asf J· Christian Von — Knbenbavin 

Sieairied Michaelseng Fotlag —-l 
1SOIJ —- 215 «Zidet. 

Vi anfiede helft at fordiaaa denne 

Bog, der et sendt og til Anmeldelfe, 
Ined Tanshed ca dilde derved be- 
bandie den eftet Fortjeneste. Den 
ieminelia sirndende Jndlednina, der 
onitalet Bogen, som »J. L. Allen-:- 

nvveriie Rai-M staat i striaende 
Modfætning til Bogens- iner end tak- 

veliae Udsine med det blawrede Ttnh 
—- oa den tarveiiae Ldetfætteife, 
sow endda er ,,autoriseret«. Bogen 
derer til de liaataldte Tendens Nci 

veller, da dens Hensiat er at asse 
Provaaanda for »doamelts·5« Kri- 
stendom, det dil siae, tagen almin- 

delia da farvelosReligiesitet, oa det- 

Ved bane Vej for den hedenike Evolni 

sinnt-laer ins-is Smtte for Reiten 
fceriig bestaar i det ,,doamatifie.« 
Men iein betragtet fom faadan et 

den met end tarvelig og fuld as 
Dimbedek. Den kalter sia sein 
»Reian of Lan)'«, bvillet Oversætie- 
ten dar fortludrei til »Sei-Enge 
Lone«, men det var Snnd at sitze, at 

den Udiviilina fom foregaar med- 

Bsdaenå Havedpetson, et i Osvetenåp 
steinmelse enten med Lnckolsvgiens 
ellet andre Lade, den et tvcertimod 

ZPan det befiemteste i Strid med Lo- 
ben. Ellets sindes der flete ypvetli- 
ge Partiet i Bogen, hdsig man date 
ifte hele Tit-en davde den bestemte 
Fslelse ai, at »den er sitvet af en Dog- 
matitet. Effekat Bogen hat bevifi, 
at en Evotutivnkmand tan date cer- 

!ia, et itte bange END-dem fotn drei- 
wer den Gang, ladet den ham for- 
love sia med en ung Kvinde, foin bek- 
der fast ved Bibelens Tro vaa Gud 

da Kkiftus, og Karleghedew mellem 

dier to er saa stark, at Gabrielia 
iite tan taale at veete stili fka den 

Ulige,mvdia-fanddnut David. Unae 
Damer tnnne altfaa uden Fate ind- 
lade Eg ined Evolutionsmasnd soni 
«,partnets for life«· Oa tyvis Ameri- 
ka, soin vel et Meningen, et kenne- 
fenteret i den unge Dame, faa only- 
fes det hetved ein« at det for Frem- 
tiden vil inditcede i Ægiepagt nied 

Hodenstabet i Evolutionens Mede- 
bon, naat den gamle Fadet og Mc- 
det, sont ikte fokstaak bedte end est 

dolde Fast ved Bildele Tw og med 
den holde fast paa Mennesiei som 
Vetdenö Centrum, —- fotleengst ete 

ved Dsden afgangne. 
Sinn Etseinpel paa Bogens Dum- 

kxeldet tun denne Mundfuld: »Einhei- 
ell-«a, naak en Mund elfnet en Kvinde 
as hele sit Hinte, maa han ogsaa tto 
paa End-« Dettii siger hun: »Au, 
Dankt-I — 

J disse faa Okd hat, estet vaeMes 
ning. Bogen taratterisetet sig felv 
iaa stecken at vi kan spare Ulejlighe- 
den ined at fees-ge at gske det beste. 

Seen en Prsve paa Overscettelseni 
Dygtighed tun dene: »Da han sent 
den nieste-Morgen aabnesde Wind-nea- 
sdodidserne, msdte der hain en Frost 
faa leidend-, at han«-vie paa, at 
der intet Atbejde kunde blive as den 
DagX — —- Alligwel lasset man 

lige estm »git han endelig nd i ha- 
ven og gravede Karte-Ia og Stint-i 
faget op of Laterne for hende.« —; 

»Se, det var dog en sanfte waldig- 
Evolution vaa en bidende Frdstdag,« 
fstude man snnei. Dog er dei jo in-· 
set at kegne M at wol-nett Mennes 
sisaandek fta en Urang-Utang. — 

ZUEvolntionIlaeren sial not for Re- 
sten iste viere san helf Ade i Ueede 
W-«Henfyn til Wellemleddene mel- 
keen Alten og Mennestei. Orest-ef- 
teren as J. L. Allens nppekste Viert 

hat veret nöget smittet i femme Ret- 

ning. synes det. Sid· 11 er nemlig 
David Batnebarn as en vis Man-v. 
Men Side 187 et samme Mand ste- 
get til at væte Bevstesadet tilDiavidZ 

Faden Men et Leb fra ellet til 

sspillet, som bekendh ingen Rolle i 
Evoluttonslcttem Og dermed over- 

springek vi dette Leb i den danske 
Literatuks For-gele der ikte i no- 

gea Maasde can siges at vom en Be- 
rigelsr. —g· 

J-» ——. 

Kikketaadsmsde 
afholdes —- om Gud Vil —- den U 
og 27. Juli paa Dana Colleg ·i 
Blait, Nebr- 

Msdet begyndet den 26 Juli KUC 

Fotmiddag 
Alle Henvendelser out .Kirke- »I. 

Missionssaget Im sendet til mis 
for 22 Juli. « 

X L.,Z I h « m, 
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Mksbekernjngen 
fra »Den kot. danske ev.-luth. Kikke«s 8. Aarsmøde i Hut- 

cbinson, Mino-. et nu fækdig og kan fass ior 10 Seht-« 
IS- lndsend Bestilling! M 

D anish luth. Publ. House, Blaik, Nebr. 
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»du-IM« N-. I. Pri- 316.75. 

»Du-Laufs Nr. l er i alle 
Maader en go(1, Iolid og 
billig Symaskjor. Den syer 
burtjgt og ucken stoj. bar 4 

skusser og er as nyeste Kon- 
strukti0n. Der give-i 10 
Aufs Gar-Its pas M;iskj—- 
nen. Eriva Kober vjl bli- ; 
ve fuldt tilfreds med en sma- I- 
dan symnslcine, og skulde 
den jkke were tilfredmnillew 

« 

.- 

de, Lan den tilbagesendcs. 
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IS lulckeg ne(1. 

c »Wind-F s 

..0emäetet:" It. 2 et abso— 
lut den bedste symaskine. 
der fabrikereo, og den Lan 
maale eig med bvilken som 

helst Maslriae til langt bøji 
ere Pris. Den bar tjllige 
den Fordel stem for »Dan- 
skeren« Nt.1, It den kav 

..0smäeten« Nr. 2. N- Us.75. 
is 

LY Trie:srbe"det udføtes —- eftet Koberene Ønske — i Sg 
.. eller Vgl-Im denk- 

.« Vj sknl gerne besvake Alle spøtgsmaal med Hensya til 
« : dir-Ists Mastkiner og give O lysniaget krit. skriv kun til os. 

« 

f 

-«« VJOVOJOIØM « ØOXKAVOVO » si« »Er-»so—-0’sy-0ss--«os:-OU 

H
 F

. 

s iredesti 

« 

; under 
Pengetse 
Eine- 

ug vj vil give vermete orklaring. Beløbet bedes somit 
med liestillingcm 

Til fordnnkkvnte Priser mag Kober-ne betnle Fragt-en til 
sie-re- niermeste Jernbanestntion. Fragte-net 95 cents sur 
hves 500 Mil og bequ ved Modtagelsem 

symaskinen »Danskeren«. 

Ukommeillw 
e i Musimwkiskioame i 

(- 

IILIID Titel-eh sinsch Kaiser Koch Ucce- Mk slids 
Aste. stunk-f Sude Mete. like klommen-ei Wes-eile 
szsetL u ltet,’1’hteed Gutes-, koot sei-met feile-. 

jvss ymuiimp ist-et dunkle-: 12 Nicle.?8 let-, 
Chanc- kyltlt used Obe. stot ok tilde stets-sitz Is- 

jsklc Aste Genafiscektiskst. Mustteket Matthias-dok- 

II edittslledde ok Indes- 

Asm ,.l)ansketen«.z M( Nehmt-. 
G 

Uvenstaaemk vises lllustmtjovetitf de iotskellise Model- T·· 
Xcr us symaskinen ,.Uansketen«. ! 

Denne s)-mcisltine, com fabrikeree specielt lot os as en at ,’ 
de Itotste Fabr-älter i Amerika-» bat i en Række as Am- Staaet ; 

«- sin Provei Hundredet If Lenden-made Hjem. og alle er en- ;.»- 

stemmiße i eine Hüte-klar uns. ist Max-ROH- giver god Tis- i 
else os et li tu god og bedre end Mist-leistet-v bv0r- ! s 

for det for-langes in til den dobbelte Pris. Maskinen bar hoj 
? Atm. Det stie Rom under Armen et 5j19 Ton-met, sit-a det 
: wartete Arbejde Les used Letbes wandten-. Mukinen er s 
z Ihr-M as clekslvelettuaile sitien Mstetialeh list eile work-me ·. 

-«.’or ,sl et t MOJW «t-ias-. 

Eos-. lo atmvlljgt Zeus-äu EINIGE-Drauska eh med E-. 
«7 n et tj Its-te se- ore y 

E Musikwa .- G. gge 
« 

Vi Ywet Risiken-, om en Multiqe blivet Madiget s 
statt-posted pg vi et o 

» villige til itt tilbagebetale ; 

dkkgodtgøre Prakti- lkf, bät-en Kober findet Ma- 
edesp end vi her ftemstitlet 

Tiscizhsning for dem. set waligvis jähe sent-ask broc— : «- 
J for n esse-r Cis-e Mit-leidet us- esomstl tfshpi vi« bo- so 

z merke, et Zeus-TM berwed erst 
« « J J » 

« 

z og sk- kr- aeu met-Mida- og WWW det« 
» pamtidig et oe ev Ue at kais-e ists- FOI III-l sogei. 

»t- virkekisk Zwit- « 

e- 
L 

symmiisen Im uswwwse um« 
, og statemde spoleviutie. « 

fl :l 
H Metl bvek syMeblscketUskfle for 

’Z bedrede stulappsmten Apparates-sie et Wiss-is- j 
« 

«;’ sede til Presseqtan en, at kng belt us det testaaL ; 

»F kolekede og for-gilt eke miea Dele as Messin ellek andet 
: lødt Met-) osvdetlldtl eile scmmenfsjtüuser. bestaa af: J» 


