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..glansker·sn«, 
« Wagentlig Nyhedds og Oplyss 

singöblad for det danste Folk 
i Amerika, 

udgivtt as 

DMISH LUTIL PUBL. UOUSE. 
Blatt, Nebe. 

·dsnstmn« ubgaak hvek Tideag og Ftedag 
Ptis pe. Uakgang 

O It sprenedt States 81.50, Udlaadet 0200 
Bladet bete-M i Fokstud. 

ststillittg. Betaling, Udkesfetotandting og 
Indet angaaende Blut-et adtesseteg: 

DANISH .l«l-"1’l-l. PUBL. UOL’8E, 
Blatt. Nest. 

Itduktstt A. M. Indem-m 
III Bidkag til «Dansteceu«s Jnvholti: 

Iissndlmgey Komspondatttet es senkte-« 

. saht-et An, bedes adeesfetets 
A. M Andersen, Blatt, Nebr- 

Ivteced st the Post Osice st Blatt-. Nat-» 

Is second Use matt-et- 

Atlvettisjns Rates wide know-I apsm 

Optimum-:- 

,,Danskerett« 
Zion sendt ttl Substribentet, indtil udtkyt 

Iclts cpfigetie modtages at Udgioerne, og at 

Isld er bemit. i Lockenssietmnelse mev de 

Formel-e Statut Postlooe. 

Nuat Leseme dem-endet ftg til FOU. ver 

untern i Blut-et, enten for at tpbe hos dem 

osn for at sag Lptysning om det avettekede, 
Its-I de nltid mutet-, at de saa Amme-fe- 
Iintet i dette Bind. Det vil Icete ttl gen- 

Isis Nym. 
M- 

Jngett Farei den Rctning. 
,,Vi.-b:k:m:en er rctfndiszgjort ers 

alle fine Bern« (Luc. «. tx33j. 
Ved at lckfe P Z. Vi- 

,,Tanfteren« Nr. T« tom jeg :«tl at 

tcknke vaa bitte Ord. Nin Luther- 
bcm — Den ftal jeg ikke txle oktr. 

Men er Ost Ilketokisrne, fom Her er 

mean da, efter kwad jesg Lan bebt-m- 

rne, et hele Den indre IJliEfion i Tars- 
matk Metodigme, og jeg oil bist sitze: 
Lad os sotn Gut-s Folk bebe Herren 
om, at Livet, fom Herren stænkere os 

i Dauben, maa ved Trer komme til 
at finde, som Jesus felv stach det dik- 

Lad det saa blive kaldt Metodiime. 
Jeg mener ikke, at vi er udenfor Far- 
i vott Samfund, men jeg ttor flie, 
ten ligger meft i bette. »Hde jeg 
ftget eder, det siger jeg alle, vaaaer!« 

Albert Lea,7 Sept. 1905 

P. E la u f e n. 

ww- 

Nogle chcekfninger til 
P. S. Vigs SpøkgsmaaL 
Pastor P. Z. Vigs Artikel i »Dan- 

sieren'« Nr. TO et siktert af incnqe SIC- 
ven læst med Interesse sg — Forbsw 
selfr. Men der er da gedr, at ke: 

bog sindes eet lyst Hohn-, Der kan men- 

ke paa noget, fom andre ikke bat tcentt 

paa for. Thi i Aargmødetg U D t a I- 

else, som Pastor Big tillcder ssg zt 
talde en Vedtægt, og i heilken hcn 
pjner en betæntelig metodiftifk Ten- 

dens, er der bog vist nceppe nogct 
andet Samfundsmedlem Der hat set 
ncget farligt. 

Da jeg læfte A«arsberetningen, syn- 
tes jeg, det var en skøn Ubtalelse, og 
nu, efter at have set Den anført sog 
tritiferet, fynes den mig endnu sit-n- 
nere. Selo cm jeg lceser den igennern 
med not saa dyb Eftertante, lan jeg; 
itke faa samme Facit som Past. Vig. 

Mætkelig not, men Paftor Vig var 

jp da med iii AucåmødeL sg mai 

altsaa have vætet med til at udtale 

sin Glæde over det, han nu findet 
meto«distifk. Med mindre ban da pro- 
tefterede, hvad Aarsberetningen intet 
ncevner um« 

) OIU Tkkt feg misforstaar Artiklen, 
da er han saa omtrent Werber-ist omI 
—- paa Grundlag af Aarsmødets Ub- 
talelse ——, at Samfundet er i Færd 
med at blive metodistisi. 

J hvett Fald hat han sendk 
Spskgsmaalet ud i »Dansteren« og 
sinder det ,,et betimeligt Spsrgs-( 
maa1«. s 

Jeg andres virielig over, at en 

Mand, der hat veret med til at nd- 
danne en sipt Del af Samfundets 
Priester, tun-de sende et saadant 
Spitgsmaal af Sied. 

At Pastrr Vig er gennem-lutherst, 
det et der nceppe nogens, der tvivler 
sm. Selt- ,,Den notsste Synode« gi- 

— ver ham Rittering for Lutherdom. 
Os man tax-de jo da fotudsætte, at 

hätt hat anders-iß sine Elevet i Guds 
Otdvg den Ist-Gust- Læte, og nu 

sub-« de, ich-le Samfundet, pag oen 
«- IM W is fmittet af Mete- 
« 

W «-- aet M et Urteiig mensc- 

M 
W II TM Luther-am ikie 

kin- va-.vp Des-wim- 
sbes darfst at bkim 

s Ei Cis-Justi- tsikt IX M 

L- J 

Der et vist Ette saa stot Fate for, hvor 
Guts Bøtn famles til Den Elags 
Moder, at de tetoaet glemmet Hot- 
meåsegudstjenestetne og de hellige Sa- 
ltamenter. 

J det hele taget findet ieg Pastct 
Vigs.?lttitel nonet abnarmal, fætlig« 
Summenligningen mellem Aatsmn- 
dets Utstalelse og saa Det, han faat 
Metodisten til at sitze r« hvett Fald 
kutde han have tunnet saa Metodisten 
til at tale Tanst Tet vilde maaste 
kave lndt mindre tigtigt, men der fin- 
tes fo da agsaa danste Metodistet, o 

tet dansle Eptog et Da stltett itle saa 
fattigt, uden at Metodisten let lunde 
have udttytt sig vaa Dunst 

Otum, Nebr» Z. Sept. 1905. 

H. J. Hansen. 

Tak. 

Naat jeg set den nide, heil-ge Elek- 
te med Gras, Blnmstet og Vandløb.( 
saa siget jeg til min Gub: »An bei-! 

lige Natur og Iliennestenes Ennd Ins-J 
set saa uentelia Taatlig immen«;« 
ket, som passet bebst i bin nndigeJ 

HHaoe, et Bat-net sIm bavvet ca 

Jsptinaer omktin·a. 
Naat jeg set Det Wenige wischt- 

mige Land, som sttasttet sia in langs, 
Lijet naat, saa set Zeg i Rand-In Vit- 

net, sorn b: tret sit v a Der heilige 
Tag-Ye: itte Damen sotn ted -ltina;, 
sctstaat alting, men Batnet, stm et 

Barth Da Iris Hsette sog Einbelag 
nogen Maade ftemmet ttetens med 

vor trete Fresser-T 
NejZ IJZennesteneå Eynd og Den 

tejlige Natur passet itte samtnen, Der 

hat jeg attet ca attet sagt til mig 
selv; men vil vi tjene den Hette Jesus 
og gaa ftetn i Helliggøtelse, faa tan 
rote Hjettet oasaa komme til at liane 
den velplejede Matt. hvcst ilte alftens 
Uttudt faat Loo at btedesz men mit- 

tig See-d cg Blomstet vatset. 
Herre! dan mit Hjette, at det maa 

ligne dit stote Mestetvært, ,,Natuten« 
— ten, ftssn og sand; ja, ftem srt 
alt: fand « 

Hvad passet vsel daatligete sammeni 
end at vandre i Stov en ellet paa den 

smutte Stette og stge en Lsgn elle:« 
udtale en Ed. —-— 

Saa tom jeg Da bjem igen til ntt 
—- taste Canada, —- ja, hvatfot itteZ 

det, hvot man hat sinc, der et tcett. 
enten det heddet Canada ellet U. »- 

Saa hat jeg da eriatet, at man tan 
blive glad vev noget saa ptosaist los-: 
en Soo Line Cat. Da jeg faa den 

staa paa Tepoten fætdig for mig, blen! 
jeg saa glad, at jeg syntes, jeg tunde 
vmfavne den; men den var jo stot rg 
tolv for Kætlighed 4 

l Tat saa, Vennet, fot Vagetet med» 
koldt Bank-, hsoot jeg sit det. Bist-: 
telen vil godt hviste til mig: Er du ers-. 

af Herrens smaat saa Herren stals 
belsnne dem, som givet dig et Baget 
toldt Band, —- jo jeg et af de smaa. 
men ogfaa en tigtig lille en, sont saa 
tidt ikte kan gste andet end ligge ved 

Itelsetens Bryft og gtaede og fottælle, 
at jeg hat findt mig. 

Tat saa, tæte Venney enten det« 
nu var toldt Band ellet et tctligt 
Otd ellet anbet, J tatte mig. Jeg 
"lJaabet, at jeg Resten af mine Dage- 
faat Lov at blive ved min Gttzhr. 
Naat jeg faa sendet 5 Born ud il 
Werden, maatte det da ogsaa stæntes 
dem set Beget toldt Band i Jefu 
Navnt PetteaGundefen. 
W 

»Danfk luthetfk stirkebladC 

Vev Iamfunbets Aarsmsde i Cis-» 
dar Falls blev Der udtalt angaaences 
Udbrebelsen af »De Unges Blab«, ot; 
Ungdomsforeningerne bebst kund-e ta- 

ge sig af det ved at holde et Parti 
paa famme Monde, fom Sendagsskm 
lerne holder «Bstnebladet«. 

Jeg vilde saa sige, at den samme 
FFremgangsmaade tildels tunde mac- 

ste med godt Resultat benyttes ver- 

Udbredelfen af »Daan luthetst Kitte- 
blad'«. Jeg vil da berved henstille 
Tanken til note Kvindefotentnger E 

Samfundet og bebe dem om at tage 
sig lidt as Udbredelsen af dette Platz 
dort Samfundsorgam 

J Aarsberetntngen for 1905 sindez 
folgende Vedtcegt angaaende vott 
Samfundg Blatm ,,J Betragtntng 
af den state Betydntng vote Blade 
hat for Gudg thes Uvbeedelse blandt 
vott Falk, opfordret Aarsth 
Samfundet og dets Benner ttl at Ive 
d iheeedtgt Arbejde for dtsses endnu 
videte Ubbredelle«. Det et t henhokd 

kenne Paragtaf, at jeg stemtomi 

«—1 

met med en Henvendelse angaaende 
»Danst lutherst Kitteblav«. 

»Danst luthersl Kirleblad« er det 

cfficielle Blad, hvori Den foren. Kir- 
tes Kasserek og Kredsmissionens 

HKasferere tvitterer for Bidrag til 

Samfundets Missioner. Deti ind- 

tyttes ogfaa frit alle Belendtgsrelser 
»ein Moden cg der-for er Det af stor 
Betndning, at Bladet bliver udbredt 
Glaubt vokt Kirtefolt, fom derigen- 
nem tan faa Oplysninger angaaende 
Jndtægter tilde fokftellige Sam- 
fundåtasfer og fna Besied om, hvot 

,og bvornaar der holdes Kredsmsder, 
Missionsmpder o. l. samt meget an- 

ket of ftot Betndning for Den for. 
Ksrtes Medlemmet. 

Jeg vil da herved gerne bebe vore 

Kvtndeforeninger t Samfundet om 

at vcere med til at udbrede »Danst 
Iutherft Kirteblad« lcetlig blandt Den 
feren. Kirtes winden Her er en 

gcd Samfundssag at arbejde for. — 

Hvem vil være med? 

Maafte Kvindeforeninger tunde 

holde nogle faa Blade at uddele til 
fertige, som gerne vitde lcese det, —- 

illet innre famle nogle leonnenten 
Det ftal glæde es at beste fra Kvisn 

deforeningerne km de vil være web 

til at lofte i Flot, fa: ,Tanst lutkzerst 
KTrteban tan blive ubbredt blandt 
bele vxkrt Kittefolt. 

Fti PrøwsEtsemplaret of Bladtt 
cil blive tilsendt til Ubdeling til Ze, 
fcsm mulisgvis vil holde Weder 

Stkid til os angaaende den Sag- 
Ærbødinst 

Tanifh Luth. Publ. Heule, 
Paul Peterson, Bestyrer. 

Den tme Koloui Taucvillk, 
Williams Co» N. Tat 

J Lttkwer t-« »J. .: den florste Tel 
Landes i ALer CO» N. T» nnlig 

r sank-net for ..Ee!1!in;", nedfctte 
! Tantere sit i ist«-erbeten :f 

ctenn »He Ja fenere tu et Itørre An- 
tJL Istbe not-nd brfat Es« Orntrinsg i 

ILJTJ Us. Lu. en. be e.e; Ilnth itie 
let It nnIioe III-J er set sittex:, It 

« ers In ever qufinke Tom tmr 
tnd In n:! ejer kel ant teke 

-y.1 rrne be 
» 

Br.-·.1nin.;er fcr Menneftek en Kreatu- 
:er. Te stifte Land-:- :naen:1 sur W) 
"31cre"5, nonte bar Itzt-, og entelteå 

Farme er en:-nu storre Tet tan freies-, 
St Hoftudbnttet i De R Ast-, DE bsr 

set ber, bar Vætet jaesnt godt Es 

Mk r ait en Hagelftcrm Ober en Te: Of 

(F«r1nen, oq et endet Aar Var der nopct 
tort: men Der beste-des bog non-It. 

Esaa vidt jeg er Lenkt sc ten be 
komme Der, rnnz ret Itzt-, at ver-e 

Linksxnændå øtcnrngifte Eti lli no. be: 
er z:.::s. J tirtelå; Henseenre ten De: 

:ked:«e!e5, It pag entelte Etedet bar 

Herrens Isacdemidker ftadisgt vierct 

frech-et oq vaa andre Zteter bar 
txt vceret noqet 5jcelbnere. For neu 

Isasrende er her Ei Dunste eV.-lutk). Me- 
nigbeder, som tilbører »Den form-de 
danfte ev.:lutk:. Kirte i Amt-USE b«: 
er 6 dansie ev.:luth Ritter ca non!n 
Prwditeplzdser »Den dsnfte ev. Jst-I 
Hirte« hat egfaa Virtfombed tm 
risse Egnr. 

Loenstaaende osl nndertegnede be- 
tjitmk for egen ng h» Hei-I- Betst-»h- 
wende. 

Peter Meisen, Jenå Nietfen, 
LU: Simonfen, Hean F. Hausen, 

P. Damftov, Julius Kamp, 
Peter Kamp, Larz Haufen, 

Erit Mortenfen, Chr. Hammanb, 
Jens J. Motten. 

Da det et fordelagtigt for beka- 
ende Landsmcend at tunne faa et Hiein 
paa 160 Ackes eftek Homesteadsloven 
for ca. 814, saa hat vi tcentt, It 

flete Landsmænd omtring i »Den 
fotenede dankte ev.-luth. Ritte« on 
ellets i Landet meget tunde Insie et 

thggeligt, godt og vcetdssuldt Hjem 
paa samme lette Bettngelser. Dersor 
hat en Del, der personlig snster at 

tage Land, og andre i Landsmænds 
Interesse sprget for, at der et tote- 
taget et Par Underspgelfer for at fe, 
hvor der sindes Regeringsland i site- 
re Omfang, saa et stsrre Antal cf 
Landzmænd kunde samtn, tage Laut-J 
Vo til-samtnen og befotdte htnandens 
timeltge og aqndeltge Weisen-. 

Det endelige Resultat of disie 
Undetsigelser er hakt-eh Der sin- 
des et betydeltg stpet Stylle uvptaget 
Regetingttand i den veftte Del as 
Umonst To» N. Das-, sont eftee un- 

dertegxieties Vedmmetse et as femme 
smkttet og seltsgenhed, sotn Landet 

as Lands-stand t Ward Ep» 991 
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hat sum-me Udseende fom Landet her, 
før tet blev bebten 

Saa lcrnge Markbrandene gaar 
over en Egn nackten hvett Aar, hat 
den et tørt Udseende. De Hemde-, 
Harre- og Humor-ten vi saa narmest 
ked det uopckagne Land, hat-de det 

samme frodige Udseende, som Mat- 
kerne med samme Scedariu i Ward 
Co» der grcenser til Williams Co. 
Tet fortaltes os, at der var Kul i 

Nærheden af Landen Landet et be- 

Iiggende mellem 30——50 Mil fra By- 
en Willefton, hvot »The erat Nor- 
thern« Jeknbane lobe-r til. Det fol- 
mentes, at en Jeenbane fnatt vilde 
giennemstckre Landen hvillet vi bog 
ingen Garanti tan give for. 

Der sindes ikke meget uoptaget Re- 
geringsland ker i Landet mete. Lan- 
kset i Nærheden af cg omkring det 
omtalte et rptaget i en næsten atm- 

Iig km Tib. Om ille Landsmænd 
benntter Lejligheden endnu i dette 
Eiter-Un vkl de Vanfkelig have Anlei- 

nin,1 til at Essenntte deres for Ameri- 
in Vedkommende enestaaenke Ret, at 

sag 160 Acres gebt Land for en Pris 
af ZU a 16 paa dette Stets. 

Ti! Zlut sial det bentcktkes, at vi, 
Its-: bar foretaget diåfe Underspgelset, 
innen perfonlig Interesse hat i en 

Krtoni. Vi bar beugt vor Hoinefteab3- 
tek Da san itke tage Land der. Vi 
soretog Underføqexsem valsgt vertil as 
cridre Jg efter den Interesse, vi hat 
f::, at Landsmænk san faa et Hirten 
Deo-r Vi hunder, bei vil vcere fonds-lags- 
«E-.:: at bo bog-be aandeligt og time- 

lfnn Enbver foar nu few bessemme 

feg vcelge og bete Ansvar i denne 

qu for sit Valg og Hanbling· Vi 
orertaler innen cg better itte Aus-var 
fcr nogen· 

Paftke H. Ha n f e n. 

Nenn-»an, N. Dak. 

J e n s T i x e n, 

Bsx 6, Flarton, N. Dak. 

Eiter at ovenftaaende er fttevct, 
txt pet onitalte Land ncrret belegt af 
Jl Landincknd tillige ined Jens-» 
Tit-In on undertcnnedr. Lti fandt 
fedrbcldene i Fug-: sterenestemmelsei 
gis-ed odenitaaende, bvillet vil nærmeie 

Leim-free Versen at de il Landiøgerr 
sue its-g Land der og anter fenere i; 
isiteraatet nt qaa nd for at ovføre’ 
:::indre Hufe, link-d Honrestendtooen 
istdrer. 

IIIer di tither et Blit nd over 

Zorboldene, Tom de nu er, her i Ken- 
mare Eettlernent, Sande aandelige og 
tinielige, fast tan DE itte andet end 
onle at lisgnende niaatte blioe tildelt 

Jan-ge of note Landsmann og at d- 

mnatte blive Genitand for den femme 
-.ller liqnende tin Vessinnelie, baute 
timeliss op- cancelia, fein bar daste- 

Tilfcklret bei-. cq Der er aldeleg inan 
Grund til, at ket itte ftulre lade sit 
Inte, Im Folt vil bestem-ne sig U 
lage Rilke-beben mens- den gives. Te« 
tinselisge Viitjar er ket, cg de minde- 

tsge ital heller ilte mannle. om vi vil 

sage dem. Te, iom allerede hat tax-et 
Land drucke, er of Kreder her silret 
iittelig Betjeninn af Krediens Pra-- 
stet, indtil de bliver i Stand til It 
lolde oa holde Præii felv. Vi th 
zllerete givet Siedet Navnet »J: a n k- 

cs i l le«, ,,Tanslerneå Bn«. 
Tet er allekede ncevnt i isrfte Styl- 

ie, at det ingen verionlig Interesse er 

E at grunde dette Seitlementx tun 
Landåmænds baade timelige og aqu- 

Delige Velfætd hab-es for Zie. Sau 
ital det ogfaa nævnes her. Dei er 

begvndt og vil blive fortsat i indeklig 
Bpn til Herren, om han vil lade det 

lyltes til Gans Navns Æte og til 
cott Folts timelige og aandelige Bel. 

For at gsre det leitete for dem, iom 
Eeitemmet sig til at gaa pp i Estetack 
cet at bese Fokholdene, saa hat di 
ordnet det sauledes, at man tan hea- 
vende sig til Mr. Jens Dixen, Box S- 
Flaxton, N. Dat» iotn et villig til 
at give natmere Oplysning om For- 
holdene. Tillige da Jeknbanetne den 
fsrfte og tredie Titsdag i hvet Maa- 
ned giver Nedfcttelse til Lands-gere, 
er Jens Dier villig til at·fslge med, 
hvem der pnfter at gaa detud, T o r s- 

dag den 22. September fra 
Wsilleston, N. Bat-, og tgen 
Totsdag den ö. Oktoberfta 
Willen-un 

Planen er tagt paa den Munde, at 
det multggstes for Folt fta Mellemi 
ftateene at naa herap paa Btllet ttl 
nedsat Ptts —- altlaa alle Land-Mem 
sont gaar over Minneapott3« gast frei 
Mitknecht-cis Titsdag den 19. 
September og s. Oktober om 

Ast-even KI· 830 pas »Th- Greci 
Werth-sen Notlway«. De tan da me 

,i Willeston, N. Dai» Onsdag Affen 
iKl. 9.45,hvorfta de gaat ub pr.Vogn. 

Alle bedeö under-rette Jens Dixen 
om detes Komme; can moder dem saa 
i Willeston. 

Jeg hat tcknkt senere at give en 

Ilille Bestrivelfe af vet føtste Tut til« 
JDanevillq men Tiden tillader mig det; 
»ikte nu. 

Hiertelig Hiler til alle med Ønstr 
sm, at det, som er begnndt i Herrens 
Nahm maa fortsættes til hans Navns 
Ære og vort Folt til Gavn og Bel- 
signelse. 

T Ebers forbundne 
N. C. A a b e r g, 

! Kenmare, N. Dak- 

F ,,xlanskeren« ( I 
til Fahrt, Moder, Brod-k, Sism- Ven, 

s 
Ventnde ellu Olcgtninge i Tun-nat 

e 
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Almanakker 1905. 
Vi hat nogle faa Almanatter for 

i Aar, som vi vil scklge til 15c. SM- 
ket, saa lange Oplaget vater. 

Ældre Aatgange scelgess for 10c. 

Stykfet, saa længe habes. 
Det et jo interessant at kuve en 

rigtig danst Almanak med Dunste For- 
tckllingcr. 

Køsb dem for de Historier, som er 

i dem. 

Ftimasrier modtages sur Beta- 
ling. 

Danish Publisbing Hause, 
Blain Nein-. 

FabriciusDvanmarkshistoria 
En sint illustreret Danmarkshistorie for Fall-er- 

En ny l’(1gm·e. gcnnemset sf RtsktorV. A· Block I 08 
ll Dei imlhundcn i out meget solicit nxx emnkt Biud med 
Heu-, llundrede lllustmtionek, ypperligt steif-»te- Bogens 
Smrrelscs esr lcx71x2 og 21,4 Tomme tyk. link-holder umkrevt 
1000 sidcsty trykt mikd latinske Typen pau tint Papir. En 

Fcpktælling us Dnnmarks lknlks skxtshnes gen-wen Tislssn km 
den mldstc Tjd til visre Unge. inclbefattcndc Christian lX’ 

Roger-ing. Furt-In i det megt ihn-»Motive spkog af Dan- 
mnrks but-tx- Furfattcsre og Ilisturieskrivcre. 

Bogen sag-s i 

Ihn-Hi but-h. Publ. llmwy Blum Nein-. 
Pris i elegant og stærkt Bind S4.oo. 
NE. Frist-u I)-t:1sl(-1111e: liug hur fur Hei-et i Omslsg 

WILL indbundcn 8.«-’U. 

IOOOPOOOOWOONNOOOORMOENN »Ist-»Ist- ·.-- --» THAT keck-; »Z· 
L. F-« -- l) T, ., i ;- 
23 » ; ( m mst z « Z- 

Q -«. Eftc kalcsk flscl sk- «s »I- 
Af Thomas a KempjsI » .-.nt .·-. 

Pkagmdgove. L-vetiatp«7: L ciksk Z 
ved Pay-tot H. Ums-bee- Iscso Z Fotiattexens Leonedgbeshukne isq .·, 

Tegningek as Hoffmann i ::(.«xr. Z 
von tsarolåield, von Fuhr Mut 
andre skentmgenve Ez: Irren-. 

kenne steke Aathnndude s. sie 

sog kannes med Blum-Ins » sie 

grimmens Bank-ring« om -t Uste 

Bett-eng mest ndbxedte Vo« cui-sc 

eftet Vibetem og ingcn ch !.!s:cc 

sont den Los over et sum-; wiss 

Batns snmodige og glnde tu sor 

Guds Ohnng 8284 Stdn : sure-» 

Vmgtbind Pris D! IJ ». z Dimislt Luth- Pnl)l. ll0nse, 
g Isluin Xclm 
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