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Kroners Stsrrelie at indbetale enten 
stmks med 90 Kr. eller 24 Dollars, 
euer i Lebet af 5 Aar med 20 Kr. 
ellet 5.35 Dollars autlig. 

Hund Stedet angaar, have vi 
msukt paa en Del af Hielm Hede 
mellem Skive, Holstebro og Herning, 
hoc-! der forefindes store Hedestræks 
nimm-, grwnfende op til Flytidersø, 
ei istserordentlig malerilk Veliggens 
MI. 

Illusd Øst begrænies Hielm Hede 
r- e? velopdykket Balkeøporti oms 

ice-m Fly og Vrove og mod Pest af 
nynderis og Stubbergaard So og 
paa den anden Side af Seerne alter 
as di velopdyrkede Battetmrtiet oms 

lrinp SeveL 
Tsen fremtidige Stov poa Hielm 

Hei-( vil derfor faa gode Afiætuings 
fort-old til det omliaaende Voland 

Fra Hielm Liede er der tun en 

Mkl til de neermeste Stationer, Ren- 
Biere oa Vinderup paa Stil-e- 
E:r:ter-Banen, oa endvidere er der 
preist-ern en Bane im Skive til 
Eier-. der utvivliomt vil komme 

Les tnenkes fort-ledig erlwervet 
m 12500 Tdr. Land omkrina og i 
Nasrlseden as Flynderiø. da as dette 
Alt-sc- indtimesks m. tmm Tdt·. Land 
til «.::: Montana der overttmer Fied- 
Elossxsummte-Ue niedenss Reiten og 
du ?i.: ncermeft Ued Ein-n inmkt be- 
lmacnde Areal of met-e eller min- 
dres Eimeret Beilniiended ndlasqges 
til Ew!·uat«eeller. 

For lmer Altie faar Lilltioncereme 
du Andel i Plantaaen. oq enl)ver, 
der tmr tegnet og indbetalt 5 Ak- 
tien er· tilliae betettiget til qratis 
at im- udleveret en Parcel mellem 
Zeig-. og den opvolsende Slov pna 

1 Tks Land-Z Sterrelie til Seereje 
med Vefndgatm. —--— Pr. lO Aktier 
ndjeteres 2 Tdr. Land o. i. v. —- 

Tette Netskmv mcm doq qsres gæls 
des-de inden 30 Aar er forløbne 
eiter Plantoqens Statt, for at have 
Gnldjglsed 

Eiter et soreløbigt Ooerilag vil 
lldqiiteme stille sig innledeås: 

Jisdløb of 1500 Tdr. Land va- 

sentlm Hede a Läsplin pr. Td. Ld., 
dek: xsaicm en Tel Aaermark a 50 
Fir. U. Td. Ld.: 55,l)()0 Kt.; Bim- 
niim ni en Plantørbolig: 10,000 
Kr» tjlinmmen 65,000 Kr.; Til- 
plnntnmq of 1000 Thr. Ld. a 100 

« 

Kr. kit. Td. Ld.: 100,000 Kr·: fra 
demn- Knlturudgift ganr mod Overs 

« 

taaelie ai Fredfkovsforpligtelfe et 
Statestilitud lig 1-»: 33,()00 Kr.: 
Rest Kultukudgifn 67,000 Kr.: ad- 
stjlli.1t, Plantning mellem Særpari 
cellerxxct 8,W() Kr. tilsammen: 75,- 
CWI «!s.s.: ialt Ildgiitz tlwlw W» 
berstet Beløb lege-J tezmet i Aktie- 
ltnpåtcsL 

Ide: de forskellige Vevolsninger 
formemlia sprft vil give væsentligt" 
Udbnkte i 50 o 60 Aars Alderen, vil 
der ogiaa fsrst til den Tid kunnh 
bliee direkte Udbytto til Aktionærers 
ne. 

Vj jndbyder da til Attietegning 
som ovennævnt med Forpligtelfe til 
at veditaa Tegnikigen oa enten ielv 
give Mode eller undekkafte sig Be- 
jlutniymer paa den første General- 
foriamlinq ldek vil blive afholdl 
Onsksdog den 10. August 1910 Kl. 
11 Effeer i Grundtviqs Gus, Stu- 
die smede i siebenhuan hvor Sel- 
ist-betev Love og Arbejdsplan uil 
tmsre n! vedtageH 

Fok de Beleb, der tottnner Hebe- 
ielitnbet i Hasnde inden Generalfors 
samljnaen den 10. August Mill- 
vil der sitkth blive affendt Witte- 
klim. lworefter der eiter General- 
soriamlingen snareft vil blive aii 
sendt Aktiebkeve for Viel-bist 

Tet danlke Hedelelikab tilbyder 
at ndminiftrere Plantaaen gratis, 
til den aiver Udbytte. dog innledes, 
at Aktieselfkabet ielv anfætter oq 
løtmn en Planken 

Viqqo E. Vom-eint 
ereskoctful, Denver, Colorado. 

C. Bech. 
Knmmcrberm Etsqelsholm 

Find Tor Hedeselfkabets Reprtskb. 
Ebr. Baums 

Skovrider, Bitte-hast 
Istxsf W Beispiele Forrcsttmsndn 

Peter Hausen- 
Kkommktsn Denver, Colorado. 

William Hunger-M 
Project-Don Voftom Massachufettk 

H. A. KappeL 
VicekonfuL Valtimore. 

ad. Lüttichau, 
ssoifasaemccsstcn Folfetinasnmnd, 
Bis-kuns, Find. for Hedefclfkabets 

Bestyrelse ) 

s 
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J. Mailand. 
VicekonsuL Kansas City, Kansas. 

Karl Matl)iajen, 
Presiwent af New Jerüsn Terra 

Cotta Commny 
Keyport——New Jorsc1). 

J. Nielsmt. 
Vundtnmaer, Deuueiy Colomda 

Nirls Poulfem 
Heda Jron Worksy Vrooklyn, N. Y. 

-—-—— — --C.k— —- 

Khiresposidancer 
thkofhk Wis. 

Vi lmr haft nalmindelig fint Vejr 
i de sidike fire Uaei: men det Ilæde- 
de vi o-: ned Dei viste siq ogiua i 
godt Hirsches-g gennem Paaiken 
Konfirmation holdiess Palmejøndag 
i den danfke Kirkc « 

i 
.I 

l 

n Epim En- 
gele og 9 paa Dunst Skcertorsdag« 
Affen var der Altergang for de unge 
Bekendere og andre Verm-ZU Ends- 

tjeneste Lnanredag Fol«tniddaq, og 
endelia en ikøn Guöstjeneste Pan- 
ITchq 

— Leoende Blomster pna »in-r- 
rens Alter i vore Kirer lIøjner 
Gndstjenefterne Naar OnigivelserJ 
ne tiltaler Øjet, vil Jndtrykkene un-· 
der Ordets Forkyndelie ogiaa be- 
vares. Kunstige Vlmniter bør ikke 
pryde Oerrens Alter. To nydclige 
Lillin prydede Korpmtiet i Kirien 
Paaskedan. Der fnndtes oafaa en 

Del andre Blonister: men LIlliep 
ne tiltmk sin fasrliq Opmcerkfonided 

— Pastor M. N. Andreaien boidtj 
det bebndede Foredrag ocn sin Reise 
i Tyskland i vor Kirkes Krypt Un 
ae oa annile baode qivet Mode As I 
tenen den Zdie Mai-ts. Han kalte 
Damit og beaejftret om sit Brian 
færliq pcm Wartb11m, i Witletiberg; 
on Worms. Eiter Foredmgest fik vi 
en Ksop Kaffe for m Teiits. Nnss 
Eim- ban forlndt Mira-sammelte i 
Wisconsin for- at dcderkchqe fig i 
Dntlands Pninielnnde Vi siqer Taf 
for denne Mien, men ogiaa forsp 
andre Time-r. vi bar tilbragt sam- 
snen med lmm oq Familie Venner 
i Ofbkofh hilfek 

—- Megen Fortstelie iindes blandt 
Danfkerne bei-. Form-tret kom pluds 
ieligt og vel tidliat. Men i Gaar «- 

Plfteö —- Pnafkedaas Aften — da I 
xn lille Skare af Venner var Ude l 

äos Mr. R. F. Rasmusfen for at l 

iejre lmns Datters Koniirmation, I 

rkm Vi de dejligfte oa klareite Nord· I 

Ins, vi noaen Sinde bar set. »Koldt I 

Istir«, sagde Selskabet. Vi sank se. ! 

--— Nordenvinden er barst Dei » 

Er dens Lny at drei-be Hvad Glæde 
Emr ,,Kotr.« fra N. Dak. i at være» 
lia Nordenvinden2 l 

— »Moti« lmr endnn ikke glemt 
»Skriveren« im C. V. Enfoldig 
var du, kæte Skriver. da dn spurgs 
te· Ofie iindes de meft fkriaende 
Modfætninger i Mennefkeks Liv. 

— «Max« alæder fia til Foraarss 
Solon Mantie Rande-Sohn faa 
Lov til at fkinne klart i vor here 
Kitte, Herrens Navn til Ærc og 
Menneskene til Frel-se. 

! s 

l 

,.Max«. 

Fra Diekfom Alberich Guttat-m 

Or. Redaktsr Andericsm 
Tillad mia aennem dcrcs mode-« 

Blad at ndtalr mia om Landet um- 

kritm Ved Dirksom Alm» Canada. 
Da vi jo as oq til lmrer fm disse 
Eanc iqetitiem ,.Dnnfk(-ren«, toq im 
den Bis-frommem nt reise- oq se for 
mig Mo· Min Søn oq en runde-n 
una Mund vcd Rmm Peter-seit. af- 
rcjfte sammt-n nusd mia herfm 
Brutwan Z. Dot» den t. Mart-z 
over St. Paul se Mimirapolis, gen- 
nem N. Dakota til Calgary i Pro- 
vinfen 9llberta. Dei var m- ikke alt 
fsrftcs Glas-fes Land, vi san pcm 

Vejen dcrop: tue-n det er jo fjwls 
den lanas mcd Bank-nun Vj com 
igennem Stark-ringen der saa ud 
til at være meqet tørt oa ufruqti 
bat-t. Andre Steht-L bvor Landet 
var more flat, bliver der io lavet 
Konnte-r for Overrislikm, men alt 
det vor nu mest beliagende i Sa- 
skatchewan Territoriun1. Eftek at vi 
kom Immer-e veft pna blev Landet 
bedre og syntes men- fruqtbart, stor- 
re on bedre Vygninger, i det bele- 
taget syntes der at være men- Vels 
stand. Vi opboldtz os en Dog i Cal- 
gary, hvor vi paa ,,T«he Dominion 
Land Office« erholdt nogle ,,Plots« 
over det frie Homefteadland, hvor 

W 

der tillige kan erhokdes »Preemp-4; 
tion«. En Mand kan saaledes er- 

holde 320 Aeres imod at betale 3 
Dollars pr· Acre for den ene«Quar- 
ter«. Dette Land er beligaende nord- 
øit for Calqary, oq bnor der for Ti- 
den ardeideszs pna nne Jernbaner. Vi 
reiste dog førit up til den danske 
Koloni ved Dickid11. ioni er lielins 
gende ca. ls Mit fra Jnniefail 
Der er en hel Del gede, ganile dan- 
ite Mcend og Kvinder i en stor Om- 
treds, lwor jeg er overbevist om, at 
enhver Tonika-, ian iætter Pris- 
paa vort Moderlands gode Sceder 
on Stifte, knnde føle sig liiemme 
Og da Landet der er nf udntærket 
Kvalitet med rigelig. Skov for Pyg- 
ningsnmterinle og Vrcendiel for en 

nunerstnelin zreintid tilligemed det 
bedite Tritteuand i Overflod ug en 

itorartet Grassning for nl Zlags 
»Stoek«, fer jeg itte retten-, end at 
det er Pladien for en at beziynde at 
danne iixi et Hielih ifasr um Bed- 
knnnnende er aniliefdriømee Der 
findess ndnnvrtet Markedzfdrlmlde 
ltlonernnientet lmr der i :cwrlieden 
Mrettet Mejeri. iotn drineszs af Re- 
sierinqen iaaledesz», at alt Nettdnds 
innre liliner Eurdelt 2 Gange sont 

Ihn-et niellein Lenerandørerne, lmili 
ke føler siq inenet tatnennneliqe og 
kilfredö nied For-etaqendet. Qg mean 
iexi knslinldt niig der, blen der ai- 
idldt Fntedran af en Mund for at 
mderiøzie Forlioldene on Zteninini 
ien i Territeriet for Onrettelien ui 
.·n Dienerin-XI ,.Vnct«inq Plank« for 
Einn. J Emde anleszs der sont lie- 
Iendt itte :llkk1is. Enineondnetterne 
lr altan lienvist til at fodre nied 
,5nmll grain«. lmiltet nil iisge der 

"annne inni, nt de er i Zland til at 

.n«edncere Fertteklasies Zinn, idrn 
Jil tnnne manle siq i Kvalitet ined 
Ie bedile danite. Oa da ionc bekendt 
Iet danite Flasst er Nr. l naa Ver- 
1eni5niarkedet iølsger det nf sia ielv, 
it der vil blive god Aiicetning gen- 
iein enge-like Forbindelser for en 

nadan Var-e Med Heninn til Oprets 
elfen af Elaateriet iknl knn iiqes, 
it det er Meningen at binde Lede- 
Jandørerne ved Kontrakt i 5 Aar 
il nt lenere et viit Ilntal Euin hvert 
llnr ior at sitt-e Foretkmendetszremi 
«id. Men liaefom ved Meferiet vil 
ier alt Nettondbytte tilfalde Leves 
sandørerne Som man vil ie efter 
must Man-ster, tnn at det er Rege- 
«inqen, sont her er Eier oa ikke Le- 
serandørerne. Men eiter de 5 Aar 
’an det overtaqes ai dem, onc ian 
linke-T Hnis den Zlaaski Institu- 
ioner var oprettet her i Statt-me- 
iilde Trnitene itke bline, lmad de nn 

sr fleillionærssnindlerer Jeq op- 
ioldt niig ved Dickion onttrent 3 
Wer, oq det forekoni min, da jeg 
«eifte derfm, fom iknlde jen forlnde 
iatnle Danntark. Jeq var da oqiaa 
7aa betcenkiotn at erlwerve Inizi et 
Stytke Land der, san jeg i Frem- 
tiden tan iaa Leiliglied til iqen at 
bei-ge »Ehe danifh Meadow«. iom 
det taldes. De liar der paa Pladsen 
Posthusz Stare, Stole oa Kirke 
under vaørfel Der bliver aflwldt 
Mudstieneite lnier Oelliqdag ou Re- 
liqionsundervisninq. 

Naar ieg nu har indiendt disie 
Linier til »Danskeren« til Votum-lie- 
iaa er det, sordi im ntente. at der 
mnlianis knnde viere en Del Lands- 
Inasnd, iom tunde draae Nvtte as 
min Reife, oq for iaadanne, iom 
mater at boicette lia, bvor Landet 
ikke er for dort, vil fcg Mre op- 

nnertsocn paa. nt der endnn kan 
Wie-J giodt Land for fra 8 til 15 
Doll. Llcren cned en Del »an 
prooement« paa. Jeg er ikte nagen 
Laiidagent oa agter itke at blive det, 
rnen feg hakt-rennst at taae Home- 
itead paa den nenne Ptærte lwor 
Brcendiel oa Vygningsmaterialer 
ncesten ikulde veies op med Guld, oa 
lnmr Vand omtrent var unmliq at 
fan, fom var nfarlia for Simdbei 
den: oaicm Homeftead knn fans end- 
nn, men det er langt nde oq meaet 
Skov paa, iaa efter min Menina 
er det bedre at Lebe en tmproved 
Form, hvor der lan tfenes til Li- 
vets Ophold med det samme. Da 
lad mig, for ieq ilntter, iiae, at 
deres Havre veiede 40 oa Byg 52 
lb. pr. Btcfb., oa Kartofler vokser 
itke bedre noqet Steds"., oa de hie-m- 
løaes ikke of Bug8. Hxiveiager aror 
til en Stsrrelte, iom er ukendt i Sta- 
terne. Kltmaforboldene er nf de bed- 
ste. Tette Land minder i det hele ta- 
aet otn Danmart merk-. end noaen 
anden Plads. ieg bar iet. Oa at der 
er nagen, fom draaer Ntitte af, det 

kunde fes alleVegnc da alle Hoteller 
L 

III-. 

- 
og Logihufe i Byen var overfyldti 
og Togene fuldpakket. En Mund talte 

jeg med i Moose Jam, sont ankoml 
med sine Ejendele i en »Car«. Hans 
fortalte mig. at da de afrejste fraI 
Ontario, Um- der ikke mindre end sil 

Einigmntuoqno i dct smsunc Tog.0 
lMin Eøn oa Mr. Peterfen tog Landl 
ca. Inn Mil nordøst for CalgaryJ 
Omuestead og Preemtion. Tot tog 
dem 3 Dage, før de fandt dette, og J 
det er endda ikke af det bedste, da 
det er lidt fandet, men ellers jævnt 
kullende og bar Prærie. Jeg skal 
nu flutte min Bereining med en hier- 
tolia Taf til de kaer Landsmænd i 
Dickfon Uolonien for al udvisst Gæsts 
frihed under mit Odhold bos dem, 
og det er mit Ønfke at den maa tri- 
ves og not-sc i Velstand og Anfeelse. 
Tilligc Taf til Bladets Redaktør og 
Personule for Optagelse af denneAri 
tikeL Med Agtelfe 

LL Jesperseu, 
Brodin Z. D. 

—- ...—-q.-——-«— —- 

Noglc nye Bøgct 
for Sondagsffolcu. 

Solbstn i ct Zoltigt Land. As 
Mai-n N. TnctT Pan Dunst ved 
A. Si. Skildricmer nf indiske 
Børn Den handler snart om lyks 
keliqe Solskingbørm simrt om 

« 

dem, der nmntte Mike at de an- 

dria var iødte. blandt dem man- 

ge ai Barneckgteikabernes ulykkes 
lige Oste. 108 Sider, smukt ind- 
bunden. og med Billeder. Pris- 
10 Cents. 

Btevc til niine Beru, fra dct hel- 
ligc Land. As Henry A. Hausen 
Med mange Jlluftrationer. Jud- 
bunden i iarvetrykt Papbind 
Prisz 10 Gent-T Den er ledsaget 
af et Forord of Pronst Joh. Vibes 
Peter-sen. »Acn«bus Stiststidende« 
skriver1 »Denne Bog kan man 

sauste den oideft inulige Udbre- 
delse, da den er et ypperligt Hjæls 
pemiddel til Fortlaring af mangt 
ou meget ·j de bibelike Formel- 
linger«· 

Drei-ge og Drcnge. Stildringer fra 
Missionömarken Oversat af Ka- 
ren Nceder. Det er en Bog om 

Drenge af forskellige Racek, Had- 
farver og Spros. Den fortæller 
om Indien-J og Arabiens brune 
Drenge, om Afrikas sorte og Ki- 
nasz gute Drenge, og om Tren- 
gene iblandt Amerikas Jndianers 
stammer. Men førft og frem- 
meit ikaslner den imellem de to 
store Hooedqrupper: Menge, der 
er Kriftnr. oa Drenqe, der ikke 
ei· Kristne Og den minder ow- 

at Grænseikellet imellem disse to 

Mknpper ftrcekker sig igennem hele 

Verden — saavel hvor de Multi- 
verede som hvor de kultiverede 
Folkestammer bot-. 
Bogen er paa 156 Sider, imutt 
indb. og rigt illustreret. Pris 60 
Cents. 

Herregaardsfolt En ny Bog af Kir- 
stine War-mark Den indeholder 
en Samling af fein frisfke og les , 
vende forialte Smaatræk of Li- 
vet paaLandet, ifær som det leves i 
de lave Stuer under IEsytternes 
Sttaatag. 48 Sider med Bil- 
leder. J faroetrykt Onrslag. Pris 
20 Cents. 

For Medatbeidctc i Bitnekirkm 
Fortællinger ou Srnaaftykker til 
Søndagsikolens Tekstrække 1 — 

Advent til Pinse. Ved P. Bloms 
bem, Rejseiekretasr for Vorne- 
qudkstjenesten 79 Sidetn Pris 
25 Cent8. 

Dauifh Lutheran Publifhing Haust, « 

Bleir. Nebr. 

Jstaels Sange l—ll- 

J alt 330 Sange. 

Dis-se to fortrinlige Sang Sam- 
lingcr med Musik og under-last 
Trift, hvoraf allerede 6 Oplag er 

trykt, faas nu indbunden samtnen i 

net og solidt grsnt Shirtingsbind 
med Guldtryk for den mcget beskeds 
ne Pris af 85 Cents. Er særdeles 
vel skikket til flerftemmig Sana. 
Bruges allerede af manqo af vore I 

Jungfer — 

Danifh Luth. Publ. Haufe, 
quiy Rest-. 
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Landet i 

Den Danslce Kolotu 
Alberta, Canada. 

er anbefalet af den for. d. ev.-lutl). Kirkes Landkomite 
eiter en grundig personlig Undersøgelse. 

Det referverede Areal omfatter ca. 17,000 Arke-s 

hooraf omtrent Halvdelen kan overrisles. Af hele Aren- 
let er nu omtrent Halvdelen folgt til Landsmænd, of 
hoilke en Del allerede er deroppe, og andre er paa 
Reife dertil. 

C. P. Jernbaneselskab giver fri Byggegrund til 
Kirke, og Selskabets Generalugent hat« lovet at bekoste 
Opførelsen af en Kirte, san snart sorn man har Brug 
for den« 

Man er allercde i Færd ined at anlægge en Jeru- 
bane, som vil gaa lige igennecn den danske Koloni. Den 
ventes fnldført endnn i Sonn-ter. En By vil blive an- 

lagt i selve stolonjen 

Jordbnnden bestaar af fort Muld nied Lernnderlaki 
Godt Vnnd findecs i 40 til ·;5 Fods Dybde. 

Landet er færlig egnet for ,,31nall grain«. Af Vin- 
terlmede bar mun avlig san højt som 67 Bu. pr. Acke, 
Inedeng 35 til -10 Bu. betragtes fom en ret almindes 
lig Oøft Fornarshvede giver fra 25 til 40 Vit. Per 
Acke- Hanre fra 75 til 125 Bu., qu fra 40 til W Bu» 
Hør fra 15 til 30 Vu., og af Kartofler lmr inan anlet 
indtil 600 Bu. per Acre under Overrislinq. Alfalfa 
trives godt under Jrrigatiom ligeledez alle Zlags 
anefaqcsr. De rette Vetingelfer forefindeg til at skaffe 
det ftørit innlige lldbnttc nd of Jorden 

Priscn er Simon per Acri- for ,,i1«rignted« Land on 
81800 per Acre for Lain, der ika knn Rinde-Z Be- 

tnlingsoiltaarcne er lette. Knn en Ticndedel betales 
Fiontant, og Reiten i 9 Terminen 

En Form fnn nltsna køliesks for dcs imnine Benge, 
soin mnn ellers niaa betale i Rente. 

Beskrioclivr nf Londet samt nærmcre Oplysning 
lendesis Frit pcm Forlangende. 

Ell( IWW REM EsTATE 00 
Etk Horn, Iowa. 

Stor Ekskursion l. og S. Tirsdag i Maancdcn. 

825.00 for ,,Routul Trip«. 
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,,Hvad der staat bagvcd«. 

Form-Hing af M. E. (V. Lund). 

J hjemlige Kredfcn hour man Listen cflcr Aftcn ljar Glædc as 

at huile fig ud i cuisartet Betst-ab, vil nmn kuune liva denne Bkm 
højt. Man vil more siq unser mmcn aodmodiq Stumm work- 

spændl paa, lwordau du nmnge Furujflinger blincsr løft, undrc fig 
over, hour xwdt Forfatterrn lmr set fiq um i swrc But-r og stumm-- 
de Ema-, hour kærliqt lmn følgcr en sattiq Drei-q, og mmr nam- 

f.1ut lJan antager sig est sum-et Ojertu Fimh Amme skihbrudike okI 

reddede Folk bølgcr hid ou did «ka man www-cis dog ift«c. 

thi geuncm del alt ans-sei og spare-Es idelig den 1111der«f1(ldu Følelfu 
Gud e r ba g v (- d. Nnar Stilcn undcrtjdcn umkreis, kommst der 

pludselig et Zmil fm et lnst ch csllcr e Zut- fm et prøucn medli 

dende Menneske, faa læser man mod lldbytte den Dogge-lim- Vog nd. 

Birken-d- 
Theodor Møller. 

240 Sider. Pris i Omilag 60 Cents3, indbnnden PUNI. 
Danika Luth. Publ. Haus« 

Plain-, Nebr. 
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spoc icl t, "l’ilbu(l! 
Vetl Køb at hole Rustlageret at« 

Lathers Reformatokislce skkifter 
Ser vi us i stund til ut Sælgc dcnnc vwrtlifultlc Bo 
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