
Samfnudsbetmgtainger. 
As Jvar Marias Hausen, 

Staplehurft, Nebr. 

Komme dit Rige. Matth.6, 10. 

Xxxl. 

Jubiltenmöqaver. 
Port Samfund vil forsøge at ind- 

samle og betale sin Gæld, faaledes 
besluttede Aarsmødet i Racine. Der 
et jo allerede talt og skrevet en Tel 
om denne Sag; der er vcl ogfaa 
handlet i den. Jeg ansker dem, der 
hat med denne Jndfamling at gøre: 
»Good Speedl« Og maatte jeg give 
dem et velment Rand, da bliver det 
dene: vær ikkc fparsomme med at-» 
komme omkring i Mcnighederne fori at Iægge den Sag frem samtnen medi 
Guds Qrds Fortyndelse Tet» 
,,mundtlige Ord« er saure virksomt. 

Jeg er visI paa, at Sagens Repkas- 
sentant her i Nebraska vil blive hilft 
velkominen, um han kommer um« 

kring for at virke i denne hanc paa- 
hoilende Mission, og det samme vil 
not nære Tilfældct andre Eteder i( den forenede d HKirke 1 

:lI’ en saa tanker jeg paa noget an- 

det. Vi hører og lcrfer ofte om Ju-! 
bilcemn, Sølvbryllup, Guldbryllup 
og andre Festligheder her og der-J 
Gennem Bladene faar oi en ,,Sma·’ 
gebid«, som Norsken siger, af FestenJ 
»Vert) welll« Der er megcn Juni-J 
mer i denne Folgens Werde-m ogJ 
godt er det om der ogfaa kan blive 
nagen Festglcede. 

Men ligesom Kometerne bar deE 
fes ,,.s)ale«, faa but-de disse Feste-r 
ogsaa baue dercs Tilhwim. Mcd Ju- 
bilwet. Sølvbrylhmpct osv. burde 

folge en Jubilwmnsgave til Missios 
nen ellcr til nagen anden god Sag» 
og bvis ikke det ster, da mangler 
der noget. 

Man plejer at give Fødselsdagss 

aave —- een sGent for hvert Aar, 
man hat levet. Ja, mindre kan Her- 
ren da itke have til sin Saa, og dog 
er der not mange, der ilke engana 
aiver ham saa meaet 

Ved Jubilæumer, Sslvbryllupper. 
Guldbryllupper o.l. burde Gud da 
have mindst een Dollar for 
lyvert Aar til sit Riges Sag fra 
den jubilerende 25 Dollars, 50 
Dollars oft-» er det for meget at gi- 
ve som Tal-offer for saa mange 
Aars Naadel Næppe for den, der er 

i Stand til det; alle magter det vel 
ikke »Naar Redebonheden er til 
Stede, da er den oelbehagelig efter, 
hoad den evner, ikke efter, hvad, den 
ikke evner« (2 Kor. 8, 10). Men 
has alle dem, hvor Eonen er, binde- 
Redelmnbeden ogfaa være. Thi Her- 
ren elsker en glad Gioer, og »Her- 
ren har dem behov«, det kan nok fast- 
tes sont Overikrift over Ganerne til( hast-J Rige »Scelger, hvad s eie da 
giver Almissri Gører eder Post-U 
sum ikke wides, en Skat i ·s’.5inilem-,I 
sont ikke flipper un, der hvor ingenj 
Tyv kommer mer, on intet Mel øde«! 
lægaer« (Lnk. 12, 33). Hvilket Man-; 
gelisk Bud! Hvem bar efterfnlgt det?« 
Vi er sinke Slnldnere til Gndl Men; 
hvem der nu vil yde Mnd Taroer 
kan finde en qod Anledning til det« 
ved Festligheder. iom de nasvnte og 
ved andre Leflicfbeden Oq om nogens 
har haft Fest og anilcenm ai en 

eller anden Slaqiss i den 5vundneTid, 
men ikke faaet Offeret bragt, da kan» 
det forspmte jo-indl)entes. Oa iner 
tilbyder der fig en ijaslden Lejliabed« 
i Aar, da Samfnndet indfamler Jn- 
bilcenmsgave Kam med din Rubi- 
lcenmsaave din Zelvbryllnp8-, din» 
Gnldbrnllnpsgave, oq lad den blivei 
føjet ind i Samftcndets. Og fknlde·; 
der være gaaet baade Aar oq TagJ 
siden du holdt Fest, lad det ikke be- 
knmre dia, kom med din Gabe allis 
aevel og tak Gild, som sætter dig i 
Stand til at bringe dit ·Offer. 

W«fji·o"jidäkket 
Mr 

Lucc, Wis. F 
! 

I Den 27. og 28. Juni havde de 

Missionsmsde ude i Milltown Me- 

Inighed, hvor ikke saa faa fra St- 
Peters Menighed i Luck var til Ste- 
de. Medet blev holdt ude i det 
frie i Jst-gen Eriksenö Stadt-. Fel- 
gende Priester var til Siede. C· H. 
Jensen, Waupaca, N. P. Clennnens 
sen fra Byen Luck og Menighedeniis 

Præst C. H. slrogh samt Student 
A. Hausen, som er Religionslærer i 

»St. Peters Menighed. Forsainlingen 
Ivar ikke stor; thi Tiden er vel kost- 
bar for mange, ncrrniest i tinnnclig 
Sense-ende; knen dog hin-de di et 

stent og velsignet Mede. Vi since de 

»tilstedevasrende Priester on Etndent 
Hausen l)jertelig Tak for de tnange 

Hunde Ord onc Synd og Raade, sont 
ibleo udsaaet iblandt os. Vi siger 
lustige Mcuigheden Tat for Beim-J- 
lnina oq anødekonnnenhed 

Sendagen den 1(). Juli havdc vi 
en Scrrdeles huggelig Bonn-fest, sont 
var Afslutningen paa de to Mamm- 
ders Neligionsfkole, sont vi bar haft 
i Sommer. En ftor Zorsamling 
var til Stede ved denne Lejlighed 
baade fra Byen, Milltomn oq Weit 
Danmatk. Vi figer Tal for Be- 
fis-get 

Her hat været noglls Bryllupper 
i den senere Tib. Mr. Peter L. Niels 
sen og Mils Clsriftine Hausen havde 
Bryllup den 23. Juni; de blev viet 
iBrudensSøfters og Immer-T Mar- 
tin Jørqenfens Sjem af Paitor Hel- 
veg. Nielfen bar Faan her ved 
Lack. 

Mr. H. P. Larsen og Missi- Marie 
Johaner havde Vryllnu den LI. 

Juni og blev Viet i our .slirke as 
Pastet- Krogh i Overoasrelse af man- 

ge Vidner. Peter Lucien km kentet 
sinc Forwldres Form. 

Mk. John E Jensen im Mit-s 
Nellle Elausen daode Vmllnp den 
ZU. Juni oq blev viet i West Dan« 
mark Mike af Paitor Heldenf Jolm 
Jenien ecPakthaver i en Nil-wande- 
Forretninq i Lack. M snsker alle 
II ins-ists til Mc l dms Mate- 
Ist-. 

Lake Johanlem zehn Johnsen do 
Indus Jalon. Mk Som. Jema- 
M var her i Intednlng al Peter 
W en Watte Japans-me Begl- 
ktse.ufashisame. Zaum-cui 

W Ast oq Mu- samt 
Ia lille tm nede i St 
U G Hi Waldes-k- 

J 

M 
sM 

W 

ne. De nsd efter Forlydende Uds 
flugtm 

Vi hat en ukendt Tsrke paa disfe 
Egne iAar. Mage dertil har sviftnok 
ikke fundet Sted i de 40 Aar, her 
hat oæret Falk. Høhøsten er paa det 
nærmeste mislykket, og af Smaasæd 
blwer her kun lidet. Majer set 
endnu lovende ud, men den trcenger 
haardt til en god Regu. Det er me- 

get smaat med Græs til Kreaturene, 
særlig for dem, som ikke har Skovs 
,,pasture«. Men det vil blfve endnu 
vanskeligere til Vinter for Former- 
ne at føde deres Kreaturen Men 
oil Herren give os rigelig Regn i 
Sommer, hvad han sifkert vil, der- 
jom det er til Folcets Bedfte, da kan 
vi faa en god Efterslet paa de nye 
siløvermarfen K o r r. 

Council Bluffkh Ja. 

Warmen er streng, og hvad sværre 

er, ui har ingeu Regn faaet af Be- 
tydning for lange Tiber, saa alt er 

saa støvet og tørt. To Ting op- 
dagede jeg bog, fom slet ikke var 

time-, ej heller Dortne, meu derimod 
freue-de; og det var min Pen og 
Mask. Ia jrg uu har faaet Ztøsvet 
tot-rot af, uil jeg prøoe paa at faa 
lidt Banne i Denk Tørre bliver de 
vol nwppe ued at striue denne Artik- 
keL selv om den umatte fynes tøv 
not. 

Efter Aarsinødet haode vi Bei-g 
af Pastor Engholni. Han talte for 
os, i dort Missionshus Mandag 
Akten den 20. Juni ud fra Sal. 
11!I, IT oin, at »He-treu er min 
Tei«. Vi bleu scrrlig inindede om at 
leere af David at faa Herren til vor 

Tel og dort alt. Den røde Traad i 
Prasdikenein var disttc lille Ord 
»du«. Om »du« kunde, som David 
loofynge Herren og kalde hani, din 
,,Hyrde, Klippe, Tilflngt og Kotige, 
og faa satule det altsammen i dette: 
,,.Herren er niin Dei-C Vi vil her be- 
nytte Lejligheden til at sige Pastor 
Engholm Tak for Bei-Setz vi vau 
glade ved at se og here Dem. Man 
Herren frenideles give Dem Naade 
til at forkynde huns Qrd i Aands og 
Krafts Vevisniug· 

Vor nuværende Prceft Past. J. 
P. .L)«eede, har opsagt sin Gerning 
sont Herren-J Tjenesr iblandt os. Ved 
Menighedsniødet den ö. Juli, blev 
vi enige om at kalde Paftor J. Gert- 
sen fra Kenmare, North Dakota. 
Vi venter nied Længfel efter at here, 
oin hau tun komme. 

Grundet paa Varinen er vors 

Søndagsfkoler bleveu lutket for en 

lfort Tid Menigheden overlod det 
Itil Zøndagsfkolelederne i Forening 
nied Leererne at handle i denne Sag- 
scnn de syutess bedst, og disk-se lod 
Bei-neue flenuue. oin de ønskede at 

I faa en Ferie paa nogle faa Søudage 
lTa detie blen nedtaget, bar vi faa 
ftandset. 

Tit den l. Juli haode Meninhei 
den bestenit Udflunr Klokken 2 sank- 
ledes di en ikke faa lille Floh pna 

len snink Plads mellein nogle Bak- 
I ker Nord for Byen Pladfen Var fest- 
lig nyntet med mange Flag baade 

idansse oq amerikanske. 
Vor Zonunerfkolelærer, Student 

Unreuliolt. talte til os unt Ameri 

ikass Frihed on l. Juli-X Wanduqu 

lMix Andre-n sausen kjortalte nonet 
sont Nybygaerlin og Mr. O· Vondo 
sfluttede med at Vende note Tanker 
kmod Tanniark on dets Frilyed un 

iGndss Ords Freiiigang derhjemiue. 
E, Terined var den opbyggelige Tel 
af Festen fortwi, og vi spredteis nd 
oder Feftpladfen Nonle for at iuule 
used Hefteska andre for at benntte 
de i Tagen-S Anledning onna-inne 
Wonnen En Del af de nnne on 

Bot-neue sainledes faa for at ihm 

«,..Qatten af Lenden-C fom vi findt-e 
-det i Tanmark. Tenden var fnldt 
nie-d Avvelfiner, og der var to Prie- 
,niier: ern for den, som flog den fer- 
Ifte Staner ud, on en for den« ioni 

jfloq Tonden ned. De blev henholiiss 
uns nundne af Johannes Mathieien 
«og Andreas Meisen, som doq inen 

new dem til et dedelsb for Baruc- 
ne. Ist-sie Ver-mie, en »Musik«-is 
Sovings Bank. M Herrn Las-sen 
Inden Armut-. en Mo III-wem- 
pin Marie Wen. Bed ei stori 
Methord wisse vi vor Attensmad 
ticlisesned Kasse on »Je- Creatn": 
M di Mit-« Mr at have til- 
Ikant en fern-Felle Dir-. 

Der er i BAUER fleke Gan- 
Tck i den Miit- tid Wem-net 
Ists-r m oc W Rot-mon- 
Issr. Bescheiden-n Zins 
W « M m Stett-: M des 

J
W

 

W 

er jo mange af vore Landömænd 

sbleven fowildede af denne Leere· Jea 
ikunde i denne Forbindelse, have 
ijst til at fortælle, hvad jeg faa i 
vor Avis ,,tl)e Nonpareil« fra den 

»5. Juli. Der fortaltes om nogle 
»Mormoumissionnærer, der var komi? 

Jmen her paa Gennemrejse den 4.i 
Juli. De reiste alle til Fods og var 

ilædt i iorte Kapper, uden at brink 
ge noget Rejsetøj eller Vadsoek med- 

»ganske paa Apostolisk Munde De 
vilde siandse her nogle Dage, da 
Couucil Bluffs har historisk Jnters 
esse for dem. Det var neinlig her- 
Vrigham Young gik over MissouriI 
paa sin Rejse mod det forjættede 
Zion. Hvad der meft fangede min 
Oumærksomhed i denne Artikel var, 
at de 5 Missioneerer var danfke. Eis 
af Mormonismens store Midler til 
at svinde Sjæle er deres fortrinligel Musik og Sang. De blev da ogsaal bedt om at udspre et Nummer vaa1 Programm-et ved Byens 4.Juli Festsp 

Naar vi beder for vore Missionersp 
lad os da itke glemme vor Mormons 

lmission og dem, som siaar i Arbejsj 
det derude, at den Tag dog maatie 
komme, da denne Læres Magt over» 

Dort danske Folk er brndi. ! 
Saa er der denne Sag med at faaz 

300 nye Holdere til »Danskeren«,s 
cller at vi skal tik at betale 2 Dol-» 
lars om Aaret for den. Lad os deg- 
ie, om vi ikke kunde faa flere in-! 
teresferede for vort Bind, thi det er1 
audi, og bliuer altid modtaget med 
Hifæde i de Hiern, livor det kommer. 

Tot er ikke saa meget for de 2x 
Dollars Skyld, jeg kunde ønsle at 
se os naa Maalet de 500, som for 
dette, at vi derigennem vilde naa 

flere af vort Folk og faa dem med 
i vort kirkelige Arbejde. Dei er 

fikkert ikke umulth for es at naa 

dette, da jeg forstaar, at der i dei 
sidfte Aar er blevet, i det mindste- 
20 nye Abonnenter herfra. Men lad 
os saa ogsaa faa vore Penne i. 
Gang, ikke alene Korrespondanser- 
men ogfaa Artikler af andet og godt 
Jndhold 

« 

I Jeg ser i ,,Tansleren« at der er 
inqu Korrespondanfer, oq at Ne- 

sdaktøren ligefom kluger over det. 
. Hvor er J henne, alle J. Pennes 
lførere ellek Skrivere2 Plager Var- 
3men og Tørken2 

Men selv om faa er, længes vi 
dog efter at here fra eder. Der er 

saa mange, der har verret tavse faa 
lcenge Skriv igen og fortcel os lidt 
fra de forskellige Stedetx Det inter- 
esferer altid at bere, hvorledes Ar- 
bejdet gaar for andre. 

Saa til sSlui en lUenlig Hiler 
til alle Skrivere.og Læfere med 
samt Nedaktøren og Medarbejdere, 
eders «Skriver«. 

l 

Nyt Billet-e fra Japaumisstrues 
med MissionæterneWinther og Mel- 
sen med Familie, samt en Gruppe 
yngre og ccldke Japanefere. 

Trykt vaa fint Kanon, Starkelfe 
11X14 Taumel-. Pris 25 Cents. 

Halvdelen af Jndtægten vel Sal- 
get gaat til Missionen. 

Dan. Luth. Publ. Heut-, 
Bleir, Nebr. 

Ny Lommcbibel. 

Det danka Bibelselikabs Udgave 
paa Jndiapapik med ny Oversasttelje 
as det nye Tesmmente, indbunden i 
Tyfkland specielt for os i meget 
blsdt Overfaldsbind. En scerdeles 
elegant og boldbar Bog. 

Pris 8300 

Danish Luth. Publ. House, 
Blajr. Nebr. 

160 ACRES PARM TIL sALG 
Ln cskstrn fin 160 A(-r·,-s Form til Sol-. 

03753 Mit ira Mitmen. IllllisLiusHC’»...Xlims 
50 Akt-tm r cltlist ojx liest-In af Lunclost et 

let It kyä o· der flntles en hol Dole- 
t miser mal-endet;.l(mlnmonntst » Hort 

ul(l ovorlxsrnnclisrlam lmntlsst li esr kjnt 
o- t-k tilli s esn utlsnttsrlast hinn. rot-pas 
enhwkk qunlon er brnjklmrzllrcosquw 
sen » inciliis ist weil et trtelmmlsssumb 
stund-bogen .t plcslm qnslt Vsanin abu- 

kaa Eva-folgen Ins-atra nytx en Lod Bron- 
tsltlrk utsdiskllusct lleLUz lluset » dyn- 
t ss bedau- Soktdlnbtstinler ojz ist l 

Und. Ian BUNTER-Phyqu for s 
Ast- sldksn s heil-te Its alo; kocht-nd 
tat-il Mr Vsnrl samt en liwlc som lsbek 

unt-In Firmen o holder Vsnsl bat-do 
ins-i- oik Roman-In braten li get veci en 

Gut Vesi, R.l-’.l)." on l et smmlimwisk 
tlsols Üvis De kommst nri at se pas 

kanns-n vil Do fintlp cis-n sont lwr amtle- 
Prlmsn est lilot II 500 psm Kunst-im- IRS-ta- 
linmnsillcnan lluslc Ima at vi lwmlcsr alle 
Antisluclzziftpk km- vurts Kund-st- unilisk tltss 
rssss flislmlcl lms un for M Hi- »u- kanns-m 
lismsl ssntxsn (l·- kolissr Laml ·-l ist« iliclc«-. For 
fu«-min- 0plysminsz til-kris- 

TllZsI ANDERSON LAND c0, 
Mjlacs, Mund-satt 

Oltl Dutcls 
claim-ej- 

Wi 11 B e 
Welcome la Every Umn- 

Becauseit keeps the house. 
Rom cellat to stric. in spielt 
and span conditi0n· and sav— 

es the housewifc laben-. 
time-, trouble and expense. 
Just you try it! 

Ists-its- Dich-s 
Mississippi-essen- 
Plsce dister in pin of III-m 

Ists-, Inmile s liulc Uld 
Danks clesnset on clssbscluth 
Mut-'s put llie clesnsek in taten 

Intl mith. pul- ptece, put in Isc- 

oml psn to Miit-. tin-s la elf-n 
Inm- snsl vix-o dy. Lust-· 

qui-Mk ins bysisnicz no caus- 

tlc or todt laut s mp pruni-L 
olei Durch Chr-user will II- 
W Ils- lunlal "lzukm m« Ums 

M put- Iml pun. Paduas Un 
old um tobt-as nd antun-. 

Kvittetisgsblaukettet 

specielt indrettet til Vrug for Me- 
nschedskassererr. Trykt paa sod- 
Papir og heftet i nger pac- Io« 

Stykker. Iris per Bog 20 Ets. por- 
wfrit 

Dan. Luth. Publ. Haufe 
Blatt-, Naht 

Use steht-tu 
Mod Billedet af Stolen i Blait 

steten i Raeine as Samfundm 
sulussus altiammen pas eet 

Kett kat paa sint Kanon. Ir- 
fothelliqo Famr. Brit m DI- 
II Its-mu- 25 cost-. 

St forttoffeliqt Middel til a- 

ockke Interesse for Sammqu 
W. It ndbrede dem er er 

IMII i fis ists- 
Dss LM M M 

Ists-. U. 

IIAMIIMI anhrlnsker Ist-II Pers-so Furms H) potlieltoto bews 
ler Dem henved spare-ni- Hiorfot anlskincer De ilklie Dei-es est-sei 
kökstc Prioritets II) Imilieker »m- Furme l Nord Dakota oc- kaa s Procent? 

Absolut Silckerlied Inmitten-S slerix efter en tr) lct Brochure til 

Not-them lnvestment co» Williston, N. l). 
Ispltsl stoc, M- Oc- DIPT. 

Di. B. FVILSUJL l’i(-.—1i(l·-nt. l.. U« "l()l.l.i««l«8()N. X’i("·,--l’r(-k-isleni. 
,X. U. ANDRER-( lN. Treus-. T. J. l«l(JXX·!S. Sei-F aml Aiujit·)r. 

F 
Ward county, N. Dak» 

ksk Banner Statuts-ei i St. st· n og till«)·l· r ti« is l)· ·l.-t· l.-· iligliui iur ·--lnx· Hinunt« i 
Land til( r bunt-« til Pri—e r im 815 tilsfs spi- lcs tti X illm ir. (-»·itX innl ug Knl mer 

«lt. Skisltsr is« Filum liIsuviJus Kirlusr i Xiisrlnstlvik Kiöls Liiutl li· r i stulct iok ist 
le-jc. Skriviil 

P. si. lolmsoth cui-so- rsm sm« assi-- ngnlte, I. Dak- 

« » usw«-» i-» Williams county sank N- »sic- Und-es 
0 is. in nsldsom 

J. l). Nil-m VIcc-P«t(. Willsskcth I. VIII. sAsq t (Jushicr. 

Subskriberet Kapital SZSOOO Oc. 
X"·-·l Sich-n .«sl isn zslniinsiislikv llunikimsnstIsiIi,: li-rl1.«-n-ll--r xi (ir-ni·l(-I·-n·i««nns-i 
Uillinnh isg uniliksuisinlis ( ·-I«It.·«i«. up k.-l—t(«·i(sr lI.-1iip,—liils-l-illc ils-! i«(-·l ti« liess! 
sitt Linisstx X·l UNSKILR l)l«Jix'l-J.-"s Nivxlxtk 

ciodt Land i det nordvestlige Not-d Dakota. 
X link iur Balg- itlitnurilnspttliixi1 Nord D«il(0t: s iiiltn erk· i Funnl-sn(l til Prismr 
fr- s Isl. s til 825 Isr. .-X· I· spr pszs s l· ttt X illa-mit Stuf Huld ·n««· r L« Miitiiilirlug jmuil 
rullt »ti· l’r-.u.-ri( i Nicrlii cl· n sit pli« milinini lcis Kirlikr ng Jkrulmnh gmlt X mil- 

Fur tut-Uners-: ( Only-nimmt- pkriv xmu liisgvlsk til: 

W. M. Storey Land co. StanleJ-,Montra«leco. , N. D- 

smith Land 83 Loan Company1 
Ross, Monkraille County, N. Dak» 

fis-b.m·ll( ssrgtürn re l1· r minsln ’l( «lit·- -.r «is Iiclni Ilui l .«.«-nnl mil mit Prccrieclletuik 
slzrln i Juni. is. -..l ).Xt i· n im ix m i· ·s :.«.««-sil- tu XsM siinzxts r. 

lltmus »Hm mi- »in -c—«. »L- i s- n- s· mil: in- Htil i««ii«· liks is- »M- 
Xi ·r N- --iil· »in-· r ;Ii ( inti sl lu. «sl lJ -t: itk lk .«l· c- X-—»Liiiti0nug Nieren-r 

iurövfiixt iii · til-H i csrrs thing-sitz its-l i lx'«—-. 
XII-.- Hkrixtilu—.1-;;silis,·l l lui nu«««i·its()1-lv-tiiiu.s.t«r. 

Il. W. LINWSLL Prot. k. l.. GORDIUSle Ists-rar- 

Linwell’s state Bank 
KAY, N. D- 

ZU lste Priokltets Mortgages pas Furme im- salg Hien- 
inkr iisl in iiiisms » Xli i« e-« k- ( month-U Linie-i laan gut-nich at vI re af 
første Klsissxc il·.ur:»r ikke ukmiu ti l’m·«:-nt sur Dem iesiixe Pein-e steiler for 
at usiiaune tiens tnr Z »F J PimsrnL X"i mit-Birn- en aimimieslig Bankiorretning. og 
lijøiicr ug splgixr l..-uni. skriss tii »- -.«kt(«i« »Er-neit- UpiysningeL som med Giskcie 
scsniiiss mni Mutt- th 

S. l.. Gundersosy casliier. 

En Kobmand Siqek: 
rJn 1).-1m(- kum nyliss ind ng sqksslcst 

.l--;: hms hinkt ·s1 «·-1«·h-- tim! 051 (·’s-—)L- St m-« Indu- Yintsslsssti i !".J«! 

Tejlighksck Nu Til »jk-u,s h«u-«- sen til k4-7n:1»-1-’»1··1.:. » ,- iytsi ksä « 

Ishss Hin-« ists vislunilss1-H»--·i-. llvR vansl -!- ksm x·I.1—-s»-. XVI-:- j«»1»« ..« .- 

Jis Hi Ast srllis 11.i’-·«- ·-n. .« kksttlte t«l usw-II-- Vu« (.".1 11 In (’-«."::. i; 
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