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Sydflesvis. — Jldelsrand i Svavi , 

fed. Ester et foreløbigt Sinn erl 
ved en ftor Jldebrand i Svavsted. 
voldt en Skade paa 200,000 Mark. 

Bhen havde ikke mindre end fires 
Sparekasser og Bankinstitutter. Jkke 
des mindre havde en af Jndbyggerss 
ne en ftørre Lengesuin liggende i 

Huset efter gammelVane Ligeledes 
havde en Arbejdesmand ikke foriik- . 
ret. Dei er ncesten kun gamle Bygs 
ninger, der er nedbrændt ! 

Senere: Den ftore Jldebrand i: 
Svavsted har, som der nn iiieddeleö,s 
voldt en Skade, der anslaas til hens 
ved 300,000 Mark. Under Branden 
slaebte ifølge ,,Flensborg Aviss en- 
Kone et Stab ud af det brændendej 
Hus over paa den anden Side af« 
Vejen; men da det ogfaa her begynds 
te at brænde, bragtes Skabet videre 
Til sidst brændte det alligeveL og" 
Jndholdet, der hooedsagelig bestod 
af Sølvs og Nikkelpenge blev jene- 
re bogftaoelig talt skovlede samtnen 
i Spande 

For alle Tilfældesis Zkyld skal 
iflg. en gaminel Bonderegel en Tre-« 
diedel af Formuen iindes i rede 

Penge i Hufet, en Tredicdel Være 

anvendt til Jorden Paa detteStands ( 
punkt synes ogsaa nogle af de brand- l 
lidte at have staaet Tagen efteri 
Branden fandt man neinlig paa eet 
Sted 700 Mark, og der fortiasttes 
med at afssge Brandstederne l 

16 Familien bestaande af W. 

Personen er husvilde GenopføreH 
sen af de nedbrændie Hase skal itraks· 
paabegyndes. l 

! 
i Linn-un Frei Landbrugets Om- 

raadr. Landmændene har i den fe- 
nere Tid haft meget travlt med; 
Hsbjergningem som i Aar er gaaetl 
for sig under færlig heldige Betinsi 
gelser. da der i indeværende Maa-· 
ned ikke er falden en Traube Regu. 
her paa Egnen Tørken anretter nn. 

betydelig Skude pas de høiniggendek 
Marien hvor Græsset er svedent,l 
og Sommer-kommt bliver meget kort.? 

Engene hat derimod haft Fordelj 
af Parmen, og de tegner til at give; 
et helt udmærket Udbytte, baade med) 
Hensyn til Hsets Mængde og Besj 
staffenhed Ogsaa Agerhøet har gi- 
vet en god Heft, bedre end i de fid- z 
ste Aaringer. Paa Vandingsengene 
ved Kongeaaen har man allerede 
begyndt med Staaninaen i denne 

Uge (22. Juni): de vil i Aar give 
rigelig Afgrsde 

Roerne bar ikke kunnet taale den W
-
 

sedvatende Tate; de er mange Ste- 
der endnu nieset smaa og langsam-« 
me i Væksten. Arbejdet paa Roemari 
Ferne shar været forbundet med stor- 
re Vanskeligheder end sædoanlig; 
for det nieste er man nu færdig med 
den førfte Hakning og Udtynding. 
Guleroerne staar udmærket. 

Vinterkornet er ikke saa langt fom 
i Fjor, dog vil Kornudbyttet time- 
ligviss blive bedre; ogfaa Hvedemaks 
kerne, der førft i Foraaret ikke var 

særdeles lovende, har forandret 
deres Udfeende. Sommerkornet vil 
scerlig paa de højtliggende Sand- 
marker blive meget kort, da det alle- 
rede er ved at stride. 

Græsset, der i Aar hat været go«dt 
i Vækst, er stærkt i Aftagende paa 
Grund af Tstkem dog kan Regnen- 
hvis den kommer fnart, atter sætth 
Furt paa det. ; 

Tørkeperioden er den længste, 
der kan mindes her paa Egnen i 
mange Aar· 

Toftluud. —- Sjlvbtyllup. Smei 
demefter Andreas Vind og Huftru 
i Gaansager, der. i mange Aar hat 
boet i Toftlund, fejrede i Gaar de- 
kes Sølvbryllup. den 19. Juni. 

— Landbrnget. Med Viergniw 
gen af Kløverhøet gaar det rask fra 
Haanden i denne Tid her paa Tofts 

»lund-Egnen, skrives der den 20. Ju- 
Y;ni. lldbyttet er godt, og det bliver 

iudmærket bjerget. 
i ziornet staat endnu godt paa de 

gode Jorder; derimod føles Tørken 
nu paa mere lette og sandede Mar- 
ker. Hois Regnen ikke fnart kom- 
men blioer det mange Siedet en 

daarlig Høfi. Græsset svinder for 
hver Dag, og Grwsmarkerne har i 
de fidste Tage faaet et daarligt Ud- 
seende. 

Egeu Soga. —- Jotdcfærd. Lug-- 
dag den 15. Juni jordedes paa Egert« 
Kirkegaard afdsde Hans Finnemand 
fra Guderup. Hcm blev 85 Aar og 
var indtil de sidste Aar, da Kræfs 
terne svandt bott, en tro og flittig 
Arbejdsmand Finnemand havde 
tjent ved 10. sBajaillon og deltaget 
i Krigen 1848—-50. Han var med 
i Slagene ved Slesvig, thed My- 
sunde og DybbsL Det Land, han en- 

gang havde kæmpet for, blev hatt 
ogfaa ved at ncere en vorm Kærligs 
hed til, som er gar-et i Arv til hans 
Eiter-fliegt skrivek »Dybbslposten«. 

Gram. —- Laadbknget. Give-klit-F 
sten er nu (20. Juni) i fuld Gang 
her paa Egnen, og den stærke Tørke 
fremmer Biergningen meaet Uds 
byttet er gennemgaaende godt, baas 
de hoad Finantitet og Kvalitet an- 

gaar. Under de nuværende Vejrfors 
hold vil Klsverhsften i det væfentligs 
fte tilendebringes i indeværende Uge. 
Ligeledes tegner de store Engdrag 
oed Gjels- oa Gram-Au til at give 
et godt Udbytte, da der der er 

Fugtigbed not-. Slætten i Engene 
plejer at paabegyndes, naar Klavier- 
høsten er endt. 

Der kan des værre ikke fes saa 
lyst med Hensyn til Kot-net som 
med Henfyn til Høet Den fidsteTids 
Tørke har stærkt udtørret Jokdbuns 
den. Rugen, som hat dræet for læns 

gere Tid siden, sættek kun meget 
fparsomt sterne, og det samme vil 
sikkert gælde det lille Kvantum Ode- 
de, fom dyrkes paa Egnen. 

Sommer-kommt begynder mange 
Steder ftækkt at gulne, og da Strids 
tringspekioden er nær foreftaaende. 
trænger det haardt til Regu. 

Rodfrugterne staat det heller ikke 
godt til med. Menge hat i Foraaret 
maatte faa dem om, da de paa 
Grund af fotfkellige uheldige Spi- 
ringsviltaar kom for daarligt op. 

Udtyndingen af disse er endnu langt- 
fta tilendebtagt, og det ttr sigesJ 
at det er mange Aar, fiden Rod- 
ftugterne her paa Sauen hat merkt 
las sent paa Veje sum l Aar. 

Det set altsaa langtfra lyst nd- 
fok Lande her omkring, oq 

et i Stamm vil nu osfaa Banne bli- 
be gode. 

Med thjergningen er Land- 
manden godt fremme. En Del hat 
allerede Kløverhøet inde, enkelte ogs 
saa en Del Enghtt Dei HI, der er 

kommet ind, er bragt i Lade. 

Heller-ad. —- Hjnfetyvr. Da Fol- 
kene fra Kran her fokleden Mor- 
gen kam ud i Gaarden, opdagede de, 
at hele Jndhegningen for Hinsene 
var i Norden, og Hønsene og Kal· 
kunerne var foriagede og skrcetnte 
Ved den herværende Kirke fandt man 

senere en forsvunden Kalkunhane 
liggende halvdsd og forreven. 

Om tre Landstrygere, sont senere 
blev arresteret i Rødekm skulde have 
aflagt Bei-get i Hinsegaardem ved 
man endnu ikke; men man hat dem 
mistcenkt derfor. 

Flensbotg. —- slrybfkytten og 
Skovfogdeu. Om den Tildragelfe, 
der forleden Nat fandt Zted i Bom- 
merlnnd, hvor en Opvarter Arthur 
Franz her fra Byen blev skudt ned 
af Skdvfoged Fries, har »Zlensbor.z 

»Avis« fra Bov Sogn Inodtaget fol- 

;gende: 
» 

Franz var Forpagter as Guardejs 

Her Boj Thomsensz sagt paa Krage- 
jlnnd Mark; men han vooede fig» 
L sonnne Tider over paa et andet sagt- 
»omraade· Skoofogdcn hat været paa! 

JLur efter ham i over et halvt Amt! 
Matten til zredogs traf han Opvarsj 
Hieren og befalede ham et Par Gan-l 
yge at nedlcegge sit Jantgevær, hvilii 
kket Krybfkytten ikke gjorde. Da den- 
ne saa stod ag fingercde ved Gen-krei- 
som om han vilde jkyde, affyrede 
Zkovfogden sin Bei-se pan hont. Ton 
saarede bragtes foreløbig til Fant- 
hns Station, hvorfra han seneke føri 
tes til Flensborg. 

Ratten til Lørdag den 18. Juni 
afgik Onvnrter Arthur Franz, der 

var indlagt paa den herværendeTia 
konisfeftiftelse, ned Dsden som Fol- 
1ge af sit Saat Han var hele Tiden 
ved fnld Veisidfched og der bleo 

Fredag fornd. optaget For- 
hsk over ham. Hans Forældre ind- 
traf Fredags Aften fta Vik. Te 
vaagede hos ham om Ratten, ind- 
til Dsden indttaadte benved Kl· »l. 

Han fkal have forsitret dem, at ban 
ikke har jaget paa Statens Omraade, 
men tun med Bissen hcenqt over 

Skulderen vilde gaa over det for at 

afkorte Hjetnvejen 
L 

T 
Teuder. — Te gamle Engmtls 

let-o Tage syneizs at Unsre talte J 
Lebet af 30 Aar er der ifl. »Best- 
slesznigz Tidende« forsmmdet fra 
Tender Bysks umiddclbare ngivels 
Her mindft 15 Cngmøller samt to 
Kommt-allen Den fidste Sigm-Ile- 
den i Zainevad, bliver nedbmdt i 
disse Tage (25. Juni). Dermed mi· 
fter efterhaanden Egnen en af fine 
Ejendommeligheder. 

Efter Mejborg jkal den asldfte 
hollandjke Vindmølle have været i 

»Ganz; i Alkersum paa For allerede 

ji 1714. Ten naeste var den i Ulle· 

jbsl Ved NibIL som byggedes 1802 
Dybbøl Melle byggedes formentlig 
paa satnme Tit-. Derimod var der i 

gamle Tage en Mængde Bahn-aller 
i Marsken, hvor det flade Terrwn 
ikke tillod Bank-merkt Diese But- 
meller, som Landet var osksriaaet 
med i Afstande paa en halv Mit og 
mindre, gav tillige med de manae 
Engmsller Landet et ejendommelig 
malerisk Prwg. Tette er nu forbi. 
Kornmellerne kan ikte beina. og 
Engmsllerne maa rømme Marien 
for de mode-me Motoket i smzxge 
graa og laoe Tkæskur. 

Rusted Sess. Bund i Kot-p- 
Zorleden nedbrændte Enken Han- 
fens Gaard i Komp. Aarfagen til 
Jlden fom laade Gast-den i Affe, 
weites« almindellg at have vom-: en 
Gnist fra Taget paa Magelbanem 
som gaar forbi lö-—20 Meter fra 
Garn-dem Jlden fotplantede fis 
med en faadan HukMQ at Tag-L 
M W ti Mai-tue eer 

Sie-M Kr. Wen es Karls-- 

Stets-L Oder-knien tic W 
Der opstaar stadtg Bansteitgheder 
ved sden genaptettede Forbtndelse 
mellem Beobovedet oq Rim-. Dam- 
peken sidder jcevnlig fast paa Vaderi 
ne, og i flere Tage har den slet ikke 
tunnet opnaa Forbindelse med Bro- 
hovedet. 

Mototvsguen sit i Geistern Fors 
leden kom en tung Motorvogn i 

fuld Furt fra Hjemfted ad Marsc- 
vejen til Brohovedet. Vognstyreren 
nma imzdlertid ikke have kendt de» 
scerlige Forhold5 thi da han havde 
passeret Diget, ftyrtede Ksretøjet 
ned i en dyb Gast og heldigt var 

det, at Vognen ikke kom videre; thi 
ellers var den sikkert not havnet i 

Auen, og det er et Spergsmaab om 

Passagererne da vilde have kunnet 
reddes. 

Te slap altsaa med Skrcekken; 
men der maatte tiltaldes en Tel Ar- 
bejdsfolk for at faa den tunge Vogn 
op paa Vejen igen. Heu paa Nat- 
ten kom de rejfende tilbage fra den 
uheldige Køretur. Te syntes imidi 
lertid at være i godt Damm-; thi de 

fang, saa det rungede qennem Byens 
Waden Ferst kam en Fiedervogm 
der var forspasndt med to Hefte bog- 
efter Akkotoroogneth sum saaledes 
blen trnkket ind til Byen. 

Dann-. Dsd af et Singtilfælde.— 
Aftæqtsmand .Mad-Z Zchmidt, der 
for nogle Aar siden var Eier af et 
lille Landbolsfted i Tornnm Stoy, 
ramtes for nogle Tage siden, da han 
fnslede lidt uden for sit Has, af et 

Hierteslag Den straks tilkaldte Læs 
ge tnnde kun fastslaa, at Dis-den var 

indtmadt. Schmidt opnaaede en Al- 
der af 85 Aar og Imvde vasret rast 
indtil det fidste 

! Venyt den bedfte Ova. 
l 

Intet er nicre unndoirrlig i Hass- 
»l)olduingen end Olie til Kogning, 
Banne og Velysiiitig. Ztandard 
Oil Co. har giort mere end nogen 
anden til at bringe Prisen paa Olie 
inden for enhverss chkfevidde De 
tilbyder nu i deres »New Verfection 
Oil Cook Stove« et moderne Mid- 
del til Bespakeise as Tid, Akbejde’ 
og Penge. Denne Ovn fjerner Süd- 
Ubehageligl)ed, Ilkenhed og Bat-me- 

;soin ikke kan undgaas ved at bruge 
en Flulovn 

Tenne Oon ryger og lugter ikke. 
Den tændes og slukkes i et Øjeblik. 
Man kan koge et helt Maaltid eller 
en eneste Ret nced lige Lethed Al 
Zlid med at bære Kul og hugge 
Brænde undgaass. 

Den Omftændighed, at det store 
»Ztandard Oil Eoinpagny« fabri- 
kerer denne Oon, er Karanti for, at 

ingen bedre findes. Dette Selfkab 
ucnter ikie stor Profit paa dets 
Dom-. Tets Opgave er at produce- 
re og sælge Olie. Tekfok er det i 
Sellkabets Interesse at fabrikere den 
bedfte Ovn, som Penge kan tilvejes 
bringe, og at scelge den faa billigt 
sont mnligt. 

Det henftilles til Læferen at for- 
uiisie fig om denne Genfiands Forde- I 

le, og den vil befindes at være en 

overordentlig Forbedring over den 
gammeldags Wehe-gelng sodede og 
ildelugtende Knlomi. Desiiden vil 
den spare Dem en betydelig Sinn 
Penge 

Eu Afhssdcing 
On- deu lnthetste Kirkei 

Rufst-nis- 
Ek Titel-u tiI m net tiae soc-i 

pag 78 Sidet af Past. H. C. Ist-; 
mes, Eva-est, Kansas, netop til-koan 
men paa Forfattekens Foklag bot 
Danish Luth. Publ. Haufe, Blair. 
Mk. 

Bogen, som «er optrvkt eftet en 

fortsat Artikel i »Luthetqneken« for 
1904, indeholdet en interessant II 
dygtig Stillst-ins of Kissen- syst 
Im es Bruq of consian no 

Zahejlighetltilrafhængiglwl j 
b Tiefs- stnbvkr i(1-tn»r(11igc Fkilliisnsp (·«-.» ·- 
leokd Dakota-. Luntl til kinmligss PsHosr isg F 
Ima Indi- Yilsmmz nun-sur Iwmlks l«(««— us 

utlnint Linn-L tin-us main kun ist«-In- dist sie-il- 

Ste Im Glistil SI- ksr. Arke-. Isltx Den-— Izu-» I 
Hei-re csg hast beli- l·(ll-»v"k-e. « l 

Fur Opt) skting skrinzs Ism- I««nz;·s1·-knl 

W. A. Pein-, Amt-tose, N. c. 

Føkste Klasses Farmland. ; 
Vi tin-Hier for Sols udmzulstet Lan-l i 

Its-sit n- Isssstehtwssh Cis-unh- 
VI »Um-r kunJoskisI1(-rb«-(l,-itel««ncl, im 5104 s 

k. Äcns m- til licht-n- Princr. ssg pgm must-! ! 
ils-mie- Vilknårtil ( trluslims Rettltsnx sksis ; 

sttaks eitcr nærttusres Only-mager 
f. A. net-ou, s 

Lust-irr Hirn-l Stint list-Ihn 
Post-I- st. dot- « 

l lett fis-laut i Ich-spalten s 
Yi hat- fnt SwlgssvrcsTu «in(1 R .- tri-- nf n 

Järtlzltxlcljuni. soc-il l--ruml--rlis:x tm Al) His« 
-.«-:n«. ·,«1.!« ": « «· 

uslo on Tun- 
tt d s, X stlsl ka blsl kll 

« ange« Furt-usw hnr Ustnlt (!««n-- I«I l 
med for-te Ah- mdez skriv Ums-- til 

« 

f. w. neu-, l 
s 

Vikt· Pkrks. ijsckt N;II"l Kunk- 
IIIIÅIQ H- Ia 

Ics Jll- IOIV DAKOTA j: 
Yuk sknsriulstt tsk sitlg Hi uslmxtrbws 

Finsnjzunl i Xurcl Hals-um -i--rljgj Il! s-»--f 
at den los-könne« DIJH Leu Luni-« mi-« n ; 

fukkusndltsk Land «- hisr Akkossnssrswssruh i 
« 

Clk Fut. sinkt-r »L- (.«m«s«1-i. Lan-l inurksr 

oQIVanl (’nuntie-r Im til-·- ug sichs-tu Z 
"j litt-n list-l(«-lc-« sit-ist« Furt-»- -;«n«-«1 hist 

« 

Dom i cis-Halm sknv ji«-I sing-»kl- nl 
« 

THE LYON LAND ä LUAN CO» l 
Iowvshux N. ou. I 

I 

I- nstit-II IMW pg Ums HI- 
TAC II« UILI PAAUDCUOT 

UIAID LINE 
ITAILIIU IIOO 

Alle Morde- als-For 
OUII IMITIICI Ost 

n s m w. 51 Im. 

M nj m- www-en 
W Meissnqu 

III-. Ist-use but-Isid- 
l Ists-. j 

c 

Ritters-sen 

til statements-en 
Ist kvitterdh Nr. W ........................................... im. 12 

Omaba, Neer chr. Johnfon ............... .................. w 

Tilsammen Was-s 

Tit Judicium-sämmka 
Ist kvitteket for, Nr. 27 ....................................... 8195 96 

Tushing, Wis.: den danste Mgh. ................................. am 
Lucc. Witz Vor Ir’s Mgh .. .. .......................... 2.I0 

Tilfammen WITH 
Tit Japan-nimmst 

Ist kvmeret for. Nr. 27 .............................. 5845117 

Summa Witwen danste Mah. ........ 7.40 
Lucr, Witz Vor sts ng ............................... Mo 

Til en Kitkei Japan; 
Owatonna, Nin-u Dssek ved Konstrmation i d. d. ev.-luth. Mgh.... Ums 
Fand-da Tal : Hans Nabel-sen st F. Schlottmann Zö: Amt-s Bon- 

nickfen 32.50: John Haufen, Lunis Smitlk A. H. Jenfem Mrd Tho- 
mas Jakobfen, Ehr. Terkelserh P. V. Thristenfem Ole Noli-m 
Saat-ich chriflianien og en nneevnt hver ssx Rudolf Jakobsen, J· 
N. Luni-« L. hausen, Jens seinem P- Becken Chr. Lorenhem J. P. 
Lind, R. J. Jesperfen, Hans chriftianfen, B. Thristiansem en 

unkennt, Anna Ehristianfem J. C. Erikiem Thomas haufen, Peter 
Las-fern M. P. Petekiem John H. haufen. en unævnt ho. Il: Hans 
Bonnickien SMOJ Christi-te Andeksem H. P. Petersen Martin 
Mortenien hver 50c: Peter Halst. Anna Andekien hver 25c ........ 50.00 

Toulter Ja: Nazareth Mghd va. ................. 10.oo 
Tun-nd Mich: May Haufen, Sine Petetsen hver sl .............. 2.oo 

Tilsammen. W 
tu Leretlsm 

Fsr Ivitteket fac, Nr 27 ........................................ slstzso 
Qmaha, Nebr» Bello Hing Warten Stibolt ssx Emma Mark, Ma- 

mie Dagedora, Martin hqll hver II ............................ 6·00 

Edmorr. Mich MU. H. P· Jenfen. Vor FA Mgh .............. ·60 
Tilfammen ... Miso 

Plain Nein-» s. Juli 1910. s Manns Berl, 
Indien-r to- ·T sonn. I. etc-unh. stritt II.' 

Til Kredsmissionem 
Illinois-Krebs 

For kvitteret for, se Nr. l7, ..................................... 11041 

Greenville, Mich.: cverftnd fra Missionsknsdet i St. Vauii Mgh. og 
Annekser slöx Jenz P. Larer 83 ............................ 18.00 

Webstek Greise-, Mo ; Overstud fka Missionsmsdet i Bethania Mgh 
88.45 Sindagiskolens Ko llekt 87.91; Hedningemisfioniforem M: 
Mrs· S. Laumann we ....................................... WBO 

Tiliarnmen TZTY 
Paa Kredieni Iegne htertelig Tak. Chr. Lankidsem 

Die-laus- Jll. 

Iowa Kred- 

Jsr kvitteket for se Nr 19, ................................... 81189378 

Sioux Tity, Jus cverskud af Osser ved Missionsmsde ........... Zo. 00 

Gnyville, S· Das-: ved Missio nsmsde ........................... 2010 
Kimballtom Ja» Mah. ......................................... 30.0 
Ell Dorn, Ja» Mgh 25.w 

Tiliatnmen lIISJ 
Med Tat modtaget. Jeni Hause-h Vox ds, coulter. Ja- 

Jawa sechs satierek 

Israels Sus- I—ll. ! 
Jalt 380 Sange. ! 

Disfe to forttiulige Sang Saus 
linqer med Musik og undeelast 
Tekst, hvotaf all-rede 6 Oplaq et 

trykt, faas nu indlmndeq samtnen i 
net og solidt qrtnt Shittinssbind 

med Guldtwk for den meet W 
ne Iris If 85 Zenit-. St JM 
vel Iiktet til stetsin Saus 
Bruqu alletede of We of vat- 

Sqngkor. — 

Basis Ists stil. posit- 
Vlair. Rest. 

Augustan Synoden. 
J Anledning af ovennævnte Samfunds 50 Aar-I- Jubilæum er 

der udkommen et starre illustreret Festskkist baade paa Svensk og 

paa Engelss, som giver Overiigt over Synodens Tilblivelse og Ue- 

vikling paa de forskellige Omkaader gemtem de 50 Aar. 

J den engelske Udgeve, som foreligger behandles folgende Em- 
ner af fokskellige Forfattere: 

Swedteh Luther-en Pioheek Mission-neu A lsrlek llietoky of the 

August-ans Zweck chukch Pollty ok the August-me syhodz The Mis- 

sioneky Ehtekprisee of the August-sue syaodz The klducutjouel Institu- 

tions et the Auch-man synocjx The Publishiug lutefests of the August- 
’ea3 synedz The Language Questlom The Unten of the Augusteaa sy- 
nod with the General Conhellz The slgnjticanee us the Augustane syhocl 
to the swetiish Luther-me in America- 

Skriftet er at betrogte som et historisk Tokument of hsj Rang 
inden for den lutherfke Kirke i Amerika. Bogen er paa 267 Side- 
med talkige Jllustrationer og smukt drohenden Prier er 81.50. 

Dana Koloni ’ 

»Alberta, Canada. 
Zikan Ist-des inqu- issnsrsxs th, at on us de JJLiuduIy l))urpaa Ii 

scrlger Land 1 a n l n n i u n ,, T a n u« er nng llolcmlmgcr betiui 

get af Ahn-Ihm J 11 .«1 sc n If n l. in a v J ll II h « t -.1 l i n .»1 Tistte 
bukdc vtkke tilstmskktsligt Vcstst Wo Tor Bill-K H Zuzcn 

.T(1;Iu" .’l« JHCUN Cl Um ’!-·«’; IYT Jt TM .« U .". Un r d .1 :’: ff 
sdnlnnr 

JCU --1« net nett-u Tidtsn at nur uns-« sspmi n-; deka Landst, me- 

dens Roten staat paa Matten 

Te 
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