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Blut for Grauen-moving af 
Motten i 1917. 

uf G. B. C. 

Brevene og Paulus. 

Te cen og tyve Vreve i det nye 
Teftmneute Asf disse Breve er Pau- 
chJ Forfatter af 13, Peter af Z, 
Johannes af 3 Jakob as l og Ju- 
das as 1. Hebrwerbwuets Forfatter 
er nkcndt Modensks de jins Evange- 
Iie-Beretniuger er, sont Ui tidligere 
«er u.1.mist, et levende Billede af 
—- Bczpcns zrclier uns diriitus, 
og Apoftlenes Gerningcr er ct ya- 
digt Bilicde as — Jeiu Kkijti K«ir-I 
ke i Vordem deng Gounsdlæggelse H 
Jerusalem iblandt Jsødcrue og An-( 
ti-okia, (iblandt Hedningerne), og 
Udstrætniug til Verdensstadeu Rom, 
iaa er den tredie Gruppe as BI- 
ger i det nve Testaxnente, de een og 
tyve Reve, et twværdigt Jndbes 
grob of sde —- Troslækdomme og 
Judeiærdonune, som lærtes 

praktisch-des inden for Heu-eng fan- vgl 
de Kirke paa For-den. 

Pakt tskrundlag af Evangelierne 
—- Jefu Kvifti mcrgtige Selvvidness 
byrd, udvikler Bkevene videre Je- 
su Lin, Ord, Gerninger, DIE-, Op- 
standelsc Himmelfart og Scede ved 
Fadercns højre Haand og komme tli 
Tom. 

Men Brevene er der alene en 

Belærelje og Udvikling om Jef 
Hirtme eller en ELæreudsvikling om 

den Treenige Gut-: Vor Stuf-eh 
Getkløser osg Helliggører; men ogsaa 
en ILmrendvikling af Syndofordær« 
velfen i Memwfkeheden, samt en 

ihcrljg Last-dont om vor Delagstigs 
gørelse i Herrens Frelfe, vort Hel- 
liggørelsesliv, Uort Santfundslio, 
vort Virkfomhedslw og lyfe Frem- 
tidstslmah Videre belærer Brevene 
o-:· um Lmorledes v-·1 i alle Maader 
bør stille os ovcrfsor vore Med- 
mcuneskker f. Eis-. For-duldet mel- 
lem Ovrigheder og Underfaatter 
Hervor og Tjenere, Sjælesprgete 
og III-Inigl)ed5niedlennner, Its-gie- 
nmnd Ig Huftruer og Forældre og 
Vøm Alle Brevcne er rige og her- 
lige Zkatkmmnere for Guds Falk. 
Te indelwlder det Muld, som Zwer- 
kcu Mpl cllcr Ruft san fortære De 
u- s«n.dc af Liv og Los, Amt-any 
Fummning og Trpft 

Lasset-! lass de hellige Breve med 
stor ,r1id og Bau om Velligaandens 
Lust-, og du vil blive rig i Gud og 

rig paa gode Gerninger. e·n Rig- 
dom, hvormed du ærer Gud og tie- 
ner dine Medmennefken U 

Dem er Denkens Beftennmslfc 
mcd ais, Jg det fylder nor-c Hjerter 
nusd den rone Nladdc 

J ,x01·lmcoolje mcd disfe iudles 
dendc Bin-f out Brevene en fort 

Sljtsc om Apostel-In Paulus. 

Nun-;- Vi ved, at Nonne i al 

:Illmn:duzkgl)ed jpjllcr en stur Rolle 
i Werden Vi talcr, og det med Ret- 
te, im knsre Manne, storc Nasvne 

oq udodclich Nonne tusd Zidcn of 

:I«'.konc: over alle Manne, sksugx 
Stricer In kalt folu filofofcre Dido- 

rc otn sen Zag. zku voll iblandt 
alle Ac- ndødisltgc Ida-one i Verm-n 

» M- eist :lcami, der vjl jtraale 
mcd sorsus Rang-J Los ihm Hirten-J 

Himmel- Dcst er Mkka Bau l u 

Lm tun-Z Fumsldre og Baru- 

dum oed Ui like rot »Wer Vi Ist-d- 

nt Imnii Fokældrc hol-de 1 Darin-D 
Ovinsdftadcn i llsilificth altfaa no 

act 219 en Storby med Anledning 
for llduikling efter Dattdens Bis-J 
th den unge, begavede Dreng havil 
de nydt godt deraf er troligt not-! 
Og med Herrsyn til Jødedommew 
da sprgede hans jødifice Forælsdre 
for at meddele ham et lau riet 
Maul, fom muligt, af Pagtessfopkets 
guddonmtelige Sandheder. En nd- 
mærtet Anledning sik han i den 

Retning, da han, kom l Stole has 
den lcrre GamalieL Her blev hatt 
næfton staalsai i deedommem 

At Paulus regnede sig lelv for 
en regte Jst-e, det let vl Of Mgens 
de biogmfistse Pennestrpg: »Im 
er umsan paa den ouende Dag- 
af Jst-an W- Of Benle 
Stamme, en Schmei- af Hebt-vere, 
over for Loven en Mem-, i 

Nidkwrhed en Fovfsyer wf Mc- 

nigsbedem i Revier-thian ef- 
tcsr Loven udadlelig." can fjjer 
M: »Im gis lemst M c Me- 
dommen end mkne W« 
N Paulus var crltg l sing Bestre- 
beller og mente det W i Au 
Nidkævhed er W over at W: 
men,lomhcnfoleerpmet 

sencrc Bidspunkn »Jeg gjorde det 
dscr uninerlig i Vantro.« 

Omkring Aar 35 eftcr Kristus 
skete del store Vendcxpunskt i hatt-J 
Liv- Veretnsisngen herom hat vi i 

Kap. 9 i Ap· G. Vi mærket os her 
blast Ordene i Beretnjngem »Se, 
han bederl« Esfter Formen hat han, 
som wrljg Farisæer gjort dette man- 

ge Gange for; men nu dar det ble- 
ven til vjriclig Von —- et slcvendc 
Rødraab um Herrens Hjaslp euer 

Zwisc, ug lzemtcd Var sleu bleven 
en m) Stabning i Krisst115. 

Nu kunde han sjge: »Im er gre- 
bcn as Kri-fhus.« 

Fra nu af er Kriski katlig.l)ed 
sblwcn hans store Svinglyjuh selv 
i de Aar, der endnu kom til at dan- 
ne hans Forberedelsesaar for det 

Anstnipeardejsda der venteide paa 
l)asn. tslf Ap. Gr. er vi alle-rede 
bekendt med Pauli Erdbringstog 
yfra Llntiokia nd over Lilleasiien og 
i Europa til Verdcnssmden Rom. 

Ldullkct et Msisfiottsarbcjdel Holl- 
1« « Lrgamiationizsarbejdel Holl- 
ken forsunderlig Ledergerningl Holl- 
slet storflaact Ideal af en keiften 
Misfwnær, Præft, Biswp, Dr. i 

Teologi og vcerdjg Reprasscntant 
for fin hintnwlfke Kongly Herre og 
iFrelfor Pan-lud dog erl 

Han ftaar for os alle ssom et 

uopnaaelig Ideal, og dog man-let 
vi en hellig Dmgclfe i voke Hierter 
efter at træde i hans velsignede 
Spor, irre sandt? 

Da jcg ifske her kan indlade mig 
tpaa en sæklig Biogrwf af »vor el- 

skelsige Bruder Paulus,« som E s- 

ter kalder «l)am, saa blot dette end- 
nu Tom Mak- 

Hos Paulus fastslaas denne vels 
signede Zandljlsd more end has no- 

gcn as de andre Illpofth 
sAsf Rande er J frelste —- for Je- 

su-Ksr’rsti Skyld alene og vcd Tro- 
en alene. J disse mægtige Hoveds 
stykker i Mistendonnnen staat Pau- 
lus og Luther fom de to swrste 
Mcnnefkcftikkclser i den nytestament- 
liao Tid 

lit Ungdomsfurlpum g 

Aaksnmdr. 

Narrn Tal-am stredic llngddnisos 
fort-nnd imldr fkt Ausside i Even- 

czer Mitte-, Flaxtolh N. Dak., fra 
l:3. til lö. Juli. 

Pan-or Klotz) Im Elle Harn, Za» 
sont lnsjøgtc os i de Dage, yoldt 
Aabnlngszstalen zredag :)ljtcn over 

Jer. ZU, 7. J Talen pegedes pag 
du store- Værdier sont ligger j Mndö 

Ordszs Brus. 
LnrdaJ Forlni.ddaq talte Pasldr 

E. N. Anderjcn og Pastor Kloth. 

Pairka Andern-n kalte over den 

sandi- Oslcrde nd fra »Wil. -l, -l. 

»Glast: edcr i Herren alnd, alter 

figer jeg: glasder edcrl« Menneffet 
er skabt til Gliede, for Gnd hat 
indlagt on Trang til Nlasde i 

·.lIlcnm-st«-.«t-:s Natur, faa at alle uden 

llndtimelse spat-r den« Men den 

lkal like- føgecs paa Werden-:- Form 
stel-sessteder, cnten dct ·soa er Dan- 

»fefal, Tiljeater eller »Movie—5«, tin 
der findesz ikle den sandc Was-de, 
men bare et Oledlikg Tllckrodiistil 
lelfe as Traum-n til Glasde Den 

sbllasmy sum Werden bydcr, er ikke 
en fand Werde; thl den besmar 
i en øjeblitrkelig :llydelsc, lnn for 
unge dg raste, nnsn sont udelnkiler 
sde gantle og syge. Tot-for er del- 

ogsaa faa inange glasdesløse Isnge 
og gamle; thi de har ikke fundcst 
den fande Glasdc i Herren TH- 

er Glcede l Troen ·paa, at lvi er 

i Guds Haand, hde end der san 
mpdet os. Enlwer inaa fpørge sig 
selm ,,Ejer leg denne stsflmch 

Hvis Me, saa bed Herren om at 

M den i Eie; thi den er den støri 
Äste Rigdotm fom et Mennefke kan 

leie. 
l Dekefter talte Paflor Klotsh over 

Sal. 89, ö. Verdens Mennefket 
mener, at Ranken otn Dødcn er 

usorcnelllg med Glcede De tmfker 
ikke at tænke paa Dsdem inen win- 

ges doq derbkl ved Sygelejet eller 
den aabne Grav. Derlmsod hsrek 
Wanken paa Oft-en til de troendes 
Lin of to Grunde: Den vller Ver- 
dens TMM vg Guiddlivets Her- 
llghch. Vesdens Mennefkerö Maal 

l Livet« kan vcere at Tom-le Penge 
eller Mee, men de hat alle det tkl 

W, U de tcenker We paa DI- 
den, og de ladet-, fom de skulde 
sleve actid Er et sfaadasnt Liv werd 

selchesNeLdeterdenstæke 
W, oq Derdens Wen ved del 

W. Je det Gwdd Bam, sow 

Ifaar travlt Ined at Iamle iIIId li- 
gesam Verdens Bornl Et Guds 
Varus Lsiv er en zorberedelfe paa 
en salsig OIIItaIIdelse, msen weils-«- 
LIinmIIIlsfc Ein-Mag gør del ika 
quitIM til jordisk Llrbejde; tyi 

«Kristendommsen er et Sult, som 
«gcnIII-IIItI«IrIIgI-r alt. Den skal ta- 

gcs IIIed IId i Avbejdet og i«Zor- 
IIoldIst IncllIsnI Meiinejkcn Iaa faar 
den Kraft. 

Liørdag Ejterutiddag laIIte Ikastior 
«.«La1sson Pf. IZU og lIoldt en fort 

Tale over den. Der er for lyverl 
Ixslchsmnspife In .lI’.Iid--ItI-,d og ve act 

:MeIInI-I"ke, der ikle lIeIIflyek tsil Her- 
ren i sin Naadens Tib. 

: Deroftcr holdtes det aarliIIe For- 
retIIiIIgHIIIøde, lIvoIIil der var til 

Istcdc Telcgater fra ni lIIigdanIs- 

I IorenIngen 
Ungdomslforbundets Forumde 

Pastor Magnusfem mplæfte et Brev 

·fka Pastor WintlIek, lwori denne 

iusdtalte Iin Glæde over Interessen, 
jder vises for ispecielle sOPgavcr, 
«sI«aa"I·oin Qplljoldelsen af indfødrte 

QMILJIionærer Paa Mission-Inmitten. 
Han paapcgede dog og«I«a-a, at der 
foruden Missionceriens Løn er Inan- 

ge andre Udgifter ved en Statioir. 
IZIIIn dct uIaaIke er beliendt under- 
hold: Nortii Dakota- Ungdomsfors 
bund siaInayaIna, men man Inente, 
at der kunde gøres Inere send dette. 
Der sboiluttodcs at Halvdelen af 
dem- Aars Ovevskird i Rassen fckulde 
givcs til KIatIIayanIas Statiom og 
at den anden Idalvdel skulde deles 
imellem vore andre MissionssStas 
tioner i Japan. Pengene «I«ku«-lde 
bruges til IKøb af Traktater og 
aIIsIIsII Nitteratnk til llddelsing m.m. 

Folgende blau valgt som Med- 

lemnIer af Bestyrelfem Formand- 
Paiwa Llcagnnsfcm Vicefzormand 
Pastor C. R. Ruder-sen; Kasserer 
sahn Freund, og Sckretær, Mak- 

gareth Jørgenjen 
En Hilscn »Im de unge i Coal 

Eride Mont» bleo Iuadtaget nie-d 

Tat og on Hilsen sendtcs til dem 

lich qu IIII 1 I, M og ined Haab om, 

I s II.::I.- ’l II IIIcldcr siII til Dp 
ltaaelfe i Forbundet. 

l 

l Der sendtecs en Bissen ved Phil- 

lL l» In de nnge i Iowa Lied-X 

lllngdmnsforbnndis nasfte Anrszsntøde 
z : .« "N.1.i» leksll VUIDICLO XVI-WO- 

spljsuomed Laster Anton Haufen kalte 

»wer Mindestnærkeh Isonk suttegs over 

Jsogvasxi Liv, Jos. 24, 27. 

; Simdag Fornwddag var der Hol- 
»ineL-«iegudstjeneste nied Altergangz 
Basler Motlj og Passtor Larson for- 
lrettede. Panor- sdlorh prasditede over 

Zagen-J Evangelium oin den klge 
;I)ngling. Hwnt denne unge Quer- 
ste var rig, Dannet, oindende og 

fandnsedsføgende, jun ncaane nun 

dan non bedrøoet dort .jra sein-J, 
for-di der var noget paa »unter 
Gan satte mer Ple end Besiddels 
sen af euig Liv- 

Søndag Elftermiddag talte Panor 
Tarsen quer Ordet ijias ZU, Z: 

,,.5)oorfor er der ingen, .naar jcg 
konnners lnwrfor er der ingen, sionl 
sont-cr, naar jeg lalsderW Fornden 
Herren-I zlnld og otnoendt sig til 

ogisaa Kalb fra Morftal), cisoiifnl 
lina og Fasdrelandet; men falij er 

den »Hm-l, sont nnr sjvaret pan 

Ast-reits- stald on onwcnde jig til 

sha1n. Det er bebst at følge Her- 
,nsncs Kaid, ntenss Innn er nng; tin 
IN er Enndemnen ikle san surrt; 
N er Der en innen ein-r Idealist; 
-da er Zjælens sze endnn nahen 

sur det skønnep da er dick Traun 
til Wiede; ug da er der Tru nun 

Livet Postor Hansen talte der 

paa om at wbe den beleilige Did. 

Eies-. lö, 5. Tette Qrd gaslder 
for troende soc-vol sont for vantru. 

Den oantro nma benntte den de- 

lejlige Tisd ti.sl Onwendelsc; men 

den Kriitne ntaa bensytte den be- 

lejlige de til ack tale om sin Frels 
fer. For alle gcelder Sipørgsmaas 
let: »Tiden er fort, hvor hat du 

tænkt at tilbringe EvigshedenW 
lSsøndag Alften hol-dies Sluts 

Inngsmøch ved hviltet Pastor Klotn 

sigen Ealtie Denne Gang om det 

scagsede Lam. Es. 53, 12, sosm ex 
;deunsttet baade i den gamsbe og 
den nye Pagt og fom Ideler de 

stcevke fom et Bytte. Dewftet af- 
lagdes nogle Vbdnesbyrd, gavek 
Odriange, og til Stutning Bsn aj 
Postor Mngkmssem hvorefter vl 

Ifkilsdes med Tat til vore gæsvfrii 
Met- i Flaan og meld Saal 
som, at bet Guds DIEdi vi hav« 
de hart, maatte wire og been 

Fkugt i Gierter og Liv. 
Betreten-en 

; Eftermcele am Hans Larer i 
: Samt-tun 
I 

; Tet er nu fnart lwnge Esideth at 

Hans Larfcn døde; men den, der 

jskutde sskrive et Mindeord om han« 
Gar i den forløbnse de næsppe shaft 
No til at san dut gjort. 

f Da dette Dødsfald induer com 

idet holst uventht for allse undtagen 
Hnaaskc for Hans Larsen sei-v. Han 
FW as en Hier-Most der voldte Dom 
IBeinintelscgstjbfwldsc; osg til jin Hu- 
«strn lwmdo lmn sagt, at der-sont han 
«sengmm blov fanden død et eller an- 
UW Eisd, Milde- stnm ifke forundrc 
Isig betont-m rlji han than-de Gound 
stil at venth at det vilde gaa ham 
ifauledchx og bang-« Forventnsina gik 
i Opfi)ldelfe. 

Verm-ne visdfte jo nok, at deres 
Fader havde en Hier-tef«ejl:' men 
at Enden fkulde komme faa hasstig, 
faldt dism ikkv ind; thsi skønt Lar- 
·fen kun manqlcsde knap en Mauan 
i at væve 72 Aar gammeL var shan 
ondnu en hastig Mund at se til. 

En Uges Tiid før fin Diøsd fik 
Larfcn et af de Ausfald der nu var 
bam Varsler om, at bans Tid var 
Fort. Hiertet holdt op at slaa i 3 
Schinder-, og Gan blev meget fyg. 
Gfter nogle Tages Forle kom Ihan 
dog otter op og Bunde fnart igen 
besørge ssin Snsfeh men medens 
han var faaledes boskæftiget, gjoride 
et not Ausfald Ende paa shans Liv 
d· 10. April om Morgencn. Na- 
boernie luwde jo gerne hjullpet hom; 
misn det laa i Larsens Natur, at 
bnn ikke qosdt kunde holde sig i No, 
«lmn blw msd til dock »sidst-e. 

Da Vi talte samtnen under hans 
ssidsto Eva-dom, sagdc ban, at han 
godt vidsnu at han fnart fkulde ·dø: 
men ban» var- ier bange. Han vidste 
godt, at han var en Synder, men 

Thon vkdnede om sig sselo, at nun 
trocde alle sine Syndersz Forladelse 
af Rande for Jesu Kristi Blodcs 
«3k1)ld. 

Zeli oin Haan Larsen ikfe netop 
var af »Eionereme i Haniilton Co., 
san mir imn dug as de galnle der 
irde. Lg da Iian i IZW kom til 
cllelvmjka fra Illinois, hande hmi 
ult oæret 10 Aar i Landeh liges 
fom han jo ogsiaa kom tidlsig not til 

Hankilton Eo. til at faa sin rige: 
lige Tel ai Elylbvqgevlivets Ve- 
svnsrlig«l)ed; og han inaatte preve, 
hde det er anden Gang at arbejde 
sig 041 im Blinden af; inen ved 

Flid, Zinirsominelighed og Dygtigs 
Elyed stred lyan og halt-J Huftrsn sig 
igeninsni. 

J der kirkelige Arbejde var Hans 
Tarsen ineget interessiert-U og Imar 

dans Plain-J i zkirfen stod tum, yavde 
Lzan altid virkeligt -zokjald. J hanc- 
ungre Tage l)ar ogsaa inange Til- 
lidipshverv i Menigyeden Dasret ljam 
betrat-L 

Alle Bernene paa een nær var 

famlet for at visie deres ganile za- 
der den sit-site Æriy ligeiom mange 
Vemier og bekendte jra Egnen var 

rilstede ug iyldte sinken Sstedetö 
Pisa-st, soin ndiørte Jordpaatastelsietn 
kalte jekst paa Tuns-k, l)vorpaa den 

gib-Idee Zoigerieih Past. Hofgaard, 
Salve paa Enge-bit 

Hans Lotsen var iødt i SI- 
1nsakk, Magleby Sogn, Møem Dan- 
nmvk, d. U. Mai 1645. Han kam 

»in Amerika i 1870 og vleo gifx 
«iacnm-e Llar med lin genlevende Hu- 
stru. En Dotter Døde i andonis 
irren, nien Mrgx Larseih 7 Sonne-r 
ug en Dattel-, en Bruder her i Lan- 
det og en Seiter i Damnark over- 

lever l)am. Men »vi, ider bliver til- 

Tvage, ag som er vemosdige, hver 
Gang en af de gamle kaldes hort- 
sorsdsi vi sier, at nied de gainles 
Bortgang vil Tiderne forandre fig- 
Vi Iviil limika at alle vore Tider er 

i Herrens Haand. Og deriosm vi 
blot haltet-, at det er Herren, der 

dreier Tidens Hinl, fin han 11il« 
sda har det jo ingen Nød lyoerken 
nu eller i de kommende Dage. 

Korr. 

Tli Ewng En Kreatur Form Wo 
339 Acres, 51Xz Mil xfra Bvitsh 
Colo. Godt Das og helst igennen 
gode Bygninger. 21,-2 Mil til Stole 

372 Mil til daan Klirke Telefot 
og R. F. D. Rigelig med Tra-, god 
Von-d, 14 Acrcs Alsfsalsfm Priä 
W,000.00, Halivdelen Konstant, Re 

iten til 77-. 
For videre idplysninger iskrev ti 

Haus Andersem 
Bwifh, Colo 

stønse Akgrøtleg -dliu(lre Akbejcle 

At« on Majsnnusk lcnn Innn lmslu to slngs Avl livort Aar 
—- liærnon ng l(’u(l(lei·(s-t. Det si(lst0, du- ,j() for det- nieste 
mais Lov til at- gaa,til SI)il(le,l1ar en Vitsrili at« 53260 i 
tlisnnomsnit for onlivor l« intner i Lande-L der (l«vrker 
Majs. Denno Suni kein spat-es Nil at licssio Majsen med 
on Beitr-EDU-, ill-«(,s'(«««-is-As, illilswuultsec eller Uswa »Car« 
Binde-r« og sætte den i stak til Vinterbrug. 
En Del at« Avlen bgjr lipgges i ,,Silo«. Ingen anden 
Slags Fotltler er san msrclifulclt som ,,Corn Ensilagu". 
Hat- Dck ingen »Silu", saa byg Dem en. llar De en, Saa 

l«’)"l(l den liurtigt og billigt ved Isljælp at« en »Das-krim- 
xiwml Eins-fings- CMAZOW drevet af en ,,Mogul« eller 
,,Titan" Motor. Disse ,,Cutters" laves i fein Stor- 

relsor — fra 8 ti125 Tons 
per Time. Ein at deo , vil 
passe til Dei-es Brug. 
spørg cle handlende i De- 
ros usw-nieste By eile-r 
skriv til nedenstaacnde 
Adresse-. 

lNTBRNATIONAL HARVIDSTER CO UF AMEBIUA 
flpismämpomtedj 

Ghicago U. s. A. 

its
- 

ils
- 

MINNBSOTÄ PÄRM TIL sÄLG ———-— 

155 Acre af Zwist Unva Lan-cl, beliggende 11X2 Mil fra Kerlc- 
«l«)v0n, den sinds-n Nation nord—vesst fka Willmar· Paa dem-e 
Nin-m finde-; Bygninger ug on gud bund. 100 Acres m- under 
l)«Ykni-1«g, ug kan Hinz Rohr til den lave Priss af Eli75.00 Isr. Acke- 
llvjs clet or midvtsmligzt kau vi unlne der paa gode Vilkaar. 

For nnd-more Oplysningpr skkikv til 
ÄNDBRSON LAND CO» WILLMAR MlNN 

Lake Basin Dalen i Hiertet ak Montana 
Drinn- imukkss l):1l Iigzgpr i Nillwslpr Nimrle droht-sum »F- lnsr ist« (l·-l. 
disk slstnntss ksn —lx.inslin:ni—k KnlnnL Klang-«- lnsr :tll·-r(s(l·- kul« Eis l«:-n«l 
»z- thjpys sig Hur ils-l Milzz ilis lsztr gian sogw l)·- »in-r tst lljssmqu 
wm i nun-gi- llosINspnslssr («r itlssnll. sxsst limn til Lukp llnsin l):tl·-n. llH 
·-r ilpr rig «lunl nisk llcsgm ginll Ynnsl ozz gmll Mitw- («);.: nn liygxqug tl·-n 
is3«o- »l(-rnl-:«I-s. sin- Innn sunr Xlxtt-k--«l·-t lizzcs Wil l)m·s.·n. Vnrl l«;lntl Url 
«-i«·.r i Prlkx km Ist-In sit-. Aus-s og upon-it ug —;I·lgis-« pxiu Umsle Vilkusnz 

YlCXT Il(l(l-J. MlcN l3l«lX" AUlle IX .Xl·" UMIC lCXlUlllHlUXlFlL "l"ur 
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IN GONNSCTION WITH 

WORLDI DEST LIVEITOCK Amtcuurunci non-sicuka 
WILL PRODUCTS BOYS cAMP AND BETTER DABISZ WILL BE POUND THE OREAT 

FOOD TRAlNlNCi CAMP 
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IN IIDONT oF oDÄND JTAND 
AFTERNOM YEVENINO ,« s· 

Aawbcrctningcn 
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l91ck 
or un Emrdsz og allcI lusuliggcndo 
Lspstklljimer er ckfpckdurct Ehtldc 

»Ja-on imka indfcsndt Bostilling Jg 

ingen knowme bodoss man nnduri 

rem- ocs drronL 

Tor er imjdlcrtid nmnge Ste- 

dk-r, lworsm der ingcn Beftilling or 

indløbot Basr faa vcnlig at bu- 

stillks straks. 
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