
Forbindelfcn mkllem Eng- 
land og Frankrig. 

Der nor gentagende verret Tale om 

Mnlinheden af at fordinde England 
med Fastlandet enten ved en Tunnel 
under eller en Bro over Kanalen J 
den senere Tid er Svørgsmaalet paa 
nn ontaaet til Drøftelse i den engelste 
Presse-. J den Anledning bemcerler 
Berlinerbladet ,,Pos «: 

,,.L)di5 Tanten blev virteligajort, 
vilde der utvivlsomt opnaas store For- 
dele fDr"H.1ndelen og Samfærdsslenx 
men bidtil er alle Forhandlinger 
ftrandede paa den engelfte Reaerinas 
Modstand i det Regeringen anser en 

Forbindelfe af den antydede Bestassen- 
hed som en Fare for Zeigets militcere 
Stillina. Alliaevel kan det itte naegi 
tes, at Paaz oa Omladningen af 
Fragtaodset, saaledeg som det nu ster, 
paa den ene Side i betydelig Grad 
for-get Fraatomlostningerne, paa den 
anden Side hyppig medfører en Besta- 
diaelse af Varerne. Den engelfte Han- 
delsstand er fuldtoinmen klar oder, at 

ven umiddelbar Forbindelse med det 
europceisle Fastlansd maatte medføre 
en aansle betydelig forøget Affastning 
af de enaelske Frembringelfer, da den 
enaelfte Købmand leitete vilde tnnne 
optaae Konkurrenten, hvig bang Varer 
bleo billigere Desuden vilde utvivl- 
samt Zamfærdslen ftiae i vcefentlia 
Grad, Ewig der tilvejebragtes en hurti- 
aere Lverfart ined Undgaaelse af de 
Ulemper, der foraarfages ved stam- 
fnldt Vejn Ved Anlceg as en Jeru- 
bane oder eller under Kanalen dilde det 
i Virtelialkeden vckre muliat at reife 
fra Dover til Calais, Bari-» Berlin, 
Moftov ca — med Bennttelfe af den 
trangsibirifte Jernbane — Petina ja 
Bladidostot eller bvillen foin helft ans 

den »Dann vaa Ofttnften as Afien nden 
at stifte Bonn en enefte Gang. 

Eporaiimaalet feld fremlmn alle- 
rede i Beanndelfen af Firferne, og 
Sir tsdward Wattins’5 Forslaa oin at 

lrnage en Tnnnel under Kanalen vakte 
den største Opmærtsomhed Der blev 
foretaaet didtgaaende Forføa, der nd- 
aradedeg Ziatter og foretogeg Botm- 
aer, on lldfaldet vifte« at Kanalfenaens 
Bundforhdld itte vilde berede Vanftes 
liahedcrx men til snvende oa sidft lagde 
den enaelste Reaerina sia iinellem og 
Arbejdet ftandfedes ved en Besintnina 
af Parlainentet, endftønt man intet 
Tieblit var i Tvivl din, bvilte ndnre 
Fordele Planens Virleligaøkelfe dilde 
medioke. Zank Grund anaav Rege- 
rinaen Faren i militcer Henfeende og 
den Lethed, bdormed en frennned Magt 
formaaede at satte ssa i Besiddelfe af 
Tunnelen, Jndaanakporten til Gna- 
tand. Men i Krigåtilfaklde at ode- 
laeaae Tunnelen vilde dære at tilintet- 

aøre Hundreder af Millioner Bund 
St. oa aarelanat Arbejde. 

»Na-we et Aar senere fremlom Pla- 
nen om at byaae en Bro over Kanalen 
Den var ndarbejdet af to franste Inge- 
niører i Forening med Sir Benjamin 
Vater oa Sir John Fowler da fandt 
rigelig llnderstottelse bog den franfle 
Regerina· Som Endepuntter havde 
man tænlt sig Follestone og Kap 
Grisnez. Planen strandede imidlertid 
hovedsagelig paa Grund af de ulJyre 
Anlægsomtostninger (34 Mill. Pd. 
St.): thi de militære Betasntelighe- 
der fjernedes ved, at Broen med Let- 
hed oa faa Omtoftninger tunde gøres 
nfarbar. 

,,En anden Plan git ud paa at an- 

lægae en faataldt Underpandsbro; 
men man frygtede for, at den ikte dilde 
lunne befcerdes i stotmfuldt Vejr, og 
saa faldt Planen dort. 

,,Endelig bar man overvejet Minia- 
heden af at iværtscette en Fort-indu- 
se med Kampesaerger. En Plan i den 

Retning blev for nogle Aar siden nd- 

arbejdet af Sir John Fotvler og ded- 

tagen as Parlamenten Men derved 
blev det. Dei vifte sig umuligt at staf- 
fe de fornpdne Pengemidler til Veje. 
Men Planen havde sittert sine Fordele; 
thi de Jernbanetog, der vilde være at 

befordre, vilde uden synderlig Msje 
lunne ftres over paa Fingern uden at 
man behsvede at omlade Godset eller 
lade de reifende stifte Vogne. 

Som sagt, de engelste Blade drsf- 
ter igen ivrigt Muligheden af en be- 
tvernmere Forbindelse med Faftlandet 
og de farstellige Maader, hvorpaa en 

saadan Forbindelse vilde tunne lade 

sig iværksiettr. Tiden stal vise, om den 
genoptagne Drtftelse denne Gang ft- 
rer til mere end tidligere. 
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Om alt og nlle 
Den parisiste Svindlerfamilie Hum- 

bert ital, efter hvad den iranske Po- 
lititer Nochefort meddles, have inviti- 
bet sig i den fransle Havn St· Nazaire 
paa et Stib, der forte portugisist Flag 
oa seilede til Colon ved Panamatan- 
gen. 

Kejser Wilhelm oiser sig jo 
ftadig ftært i det militære og hat nd- 
næont sin ganste civile Rigstanslex, 
Greo Bitlotv fdek dog maaste nol, fom 
de flefte tyske Studekende, hat vceket 
Resetoelojtnany til Obersta la fnite i 
den tyste Hær. 

J L o n d o n udtommer hoad man 

lalder Stillingsbladene i flete Oplag 
paa de forstellige Tider af Dagen, og 
i des flere Oplag, jo flere Begivenheder 
der er at meddele. Avisdrengene farer 
da med lige udlomne Oplag op og ned 
ad Gaderne og bietet foran paa Krop- 
pen Rellaineplalater, hvorpaa de sidfte 
Begivenhedet prangen omtalte med 
tæmpemcesstge Bogstaver. Men Riphe- 
derne er sjælden meget paalidelige, da 

lSmaabladene særligt er beregnet paa 
den fenfationslystne Del af Publikum, 
on som et tydeligt Elsempel paa Ar- 
ten af Journaliftiten, der drides i den 

iomtalte Klasse Blade, tan tjene de 
Retlameplatater, der for nogle Dage 
siden, da Kong Edward tom til at lide 
af et let Jldebesindende, tunde fes i 
Lob-et af et Par Timer. Førfte Pla- 
iat lod saaledes: »Kongens Sygdom 
—- Itok Fare«; den var fra Kl. 4 
Eftm.; anden lod paa: »Kongens 
Engdom —- ngunstige Efterretninger«, 
tredie paa »Kongen ude af Stand til 
at overvcrte Rennen« li AlderShot), og 
endelig fjerde, der kom Kl. 6 famrne 
Eftrni., paa: »Kongen ude paa Motor- 
ooan« og »Komm tommer til Wind- 
sor«. Det var unægteliq en pludselig 

,o»q lytlelig Vending i Kongens Sm- 
dom. 

Under Overftriften »Von Medbej- 
lere i Sydafkila« nieddeler engelfle 
Vlade, at Tysierne paatcenler Osmi- 

helfen af en stor tysl Bank i Sydaf- 
tila, udeluliende bekegnet for Tyskere, 
Isaaledeg sont de hat faaet indrettet i 
»Mexilo for nylig. Sillert er det vg- 
zfaa, at Tyslerne hat store Handelsm- 
»tetesser i Sydafrila. 

S u lta nen, der syneg meke og 
mere at komme til at lide af vanvittiae 
Forfolgelfesfotestillinger, hat nu for- 
L ot, at der tryttes Bogek i hans 

Nige Saaledes nieddeles der i hoert 
sTilfæl de fra Konstantinopel til et 
Blad i Wien. Og gansle morfomt til- 
fojes det, at alle de Mennefler, der 
tidligere var sysselsat oed Bogtrytte- 
ti, hat fnaet ,,Ansættelfe« fom Spio- 
ner, og der bliver tilsidft ilie andet for 

Idem 
at leoe af end hverandte indbyr- 

des. 

Den engelfte Dagptegse 
hat fornylig fejret sit 200 Aats Judi- 
laeum. Den 11. Marts 1702 blev 
nemlig det forste engelste Dagblad nd- 
givet. Dei hed ,,Daily Courant«, og 
Udgiveren var en vis C, Mallet. Adi- 
sen bestod af ei enefte Blad af Stor- 
relse som et halvt Art Propatria- 
Papie og var tun trylt paa den ene 

Side. Deng Jndliold bestod alene i 
Overfættelser af fremmede Aviser, som 
tom til London med Sejlslibene. Men 
disse Overscettelier blev udsprte med 
saadan Oinhyggelighed, at der hengil 
flere Dage inellem Stibenes Antonift 
og Avisens Udbredelse i Befoltningen. 
Bladet indeholdt ingen Annoncer, men 

da dei den paafølgende 22. April var 

dleven folgt til en ny Udgiver, Samuel 
Buckley, indførte han Aoettissementer, 
der næsten udelultende omhandlede 
nye Bogen 

Naa saaledes. En Gang tei- 
ste to rejfende faninien paa Vejen til 
Manto Carlo. 

»Vil De spille lidt i Monto Carlo?« 
spørger den ene Herre. 

»Lidt? Jeg vil itle bestille andet 
end spille det, to Gange om Dagen 
svarede den anden. 

»Men dogl Saa ofte?« 
»Ja vel, det et min Bestilling.« 
»Hvad for noget, et det Deres Pro- 

fession at spille?« 
»Ja, det er det tigtignot, og jeg vins 

der altid.« 
»Aa, saa maa jeg endelig leere De- 

tes System at lende.« 
«Jeg stal gerne gsre Dem belendt 

dekmed, naak De vil gsre Dem den 

Ulejlighed at bei-ge mig. Jeg et 

nemliq Pianist — mit Navn er Nu- 
binslein. 

Mord i en Kitte. Forleden 
Sondag Morgen under Messen Innr- 
dede i Kisten San Nicolo i Neapel en 

vis Belancione i Nætheden af Højaltes 
ret en Laftdrager ved Navn Piseopo, 
hvad der vatte et uhyke Rsre i Hirten. 
Der opftod en forfaerdelig Panit, fleke 

Dainer besoimede, andre, der vilde ud 
bleo alvorlig tvæstede i Trcengslen 
Praeiten flygtede ind i Satristiet, ox 
det lyttedes Morderen at undkomme 
den almindelige Forvirring. 

Efter Forlydende har Bilancioni 
begaaet Mordet, fordi Lastdrageren 
havde sat en Plet paa hans Familie-E 
LEre Piscopo var nemlig Kækeste 
med Morderens 50 aarige Moder. 

Kirten blev øjeblikkelig lutket og vil 
forst tunne tages i Vrug igen, naar 
den paa ny er indviet af Kardinal 
Ærkebiftoppen 

Edisons nye Batteri. Ved 
sin nyefte Opdagelse har Thomas Edi- 
son sandsynligvis løst den Opgave at 
faa Motorvogne til at løbe paa lange 
Afstande med lette og billige Batterier. 
Eiter flere Aars Forsøg er det Mie- 
des ham at lave et Batteri, der lan 
drive Koretøjet hundrede engelfte Mile 
uden at behøve at lades. 

Veo en Prove, tnan har anftillet 
med den nye Opsindelfe, blev en Mo- 
torvogn forfynet med et elettrift Datte- 
ri paa 21 Elementen Batteriet vejede 
822 engelfke Bund. Vognen, der med- 
forte to Passagerer, løb 62 Mil paa 
et meget hattet Tekrcen og havde efter 
Farten tun mjstet 86 pCL af den op- 
rindelige Energi. 

Et andet Koreiøj lob 85 engelste 
Mit paa lige Vej uden at standse. 

Overfor en Journalift fortalte Edi- 
fon folgende: 

»J; de ftefte Batterier, som nu bru- 
ges, anoendes Bly i en Opløsningx 
men deroed bliver Batteriet overor- 

dentlig tungt. Jngen af de nu an- 

vendte elektriste .Motorer »gør« 40 
eng. Mil udcn at Indes-, hoad der tager 
ftere Timer. Mit Batteri indeholder 
ingen Snre, der æder Metallet dort. 
Det beftaar af fmaa Klodfer af Nittel 
og Staat, der hcenger i en altalist Op- 
løsning. Batteriet er lige saa stott, 
sorn de nu anvendte, inen de lette Me- 
taller gør det Inuligt at opnaa en He- 
stetraft for hver 53 Punds Vcegt. Der- 
kyos lan Batteriet holde flere Automo- 
biler ud, uden at det selv bliver op- 
brugt Ryften paa daarlige Vefe an- 

griber det ikke, og Batier og Høje for- 
mindster itte Hurtiaheden. Den eneste 
notwendige Fornnelse er, at man stal 
erftatte det Band, der fordamper.« 

Blandt Tetnitere i London stiller 
man sia forelobig lidt afoentende til 
Edifons ny Batteri. Holder det, bvad 
det lover, oil det dog sitkert afløse Ben- 
Zinmotorem thi Renligheden, den lette 
Kontrol, Lnsløsheden og Elektricite- 
tens Sitierhed gør det til en ideel 
Meint-kraft 

Et blandet Selfkab. J An- 
ledning af Kroningshøjtideligheden i 
England muntrer europaeisie Blade de- 
res Læsete med Anetdoter om Kong 
Edtvard. »Martin« bereitet faule- 
des: 

Prinsen af Wales var for et Var 
Aar siden paa en ftor Substriptions- 
sammentonist, hoot han blandt andre 
blev underholdt af en meget rig Hof- 
strædder. 

Denne bemærtede elstoaerdig: «Tja, 
Deres tgl. Hofhed, det er jo des vcerre 
et noget blandet Selskab her i Aften!« 

»De har Ret, Sir,« svarede Prin- 
sen, «her er ikke lutter Strceddere!« 

LommesRedninggappw 
r a t. En Jngeniør i Hatctborg,H1-. de 
Jesa, hat opfundet et nyt Redtiings- 
apparat, som et prødet med godt Re- 
sultat. Det er meget let oq er ikie 
starre end en almindelig Lonunebog. 

Naar Vandet trcrnger ind i det, eig- 
ploderer en lille Patron, hvowed der 
udvitleg saa megen Gag, at Apparatet 
tan holde nceften 2 Ton flydende i tre 
Dage. 

Ved Hettugen af Broglies 
Død for nogle Maaneder siden miftede 
det ftansie Akadcmi et af sine Med- 
lemmer. Hans Plads er nn. blevet 
optaget af Marquis de Vogue, som 
forleden holdt den sædvanlige Jndtrce- 
delsestalr. 

FuadPafha, der nylig blev 
dpmt til livsvatig Judespcerring i 
Damaskus, sial date blevet myrdet 
efter Sultanens Opfordring. 

J Finland, hvor — efter Ub- 
sitivningsregletne —- 25,000 stulde 
give Mode ved Sessionen, er der tun 
msdt 3000. Dette styldes de politifle 
Fothold og Stemningen mod Rus- 
land. 

Danfk Koloni 
Its-»s- i Oregon. 
Den danske Kolonh Danebo,veb Eugene, 

Oregon, anbefales til faadanne Lands- 
mænd, som maatte snske at fæste Bo paa 
Stillehavskystem Oplysninger om For- 
holdene samt Pris paa Land gived med 
Beredvillighed, naar man henvender fis 
Mk H. Most-sum 

Eugemz :-: Oregon- 

1 

Boger 
til 

nedsatte Priser. 
Redenftaaende Priser er Netto, 

portofrit tilsendt, men gcelder tun ina- 
længe Oplaget vater, da oi ilte tan 
staffe flere til de Priser. 

Slriv strals, inden Bagerne er nd- 
solgt, de sælges hurtigt. Listen for- 
andres for hvert Nr. 

Magdalene Thoresem Studenten. 
Fortælling. 192 Sider i Omslag. 
bliebsat fra 81.00 til 40 Cents. 

Billeder fra Midnatssolens Land. 
HGB Sider i Omslag. Nedsat fra 
82.00 til 60c. 

Mindre Fortællinger· 240 Sider i 
Ornslag, nedsat fra 8120 til 40c. 

Elvedrag og andre Fortællinger. 221 
Siber i Omflag. Nedsat fra 81.20 
til 40c. 

Liosluft. 5 Fortællinger. 286 Si- 
der i Omslag. Nedsat fra sl.20 til 
50c. 

Alle de ovenstaaende fem Boger er 

af Magdelene Thoresen, en dansk For- 
fatterinde, som levede i Norge. De ere 

de mest interessante Fortællinger og 
Naratterslilbringer, sont er streben at- 
nogen dansl Kvinde. t 
Fr. Krebs: Jndividualisme og So- 

rialisme eller hvorledes det Dunste 
Samfund for Tiden arbejder. 145 
Sider i Omslag. Nedsat fra soc 

Z. Heegaard: Om Opdragelse. En 
Fremstilling af Pcedagogilen til- 
1ige med -t Omrids af dens Hi- 
storie. Nedssst fra 88.00 til 81.50. 
Jolidt indbunben. J Omslag 80c. 

Vor Herres og Frelsers Jesu Krifti 
Liv, fortalt for Foltet, bearbejdet 
efter det eng-Aste og indledet med en 

Digtcyclusa af Georg Ebers, Prceft 
oed St. Johannes Kirten i stoben- 
havn, med Kort og over 100 Jllu- 
strationer efter de mest berønite 
Kunstnerez Verlet er solin og fint 
invbunden, 792 Sider, hvcr Side 
rigt forsiret med fmagfulde kunst- 
nerifle Delorationer. Nedsat fra 
85.60 til 83.60. 

Einar Christianer: Broder RUEJ 
198 Sitten J Omflag. Redsats 
fra 81.00 til 40c. 2det Oplag. 

»Fra det moderne England«. Paa 
dansl ved Alfred Jpsen. Med 267 
Jllustrationer. 491 Sidet. Bed- 
ste Jndbinding, som lan leveres. 
Nedsat sra 810.00 til 82.'75. 

Fortælling og Digte af Johannes 
Helms. 257 Sider. Elegant ind- 
bunden. Nedsat fra 81.80 til 70c. 

Kristian Ostergaard: »Nybyggerne«. 
202 Sider. Nedsat til 30c i Om- 
slag; 50c. indb. 

—- «Blocthufet«. 214 Sitten J Om- 
«slag 80c., indv. 50c. 

Julestjernen fta 1899. Den første 
Julestjerne med Billedet »Ansgar 
dober et Barn«. Nedsat fra 55c. 
til Böc. 

Melodier til nyt Tillæg til Salmebog 
for Kitte- og Husandagt. ved Atte- 
rup og Simonsen, for Orgel, med 
vedspjet Melodifortegnelse for Berg- 
greens, Rungs, Barnelotvs og nærs 

værende Samling. 67 Sider. 
Jndbunden. Nedsat fra 81.00 til 
50c. 

Erslevs Historift Atlas. Jndb. 81.60. 
Nedfat til 80c. 

A. C. Larsem Jakobs Brev. Anden 
Udgave. 111 Sidetu J Omjlag 
70c. Nedsat til 40c. 

Museum af Unbere. 83.50. Nedsat 
til sl.60. 

Borchfenius og Horn. Danst Liefe- 
bog for højere Klassen 520 Sider. 
Jndbunden s1.60. Nedsat til 80c. 

Henrit Smith. Lærebog i Regning 
til Brug ved Selvstudium og Un- 
dewisning. 80c. Nedsat til 40c. 

Danst Synonymit. P. E. Müller. 
Ved F. P. J. Dahl. 595 Siver. 
Nedsat fra 82.80 til 80c. Solidi 
indb. 81.80. 

Dr. H. Martensem Prcedilener. 1. 
Samling. 268 Sider. J Omslag. 
Nedfat fra 80c til 40c. 

Theodore Monvd: Korsfæftet mel- 
Kristus. 52 Sider. J solidt Om- 
llag. Redsat fra 40c til 14e. 

Samtnler om Dauben mellern Baps 
tister og Lutheraner. 48 Sider. J 
Omslag. Nedfat fra 15c til 10c. 

Mynster Dr. J. P. «Meddelelsen af 
mit Levnet« med Portrret 298 

Sider i Omstag, Nedsat fra 81.80 
til 40c. 

Lejlighedstaler af Bistop H. Matten- 
sen 466 Sider i Omslag Udgave 
1884. Nedsat fra 8220 til 60c. 

Einar Christiansen. Fristen Bodil og 
hendes Brodes. 172 Sider. J 
Omflag Nedfat fra 81.00 til 40c. 

Kristosset Jansen. Ameriianlte For- 
hold. Fern Foredrag: Notvmcens 

s dene i Amerika, Kirtelige Forhold 
o: s. v. 159 Sitzen J OmilM 
Nedsat fra 80c til 20e. 

Yaktenheusem Regnebog for Mellemi 
klasser. 50c. Nedsat til 25e. 

V. Schaubo: De ti Bud. Kristelige 
Foredrag fra Bethesdca 244 Si- 

der i Omstag. Nedfat fra sLOO 
til 30c. 

Atitmetit og Algebra til Stolebtug. 
8()·:. Nedfat til 40c. 

Dansk Haandotdbog. Anden weget 
for-gebe udgave. 218 store Sider 
i Omslag. Nedsat fta 60c. til 20c. 

Dr. H. Martinsen. Dogmatiste Op- 
lysninger«. Andet Oplag. 1044 
store Sider i Omslag. Nedfat fta 
60c til 20c. 
30c 

Dr. Motten Luther: Udlceggelsen af 
de syv Bodssalmer. Andet Oplag. 
123 Sider i Omslag. Nedsat fra 
50c til 20c. 

H.Martensen. Dogmatiste Oplysi 
ninger. Andet Oplag. 104 Sider. 
J Omslag. Nedsat fta 60c til 20c. 

»»Morten Luther opfattet af Spreu 
» Kittegaard«, ved A. Listov. 165 

Sitten Nedsgt fta 81.00 til 20c. 
vom-h kath. Publ. heute. 

Blatt-, steht-. 

Skal-: De reife-—- 
--— til Siedet øst 
eller fyd for Chicago, saa bed Deres lotale 
Agent give Dem Billet fra Omaha til 
Chicago med 

chicaga Milwaukee Fe 
st. Paul Benen, 
den kortest mellem disfe to Byer. Tog paa 
denne populære Bane forlader Union 
Depot, Omaha, hver Dag og har For- 
bindelfe med Tug, som komme ind paa 
Union Pacific Bauen, Burlington, F. E 
is M. V. o.s.v. 

Prasgtigt udstyret Tog med Palaw 
Sovevogne, »Busset« og Biblioteksvogne, 
og Prisen er ikke hvjere end andre Bauers. 

Angaaende nærmere Oplysninger med 
Hensyn til Bauer, Priser, o.s.v. striv til 

l-·. A. NASH, 
General Use-extent Agenh 

1504 kam-m Str, Omshsk Nob- 

coper or ceetotaler. e- a 

En Mand, som drikker, 
kan blive temperance, 

uden at fole Trang til Nydelsen af beruseude Trikkc, der 
nydt til Overmaal fortærcr baade Sjæl og Legeme, 

naar han drikker 

Crown Malt Ale, 
der er anbefalet af Læger, Druggister, ziemikere og 
Præster overalt i de Forenede Stater sum 

»O Den bcdstc Tmnpcrance Drik Je « 
der fiuch og den eneste i Verden som indeholder leets sunde og 
nærende Vestanddcle uden at vcere i fjerneste Grad berufendc. 

Ekriv efter Prislistc og Anbefalinger til 

BELLE clTY BREWING cO., 
1507 STATE STR» RAclNS, Wiss- 

Tct er mcd Form-Ieise at jesg anbesalec de ætcde Læsere af ,,Tanskeren« Beile City 
Hrcwjng Ci.sitxx,iitt)-’.-i N()ni11t(nsicatin;.k Tvbbclt:Ll, blüht-Oh Tal)l(:-)lkr.lt kg 
Malt D» le. Tct er sum om man fik rtgtig daan Ol, naak man faar H (5. Olseus cl. Jeg 
hat prsvet det og kan sich det er den mcjt fokfrifkendc og ikte berufende Trif, jeg kender. og 
den iortimcr Anbcfalmg Der var mcgct at anste, at der blev drukket mere as dct hauste 
Hinpr og mindre Lager-Ol. P. P c t e r s e u, Blatt, Nebr- 
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