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»Donskeken« udkommer hver Onsdag og cördag Tot dags«mdgave »Danskeren« kostet kun 81.50 per Uurgang. 

Blatt, Ncbt Lørdagd 11 Oktober 1902. 11te Aar. 
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Fra Kulstrejken. 

Harkisburg, Pa» «7. Okt. — Oele 
Pennsylvania Militcetstytle sit i Astes 
as Guyet-nor Stone Otdre til at begive 
sig til Haardluldistkiltet. 

Dei et sorste Gang siden Homesteadi 
Ucolighederne i 1892, at Pennsylva- 
nias hele Militg ee udkaldt til »Stresles 
Tseneste·« 

Mk-. Mitchell og hans Distriktpktesis 
den hat udtalt folgende Proklamation 
til Stkesserne: 

,,Til Distrittsretterne og alle Grube- 
atbesdere i Stensnldistrtttete J hat 
utvivlsomt liest i Aviserne, hoad der 

soregss under Konserensenidet hvide 
Hus sorrige errpg, under hvilken Kon- 
setense eders Embedsinænd sokeslog 
siebliktelig Genoptagelse as Arbesdet, 
detsom Grubeejerne vilde viere enige 
med os om at ooergive Tvistspsrgd- 
maalene til de Forenede States-s PM- 
sident og et as ham ndnaevnt Tribunals 
Kendelse. J hat lagt Meerke til det 
Saat-, visikastæsidenterne sor Kul- 
"banerne, at de soakede med at sordoinme 
edero Union. dens Medletntner og Em- 
bedsmasnd paa den voldsoinste og mest 
ondstabssulde Maade. De erklcetede 

ogsaa, at en stok Majoritet as Streiter- 
ne vilde gaa tilbage til Akbejdet, der- 

i 
som der dleo givet dem Militærbeslyts » 

telse; og de sorlangie, at Præsidettten; 
stulde sende Tropper til Kuldistkistet. 

For at viie vort Lands Besoltning, 
at didie Paastande er grundlose, og at 

Grubearbejderne ete lovlydige Borgcke, 
bar Embedsnicendene sor alle lokale 

,,llniokts« iatnmensalde alle Stsestere, 
Union- og Non-Union-Maend, til 

i 
( 
i 

Massemode i hver Genbeby Kl. 2 Oas- 
dag Estermiddag den sde Oktober. Vi 
ved, at Grubearbejdetne ikle asholder 
sig ska at gaa til Akdejde as Fkygt sor 
legemlig Overlast, og deksotn denne 

Opsatning raadek i Moderne, bot der 

vedtages Resolutionek, soin udtkyttelig 
erstattet-, at Grndeejerneö Fremstilling 
et usand. 

Vi anbesaler ogsaa, at Lovloöheder, 
sont begaaö as Kul- og JerusPolitiet s 
og as Streiter-ne sordommes, og at I 
Medlemmer as Unionen tilbyder de ? 

lokale Myndighedek deres Djælp med» 

at vedligeholde Lov og Orden. E 

Det bot omhyggeligt paases, at 

Streiter-ne ille ladet sig sotlede as Kul- 

.og Jeru-Politiet til at begaa ulovlige 
Handlingek. Da det ikke lytledes Kul- 
sdaronerne at bryde Streiten og bersve 
eder ederö vel soktsente Sest, soger de 

nu at saa den ossentlige Stemniug imod 

edek ved den salste Paastand, at der kaai 

der et Stkækkestore .i Kuldistrikteh 
Væt stod og trosaste, medens denne 

Kaina soc Levebrodet og sor amerikanste 
Ardesdsviltaat staat paa, og vi betten- 
ler oö ilce paa at sige« at Seiten vil 
blive vor ien ikke ssern Feemtid. Na- 

Jejonens Vierte staat i Sympati med 

feder, og alle gode Borgete billiger ederd 

Sag-· 
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Wilkesbarre, Pa» 7. Oft-J Oder- 

ensfiemmelse med Prasident Mitchellö 
Opkaab holde Grubearbejdcrne ved 

Ver-wich Oakdale og MidwqlliGrubers 
m Tag et Mode i Wilkesbqrre og be- 

sluttede enftemmigt at holde ub, indtil 

Streiten er vundetn 
«- - «- 

Priiet paa Kul. 

New YokL 7de Oktober. — 9 Dol- 
lard pr. Ton var Prier pqa Blsdtul i 

New Yorti Gans-. Stenkul havde in- 

qen bestemt Pris. En Stump paa 5 

Tons blev qf en Kulhandler folgt for 
O125, og der fort-enges nu paa femme 
Siedet 85 Cents pr. BufheL 

« 
. 
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Keheligt for Kutbsronernr. 

Regimemets Anwme ltil ngelton 
hat-de bl. a. den Jäge, at IF Ndnx 

V 

Unions Mænd i qunberry Gruben og 
10 i Hazle Graben nedlagde Arbejdet. 
De vildeikke arbejde, derfont det var 

nsdvendigt at have Djælv of Soldaten 
» iagde de. 

I- I- 
I 

Streiter didelig sanken 
Shenandoah, Pa» 9. Oktbr. —- Mat- 

tin McAndrew, en Grubestkejker, blev 

»Ist-della sqaret i Gaar Ries. Uagtet 
man lob hatn vide, at han maattte d- 

.inden Morgen, qsslog yan bester-It at 

Ifige, hvem det var, sont stød hom. To 
ukendte Mond ist-te hatn bor( til DI- 
ken i det Sus, hvor han bor, og tog der- 
efter Flugten 

Död af Sult og Udnmttelsr. 

J en Pakt ved Desplaines, Chicago, 
sandte-?- en Morgen i fotrige Uge en 

gammel, affceldig Kone liggende dpd 
ved en af Bænkene. Hatten havde hun 
taget af det tynde, hvide haar, og med 

Handerne kfoldede i Bøn fandtes hun 
»om Morgenen, i knoelende Stilling, 
hob -— død af Sult. Hun vides at 

have vaxidret tilfods mange Mil for 
at naa til Ehstago, men hvem hun 
søgte, hvot hun toni fxa og hvem den 

gamle Staktel var vides itke: tun ved 
man at hun døde af Sult, Nod og Ub- 

mattelse. 

Fälgcr af et Brcvs Foriinkelse. 

Sslont det forholdsvig er sjældent, 
at et Brev aaar galt med Posten, saa 
tan Bagateller af denne Slags dog ofte 
medfsre en Uendelighed .-af Ulemper. 
En saadan Fejltagelse tunde i forrige 
Uge endog have kostet et Mennesle Li- 
vet. Det var den dodsdsmte Morder 
Almedares, fom hensad i Tugthuset i 
San Quinten, Cal» og som stulde ver- 

tet herngt erdag Morgen, men hvis 
Straf Guvernsren havde sormildet til 
livsvakigt FængseL Guvetnsren un- 

dekslriv det nsdvendigt Dotament 
Onsdag Asten og assendte det med Po- 
sten Totsdag Morgen. Btevet aniom 
imidlettid itte til Tugthuset, og Ferng- 
selssorstandeten havde allekede gjort de 
sidste Forberedelser til ncefte Morgens 
»Necltie-Patty«. Summe Dags Asten 
anlom en as Forstanderens Vennek til 

Fængsset, og i Samtalens Lob kom 
Vennen til at bemerkte, at det var hel- 
digt sok Almedares, at Guverntten 
havde sorbarmet sig over hom. Hvem 
der blev forbavset var Fcengselssot- 
standeten, der ertlcetede, at Vennen 
maatte være fejltagen; men denne fast- 
holdi bestemt, at han selv havde set 
Guvernoten understtive Dotumentet. 
Gennem en ielesonifi Samtale med 

lGuvernsken sit Fængselsforstanderen 
snart Rede paa, at det vitlelig bang 
saaledes samtnen. Den nceste Dag lom 

Btevet — men rigtig not ikle spread 
ved Middagstid, medens Heengningen 
siulde have fanden Sted Kl. 10 Un- 

derssgelser viste, at den forteete Post- 
sce! var bleven kastet af ved Sau Otten- 
tin, medens Tugthusetö Post var bleven 

sendt til Santa Rosa. 

Storten. Dei er first i de fid- 
lste Pat Aar, at Amerilanerne hat 

lært — sandsynligvis ved at have 
gjott et meke indgaaende Studium as 
H. C. Andersens Æventyt —, at det 
er Storten, der bringet Bornene, no- 

get ethvert Born i Danmatt hat vist 
i mange Hundrede Aar. J »The 
San« forleden saa vi en lille Notits 
med folgende Ovetsttift: »Stei! 
Ligbts in the Street — And Brings 
a Ten- Pound Son to Mrö. Anna 
Stoedar of Brootlyn« Mm Stoc- 
dat var i en Sporvogn, da hun platt- 
seligt sit en Mindelse om, at Stor- 
ten var i Anlomst. Hun steg ud, 
men str bun naaede sit Ofem vat- 

PStotten der med Biengen. 

O HGVQCODOODODODODC 

Z Dausk-Amerikansk. : 
CDODODOD DODODDOOO 

Ordination. Lordag d.19. 
Ott. stal Kand. theol. J. Madsen, 
der er taldet til Præft i Potter, Neb» 
ordineres til det hellige Predi- og 
Lækeembede. Handlingen vil finde 
Sted i Hampton Kitte, Nebr» Pastor 
J. Th. Lands Kalb. 

Suppleringsvalg. Pastor 
J. P. Naarup i Oshkofh, Wis» er ble- 
ven valgt til Mehlem af »Board of 
Truftees« for Ansgar College, Hutche 
inson, Minn., og har modtaget Ub- 
nævnelsen. 

Kalb. Ved et nys afholdt Valg 
er Paftor Harald Jensen, Blair, Neb» 
af »Board of Trustees« for Ansgar 
College, Hutchinson, Minn» bleven 
valgt til Professor i: Danst Sprog 
og Litteratur ved ovenncevnte Stole. 
Hvis Kaldet modtages, stal Posten 
tiltrcedes 1. Dec. d. A. 

Orts-« Jo-. » 

— 

Mrs. Elifbeth Peter- 
sen, fra Sau Francisco, der kom 
tilstade ved Branden i sidste Uge paa 
Damperen Modoc, er død paa Harme- 
hospitalet som folge af sine Ave-fiel- 
ser Afdøde var næften T« Aar gam- 
mel, men trods sin lusjc Illder lige til 
det sidste ernærede ssa ielo ved at 

gaa flere Familier tilhaande ved Has- 
gerningen. 

Selvmorb. Misf Mary Han- 
sen, en Dotter af Mr. og Mrs. Chri- 
stoffer Hausen San Francisco Cal.» 
begil i Titsdags Morgen Selvtnord 
i Golden Gate Pakt ved at tage Aar-; 
bolfyre. Aarsagen til hendes fortvivq 
lede Getning er ilke rigtig lendt, men 

den antages at vcrre Udslaget af ulyk- 
lelig Karlighed. Den unge Pige —- 

hun var kun 22 Aar gammel — var 

fsdt her i Landet og var meget vel 
lendt i danste Krebse. 

Selvmord Anna Marie Pe- 
tra Kleist, af Chicago, Datter af Re- 
dattsr Meist i Varde, Don-mart, be- 
rsvede sig i Sondags Morgen i et 

Anfald af Melanloli Livet. Miss 
Kleift tom hertil Landet jor ca. 6 
Aar siden og var en Kusine til Mrs. 
A. C. Michelsem 918 N· Califok- 
nia Ave. J Lighed med andre unge 
Piger, spm tommer her-over uden no- 

gen speciel sprogelig er merkantil Ub- 
dannelse, sagte hun Plads fom Tie- 
nestepige i de rige amerikanfte Hiern, 
men havde tun været 8 Dage i sin 
sidste Plads, hos Mr. Stanley Fiele, 
da hun begit den sorgelige Gerning 
og blev funden dsd i Badeværelset. 

En større Ejendoms- 
ha n del» som Folge af hvilten der 
ventes store Ting, fandt Sted ude i 
Cal. i forrige Uge. Koberen er en 

hovedrig Danster —- efter Forlydende 
Millionen —- hans Navn er A. M. 
Smith fra Minneapolis, og Ejendom- 
men dmfattet 229 Arres, paa hvillet 
sindes de udmæekede MsnralvangRik 
der Sycamore Springs, hvis Band 
besider ejendommelige helbredende E- 
genstaber. Den verdifulde Ejedom hat 
hidti.l lagt faa godt forn ubenyttet heu, 
men det er nu Smiths Hensigt at la- 
de den vedetfates sm fulde Ret. 
Blandt andet gaar Planen ud paa at 
lade opføre en Kuranstalt, der i ingen 
Henseende stal staa tilbage for de bed- 
ste paa Kysten. Endvidere stal der opr- 
reö en Aftapningsanstalh hvorfra Mi- 
neralvandet paa Flaster stal forsendes 
over hele Verden. Mr. Smith agter 
at forandre Anstaltens Ravn fea Sy- 
camore til Sau Luis thspv Springs, 
og Mineralvandet sial biete et til- 
fvarende Trade Mark. Dette i sig selv 
vil vcere en yppekllg Nellame for denne 
Egn og dens Naturkilder. Mr. Smtth 
er for Resten en Svoger af Mart El- 

berg i Los Osos, der ogsaa er inter- 
esfetet i Foreiagendet. 

S e l v m o k d. John Peter Ton- 
ner, en af Ghicago's eeldste Settlere, 
der hat levet i Chicago over 50 Aar, 
begil forleden Selvinotd ved at slyde 
sig med en Riffelfom han hat ejet 
fta sine Dregeaar Tonnek var 73 
Aar gammel og led af Ssvenløshed 
Han var Gattnet af Fag, og anlagde 
Union Pakt her i Byen. Han drev et 

stori Garineti i Galeivood, var tre 

Gange gift og efierladet sig Husttu og 
10 Born i gode Kam. 

Fotfogt Selvmord. En 
af de mefi lendte og velstaaende Far- 
mere, Henty Hogenfen, som bot paa 
en af de bedste Farme Ist for Harlan, 
Jowa,forspgie fokleden Dag at iage 
Lioei af sig selv ved gift. Den danste 
Doktor Biggard i Harlan bleo strals 
tilkaldt og redede Livet. Dette er ei 
megei beklageligt Tilfcelde, da Familien 
er stor og der er mindre saavel 
som flere storre Born. Aatsagen 
til denne Fortvivlede Handling er dan- 

Jfkeligt at forsiaa da Mr. Hogenfen sad 
i meget qode Omftcrndigheder og kunde 
itke mnngle paa noget. Dei formenes 
at Grublen on Melanloli er Aarfagen 
til bans Zindsforviring. 

Patienten blev fort til Sindsfyge- 
hofpitalet i Clari.nda, Jowa. Der 
er desvære lun ringe Udsigter til at 

han lan komme sig. 
Mr. Hogenfen var en af de forfte 

Seitlere i Jackson Townfhip, forn nee- 

sten udelullende er beboet og ejes af 
danfle Famere i megei gode Omstæm 
dighedee, han var en meget agtet og af- 
holdt Mand iblandt sine Landsmænd,« 
sont meget bellager det sørgelige Ti.l-’ 
fcelde. 

Prceftelald Pastor Mylunds 
hat modtagei Kald fra den dansie Me- ; 
nighed i Junction City, Oregon. 

De danfle Amerikan- 
sie Slibe. De to nye Slibe af 
samme Type og fisrrelse sont »Oscar 
den anden« sotn Dei forenede Damp- 
stibsfelstab i denne Tid ladet bygge, 
vil faa Navnene »Chrilii.an den nien- 
de« og ,,Tietgen.« 

Seitende dansk Meje- 
r i ft. Ved den aarli.ge Statsudstil- 
ling i Sacramento, California, gik de 
danste Mejerifter af med Sejren. 
Blandt de 51 Mejerifter, som deltog 
i Udstillingen, blev den fsrste Præmie 

Uildelt »Danish Creamery Co.« i Fres- 
!no, Cal. 
! De dansie Folk i Amerika kan væte 

stolte af deres Landsmænd paa Meini- 
ets Omraade. Det er sædvanligt 
de danfke Mejrifter som staat som Nr. 
1 her i. Landet. 

»Politiken« i Kobenbavn ved 
at fortælle at Utah Morveren Peter 
Mortensen allerede er henrettetx Bladet 
meddeler, at han blev ramt af12 Stud, 
af hvilke 7 traf ham i Panden. Som 
tidligere omtalt stal Peter Mortensen 
stydes den 17 Oktober, hvis han ikke 
opnaaer nyt Forhør eller Appel til en 

højere DomftoL 
Man friftes til at sige: ak, hvor det 

dog er Københavnsi. 

Theodor Lau, fom hat An- 
sættelfe ved Kunsttnstitutet i Cshicagm 
opholder sig for Tiden i Kobenhavm 
Lan kom fra Washington, D. C. hvor 
han hat ftøft Rahel Smich Rytter· 
statue af General Sherman i- Gibs. 

Deloreret. Band- og Gas- 
mestet Christianer i Broollyn, N. Y- 
er i Fl. ,,Nordlyset, blevet udmevnt 
til Dannebrogsmand. Christiansen 
deltog i Krigen 1864 og blev "saatet 
under denne. 

Danmark. 
Den nyc Hnsmandsstole 

Grundstenen til Kcerehave Has- 
mandssiole ved Ringsted nedlagdes 
forleden. J Grundstenen indlagdes 
et Dolument, forfattet af Stolens 
Forstandet, der givet Oversigt over 

de Kommissions- og Lovgivningsat- 
beider, der er gaaede forud, og en Re- 
degørelse for Stolens fremtidige Birk- 
fomhed. 

Den sidste Del af Dokumentet lyder 
saaledeö: 

»Kærehave Husmandsslole er be- 
regnet til 60 Elever paa de lange Vin- 
ter- og Sommetlursus, 30 Kursus- 
deltagere paa de lorte Kursus og 10 
Elever til praktisk Uddannelse. 

Stolehufet stal rumme i Stue- 
eingen: Økonomilejligheden, en 

, Foredragssal og en Spisesal, 2 Stole- 
stuer til Elevekne og 1 til Kurfusdel- 

Jtagekne Gymnaftilsal og Badevcerelse 
smed Vatme og kolde Styrtebade, een 

Husflidssal til Troearbejde og een til 
’Pilefletning, Børstebinding og Pap- 
arbejde. 

Verrelfer til Elever og Kurfusdel- 
taqere er i Loftsetagen, og de er be- 
regnede til 2 og 4 Mand. 

Ved Stolen stal der i. Binterhalv- 
aaret være 5 Lærete og om Sommeren 
tillige 2 Lærerinder. 

Til Stolen hører et Jordareal paa 
ca. 20 Trd. Land Agerjord og 5 Trd. 
Land Stov. En Del af Agerjorden 
stal dyrles i Husmandsbrug paa 4, 6 

og 10 Trd. Land· Dei øvrige stal 
anvendes til en Samling af Landbru- 
gets Biekhverv, saasotn Fragt- og 
Kaltenhavedyrtning, Pilekultur, Fro- 
avl, Planteskole, Forevisningsmark 
o. l. 

J Stoven, der er lysaaben Egestov, 
stal der indrettes Fjertræ- og Biavl 
famt en Lyftftov med Feftplads for 
Stolen. 

Kcerehave ligger en Fjerdingsvej Øft 
for Ringsted. 

Stolen, Lærerboligetne og Sam- 
lingen af Landbrugets Bierhverv kom- 
mer til at ligge paa Sydsiden af Korre- 
have Stov nd til Landvejen, fom sp- 

»rek til Køge. Mellem Landevejen og 
JJernbanen —- KøbenhavnRorsst —- 

ligger Stolens øvrige Jord, der alt- 

lfaa sial anvendes til Smaabtug. Be- 
liggenheden blivek smut og med en 

vid Udsigt over Midtsjcellands fragt- 
bate Hsjslette og de mange historier 
Steder fta Danmarts stolteste Tid· 

Salget as de danfke veftindiike 
Øer. 

! Kobeuhavky 8de Oktbk. —- J Lands- 
Ithinget fremlagde Udenrigsministeren 
Deuntzer i Dag Forfllag til Beflutning 
om at stadfæfte Traktaten med De For- 
enede Stater om Afstaaelse af Dunst 
Bestindien. 

Udenrigsminifteren opfordrede Schin- 
get til at ekspedere Sagen saa hurtigt 
snm muligt. Den sprfte Lcesning ai 
Forslaget er sat til 15de Oktober og 
2den Læsning vil sinde Sted den 22de 
Oktober. 

H a m let. Paa den saalaldte 
,,.Hatnlet Tersasfe« ved Kronborg 
Slot, hvor i fordums Tid Hamlets 
Faders Aand sptgede ved Nattetid« 
indtil han sit betroet Sonnen Hamlet« 
at Mord havde forkortet hans Dage« 
og at Mel-deren var hans egen Bro- 
der, Danmatls davcerende Konge — 

paa samme Pla"ds, lhvor Hamlet, i Fl· 
S'halespeare, fvor at hævne Motdel 
paa sin Fader, stal nu rejfes en Statut 
af Prins Hamlet, »the melancholh 
Dane«. Denne Nyhed telegraferedes 
over Atlanterhavet fra Kobenhavn for- 
leden. Det er,»fotn Dr. Georg Bran- 
des striven Shalesspeares Hamlet -—— 

der aldtig hat elsisteret — er Ver- 
dens berømteste Damen 

Udlandet. 

Handeleu paa Sydafrika. 
Lodon, 9de Oktober, — De Kom- 

missærer, fom Regeringen sendte til 
Syd Aftika for at underspge Udsig- 
terne for Handelen der, hat afgivet 
Jndberetning i Folge hvilken, de sige, 
at der er ftorartet Anledning til Ub- 
villing af Handel med alt Slags Ma- 
siineri vedrorende Grubedrift, Spot- 
vognsvæsen, elektrist Gadebelysning, 
Brobygningsvæsen og andet Bygning 
samt fremfor alt Masti.neri for elek- 
trist Drivlraft. 

Kommisfcererne fandt, at der over- 

alt var stcerk amerikansk og tysi Kon- 
kurrance. 

Forfærdelig Optrin. 
.. 

IMMle 

Wien, 8de Okt. —- Landsbyen 
Droyssig i Bohmen var Vidne til et 

forfcerdelig Optrin den 6te ds. En 
Skolelærer blev, medens han under- 

·S(Ilgauxt Instamd Itzt-m UIJ Ixtxa 
Han havde ulykteligois en ladt Revol- 
oer liggende i sin Pult, den tog han, 
og begyndte at skyde til højre og ven- 

ftre. Tre Born blev dræbte, og tte 

livgfarligt saarede. 
Da Landsbyens Jndbyggere harte 

Studdene og Bornenes Strig, styr- 
tede de ind i. Stolen og lynchede i deres 
Raseri den sindssyge Lcerer. 

Damfkiboulykke 

London, 8de Oktbr. — North Ger- 
man Lloyds Dantpskib, Kronpviz Wil- 
helm fom gik fra Southampton til 
New York i. Dag, paafejlede det en- 

gelske Dampftib Robert Jngham ud 

for Beachy Head i ftcert Taage. Jng- 
ham sank med alle ombord paa to ncer 

som reddedes. 

Udvandringen fra Norge. 
Antalet af Udvandrere over de vig- 
tigste norste Havne var i Maaneder- 
ne Januar — August 1902 ialt 15, 
419 notfke, 2,456 svenste og 181 an- 

dre· J samme Tidstum i 1901 var 

de tilfoarende Tal 9,654, 1,057 og 
56. 
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Oprsr i Macedonicn. 

Sofia, Bulgarien, 9de Oktober. — 

Opstanden i Macedonien er i fuld 
Gang. Den sattes i Værk samtidig 
paa et halvt Snes Steder. 

Frankrig og Siam. 

Paris, 7de Okt. —- Udenrigsmini- 
ster Delcasse meddelte i Kabinetsmø- 
de, at der er assluttet en Traktat mel- 
lem Frankrig og Siam, som fotliger 
alle de Tvistemaal, som hat vceret oppe 
mellem de to Lande i den seneste Tib. 
Endel Grænseforandringer, bestemt i 
Traktaten, er til Frankrigs FordeL 
Den franste Regering stal tages med 
paa Raad og give Samtykte ved Pyg- 
ning af Jernbaner, Kanaler o. s. v. 

Traktaten vil styrke Regeringen. 

Ny Dampmaskine. Lissa- 
bon, Portugal, 9de Oktbr. — En Jn- 
geniør ved Navn Carvalho hat opfun- 
det en Dampmasiine,som efter hans 
Paaftand vil give et Skib en fari af 
50 Mil i Timen. Prøvetne med Ma- 
stinen hat vceret heldige, siges dei; 
men de foretoges i Hemmelighed efter 
Paalæg af Mastinens Ejere, et Sim- 
dikat i New York. 

Svin og Korn er Pengr. 
100 N ol Moos-C I Stock Poe-s vil for indre Syst-am hos Soineneog part Bu. 
Man Dvis iste, kostet det Planet Greises 
paa 80 Da es Prsve Pfri fen er U. so pr 
100 Ph. orhindrer Uth os In n 
de loeggerN flere ooÆEggeslleröångesn Viele-using 
Mgentek NGeistes couacll Bluts-. lu. 


