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Den politiske Kamp. 
Kampen staar mellem 

Præsidenten og 
Jeenbanerne. 

Man frygter, Magnaterne 
skalvinde Senat-i. l 

Den stamp, Prassidenten i sit 

Budslab til Fiongtessen begyndte 
jmod Jernbanetne, begyndet at bli l ve heb. Alt, hvad Roosevelt vl, 
del et Retfcerdiglted i lige Grad 
imod smaa og store. Liaedan va: 

del fo i Fjot i hans Kamp imcd 

TrnltLA Han vil slet ille have re 

state Korporationen enten de saa 
hedder Trustdz eller de aaar under 
et andet Navn, kulneredr. Men 
ban Vil, at de smaa, Totbrngernh 
der ille enleltvis lan lonlutrere 
med diese vældige Lege-wen vcb 
Lov flal siktes imcd Qvergreb; Kon- 
tukrancen llal lebe, Ilsurpation flal 
lcwbindeS. Saadan hat vö forstaact 
ket, vg faadan fokstaat Follet distl 
Og hvem stulde da ville forljindref 
laadan Lovaivnings 

« 

Netcp den starrte Modsland, der 

tejset sta, offen hvot tmdvendia Lon- 

aivning i den Retnina er. Den over 

maade ltore Folleflemme, Præsident 
Ranlevelt sit, Eilet-, at Follet bar 
Tillid til l-am. Lg del vil ille Dlich 
let at vinde Follets Revrarfentanter 
imod dann Tet viser sia manka 
Stehn-, llle mindlt i del forefta.:-I 
ende Senatokvala ller i Nebrale 
Vurlett bar erllasrct at lmn fis-at 
med Prcksiksentnk mirn der stark-, 
fastlfg lwz Demokraten ftaskle Insel 
om Ærliaheden as denne hans Er 

Hering Balaet stal imidlertid le 

aynde i Baa. ca lldskaterne er, at- 

han vil blive valgt med ltort Fler 
tol. Men ve darn, om ban illc" 
lebet op til sin Frllaerina Han lcm 
til Lincoln i Sondagg, siges der, 
men ingen lan faa ham i Tale. 

Gabel-nor La Fallette tilttaadte i 
sit Budflab til Wisconsins Leaiglls 
tut Prcesident Roosevelts Henftilling 
am Lovaivnina anaaaende Jernbane 
fragtptiler aabent oa stætlt. Hnn 
menet som Pmsidenten, at det et 

Tidenö mest brendende SporasmaaL 
lmltg i Wisconsin Det er jo ktle 

iaa let at landete Stemningen over- 

alt, men vt tager næppe feil, naar 

vt wettet-, at Ptæsidenten i det« store 
og dele taget hat Follet og dets 
Repmsentanter med sig i Lampen 
mob Jetnbanetne. 

Senatoretne llulde jo da ogsaa 
vcere Folletevmsentanter, men de er 

jo de gamle og mere uafhaknaiar. 
Og Jernbanemændene et to oalaa 
Menneller oa Bokaere i Laut-et on 
de baade fotftaat og formaat «it 

taae gode Talsmænd i deres Tie« 
selte. Da en Del af de gamle Gub- 
bet er jo selv interesferebe med Ba- 
ume. Man mener, at her vil Max-- 
ltanden mode i sin fulde Starke. 
Kan det saa ilke sorhlndres, at der 
gives Jnterstate Commerce Commis- 
sion Myndtahed tll at lantrolere Ba 
unpe, lau stal det fort-ges »at amens 

dere Lovlotslaget lautet-eh at Be- 
Mitteler blivet tntets eller Adel- 
list-Ida 

..-«-i’!.-.- 

Krigømiuisteken om Pinamo- 
Konnte-L 

Kriagminister Taft hat offentlig 
gjort Pmmmakanalkoinmissionens c 

fttsie Llarsikavport til Senatet funkt- Rapport fra tsmvernpken over Ka- 
nslzomm General David. 

Disfe JstleeketnTImer ledsager 
Minister Tnfi meo en kaidelfe N» 
Senatkt. Dsmie Etrivelse giver en; 
Lversmt over Spørqgmonlet i sin? 
Almändeliahed, men dvceler særliq" 
ved Minister-eng nylig foretagneTurs 
M Bann-um Der anbefales For-; 
subting i den Munde, hvorpaa Ka-j 

nolens Affæm nu styres. Takt 
fokeslaar fasaledes, at Præsidenten 
stal uvmkvne visse as Kommissionenb 
Eljtedlemmer, der som en »board« 
stal forestaa det lebende Arbejde, 
medens de svtige tun flctl vceke 

Raadgjvere. 
Ministeten got udførlig Rede for 

en Ocerenstomft mellem ham og 
Parlaman Regering angaaende For- 
holdet mellcm Styrelfen of Kanal 
zonen og Panama, ligesaa angewen- 
de Toldbestemmelfer, Postvcesenet ug 
de financielle Forhold. Han udto 
let fom sin Meniug, at det maasie 
vil vise sig nødvendigt at lckgge fra 
1()--15 Procent starre Told paa de 
tolbpligtige Vater, bestemte for Ka- 
nalzonm Han minder i den For- 
liindelse um« at et nu elsisterenoe 
Tobatsmonopol vil udløbe i1906 og 
ille·blive fornyet, saa dette Mark-ed 
v«·l blive nahent for De forenede 
Stater. 

Arbejdsspekgsmaalet bar silte 
Vanfteligbkder. Man hat ønsset at 
sslre sig 10,M0 JsamaimsAsbejdere, 
men det møder den Vanfleliqbed, m 

Ins-altes Eureer fslanaer k: 
Naranti af 5 P Sterling for bver 
of de Umle som Silteklyed for. 
at de itte atter ssal falde IMME- 
cns Foltiavcefen til Bmde. 

Vræsikdenten old-eh idet ban over- 
fender sacwel Radvorterne snm Mi 
nistet-ens- Fslaeslrlvelfe til Senatet1 
de i den sidlte fremsatte Forssag en 

Hast-l Anbefalinq. 

Situationen i Osten. 

T.«;:L1lni»cr-c hr i de sitfte Dngsk 
fortalt Im de rktgsiste Acksaker under 
Hemmt Utsthckrnkn paa Rovertogt 
sndreft fcr Lin-:- jtjng ncde omtrina 
New Eint-nnd oc« sItintotu Han si- 
necs at have en Jtyrte paa LOKWI 
Mand. Ftonrop-—:tt"n bereitet til 
Waren nnd-er »L. dg» at Mistchenth 
ter drcoet Japans-me ud af New 
FHTIMHL tsztet essn foicer kg HI 
nsenioe tis5.·.n-«-(s, gjort Stabe paa- 
Jernbonesoorex vix Telegraflinicn, 
tun et Tog sog to Lotomotirer I; 
Mit tm JIjintonx Hensigten med 
fette Tom, mener man, hat beere- 
nt hindre Japanerne i at tote der-es 
Kanoner fka Port Atthnr til Shnt- 
bestoben, andre tcenter, at Knkovat 
tin hat en ststre Angrebsptan bog- 
om. —-— Saa er der ogfaa cneldt 
fka Yintoto over London at en ja- 
panst Styrte Paa 8,000, udfendt cf 
General Otn, hat nfstaatet Kos- 
faterne Tilbagetoqet til Mulden. 
Dette er dog ikte betræftei. 

Den rnssiste Regering hat for- 
nnliq fendt Maatetne en Note og 
tlaget over Kinas Brud pcm Neutra- 
liteten, men netop Kossatetnes 
»Rnid" er jo et aubenbart Brud- 
da det er qaaet gennem nentrolt 
Terrs7tokinnn Man frygter for, at 
det tan faa til Folge, at andre 
Magter bttvet indblandede. 

Det er oö en Forusielsc 

at offentliggpre folgende Brev, der 

fornylig blev modtaget fm He. Aer 
Andekson, Hamiltom Ja. Btevet it 

dateret dens. August 1904 og lyder 
fom folgert »Dr. Peter Fahrney. 
Cbicago, Jllg. Min Moder led i 
8 Maanedet af Gigt og havde megskt 
vanskeligt for at pustr. As alle de 
Medicinet, vi for-logie, var der ins 
gen, spm hfalp heade. Vi høtie 
da tale om Deres Medicinet og 
sendte efter en PrsvelasseKuriko op 
Oft-Did. Disse gjorde hende frist. 
Vi ønsiksr altid at have Deres Me- 
diciner i Hufei. Spøm ikke pao 
Apothekeme efter Dr. Peter’s Kuri: 
ko; den kan Mc erholdeä der, men 

Inn gennem L-)kal:-Aqenter. der n- 

ansatte af Fabrikanten, Dr. Peter 
Fahr-um« 112-114 So. Hoyne Ave» 
Chicago, Jllö. 

peabody gør slemme 
» 

Beskyldninger. ( 
Paastaar at morsstkøse 
Balgbedragetier blev an- 

cendt for at befejre han«-. 
l 
l 

Der blev ikte Ro i Colorado, 
fordi Adams blev indfat som Gu- 
Der11ø1. Exguvernør Pcabodys Con- 
test for Guvernør - Embedet et» 
fokelagt Legislaturew Der paa-« 
ssaas i Klage-h at Adams Overi 
tal af 9,774 Stemmer var toundet41 
oed Sammenfvækgelfe i Denver og 
flere andre Countiek. Legislatwl 
ren anmodes om at aabne Valgur-: 
nerne i flere Valgdistrikter i Denve:,! 
Adams, Los Animus, Bouldet og 
Eonejos Countier. Det paaftaa5» 
at Balgbedragerierne i dISse Conn- 
tier var san vidtgaaende og faa for- 
strlligattede, at det vil være umn- 

Iigt at stille de ergte fra de falste 
Ste:mncr, og Legislaturen bedes 
derfkr om helt at bokttaste Stem-t 
merne i disse Ptecincts. 

Det vaastaag videre, at der i Den- 
ver ltennttebeg en Valglifte, der var 

udspckktet med Ums-) falske Nav« 
ne, cg dttcgiftrerinqsbegerne indess 
Homer i det· mindste unt-O fqgsic 
oq mystiste Name. 10,000 paaftaus 
nt have fasset dobbelte StemmeLI 
Peijbotsn mtkwlder om at faa ff 

Precimts i Text-ver tastet lib. 
J Puck-to paastaas 1200 ,,alieng«' 

(ikte-ftemmebcrettixtedo at have ka- 
stet dereg Etcmmer for Adams-. 

Des « Euer-de hos Diskurs-Ad- 
Vokat Stidger »Wed« femten An- 
tlagcr for Forbrndelfek mod Balg- 
loven, og mange flere er i Beute, 
siger han. 

Undersøaeism endet saa sagten-Z 
itte ved Denveh hvor jo Højesteret 
Hat-de bessuttet at gøre Undersøgelser. 
Tot ser ud tit, at bist hat tige sap- 
1unge lldsiqtksr med Freden mellem 
sttnrtierne i Cnlorado som mellem 
Russland og Japan. 

« 

i 

Kræftkur i Udfigt. 

Heldige lKure er foretaget 
i Vuffalo UniversiteL 

Nyliq meddelte vi om, at Tr. 
Dcyens (i Paris-) formentlige Ov- 
dagelfe of Stræftbacillen vinder Tit 
tro i den medicinsie Bei-dem Nu 
komm-It der Meddelelfe fra vort eget 
Land Um Bussalo, N. Y".) om, nt 
man mener at vasre godt paa Vej 
til at opdage Kur fcr Krcefi. 

To Videnstabsmcknd, som siden 
1899 hat« ftudetet Fitceft ved Grat- 
wick pathuilogisse Laboratorium i 
Buffalo llniveksitet under Staten 
Ner York-J Patronat, forbekeder sig 
til at forelasqge Profcgssonen Siends 
nemingep som tyder paa, at de 
mermer sig Los-Zusagen af det ftore 
Problem. 

Ncevnte Laboratorium hat bcvift, 
at Krckft er en parasitisl Sygdom 
sSmyltedyrssSygdom), vklhiorende 
Jnfektions Typen, --—-— at den er 

bleven overført paa og forplantet 
i fuldstrendig funde Dyt, -— at 
Reproduktionen er regte Krceft, som 
den viscr sig paa Mennester, s— og 
at Sygdommen er bleven kuketet i 
Dyr ved Anvendelse af ei Sen-tm 
der er prepareret i Laboratoriet i 
Bussalo. 

JHelbredelfe er et eiables 
ret Faktum 

Forsøgsmasssigt betragfet it 

lZpørgsmaalet om Krwftenz Aarfaq 
Ja den-I absolute Helbredeliqked af- 
H1jorte Fakto. Hvad der nu staar 
Hilf-sage er Anvenbelsen af de Re- 
Hsultater, man bar ovnaaet med Dyr, 
paa Sygdommen hos Mennester. 

Der er dsog et stori Arbejde at 

gen-e endnu, siges der, før Laborato- 
tietg Forstander, Dr. Roswell Part, 
er færdig til at Zundgere for Ver-- 
den, at han hat opdaget et Serum, 
der er i Stand til at helbrede 
Hin-it hos Ijlennefker, men at saa-« 
dan Kundgørelse vil komme, wid- 
leg der ikke om. 

Tet er Doktorerne H. R. Guy- 
lcrd lPatlJologisU da G. H. A. 
Ein-weg Wem-TU, der hat gjort Op- 
daaelfem og i den officielle Kund- 
agrelse derom hedder det: 

«Drs. Gaylord and Elendes-, as- 
sisteret as Mr. Roeslacl af Statens 
Zundhedgdepartement, bar fornylia 
udført en Rælke For-sag paa Mus. 
kser var anatebet af Kraft, hvilke 
Forføa hat ledt til Opdagelfen af 
et JllodaiftsiSerum der aabenbart 
indvirler paa Kraftgrøden i Mag-, 
og i nogle Tilfcelde hat vceret til-s 
ftrakttelia virkekraftiat til at fjersi 
ne oa belbrede llræftlnnder af anfeii 
lia Sterrelfe.« 

Tex- fortcelles saa om senere Elz- 
rieriznentey der alle er faldet heldiisqt 
nd. ra der still-ge Elle alene Mulias 
lsed af Helbredelfe i 11dsigl, men end- 
ca Jmmlmitet lFrihed for Angreb 
af ?17i7dommen.) 

Aaksskapport fra Phillipineknh 
J Staat eversendte litiqgminister 

Taft Pl:ilippine slmmnissionens 
Qlarleseretnina til sinngtegfen Den 
er dateret l· Nov. ’U4. 

Sltapnorten fixier, at Fred Da Ro 
raader paa Distric, og faadan Til 
stand snneg at stulle blide vorig. 
Fcrlfcldet mellem de indfødte og 
Amerikanerne er i Altnindel«ghed 
hierteligi. Tiltro og god Følelse 
rotser stadia. 

Der bereite-Z om en Mand, der 
fees-site at faa Oprør i Stand 
blandt sine Lands-intend, men han 
iizødte døve Øren hcs dem. 

Tet anbefales at bevilae Udlte- 
delfe af Bondäs for 85,000,000 til 
forflelliae Fcrbedrinaer. Og paa 
famme Tid bedes der oni FritageL 
le for Bcflatning af alle philippin- 
fle Bands-. Rapporten anbcfalcr 
tcrrtt. at Tclden bl«ver nedsat, ilke 
mere end 20 sä, paa Sukker og To- 
bak, som indspres i dette Land fra 
Philippinernr. 

Fifkcrue blev freist. 

Tolv af de savncsde Fisteke ved 
Uhaleback nord fcr Marinette tom 

hjsm i Dust-sag De sigek, at De 

efter en frnateliq Nat wurde Land 
ftxc Mil noxd for Markuettc Vin- 
dm vendte sig, og ern taarnede sig 
op 30 Fod hej paa den veftre Breit 
as Bugten. 

J Fredagz kom Reste-I of de san 
uede Fifkere,fon1 blev drevet ud i 

Iiigtd .:i::«:-cg, i Land. De »mde 
Land 16 Mil nord for Menmninec 
Mich De stallels Falk led svært uf 
baade Sult og Ruthe. Orkanen m 

rede til Torsdag Eftermiddng. De 

toa deer Tilflugt til Fifkexhyttmm 
da de trncde, at Jsen var saa stark, 
at den ikke vilde gaa i Stykket. 

M var uden Spise i 20 Timer. 

Pmsident Loubkts Moder doch 

Den franske Pmsident Loubetgs 
Moder naaede en weget høj Alder.’ 
Hun døde SøndagEftermfddag, den 
1;"-. ds» iMarsanna af Lungebetcrn 
delsc 92 Aar gammeL Protest- 
dcnfen vilde have afrefst fra Paris 
Ists-r Marsonna stimme Akten, mer-» 
·.«-I?elditmen om bang Moder-Z Ditb 
kpm. fms hcm knnde lomme af Stets 
Mk sich at Madmn Loubct bar 
ssidnmkt mequ til. at bendcs Søn 
er bleven san fremffaaende, fordj 
bun var en Type af den simpie 
landlige Klasse. 

Nyt dansk Ministerium 

Jntet Systenisiifte. 
Christener Stadil er det 

nye Ministeriums Chef. 

Som vi meddelte sibft, var Kak- 

tusministeren i det afgaaende Mini- 
sterium, Christensen (Stadil) af 
siongChristian anmodet om at dan- 
ne et nyt Ministersjum Dette er nu 

stet, og Ministeriet Christensen set 
faaledes ud: 

M. J. C. Christensen, Stabil, 
Statgminister sathrigSminister ng 
Marineministrr, — Grev Raben 
Lebeton, Uden:·igsnkinister, — M- 
Alberti, Jnstftgn!inister,—-—Ole Han- 
sen, Landbruggminister. — Enesvold 
Sen-knien Kultusminister, — Sven 
Høgsbro, Arbejdsminister, — S. 
Berg, Jndenrigsminister, —- Vil: 
helm Lassen, Finangminiftcr. 

Foruden Christensen var Alberti, 
Sørensen og Hausen Medlemtner af 
det afgaaede Deuntzer Minister-Zum 

Christensen er den førfte civile 
Mand, der er Krigä- og Marinenii- 
nister i DanmarL 

Den ny Udenrigsminifters Hu- 
ftru, Greninde Raben Lavetzau, er 

iødi Amerikanerinde. Hendes Piges 
navn var Moulton, og hendes Mo- 
d-r, der tidliaere bar vceret en be- 
mmt Sangerinde d Boston, er nu 

aift med den danste Minister i Ber- 
lin, J. H. de Dogmen-Linden- 
krone· Mrevinben siqu at væte me: 

qet vom-Ich ved Hosset og i de hof- 
ere Selflabskreds-. 

Fm Den danfkc Ki.ke. 
Uddrag efter ,,Dannv.« 

Fra Osnaha, Nebr» strives: 
Ved den daner Kirle paa 22. 

og Leanenworth Str. er der i de 

sidste k-: Maaneder foretaget en tem- 

ntelig omfattende Resiavration. 
Dei ftod tlart for Menigheden, :.t 

der nxaatte gøres noget ved de Im: 

der Hirten værende Stolelokalek, der 

langj fU var tidssvarende, og ved et 

JJZenighedsjmøde blev «cer Valgt en 

thggetomite, som sit fki Hcender 
til at handle 

Lokalerne togeLs i Btug første 
Gang ved en Juletrægfest for Son- 
dagsstolebørnene og detes Forceldre 
2. Juledags Affen, og en bedre Jud- 
rielse af de ny Lokaler tan der mer-— 
pk tcenkes. 

Nu er altfaa Skolelokalerne sakr- 
dige og rede tiil at modtage Børn If 
danske Forældre, for om ikke at op- 
lkere dem i alle Ægyptens Vidsens 
siabet, saa bog at Irr-re dem at lcese 
og sitive Daan, hvad langt fra 
alle dänsie Vørn san her i Omabn. 
Der vil blive holdt danft Stole i 

Juli og August Mannedet, der ven- 

teliq vil san god Tilsiutning. 
Ri- i Vinter bliver der boldt Af- 

tenstelr i Lokalekne for Ungdom- 
men. Menigheden giver fri Loka- 
ler, frsT Varme og fri Belysninsn 
og Kenighedeng Formand, He. O- 
E. Olsen, med Biftand af Pastor 
Brockmeyer og W. Eriksen, giver 
fri Undervisning. Der undervises 
baade i Tanst og Engelst, og der er 

cllerede over 40 Elever. 

Undervisningen gaar med Liv 
on Lyst. Der arbejdes og der syn- 
geg, omtrent som paa Højsiolen, 
siønt det jo ikke er Mewingen, at 

Aftenskolen stal trcede i Siedet for 
Højskolen. 

Hver Toegdag Aften holder Past. 
Brockmeyer Foredrag, nærmeft dan- 
ffe, folkeliqe Fdwdrag, og disse 
Moder er godt besiegte. 

Scm er Lokaletne fremdeles aud- 
ne for alle, fcerliq for unge Men- 
nesker, hvet Søndaq Eftermiddaa 
fra Kl. ID- til 8. Blade og Tidsss 
sitint-er vil blive fremlagte til Af- 
benyttelse. 

Newel, Jowa. Nu er vor 

Ungdomsstole i go-d Gang igen ef- 
ter Juleferien. Det er ret en For- 
nøjelse med den Ungdomsstole; men 

i Aar har vi ogsaa en færdeles 
dygtig Lærerinde, nemlig Miss- 
Marie Anderer. Stolen er ogfaa 
godt besagt, der mangler tun een 

i de tyve Her holdes Stole 5 

Tage naentlig fra H. Og At- 
lrejdet Haar med Liv og Lyft. 

En saadan Ungdomsflole tan 
faa ftor Betydning for den Krebs, 
bvori den afholdes. Den fremmer 
Bevidstheden um, at vi er en Me- 

nighed, der seld Lan og stal verne 

dg vogte, opsdrage og uddanne vor 

Ungdom. Og det vilde siktert virke 
til, at der tom mere Likv sog Fatt 
i Stolearbejdet mellem de Dunste i 
Amerika, om Di fil mange saadan- 
ne Ungdomsskoler. 

Karoline Kjtlhedr. 

Sheffield, Jll. Aftenstolen 
ex i aod Gang, det er m fand For- 
nøjelse at undervise de unge (dct 
minder lidt om Danebod); deres 
renliae Latier udspringer af For- 
staaelsens Gliede, deres frejdige 
Sang varsler godt. Haab for Frem- 
tiden. Mange forbigaaende hnr 
ftaaet stille et Øjeblik oa lyttei, —- 

hvis del er Dunste, bedet vi dem 
komme indenfor og dele vor Glcede. 

Pensions og Enleta«.8- 
sen. Førftie Januar 1905 begyndte 
ist-r Virtsonii)ed. Hidtil et indtneldt 
41 Præfter, saa vi er not til at 

søre Fczeiagendcl igcnnem. Vi trot, 
dette er den bedfte, lllogeste og ret-, 

fckrdigsie Mnade at otdne Denne Sag 
paa. Det viite sig jo ogxaa i Ce- 
dar Falls, at saa godt som alle 
Delegaterne unlderstøttede Forslaget 
vg lodede at virke for, at Wenig- 
hederne traadte til, for at vi kund-e 

faa saa godt begyndt, at vor Kas- 
se til endner Tid lunde være starrt 
not til at bære de Ugifter, der toni 
lil at paahdile den. 

Naar en Dei Prcestisr iltc er 

naciede med, hat dct haft forstellige 
Aarfager. En af disse Aarsager 
vil jeg nasdne, da jeg mener, Me- 
niahederne burde teente over den. 
De havde nemlig itke Rand dertil 
for -Øjeblilket. 

Bursde Præsterneg Løn dog itte 
dcere i alt Fald saa stor, at de tun- 
de betale 1.5 pCt. oa de 85.00 til 

Fondet 
Bidragene stal indbetales nu i 

Januar Maaned. Der stal betaleg 
1.5 pCt. af den safte Lon, on 85.00 
til Fondet. 

For detes Vedlpnnnende, fom selv 
maa betale Husleje, hat Styrelfen 
med Lliisvar for Aarsmødet befluttet, 
at de maa fradrage 810000 af den 

fafte Len, som de altsaa itte des- 

hrsver at betale de 1.5 pCt. af. 
Th. Knudsen 

Hearjfotly Connecticut. 
Fiirkeindsvielst Jndviel- 

segdsagm den 18. December, var 

begunftiget af smukt Beit, og det 
blen en ufotglemmelsiq Hsjttdsdag 
for Menighedem 

Past. R· Andersen fta Brock- 
lyn holdt Jndledningstalem i hvil- 
ten han sæTlig gav et historist Om- 
ridg nf Menighedens Historie og 
fluttede med at fremsige en Sang, 
siteven i Dagens Auledning. 

Om Aftenen prcedikede Past. 
Christiansen, og vi hasvde Alter ang. 

Jkke saa Gæster kom sra Zart- 
ford, New Haben, Dcrby, Ansonia- 
Port Chester og Brooklyn og helfe 
Glut-den med os. Der var Glatde 
at lasse i all-es Ansiaterz og vi hav- 
de Grund til at glckde os, thi Gud 
Fadcr havde faa forunderlig del- 
sismet vors B.yggearbejde. 

v,,Dcmskeren« ndsmar to Gange Im — 

Uaenspstm nat-M- Pwve-Nr. stil. 


