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»Vanskeren« kostet kun 81.50 pr. Aar-gang. 

4. Aarg. 

Admiral Dewey om I 
Situationen paa Søen. l 

Admiral Tages Dilemma 
i 

Hat Japanetne Raad til ai; 
vove et afgørende Slagsii 
»Nem5paper Enterprise Associa-Z 

tion« meddeler folgende Udtalelse af 
Admiral Demen, Helten fra Manilm 
cm Situationen paa Søem 

Et af de betydningsfuldeste Søsiag, 
sain hat vatet levetet for flere Aar, 
et fdrestaaende i det fjekne Osten, vg, 
lig den svrige Verden, iagttager jeg 
Stillingen med den største Interesse. 
Situationen et af den meit spændende 
Interesse. Jeg maa tilftaa, at jeg er 

oppe Kl. 5 om Motgenen for at se ef-— 
ter Bladenr. Alle Sønicend er inte- 

resserede; men jeg har, muligvis, en 

nderligere Interesse, fordi jeg sclv 
engang var stillet oderfor et Dilem- 
ma, dek Eile var uligt det, den jaspans 
sie Admiral Togo nu staat overfor. 

Anaaaende, hvad der vil fle, faclr 
enhver act-ite. Der er saa mange Me: 

ningek, fcnn der er »naval erbextTc 
Oa min Mening et maafle ille bedre 

end andres, nden for saa vidt, at jeg 
er lidt bedke kendt nied de lompliceres 
de Omitændiaheder, iom maa tagt-s 
ined i Betraatnina. 

Men der er en Ting, l;-vorom alle 

Autoriteter er eniae, da fom ndrn 

Tvivl er riatixp nemlia al den Ins 

sifle Flaade nnminekifl og ined Sen 
syn til Tonnage og Bevckbnina er 

ftckrtete end den japanle De hat-, 
ifslge Rammelei-, flere tnnge Swam- 
be, end Japanekne, og del maa ogsaa 
etindres, at der er not en Flaade med 
tre ellet flere fdære Slibe under Vejz 
og vil lunne vtete paa Scenen oms 

lrina 40 Dage. 

Tet stsoke Spøtggmaal ek: Er det 

taadeligt for Togo at mode den ran- 

siile Styx-le og vove alt paa et start 
Slaa i aaben Sp? Lan han vove 

Tabet af sine leagflibeT Satt at 

Rojestvensly vinder? 

Hvad vil Virlningen blive for Ja- 
pan? Hvad da angaaende Kommu- 
nilationen mellem Japan og Manchns 
riet? Og angaaende Forltætlnkng til 

Landtropperne,Ammnnition og For- 
plejning? 

Med mindre Japanerne kan fors- 
spake deres Transport og Handlea 
omlring deres egne Øek og i Neuhe- 
den af Port Atthur, af hvad Brind- 
ning vil saa detes Dpetativner paa 
Landet og deres hidtil vundne Sejre 
da vere? Deres Flaade mødes as en 

Flaade, som i Antal crf Siibe over- 

Haar dens. Nu er Spstgsmaaleu 
hvad vil Admiral Togo gin? 

Nogle Autoriteiet er tilbøjelige til 
at tro, at Togo vil undgaa en direk- 
te Træfning og udspge de svagete 
Furt-fes i den ruösiste Flaade, af- 
siceke dem om Ratten, beuge sine Tor- 
pedajageke og i det vasentlige beuge 
saimne Taktil, fom anvendtes ved 

Port Arthun 
Jeg undrede dengang over, at Ja- 

panerne iite gi! lige ind i hast-wen og 
endte Akbejdet ad en Gang. Men jeg 
et siden bleven paalideltg unt-errettet 
din, at den japanste Admiral havde 
stritt Ordre fta Miladoen om ille at 
tisilete Tal-et crf stne Stagstibr. Ta- 
bet lunde dengang have blevet fatalt. 
Saa benyttede de den langsommere 
Metode vg ovaaaede det samme. Dei 
er ilke umulsigh at samme Taktik vtl 
bltve anvendt nu. Rimellgvls sank 
di icke det at dide, fsr Begivetthedetne 
lægget Japaner-net Lampplan for 
Das-m 

Ida Muse-. at Dose- FWIO et 

implied-« ist«-n nordve Ende as 
sp me Der et en storaetet 

og stcerkt befcestet Havn der, en veri- 
tabel Gibraltar. Togso er udentvivk 
bestandig i Ver-sing med den russiste 
Flaade gennem sine Seiderssibe og 
nat-blos Telegraf og iagttager, om 

Rojestvenste vil tage den ydre eller 
»den indre KanaL 

! Dei er muligt, at de tre Krigssiibe, 
isom Russerne hat ved Vladivostok vil 

jfoksøge en Forening med Hovedslaa- 
jben eller ogsaa gaa paa Togt paa 
xJapans Kyfter vg forftyrre Haut-tm 
Dei er Muligheder, som Situationen 
skmfatter. 

Saat nu, at Russerne stulde faa 

EHeld til« at fremtvinge et afgørende 
;Slag. Og fast sau, for et Argument-J 
;32y1d, at de stulde tade. Ei Tab vix- 

kde itle vcere faa stæbnefvangert for 
zdem som for Japanerne. Det vilde 
’ikke faaledes afskære Forbindelsen 
mellem dekes Heer og dens Forst- 

JningsbasiL Og det vibde ikle i den 

Hlldstrcekning udscette der-es Skin- 

Ffart og der-es Kyster for en fjendtlig 
Flaades Hetgnknger som Japans. 
Qg de vilde kunne vente en ny Styrke 
i Maj. 

De ser, dei er et Problem, som it- 
Eke er let at lose. Næftm alt staat paa 
Spil for de to Lande« hvis Flaadek 
ek irrer-wende Dei fer sikkert ub, 

lfom en afgøkenbeTræfning mellem de 
to Flaadey stal komme til at ende 

iskrigen 

Allekedc i Onsdags ymtedes der 

inm, at Rojeftvensiys Flaade var i 

sKamranh Bugtem paa Kyften of 
Ist-Inst (5achin Rina, hvot Stil-me 

iforfynes med Kul og efterses. Men 
i Dag (Torsdaa) tages dette for af- 

,x:jort, og et Telegram fta London udis 

staler den Formening, at Admiral 
«Rojeswensky vil vente der, sindtil Ad- 
miral Nevagatoff med sin Esiadre san 

Fnaa at forenes med hom. Dei begna- 
zder saaledes at se noget krumde ud for 
xJapaw 
f Jmidlettid hores der starrte Klagec 
»wer Franstkigs Brud paa Neun-Mie- 

Lten ved at tillade Russetflaaden at 

Hast i Havn, og ligesaa klages der c-- 

»ver, at Russecflaaden udfender Wyd- 
Fsere under falsi Flog langs Kysten 
imellem Bugten, hvot Flaaden ligger, 
sog Strædet ved Formosa De sejler 
lsom russiste Handelsstibr. Men Togo 
er aarvaagen, og hat det gældt om ot 
vcere det nagen Sinde, saa gcolder 

ldet om det nu- 

i Sivstk Nyt im Sm. 

I 

anfetne paa Retritte igen. 
III-e bar maattet trække sig 
lasngeke notd for at und- 

qaa Japanernes Flur-te- 
bevægelsr. 

Det meldes fka St.Petetsborg den 

.19. ds» at et Telegram fra Fwnten 
siget, at Japanerne Provede paa at 

omgaa Rusfernes venstre Fløj i Nect- 
heben as Heifchimom Manchuria. 

Aus-ferne trat sig et fort Stykke 
tilbage notbpaa. 

Dei regnet «igen, og Vejene er ncei 

sten ufatbake paa Grund af Plørr. 

z Alma-miser for l905. 

Vi hat et lille Oplag af Almanatkct 
for 1905, som sælges til folgende 
Priset: 

Folkets Altnanak, Musik-»s- 
ret, 4()c, Netto. 

Wsisbechs Almanak, illus- 
streret, 40c, Netto. 

Samt endnu nogle faa af J n d r e 

Missivns Almanak til15c. 
Skrksv fnarest mulkgt, for de bliver 

txt-folgt De kan sende os 2c Stimm- 
ket som .Betaling. 
DAleH PUBL. AOUSE. 

m·.xns:..s1mte 

Danmarks Vestindiske 
Øer. 

Foredrag af Oberstløjis 
nant Rambusch. 

Geografifl Selslab i Kobenhaon 
afholdt fotleden sit sidste Foredrags-i 
mode i denne Sæfon, ved hvillei O- 

berstløjinant Rambufch kalte om 

Dansl Vesiindien. 

Digse Befiddelset havde i lange. 
Aarrceller for Danmarl vceret en 

ftor og stadig flydende Jndtæigtsilce 
baade direkte og indirekte, begyndtc 
Taleten. Saa Var det gaaet tilbaae 
for Ferne ved vor egen Uforstand ag 
Uvirlsomhed scg da man dereftek n- 

fkede at seelge dem, var dei, at da- 

oparbejdede sia en Stetnning i Folle1, 
der fastflog det som en Ækessag for 
DE at bringe det paa Fode igen, sozn 
vi selv l)a-vde odelagL Og der vjr 

rel i Modfianden itnod Lernes Sala 
oasoa en Følelse af, at Danmml 
egenllig ikke havde mere at mifte ca 

;det var en fuldt berettiget Følelfe. 
»Bei var Talerens sikre Overbevisks 
.ning, efter at have leert Foklwldene 
nt lende persoanai, at den Dianas-:- 
Hatier at reife vore vesiindisie Besiddsxl: 
fer, var lnnat mindre end mange an- 

dre Spannen som det dansle Foit 
havde løft siden 1864. Da naar man 

Hnn havdse baade Mosndene, Planerne 
ica Penaene, vilde det være unerkennt- 
om det ikte ogsaa slnlde Wies. 

Oberstløjtnanten foreviste derpaa en 

Ratte udmasrlkoe og interessanie 
ILysbilleden Forli nogle Kortslitser 
ever Deme, lworpaa de store Arealer, 
lom Plantageselstabei hat købt, ialt 

:24s)() Tdr. Land, var aftegnel, ca 

»dann-n Billeder af Havne oa Byer ag 
en Del Jlluftrationer af den frodige 
og dotierende Veaetation derovre,s 

Jsom Taler-en ledsagede med en nat-. 
i 
I 

v 

Hinere ca detaillerei Fortlarina 
Plliodfætnina til Krat- on Grundsto- 
;ven, der væfeniliaii desto-d as Inmi-l 
tkae eller endog siadelige Tretet ogi 

»«1klnnter, var den egentliqe Hinwa 
paa vore vestindisie Øer af ftor V Hi di, idei den baade leverede Gavntræ,; 
Frugter osv. i beimdeliat Omfnng.! 
Af egentliae Kultur-Manier dnrledeSJ 

der nu i Virkelia«lyeden i større Ud-" 
»Hm-winkt tun Sullerplanten, som i 
»sin Tid Var den store Jndtceatslilde’ 
for Øerne, men hvis ensidiae Dritt-« 

Hning senere, sda Tiderne cendrede sta, 
blev Slyld i deres Tilbagegana cg 

’G1(ineagræsset for KvægavlensiSskyld 
Men foruden disse do fandtes der 
adsiillige andre Kulturplanter i Vesi- 
indien, fom vel dyrledes men ikle til- 
nætmelfesvis i den Maalefisok, hvori 
de burde. Banan, Kalaa Ananas og 
Bomulds-Planten var alle Manier, 
der utvivlsomt kunde drives med del 
sistste Udbytle, men som hidtil havde 
vcetei fotlmnt paa vore Ser. 

Derpaa omtalte TalerenBefolknin- 
gen i Dansl - Vesiind-Een,ssom var deli 
i 3 Kategorien Hvide, Kulørte og 
Sorte. De Hin-de var del-Z indspdte 
Kreoler, dels Jndvandrere fra Je- 
land, Amerika eller her fra Danmakl 
og ilke scerlig karalterististe. De Kn- 
lørte spænder i Udvikling og Intelli- 
gens over alle de mellemliggendeTrin 
llge fra de Hvide til helt·ned imod de 
Sorte. Og endeng disse sidfte tilde-r- 
te i alt vcesentliai Arbejderbefollnin- 
gen. Dei maatte være disse egentlige 
Negke, at man maaite have Opmcerl- 
lomheden henvendt paa, naar der 
ssulde vcere Tale vm assophicelpe Be- 
follningen pna vore veftindisle Be- 
siddelser. Dei hed almin«deligvis, at 
de var dovne, ligegyldige, soraløse for 
den Dag i Morgen, naar de blot hav- 
de Merd til Weblkklet, og det var 
smaalse ogsaja klatng men del var 

Spsrgsmaalet, hvor meget heraf der 
vetRaoeptceg sog uudlletteligi vg hvpt 
Wi, der tun var Restes fka Glase- 

tiden, iog sotn saaledes utvivlsomt 
Hunde andres-. 

» 

Taleren havde under sit Besøg paa. 
Ferne truffet enkelte Sorte, som dir-J 
telig var dygtige, intelligente og nd- 

vitledeMennesier, som hasvde formaaet 
at arbejde sig selv op, og naar der var 

saadanne Elementer blandt Negrene, 
anfaa han det heller ikke for Mand- 
synligt, at Den forte Befolkning som 
Helhed kunde hckves. 

Taleren siuttede med at fremhaeve 
den stærke Følelfe for Danmiark, som 
han havde fundet blandtØernes Jud- 
fødte, og udtalte det Haab, at deite 
Naturens Paradis, fom var bleven 

bragt i Forfald ved MennestersVan- 
kundighed sog Vanrøgh nu snatt paa- 
ny maatte genrejses ved Menneskers 
Snille og Arbejde. 

En vcgtig Bestemmelse. 

Sekretæren ved »State Board of 
Equalization« for Nebraska kundgør 
en Bestemmelse, sont i betydelig Grad 
vil øge den siattepligtige Ejendom i 
Stute-n Det var i Fjor tilladt Kob- 
mænd at frarggne, bsvad de siyldte 
paa deres Varelager, men i Aar vil 
dette ikke blive t·lladt. Hele Lager-et 
maa opgives uden Fradrag. Dette vil 

nmaste snnes urimeliat og for som- 
me blive trnkkende. Men det er sit- 
fert lige saa rimeliat, som at Farmes 
rcn bliver befiattet efter hele sin Efeu- 
dom uden Hienfyn til, hvad han sink- 
Ver derpaa. 

En af vore wrede samtibige gør 
folgende Bemerkning, som vi kan til- 
stemme: Pantelaaneren bestattcs vg- 
saa efter den Værdi. han har i en 

Ejendom, faa der paa denMaade bli- 
rer dobbelt Besiatning. Vsi hat aldrig 
ment, at H var rimeligt. En Mand 
burde betale Skat af, hvad han virkes 
lin er vcerd og ikke mete. Dobbelt Be- 
siatning kan aldrig Vcere rimselig 
overfor nagen. 

sttrust-Undersøgclsen. 
Denne hat nu holdt vaa i laengere 

Jid, men vi findet ikke Vereiningerne 
nim, boad der foregaar, videre interes- 

sante. Allen-de for lerngere Tid sidcn 
hat vi meddelt, hvad der llages over 

den for. Nu er det jo Beviserne for 
Anllageme, det acrlder om. Noaet Re- 
fultat er man ille komme til endnu 
— det hat lanae lldsiater dermed 

J Chicaao gaar Undersøgelsen sin 
Gang. Men flere as de fornemfle 
Vidner er bcrtrejft. Saa var der 
Tale om en hcl Del Kufferter med 
Dulmnentet. Nogle af dem blev be- 

flaglaate andre fmualedes bott. J 
forriae llae lslev fire af Slagtersic- 
maaet Schwarzschild «S-u;bergers 
Falk sat under Tiltale, fordi die med 
Vidende oa Villie forhindrede Datu- 
ty Marshal Adel A. Bach i at ind- 

stcevne en af Firmaets Greis-, Ed- 
win B. Fissh, som Vksdsne for Eli-and- 

juryen. De blev lesladt under 31000 
Kation hver. 

Nu lceses der om, at nok et Vidne 
bar for-lobt Chicsago, nemlig Carl 
Levi, Hovedet for Berthsold Fa Levi 
Casing Co. lsn Tjener i Levis Hjem 
oplnste den 1R. ds» at Levi var bott- 
rejst for over en Uge siden, og lort 
efter rejste Ksonen. 

Fra Helena, Mont. læsses der va- 
faa om, at der er indankel Klage basi- 
de imod Cudahy og flere af de andre 

ssmre Paclina Kompagitier. 
; Netop det, at faa mange flygter, 
Finder jo paa, at de file hat rent Mel 
i Posen. 

Nut! «Nyt! Nyt! 
Blandt Højslsolefolt Ei Sommer- 

billede, af A. Nordahl-Petersen. 238 
Sidek i Vælstbind P..Z 81.90. 

M Fehlt-hing Hause- 
Blair. Nebr. 

En sorgelig Ulykke. 

Fire Avisdrenge traadt 
ihjel,mangesaarede. 

Fra Jndianapolis, Jnd., meldes 
om en Ulykke først i Ugen, hvvti fire 
Avisdrenge omkom, — masedes ned i 

Trængselen og traabtes ihjeL 
Det var i Masonic Temple. Fleck 

Hund-rede Drenge havde samlet sig for 
at steige Billetter til en Forestilling, 
som et Patent Medicin - Flrma 
bavde arrange-rot Sau stormede de 
løs for —— fom det syntes —- at løbe 
omkap ned asd Etappen. Men det blev 
en ssem Sjov. En af Drengene bag i 

Flocken raubte: »Brand!« Vg For- 
samlingen grebes af Pani4. 

Alle stotmede mod Udgiangen, og 
der var ikkc tilstrcekkeligt Pioliti til at 

oprethsolde Orden. En Dreng faldt 
om paa Trupp-en, san en andeu, og 
saadan gik det mange. Da Gangen 
blev ryddet, viste det fig, at fire Drom- 
ge var tmadt ihjel i Trængfelen, og 
omkring LO var kommen saa alsvorlig 
til Stude, at flere af dem menes at 
ville dø af deres Kvæftelfer. 

lPrckfivcntcn vil ftandsc i Dem-er 
og Chicago. 

Prcesidenten vil ilte gøre mange 
Ophold Paa Turen tilbage til Wa- 
shington. J Denvet vil hcm stand-se 
ng tage Midtig. Merchants, Hamik 
ton og Jroquois Klubberne vil ser- 
vere Dinneren og underholde Prcesis 
deuten. Saa Vil han rejfe over U. P. 
Bauen til Omalha og derfra til Chi- 
cago over North- Western. Der vkl 

hcm holde tre Taler, siges der. Ti- 
den for hans Tilbagerejse kendes ikke 
endnn, men man venter ham til Chi- 
cago den 2. Maj. Der ncevnes ogfaa. 
at han er indbudt af tre Klubber i 
Chicag-o, af sum-me Navn som de i 
Denver. Der maa foreligge en For- 
vet: lina Men der høres vel nærmere. 

Han sik kort Proces. 
Tet forste Tilfælde paa Rekord i· 

Orts-alm, hoor en Søn bar ladet fin 
Fader arrestere for at have tngtet 
l)am, lmrtesk i Politiketten i Tit-Z- 
daa-:·. John Binklen, jr., forspate at 

forfølge sin Faden John Binkley, fr» 
fordi dsenne baode banlet ham i Lør- 
daas. 

Drenaen sont er 16 Aar gammel, 
fortlarcde, at bang Fabr-r pisiede hsarn 
Lordag Aften, men her faldt «c«ity 
profecutor« Tom Lee ind iog afbrød 
Drengens Vibnesbyrd: 

»Din Fader havde Ret til at pifte 
dia, oq var jea hom, saa vilde jeg 
lage dia hjem og met) en Vaand give 
dig not en ordentligk Dragt Bank. 

Nu, herud med dig og kom alsdrig 
mer-e tilbaae med den Slags ,,thr«ash«. 

Sagen imod Faderen afvistes. 

2,000,000 Acr.Land for Dowie. 

Fria Mixico meldes under 18. ds.: 
John Alexander Dowie af Chicago 
hat fluttet Undethandlingerne og op- 
naaet Forret til en Landstrækning 
ftm 2,000,s)0() Acres i Staten Tumu- 
Vas, hvor han hat til Henfigt at 

grundlæage en ny Zion City. Dr. 
Dowie og Selsiab er nu paa Vej til 
Chicaaso for Paaste. 1 

! 

Vtizzqu i New York. I 
Fra Buffalo, N. Y. meldes om en 

frygtelig B.lizzard, fom ramte Byen 
førft i Ugm Den sneførende Vinds 
Hurtithd var 75 Mil i Timen. 
Jsen paa Seen dreves ned mod Ni- 
ngsaraflodens Udlsøb og pakkedes sam- 
men i Flaager, fom strakte sig fleke 
Mtl fra Hahnen. Flere Bande er faI - 

fvosne i Jsmagfen og kan kkke kom- 
me las, fordt ingsen Tugbaade kan 
naa ud til dem. 

Begwixcgsattc Vssscss 
Vi hat modtcget mange gode vtllige 

Bogen som ilke er opført i vort Kata- 
log. Summe sceiges til neosat Pris, 
faalænge Oplaget vater. Prisetne et 

netto, og Bogerne fendes portofri.t, til 
Oplaget er udsolqt, i den Orden, soin 
Bestillingerne indløber. Sltio nich 

det samme, inden det er for sent. 
cAlso-gerne bestilles eftet Nummer. 

317. En gammel Danmartshistokie 
for Aar 826—1157, almindelig 
taldet Roskilde-Krønnilen. Oder- 
sat fra Latin af M. Bredsdorss. 
82 Sider. Nedsat fra 15c. til sc. 

818. Episoder af det danste Folte- 
liv, samlede af J. L. Rohmann. 
204 Sider i Omslag. Nedsat fra 
50c. til 20c. 

319. Missions - Foredrag af A. C. 
L. Grove - Rasmussen. 344 Si- 
der i Omslag. Nedsat fra s1,40 
til 70c. 

820. Bidrag til Hans Egedes og den 
grønlandsie Missions - Historie 
1721—1760 — efter trytte Og 
utrykte Kilder af H. M. Fenger. 
348 Sider i Omslag. Nedsat fta 
8220 til 50c. 

321. Mindre Arbejder, Fcedreland- 
fke Forhold og Anliggender af Dr. 
Henrik Nikolai Clausen. Udgivet 
efter hans Død af Dr. Johannes 
Clausen. 788 Sidet i Omflag. 
Nedsat fra PZDO til 81,00. 

322. Den Christelige Vished, Apolo- 
getisle linderføgelser med scerligt 
Henfyn til Franks »System der 
Christlichen Gewissheit« af Henry 
Ussing, Sogneptæsi. 242 Sidet 
i Omflag. Nedsat fra 81,20 til 
50c. 

323. Det Evangelisle Kirtelivs, Nu- 
tid og Fremtid af Dr..Henrik Niko- 
lai Clausen. Anden, af Fotfattes 
ren gennem og omarbejdede, for- 
øaede Udgavr. Udgivet efter hans 
Død. 2 Bind. 815 Sidet i Om- 
slag. Nedsat fra 82,40 til 81,00. 

324. Johannes - Evangeliet, For- 
tollct af Dr. H. N. Clansen. 422 
Sider i Omsiag. Nedsat fra 82,40 
til 81.,00. 

325. Congofloden og Grundlæggels 
sen af den Frie Congostat. En 
Beretning om Arbejde, Forslning 
og Opdagelfe af Henry M. Stan- 
ley. Oversat af Otto Jtmingcr, 
Kaptejn i Flaaden. Med alle 
Originalens ftore og smaa Jllu- 
ftrationer, større og mindre Kors. 
784 Sider i Omflag. Nedsat fra 
86,00 til 81,75. 

ZW. Ledøje Kitte. For og Nu, 
ved J. P. Jørgensen Personal- 
hifiorifte Optegnelfer om Gejstlig- 
hie-den og Læresianden i Ledøje —- 

Smørum Pafiorai, med 6 Bsslleder 
udgivet med understøttelse af Uni- 
versiietet. 68 Sider i Omslag. 
Neids-at fra 40c. til 25c. 

327. Den danste Landsbysksoles Hi- 
ftorie til 1848, af L. Koch 116 
Sider i Omslag. Pris nedsat fra 
35c. til 25c. 

Ps28. Kristelig Ledfager. En For- 
manings- sog Trostebog for unge 
og gamle, af Lauritz N. V. Bals- 
lev, Sogneprcest for Haarslev Me- 
niqhed paa Fon. 208 Sider- i 
Omflcg nedsat fra 80c. til 40c. 

Fl29. Ny og praktift Dyrlcegebog 
som lccrer, hvorledes xandmanden 
lan Xende og msed lidet bekostlig 
Midler let og silkert helsbrede de 
hos Heite, Hornkivceg, Faar og 
Svin almindelig«sie fort-kommende 
Sygdomme. Tillige tndholdende 
Anvisning til de i Bogen fores 
strevne Lægemidlers Sasmmensæts 
ning. Udgave af 1876. 336 Si- 
der i Omflag. Neidckai fra 8200 
til 50 Centg. 
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