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Fredsforhandlingerne i 

Portsinouth. 
Ruklands Svar paa Ja- 

panernes Fordrinaer. 

udsigt tix Frev. 

Der Last-L i Dagbladene nceften de 

meft foxpirrende Beretninger, sont 
tan Leute«-L angaaende Forbandliw 
gerne i Portsmoutb. Japans For- 
drinaer kalte-es stramme og ndmygens 
de, Da paa Lamme Tid taldes de itte 

urirnelizze. Rusland tan albtig gaa 
ind pag at betale Japans Krigsow 
toftninaer cllek at afftaa Landean 
taade, da det itte et det, men Japan, 
der bar brudt Freven. Terfom Dis- 

plomatien bestaar i at tunne fordreje 
en Za; i sit eget Lands Interesse, 
saa et de Mitte itte faa lin af en 

Diplontat 
Hvor starpt de to Landes Fredss 

seminis-Taster end staat overfor hin- 
anden, ca hvot meaet der fra entelte 
Kante-r ftmas om, at Forhandlingerne 
om tort Iid vil ende i ,,ntpture«, saa 
er der sen Otnsstændiabeb, der tydet 
paa, a: de vil nænne sia hinanden og 
tilsidft komme overenkz Da deWittc 
leverebe sit Evar, Dedføjede han« at 

han Var i.-illta til at drøfte det ,,sekia- 
tim«, Tumtt for Punkt ,oa ligefaa 
ertlarcsksc Komura, da lmn lovede at 

spare kaa be Wittes Henstillina 
Ast. Frass airier folgende Medrels 

elfer fra Partsmoutb under 12. d-·-«.: 

Te to Puntter. Krtgsftadeserftab 
ntna isudemnitvt Da Afftaaelfen af 
Satba: n, Daaret Russerne fia ved at 
distutem 

Andre Punktes aaak de ind paa, 
og aner andre modtaaer de paa Be- 
tinaelser. 

Evarct er lanat, idet det bebandler 
Betinaeäferne punttois oa aiver 
Grund-e Da Rcefonement for Afgøreli 
sen i boert Tilfsæ-lbe. 

Man-ziemet intod at betale Kttgsg 
fladie ekle-r asstaa Land er grundet Paa 
den al::iinl»r!ia«e Teori. at Russland 
itke er ansparlia for Kriaem og at 
det frerxsdcles et forderedt paa at fort- 
fatte Lampen. Nil-Stand tat segt 
dette Made —«— itte Tom et overvun- 

det Land, der beder vm Fredgbetins 
gelfer, men fordt det alvorligt vnstek 
Frev, Verfin en ertefuld Fred tan 

opnawå Dersok tan det bverten aaa 
ind Vga at betale Japans Ktigäkea- 
tunc-, heller itte paa at afstaa Land. 
Argumentet tan i Kokthed fremsæt- 
tes saaledes: 

«Rusland er itte overvundet. Det 
hat lidt Rederlag, men det «er itte 
npdt til at gaa ind paa Fted for 
enlwer Pris. Det onstek Fred nu, 

san-. set alttd hat ers-stet, endoszz fpr 
Japan begynidte Fiendtlighederne. 

At Rusland -ikte Instede Krig et 

tndlnlende af det Faltum, at det ttte 
var forberedt paa Krig hverken t 
militat, matttim ellek administkativ 
Denseendr. Rugland tan muligt bli- 
ve timeltg beflyldt for een Ttng, 
nemlig for at have givet den Anleh- 
ntng til Kotg, som Japan state, og 
hvokpaa Japan havde forderedt sig i 
tt Aar. Anssvaret for Krigen fal- 
ver verfor paa Japan vg« ttte paa 
Rustan .« 

At ja, hvor san der bog spilles htjt 
ved at sige vtsfe Sandhedet og for- 
tie andre. Men Japans Reprwfens 
tanter sial jo not fremdeage de Sand- 
heder, spm Nusserne fortter. At 
Ausland vtlde Fred og itke var for- 
betedt paa Krtg, det vil vt faa gerne 
tw, men — det vtl stge det sank-me 
sem, at det viltie gtibe om sig i Osten, 
fptn det havde Lnst, tkodg ingaaede 
Itaktater. og faa stulde andre alltaei 
vel lade det have Frev. Men hvcm 
vilde saa M- have Fast-! 

Ssudaa M holst Kommt-sam- 
ne Mit-. J Gat- hotdt de attee Set- 

U 

Et godt Kotnaan 

Majs og Hvede giver scr- 
l—ig godt Udbytir. 

Landbrugsdepartementets Berei- 
ninger angaaende Haftens Udbytte i 
Aar er meget lovende. De giver i; 

Illdfigt det siørfte Udbvtte paa lang 
Tib. 1902 var et færdeles gebt 
Kornaar i Norbveften, men dette Aar 
rsil itke staa langt tilbage for det. 

Jndberetningeme sra be,forfkelliae 
Gans Diskr, at der i Aar antagelig vil 
blive heftet 4,344,000,000 Bufhelg 
Horn, brioraf 2,594,000,000 Bufhels 
Mast-. Hvis deite slaar ind, vil det 
licle Utzbutie tun blive 6,000,000 Bu- 
fhels nisssidre end bei mærkeligt riae 
Aar 1902, for Besten-s og Notdvestens 

lVedtommende det rigeste i Amerika- 
Historie. 

Vintekkveden er nu silret, oa Baar- 
bveden, som nu bliver indhøfiet, ai- 
ver betndelig fiørre Udsbyite, end man 

ventede for nogle Uger siden, da der 

tlagedes over Rust. Vinierhvedeavlesi 
scettes til 91,000,000 Bushels mere 

end i Fior. Heraf giver Nebraska »a. 

JOXWMM Oderbalance over i Fior. 
Dermed ssaar denne Stat alle tids 

liaere Retorder. Vaarhveden anta- 

ges at ville aive 46,000,000 Ruf-heis- 
mere end i Fior. Maisen ansiaas tsil 
127,sW-),000 mere end i Fior, Hab- 
ren iit 7,s’)00,s)00 mere. 

Majer lorer ligefrem et uiroliJi 
Illdbmte, nazmiig i Ziaierne veft for 
IIJiiSfruriflodew Alene i Stute-n 

Martia-:- scettes denne Avling til 

HHJOMMH Bushels, hvilkei staat 

ialle Reiorker i ciaiens Historie. 

Odelæggcnde Tordensiotm 1 

New York. 

u..!1n moeha streng Tordenftorm i 

Zond1;-:. Ton sedsaaedes af stark 
Wind oka osoldiat Regnfald. Stor- 
men ajorbe betnoelig Stabe i New 
Wort ca Lmean 

Er Baadbus veo Foden af vestre 
ID. Gabe-, twori flere Personer haode 

Ist-at Tilflu»cri,ran1tes af Lynet, og en 

Iiiae Das 20 Aar drcebtes viel-litte- 
lizj. En Enes andre Personen- slogesis 
kevidftiose, men kom sig insti- 

I 
I ckta jkew York meldes der om en 

I 

I 

I 
II 
I 

En Webfter Avenue Sporvogn, der 
jene benoed 100 Passagierer. ramtes, 
og Lnnet fulgte den elektrier Ledning 
oq gik i Jorden mellem Skinnerne. 
Ved den Panit, der opftod for at 
komme bott, kom 14 Person« til 
Stude, nogle alvotligt. 

ssmaabaade kuldsejlede i Havnem 
men en Jmsmigtantbamper teddede 
Passageretne. 

Stuf- Jmmigranin var i Fake en 

Time-T Tskd. To ,,-Barges«, hvotpaa 
de vat, brod los fra Dosten ved El- 
lissen og dreves ned i Bugten, hvor 
de tumledes af Bolgetne. To Bag- 
ferdampeke sit fat i dem og holdi dem» 
fast, indtil Befret lagde sig. 

Eet Dodsfald og tre Solfald be- 
tettes fom Folge af Helmi, det gik 
for-nd for Stumm 

Missionsmsde. 

Om Gud vil, blivet der Missions- 
mode i Rolfe, ;a., i Dagene fra den 
27.——29· August Medet begynder 
Sondag Formiddag Kl. Mk 

Venner as Herrens Sag indbydeä 
paa det kærligsie. Send Jndmeldel- 
se til Underiegnede inden 24. August 

M·C.Jen1«en Engholm, 
Menighcdens Prakt. 

sson. Japanerne var tidlig paa Far- 
be. vatgsmaalet om Japans Pro- 
tettotat over Ksorea var sasrlig Gen- 
stand for Dr-ftelfe. 

Gule Feber spreder fig. 
Een af Mariae Leegerne, 

Berry, angreben. 

Karanioenen er meget 
streng. 

Den officielle Rapvort fra Nsc W 

Lrleansz i Zondags set saaledes ur: 

Tødgfald i Tag ...... 12 
Tødsfald til Tato ...... 154 
Yine Tilfælde ....... 50 

Tilfeelde til Taio ..... OR 
Nne ,,sub foci« ........ 14 

Focit til Dato ....... 202 
lind-er Behandling .34Z 

Ziianinaen af nye Tilfcelde for en 

4a 5 Tage siden begynder nu ai v17e 

iia i Ztianinaen as Dødsliften. Man» 
venter, at denne vil vedblive ai siige 
endnu i nogle Dage. 

Rapvotten fra i Lordags opgav 
105 nne Tilfcrsde, saa Stint-age- 
ravvorien er lav i Forhold dertil. Men 
liae efter ai Rapporten for i London-II 
V A k fl::itet, iom der Meddelelse om 

lfi nne Tilfælde, faa de gaar over i 

Mandaas Rappokt 
J 

rine 
Fredags blev Dr. Berry af Mai 

Hcsfdiial Korpfei taget ned 

af Federem da det meddelies i Ler- 
:-aa—:-, at kan laa i en meget lritifi 
Tilstand i »Touro Jnsitmary«. 

F- 
O Veretuinaen fra New Orleang 

Lerdag beder det: Situationen her et 

meaet alarmerende i Aften. Listen 
c ka nixe ,,ioc « visek, at de er sprerst 

zcver hele Byen. Blandt de døde i 
lilfien er C. A. Schaul, en af Byens 
bedfte editorielle Stribenier og en 

ztsiasvø til Eis-Manne Capdeville, fom 
vgl-da er anateben Feberen bar at- 

Zier hol di Jndtoa i den fas«hionable 
lLindel Fiun en rinae Dei af de nye 
,Tilfaslde, der meldes om, er blandi 

Jlalienetnr. 
Ter holde-J Moder med Foredraa 

vm 

Ved 
Musqiioteorien over-alt i Lilien 
eet af digfe Moder i Lordaps 

Mies besvimede en Dame, da en 

,.infected« Mufquito, fnldt medJ 
Blod fra en Federpaiient, frenid«sies.l 

et andet Mode unsdslap et af» 
disk-se Zwittede og der opiiod Pa-» 
Lied 

nit. 
Dr Wbite hat nu hele tin Einrte 

organiseret da i Arbejde, og det fini- 
des deite Falturm siges dek, at der 

iarsportekeg saa manae nye Tilfælde 
Der er opdaget mange stjulte Tilfscehl 
de oa som en Folge dekaf vil flere 
fremragende lotale Lægek faa frct 
Ovhold i Jailen i denne Ug·e. 

Angaaende Mississippis Kot-antre- 
ne iniod Feheren ital vi meddele et; 
Var Tilfælde som Belysning af, hvor 
sitengt den gennemspres. 

Howaed Ball af Illinois Central 
Beine, hvis Hast-tu laa Lig i Ocean 
Springs, Miss. log der var tun to 
Smaaborn og en Neger-Sygeplejer- 
sie i Hufei) forspgte ai naa til sii 
erm, men blev fangen af Guvernør 
Vardamanö Koraniænevagt og sendi 
iilbage til New Orleans. Efter at ha- 
Vc anholdi hos Byens og Statens 

Sundhedsautoriietet fandi Manden 
ud, at dei enelie, han kunde gere, var 

at fende pr. Telegraf efiers sin Roms 
Lig. 

To Jealienere havde fotladt Byen 
i en Robaad for at feile op ad Flo- 
den til Planiagetne i den ovre Del 
af Staten. Jo lcengere de tom fra 
Byen, des vansteligere blev det for 
dem at komme frem. De blev ikle 
tilladt at gaa i Lan-d noget Sied- 
for ai faa Fede. Da de naaede til 
Mississippiens Grænse, modies de 
overali af bevaebnei Karantmnevagi. 
Dei-es Band er set flydende ned ad 
Flehen; det onioges, at de enien er 

dsd 
neb, 

af Hunger-, eller ogsaa et studt 
idet de foretrat denne Dsd for 

Hungersdsdem 
Blawdi be nye Febertilfælde i SM- 

i 

l 
i 

En Tale af Præsident Roosevelt. 

Jngen Overbærenshed med 

Teilst-It 

Eidfte Friedag holdt Prcesident 
Roofevelt for en stor Forsamling i 
Cl)atauqua, New York, en Tale, der 
har valt stor Opmcertfomhed. 

Præsidenten dvcelede i fin Tale ved 
to Einver. Det ene var et Forfvar 
for at have lagt Beslaa paa Toldhu- 
set i Zanto Domingo for at betale 
net-J Gceld til fre.1nmede Lande, det 
andet var Trust Spørgsmaalet. 
Tet fidste Ettørgstnaal behandlede 
ban ncelten radilalt, men doa saa for- 
siatiai. at han blev paa siller Grund. 
Vi stal aive et Omrids af denne« 
Halodel as Prcesidentens Tale. j 

»:tteaeringen bot sitre sig adastoat 
Da effektiv tilsynsførende og regene- 
rende Kontrol over alle Korporatio- 
ner, som got mellemstatälig Fort-et- 
nina. 

Den ncervcerende Lovgivnina har. 
nist sig at være utilftrcetkelskg til at 

bearcrnse Trnftenes Maat, flønt den 
bar ajort meaet godt. l 

Nogle faa Korporationen «og det 

noale meaet riae«, hat laat non-der- 
lia Beslaa paa Handlen for derved at 
stabe lnnftiae Monopoley og de bar 

soat at lindre AntiTrusLLooensH 
TPlnoendelfe paa enl)ver Maade baadc 
loolia rg ulovlig. 

Manne af disfe Kotnbinationer fes-«- 
ger ad hemmelige Veje oa ved ats 
forsinte Lovaioning uniseliat at net-« 
aaa Konselvenfen af deres nlovlige 
Handlinger. Regevknaen bar vist ri- 

melig Moderation i sit Forsøg paa 
et anvende Etatnternes triminelle 

Beftemmelser, men det er bleven oor 

Joerlseoisting, at i sonnne Txlfæl- 
de, saadanne som i det mindste over-T 
for visfe af de ,,beef packers«, som nn- 

lig er sat under Tiltale i Chicaao,« 
da er det nknnliat leert-, 
aere at vise Hunderten-· 
bed. 

Nogle store Krrporationer mer« 
tTl alle muliae telniske Midler for at 

ntnnliaaiore Looencz Anoendelfe, rg 
deres hindrende Taktik oa deres Naka- 
telse af at være tilfreds med Lobens 
Vestemntelfer hat aioet Justitsdepax- 
tementet mere end not at beftille. 

Manne af disfe Mænd snnes ist- 
tænte, at de bar Valget intellem en 

mild ReaeringslontroL sont vi anbe- 
faler, oa faa absolut Fritz-ad til at go-i 
re, lom de behagen Te tager 
sle m t fej l. 

Enten maa Korporationerne boje 
sig for rimelia Regekinas Tilsnn og 
Regnlering, eller de maa sinde sig i,l at Reaeringen bruger lanat mere dra- 

stiae Midler. 

.,Jeg holder for, at alle Korpora- 
tionen fom befatter fig med mellem- 

statslig Forretning, stal vcere under 
den nationale Regerings Tilsyn Jeg 
hcrr ingen Tro til at tage overilede 
Slkidt, og maaste alt, der er not-ven- 
digt i den umiddelbare Fremttd, er 

at vedtage en mellemftatslsig Handels- 
lov, som giver en af de elselutive Re- 
geringsbrancher Magt til at gkibe 
esseltivt ind og rette Misbrugene i 
Forbindelse med Transporten paa 
Jernsbanerne.« Men Prcesidenten an- 

tnder ogfaa til Slutning, at det maa- 

ste vil blive nodvendigt at fordre af 
alle Korporationen at de fremlceggek 
Bevis for, at de ilte tilhorer nogcn 
uloolig Kombination eller got nogen 
ulovltg Forretning. 

dags nævnes Louis Cueullu fr» 
Cashier ved Peoples Bank og Mau- 
tice Komm Ex-Councilmcmd oq Ex- 
Congresmand. To af bans Døtre 
togcs ncd i Lordaqs. 

Fra Patterson, bet størfte Zwitte- 
centrum uden for New Orleans, 
mseldes der i Søndags som tre uy 
Tilfcelde og det første D«ødsfald. 
Der har været 39 Tilfælde til Datv. 

Mod kinesisk Boycott 
—- 

Uniited States minder 
Kina om Traktatret. 

Kineserne har ingen tht 
til at se ind i amerikansle 

Sianonniundinger. 

Alt i nogen Tid har tinesiske Kieb- 
mænd i Sshanghai og andre Kyststce- 
der forsøgt at gennemføre Bioycott 
imod amerikansle Vater, og det hat 
syntes, som den kinesisle Regering 
intet brød fig derom, ellier ogsaa den 
falle fig afmckgtig overfor Tilfæ-ldet. 
Dei hat næsten set ud, som enten stut- 
de United States forandre fin erni- 
grationslov, saa den kinesiske Arbei- 
der gaves Abgang til Landet, ellet 
oafaa vilde vort Lands Handelsvarer 
blive udeluttede fra Kina. Nu synes 
Zagen at vaere ved at tage en ny 
Vending. 

Der meldes fra Shanghai under 
11· Aug» at der er blevet for-get 
Uro i Lejren over den Meddelelse, at 
Prassident Roosesveli hat instruetet 
Minister Roclhill om at lade den 
kinesiste Regering forstaa, at de For- 
enede Stater Vil insistere paa streng 
Oderboldelse af Artikel 15 i Tiens 
Tsinszkaktaten af 1858. Hviiken Vik- 
ning denne Meddelelie vil have paa. 
de linesiste Ftøbmænd der i enkelte 
Tilfælde hat gaaet saa langt som til 
at fortrædige Losningen cif ameri- 
tanske Vater i tinesifte Havne, ved 
man itlse. Szaadant er imidlertid de- 
ftemt Overtrcedelse af ncevnte Trak- 
iat, og hvis itke den tinesiske Rege-! 
ring strider kraftigt ind, frygteri mani for at der vil dpftaa international 
Forviklina. Hvor ineget Kineserne 
end er fat op imod Amerikanerne, har 
de doa ingen Luft til at se ind i Ka-. 
nonmundingerne paa de amerikanite· 
Krizassiibr. « 

Neconte Traktats Artikel 15 lyderI 
saaledesr ,,J enhver Hann, som cr· 

aaben for Handel, stal det være kei 
Forenede Staters Borg-etc tilladt at« 
indføre da irrng kobe og udføre alle 
Handelgartikler, hViLs Jnd- eller Udi 
ferelse ikke er ferbudt af Kejserrigets 
Lode« 

Statsdemrtenientet i Washington 
bar allerede for nogle Tage siden heu- 
lcdt Minister Rockhills Opmcerkfom- 
hed paa dette For-hold, og det paa- 
iagdes ham at underretie den iinesisie 
Regering om det fotefaldne og minde 
den om Traktaten Statsdeparte- 
mentet antager, at den kinesiste Rege- 
ring allerede hat handlet i Forhold 
til Minister Rockbills Meddelelie. 

12 Menuefkcr dræbte vcd 
Jekubqnesqmmenstød. 

Atter en Jennbaneulykke. Fra 
Cleveland, L» bereite-s om et Sam- 
menstød i Sondags, hvokved 12 Men- 
nesker drcebtes, og 25 andre saaredes, 
8 af dem dødeligL Dei var et ssilig- 
gxaaewde Pagsagertog og et veftl«kg- 
gaaende Fragttsog paa »Ehe Nickel 
Plaie«, der ftødte samtnen i Metho- 
den as Kichmam Ohio. 

Konnmgniets Etnbedsmænd paa- 
sfaar, at Sammenstødet styldes en 

Misforstaaelse af Ordren eller For- 
fømmelse af at opfylde den for Fragt- 
togperfonalets Vedkommendr. 

Af Togperfonalet blev Jngeniøren 
pack Pasfagertoget dræbt paa sinPost. 
Fiyrboderen reddede fig ved at sprin- 
ge af. De Neste. der dræbtes, var 

Arbejdere, som kørte i Rogevognem 
Passagettoget anede ingen Fare og 

lob i fuld Fari, da Sannnenstødet 
stete. 

»Dansteten« udgaar 2 Gange om 

Ugen. 81.50 aarlig. PrsvesNr. frü. 

Folkeasstemningen i Norge. 

Lige som Bladet stal gaa i Pres- 
fen, faar vi Mesddelelse om Felsens- 
stemningen i Norge i Sondags. 

Kun een for hver 8000 hat stemt 
imsod Anerkendelsen as Storthingetö 
Besintning af T. Juni om Unions- 
cspløsningen, alle andre sor. Nærniere 
nceste Gang- 

Hamlin, Ja. 

Da vi glædes ved at høre sra an- 

dre Steder oin Guds Riges Arbejde 
iblandt dort Folk, saa fik vi ogsaa 
Lnst til at fortcelle lidt her sra Harn- 
lin, som jo er en nh Plads, saavel 
sor Danstekne som for det kirkelige 
Arbejde. 

For et Aars TEd siden fik vi stiftet 
Vor lille Meniglxd Vi havde jo i et 
Aar-s Tid ljsast Gudstjeneste en Gang 
om Maanedem og da Folk samledes 
noaenlunde g«odt, blev vi enige om at 
samles til en Guds Menighed. Ta 
Danskerne er flyttet rast hertil i de 
sidste to Aar, saa er ncesten alt dan·t, 
og Amerikanerne er slyttet bott. Her 
svar en Menighed. sont saa aik helt op, 
de hat nu folgt der-es Kirke til vor 

Menighed saa vi er glade, at vi hat 
faaet vort eaet Gndshus. J San- 
daas var det forste Gang, vi samledes 
E det, efter at alt var ordnet msed den 
anden Meniahed 

Pastor Brede Johansen, som hat 
været vor Prcest hele Tiden, mente, 
at vi nn burde gaa sammen med en 

anden Meniahed, som ogsaa fornnlig 
er ftisstet, i Exira, Da som Pastor 
Jersisild betjener, saa der tunde opret- 
teg et helt nyt Prcestekald. Nu hat 
vi haft to Moder desangaaende, men 
Vi er lidt bange sor, at dset er for 
tidligt. Og nn ved vort sidste Mode 
bad vi Pastor Brede Johansen om at 
lssetjene osZ til Nntaar, oa det lovede 
kan oasaa. Med det samme vedtog 
di at lade en Liste gaa omkring til 
alle Menkahedens Medlemmer og la- 
de dem teane sig for Løn til en Præst, 
samtnen med Erim Mien-?ghed. Li- 
sten blev straks sat i Gang og tegner 
aansie ardt, saa vi baaber det bedste, 
at det maa ste, da vi liaaer saa nær 

samtnen, oa derfor aodt kan have 
Wurst samtnen. Pastor Brede JO- 
hansen lever fo dobbelt saa langt sra 
os oa hat meget at bestille. «- 

Ja, naar blot vi saar smage, hvok 
and Herren er iniod os, se alle de ri- 
ae Gar-er paa Matten, og den store 
fuldtomne Gabe, der lom nied til 
os fna vor Faden en Fressen der 
dede en Gang for vor Synd, maatte 
oasaa vi agte os ser som døsde sra 
Synden, men levende Guds Børn i 
Kristus Jesus vor Herre, da sial 
hans 5llrbejde nok lyktes her og slere 
Steder til mange Sfceles Frelse. 

Med det samme vil jeg meddele, at 
jeg hat hort, at vsor Smed tcenker paa 
at saklge nd. Dei er nu kedeligt, da 
vi trænaer giodt til ham for Sangens 
Skyld «ved vore Gudstjenester. Da 
han er ene om Smsedesorretningen, 
saa menet vi, at den er gansste gab 
sor en Familie til Livsosphold, saa 
vi sknlde anste, at en Mund i den 
Fiorretning vilde sage hertil og helft 
en, som vilde samles med os til 
Gndstjeneste. 

J al Broderlighed sendet vi Kret- 
lighadens Hilssen ud til »Dansketen«s 
Læsere. A. 

DANMARKS ROHR 
stsrrelse 23128 Tommctu Tkykt s 

for-heilige Pan-et, vjser Hart Ists- 
mmer. Byer, køvstikder og Flehn-h 
samt alle betydelige l-andsd)·er. Stett-. 
Gastde og Kirken 

Tugenden i en Paprulle permer for 
Asc. i Frimicrker. Enhver dansk Eli-IT 
runde cje et Kost af Dann-tatk. 

DAlett LUTtt PUBL HOUIL 
Maik. Nebr« 


