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Fredsunderhandlingerne 

opscrtte5. 

Ringe udsigt til Frev. 

Russland er trat-s. 

lldstaten til Fred er atter ved at 
lultes as rsiørte Einer. Russland hak 
atter fcxcnriret sin Haldnkng. Begge 
de strjtsencse Parter var for en fern a 

sets Tot-e Ilden paa Rossevelt Hen- 
stillan packt ind paa at aøte Jud- 
rvinmelier, csa Daa Grundlag detas 
var ket, at sarlig Korrespondenten 
Watte-r kaxllman paaftod, at Freden 
var sitt-et, start han indkammede, at 

nye Tint- titnde komme cp og gøre 
Forbaabninneme til intet. 

Japan holdt Ord oa modererede 

strats sinc Fordrinaer. Tet satte 
Summen bist forlanate as Rusland, 
til S·W«t,ls(:ss,sw), oa til Genaaeld der- 
fot vilre Det tilbagegive Halvdelen as 
Øen Sakbalin Qg det gav efter paa 
de sidste ta Fordrinaer am Begrenz- 
ning as Nxxslands Flaade i Osten cg 
saa der; liriasstkbe i stemmede Haa- 
ne. Ter thid saa lnn Pengesordrin: 
gen ti:baae. 

Men i Ztedet sok faa at avte lia- 
nende Jnkmnrnelser sra fm Side 
hat Rngtcnd trolast draaet Fordel 
as Japans Jndrvnnnelser. Tet vil 
itte betete det mindste under nagen 
Form tät Talran. Krabet raa Penge 
faar de- rttsxr stenwlet sont et Krat- 

paa Vlktr-cnae. Oa, siaer Nusserne, 
Japan kmxndte Kriaen for et Prin- 
cips Ethik. rg alt, lvad det ertlærede, 
at det beannbte Ktiaen for, bat det 

apnaaet. Ltit Japan dersar nu efter 
de ajarte Jndrammelsek fra Rut- 
lands Eis-e sTtlstemnina as de fes-- 
ste s Pakaaraserfs sattscette Reigen, 
saa er Jst csne aa alene for Pensgcs 
Styld· Eaadan mener Rusland, at 

Verden cil se vaa Grunden til Ark- 
gens chtärttelsr. 

Men straumentet tan naturligvis 
lige laa dort af hvert tcenlende Men- 

nesle denke-z Zmod Rusland. Dct vil 
i Tilfasjde iarticktte Kriaen for de 

lutnpne Wenn-s oa den toivlsvmme 

Ætes Etntd —- for ilte at betale de 

Penae ca aive Aftald paa den scr- 
mentliae Elfte. Alt veror i Birmin- 
heden ran, am Japans Fardring er 

limelia eller tlle. Er den rimelig, 
faldet Etnlden paa Rusland, om det 

negter at betale, og er den urimelig, 
saa salder den paa Japan, sokn fast- 
holder den. 

Det vaastaas, at Rusland bar sagt 
sit sidste Ord. M. Witte hat paktet 
sm Kussett ag et tejsefcetdig·«M-- 
det, sorn sinlde have været haldt i 
Goal-, udsattes paa den Japanste 
Minister Talalsiras Anmodning til i 

Dag lTitsdag), for at han atter kun- 
de indhente Undettetning fra sin Re- 

geking. Saa i Dag stal den Konse- 
eence holdes, sont maafte blivet den 

sidstr. 
Jmidlerttd mener man, at Papst- 

dent Raosevelt arbejder vaa en nv 
Plan for at fste de stkidende sammen. 
Jngen ved natutligvis, shvad den eller 
den japansie Regetings Svat lan 
bltvr. Det flulde dog ille undke os, 
am Japan eftet at have handlet i 

god Tro og gjort rimeltge Indem- 
melser, bltvet trat og led af alle Rus- 
lands Kneb, ltgesom det blev tecet af 
Ruslands Udhalingee og begyndte 
Reigen. Det nceste Svar fra Japan 
bllvet næppe Jndrsmmelsen Foltet et 

vestemt imod det. Alletede de gforte 
Jndrømrnelser trittseres steerit t den 

iapanste Presse. At give Rusland det 

halve as Sakhaltn ttlbage, vil tun bli- 
ve Anledntng ttl Fredenö Farstyktelse 
t Fremtiden. Follet vtl holde Rege- 
etngen ansvatltg for, am den flattee 
en btlltg Jud. 

Og hvem ved —- mvn tlle Rutlantx 
naat det faar et Ulttmatum fta den 

japanste Regt-tug, tunde lannne ttl 

Præsidenten gaar til Bunde-. 

Med paa en Undervands- 
Tur- 

26. ds» at Prwsidenten Degen fotud 
tog fig en Tut med i en 11ndekvand5- 
daad og var under Vandet i 50 Mi- 
nuter. 

Tet var med Undervandsbaadcn 
,,Plnnger«, styret of Løjtnant Nel- 

kn, han tog Turen Det fynes, som 
Præfidenten Var chert fristet til at 

forsøge en saadan Dykletur, inen 

Etcrnlte dog itte at gøre Alvor af det. 

Men Løjtnant Nelson er en enthusic«- 
kstisl lindervandsmand, sceklig naar 

stet gælder lians egen Baad »Musi- 

)ger«. Da lan sna fpiste Luni-h hof- 

IPrcesidenten i Torsdags brngte bon 
nl sin Veltalenbed tl at faa Roof e- 

rielt til at tealiiete et Instr, cnn hin 
ital have næret lige fiden de Dane 
da han lkfte Julek 5iletne 

i Preesidenten gab dog intet Lsste 

detmn den Tag. Men Tagen efter. 
EMrH Nooievelt hnvde fra Ynchien 
»Eylvh« iagttaget en Undervands- 

vtnr af Plunger. Løjtnant Nelson csg 
bans Mandflab manevrerede Baaden 

Jan vel, at bnn forsilrede, der slet ins- 

,x1en Fare var derber-. Dct var nct 

·for Prassidentem og han 11nderrette- 

Ade Løjtnant Nelion onl, at han on- 
:flede at tage en Dytlert nied »Mutt- 
’«cier«. 

Fredan Eftermiddnq blev det iaa 
til Alvor. Fta Stils-Ab hoppede Pras- 
sidenten ombord pnn Pliinqer, og da 
de tom nd naa Dnster Ban, lwor 
Vandet er ca. 35 Fod dybt, besinttede 
de nt stiqe neb. J Styretaarnet er der 
en Rette Hin-atmen bed hville Bau- 
den-s Venasgelfer lontroleres. Leit- 
nnnt Nelion fortlarede Rooievelt diss- 

fe Kunde-ers Bruch Eaa tryllede 
Akkæsidenten vaa een of dem, og lang- 
icnit duvede Blinden, indtil den hin- 
lede pna Havets sandige Bund. Sau 
foretoq sztnnnten fokftelline Man- 
everer med Banden. Han ftød igen- 
nein Vandet vaa forflellige Dnbdety 
? forftelline Retninger og med for- 
slell7q Hurtiabed Snati bragtes Baa- 
den rp ncesten til Odersladen, snaet 
igen en Snes Fod under Bandet o.ssv. 

Lin Beim-gelie, som Præsidenten 
iæklig var interesseret i, var den faai 

laldte »vor-nasse diving«. Den be- 

ltaae i, at Vaaden sendes op til Oder- 

,fladen for fem eller sets Selunder, 
just lcenge nol til at observete, om der 

Ier Krigsiiibe i Ncerljeden Denne 
YManøvte blev gentngen flete Gan-Je 
til itok Fornøjelie for Ptæsidenten. 

illnder hele Tuken var det Prcesiden- 
ten, der efter Leitnanteng Anvisning 

«trytlede paa Knapperne og sauledes 
«udførte Man-diene. 
i Lejtnant Nelion lod engang ved at 

Iteykle paa en Knap alle Lysene gaa 
iud. Men faa blev kan alligevel ved 

«at ttyile paa foritellige Knaspper og 
iommandere, og saa vel var Mand- 
stabet indsvet i detes Tjeneftes En- 
telthedee, at alt alligevel i Balgmsrss 
tet fotegil med største Sitierhed og 
stagtighed. 

Præsidenten fortalte Leitnant Nel- 
son, da de attek var kommen til 
Overfladen, at Taten havde gjort et 

dybt Jndttnk paa hom. Men til in- 

gen Tid fplte han den mindste Mil- 
tethed. 

Det bekettes fra Øyster Bay den 

Soldaten-minder 
Med Billet-en »Hg. Maj. Kvng 

Christian den IX til Heli« og en 

Del andre Jll. Udgivet as Kirtelig 
Fokening for Jndee Mission i Dan- 
mart. 136 Sidet. Pris, i Omslag, 
40 Cents. 
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at tænle paa Tabet af Port Aethur, 
Liao Yang, Mulden og dets to Flac- 
der? 

Gulefeberen i Sydeu. 
Flere Dødsfald,men fcerke 

ny Tilfælde i New 
Orleans. 

Zygoommen spredek fig 
en Del. 

Der er ingen afgjort Bedring «-.: 

fpore i Febersituationen endnu. Rap- 
potten fra New Orleans i Sondags 
er itte opmuntrende: 

Tode i Tag —- 13. 
Antal Dødsfald —- 255. 

Nye Tilfælde —- 31. 

Tilfcklde til Tato — 1,743. 
Ny Foci —- 12. 
Zamlet Antal Foci —- 402. 

Tilfælde under Behandling — USE-. 

Tenne Rapport oiser det mindsie 
Antal nne Tilfælde paa een Tag siden 
U. Aug» og det ftorste Antal DOH- 
fald paa een Dag, fiben Sygdommen 
kate fig. Tet ualmindelig høje Antgl 
Dødsfald stylder man set en Tel 
paa den hurtige Vejrforandring til 

tølig Fredag Aften fra den steckte 
Vatme i Ugen forud. 

Tre veltenbte Ftøbmænd er blanor 

dem, der nylig er taget neb. Kun to 

of de 31 nye Tilfælde kan spores til- 
bage til italienfk LPrinrelfe. Blandt 
de døde er 8 Jtalienere. 

Tet væfeniligste Not fra udenfor 
Ner Lrleanss er, hvad der meler fra 
Natchez, om Lpdagelsen af 6 TUleI- 
bc Der og Ferse-get paa at give New 
Orleans Ewan for dem. Dette 
anfes som lidt underligt i Bette-gi- 
ning af ket Faktum at Natches hat 
holdt strengere Karantæne imod New 
Orte-Ins end nogen anden By. Den 
bar Ekte engang tilladt sine egne B t- 

pcte at returnere vertil. dersom de 

bar vasret i New Lrleans. 

Rapporten fra andre Siedet er 

fom folger: 
Amelia — to ny Tilfæloe. 
Bayon Boeuf — eet Tilfælde. 
Pecan Grove —- Tre Tilfceloe og 

eet Dødsfald. 
Elifabetb Plantage —- eet Tod-Z- 

fa1d. 
Haufen City — site nve Tilfaslde 

og eet Dødsfald. 
Et. Rose —- to Tilfælde. 
Fort Barkow —- to Tilfcelde. 
Ninth Ward of Jefferson Barmh- 

cet Miso-lot 
Lake Prooidence — tre Tilfælde. 
Gulf Port —- tke Tilfælde. 
Mississippi City —- intet nyt THI- 

feeldr. 
,,3outhetn Pacific« Bane Kom- 

pagni hat efter Statens Sundbeds- 
raads Anmodning forfynet sine Pas- 
fagertog med en Etstravogn til Be- 
fordring af Passe-gerei- mellem smit- 

UtebeXheftebe Byer langs Bauen. 

Sovet i fire quueder. 

Fra New York meldes den 27. ds. 
om et underligt Tilfcklde af lang 
Ssvn i Yonkers, N.Y.Charles Cape- 
ni, en 8 Aar garntnel Dreng, hat lig- 
get i en underlig uafbrudt dvalelig- 
nende Zovn i ooer 4 Maaneder. Den 
medicinske Videnstabs Opmærksomhed 
er lebt ken Paa Tilfceldet, og man 

antager for fandsynlkgt, at der vil 
blive holdt en Konsultation af Spe- 
cialisier i Nervefygdomme fra New 
York for nærmere Undersøgelfe of det. 

Sidsie 6. April bleo Drengen, idet 
han svingede rundt en Lampepost, 
svimmeL faldt og flog sit Boghoved. 
To Dage senere klagede ban over 

Stnerter i Hovedet, og faa Minnter 
dereftet faldt han hen i en Tilstand 
of Ubevidsthed, af bvilken bon ikke 
siden er opvaagnet..- Flydende Fiede- 
«varek hat vætet givet ham i fmaa 
Portionet for at holde Liv H hom. 

Osten-d SIU for Not-ge? 

Fm Stotholm meldes under 24. 

ds» at Kong Ostar ifølge god Unber- 
retning itke lcengere modsætter fig, at 
Hans Søn Carl lChatlesj modtager 
Norges Krone. Sau snart Unionen 
mellem Norge og Svetrig er opløst, 
vil Kongens Spur blive afgivet, ng 
ret vil fandsynligvis blive heimf- 
tende. « 

Ved et Statsraadsmøde nævnte 

Tag fremlagde Justitsminifter Ber- 
yer en Rapport angaaende Stor- 
tbingets Afgørelse, der stadfæster Re- 
aeringens Fotflag om at aabne For- 
fiandlinger med Everrig om de um- 

D—fputerede Epørgsniaal for Univnens 
Lvløsning. Vaa samme Tid fors- 
sleg ban, at Kong lear anmodes 

zvsn at bemyndige Statsraadet til at 

opiage Fovlandlinger med den norfke 
Regerinq angaaende de ncevntez 
ZpergsmaaL og tilliqe bemvndige« 
site-geringen til at udnævne Delegater,, 
scm lan mode desnorfte ReprckfentmI-I 

;ter. Kronprins Regenten Gustav gavl HForslagene sit Samtylle. 
; — 

Lob paa en Bank i Sion City. 

Fra Eiour City, JA. bereites un- 

ter 25. ds.: 
L.C.Tread1uay, sein begyndte 

HEagførerforretning i Zioux City i« 
ists og som er den ældste Advokatl 
i Bnen stod paa et Hierne i en af» 
Vhens Hovedgader og uddelte Ekrku-: 
heter, bvori ban erllærede, at Securi-J 
tn National Bank, den største Bank i 

Binn, itke kund-e betale Z Eents Paa« 
Bollwerk Han opfordrede alle Van-l 
iens Kunder til at trækle deres Pen-: 
ge ud, og der begyndte et Løb pen« 
Wanken Ab Mid«daqstider. ( 

Els. P. Manien, Banlens PrcesiJ 
dient, teg en Arreftotdre ud mod; 
Treadway for ,,l2be1«. Den gamlel 

!levolat blev arresieket med en BundH 
.af sine Cirlulærer i Hcenderne. Til 
Komme-ten raubte han med tordnen-i 

ric- Røft: »Vel, ital jeg hcenges7« ( 
Maniey paafmar, at Treadwast 

icvtrasden flriver fig fra et Bidnes-: 
bnrd, som Manlen bavde aflagt i Ret-! 

Lten om, at Treadwavs gav Bonds 

jpg bleo losladL 

) Manlen Paaftaar, at Treadwcmä 
Lytta-den strioer sig fra et Vidnes · 

byrd, fom :.kanlen lsavde aflagt i Ret-; 
Lten om, at Treadwavs Rngte ille var 

zdet liebste Treadwav gav Bonds vg· 
kbkev Wanst i ) ---——-— 

. Hsjcrc Lsnningek. 
l I Im BoftsIn, J.Ikas:-f· meldeiji den 26. 

Fix: Zum Folge af Tommer George 
T. Wentrvartbs Kendelse vil 6,000 
Bngningsfnedtere her i Byen faa de-! 
reS Lan forhøjet. Tommer WentHl 
worth var af Arbejdsgiverne og Us! 
niomnændene givet i Opgave at af-: 
Here Zpørgsmaalet om en ny Ar-» 
bejdsOverenskome I 

Hatt indmmmer Olrbejderne derech 
fem fornemste Krab, detiblandt Dag-« 
lønnens Forhøjelse fra 87z Cents 
til 41 Cents Timen, dobelt Betaling 
for at Overtid samt otte iftedetfor :.i 
Timets Akbejbsdag for dem, som ar-H 
beider i Verristeder. i 

Pmstkkjolcknappcn i 
Da Vi er bleven opmcertsom packs 

at det er vanskeligt at faa Prcestes 
kjoleknappet, bar vi bcsluttet at føre 
dem paa Lager i Danish Luth. Publ. 
House. 

Prier er for de store PLOO pr. 
Dusin og de smaa 80c. pr. Dusin, 
Netto Mist-L frit tilsendt. 

Knapverne er importerede fra Dan- 
matk, haandsnet, af det bebftc Sille 
og de bedste Knapper, som kan ko- 
bes i Bauwerk 

lumlsh kindlichan lieu-a 
: : Blair.Nsb2. : : 

Chinng Typografer færdige 
til Strikr. 

Deres Union for-get sin 
Jndtcegt med 88000 pm 

Ugen. 

Fra Chicago meldes i Guar: ! 
Enhver Typograf i de 87 TrytH 

terier, som tontroleres af »Chicagos 
Typothetæ«, vil gaa paa Strite førx 
Midten af denne Uge, derfom den loJ 
tale Typograssorening Nr. 165 Be-J 
slutninger Sondag Aften om at for-! 
øge Stritebidraget fra 2 til 6 Pro- 
cent tan tages som en Antydn-ing. 

Der gotes Forberedelser til en lang 
og bitter Kame fra Typografernes 
Eide. Te fordrer en 8 Timers Ar- 
tejdgdag cg »closed shops«. 

Ved den bestemte Forøgelse af Bi- 
drnnet vil der Ugentlig blive lagt 
88000 til reres Forfvarsfond, Ig 
Invonraferne ertlcerer, at de lan hol- 
de 900 Mund paa Strike uden at w- 
re deres Fund paa 81,000,000, som 
Foreningen figer, den er rede til at 

spendete, om det behøves. 
Medens Medlemmerne af den los- 

tale Typograssorening i Omaha ikke 
eenter, at Chicagosstrilen vil fprede 
sig dertil, indrømmer de alligevel, at 
de Elle vilde blive overraskede, om no- 

get saadant ftnlde fle. 
kedens deres Overenskomft med 

de lotale Emploners ilte udløsber før 
end til 1. Okt» san forfikrer Unions- 
mcend, at Eine i deres Forberedelse 
for den kommende Konflikt i slere Ret- 
ninger bar overtraadt Overenskow 
sten, og af den Grund er det unterge- 
ligt, at Ztriten ogsaa tan sprede fig 
til Osnaba, før Oberenslomsten nd- 
løbern 

En Stilsmisscfag i dct cngelfke 
high-lifc. 

Fra London tdmmer der Merkw- 
lelfe ein« at Hering-Wen af Mari- 
lsoraunli, der er fesdt Vanderbilt, 
sinnt i Bezired med at indgive Ve- 

nærinn om at bline ikilt fra sin Mand. 
Tet nur nllerede lcknge vceret en of- 
fentlin Hemmelinlied at Ægtefolkenc 
ilte kom godt nd af det ined hinan- 
den, færlin paa Grund af de finan- 
sielle Dir-av, Heringen stillede til sin 
stcnriae Onftru, og at denne iniet hel- 
lere onslede end at blive fri for sin 
Mand. Men Heringen lod bestandig 
de opduktende Rngter i den Rein-Fig 
deinentere. 

Nu fornylig valgre Hertuginden for 
endelig en Gang at naa sit Maul, ej 

kUJiddeL der sittert er teminelig ene- 

stnaende i det højere engelfke Selsiabs 
Annaler. Hun aabnede neimlig et 

Pressefelttog imod sin Mund og frem- 
kom i sin sidfte Artikel nied en Be- 
Inasrkning om, at Marlborough’erne 
bavde deres Huitruer at takte for alt. 
Deres Its-rinnen Stillinger, Rang -—— 

alt, hvad der gav dem nagen fom helft 
Adkomst til at regnes med til det sine 
Selstab, styldte de deres Hustruers 
Bestrebelser og Forbindelfer. Selv 
den berømte Feltherrie havde været en 

ten Nilledutte i sin Gemalinde Sa- 
rah Jennsings Haand, og af hans 
Eftetkommere vilde mange have set 
sig nødfagede til at hutle sig igennem 
Livet, saafreint de itke havde haft 
deres rige Hustruer. 

— Man kan noks forstaa, at efter 
dette vil Heringen ikte mere lcegge no- 

gen Hindring i Vejen for Opfyldel- 
sen af fin Huftrus Stilsmisseønster. 

Hevtxiginde Confnelo af Marmo- 
rough er en Dotter af William K. 
Vanterbilt, der for 8 Aar siden blev 
stilt fra sin Haftrn, den nuvcerende 
Mrs. Oliver H. Belmont, hvad der 
dengang vsatte sie-r Opsigi. Heringen 
as Marlborougbs Moder er ligeledes 
en Amevikanerinde, der efter stn 
Monds Død ægtede Makquis’en af 
Blandfsord. 

Kolera i Manila. 

Flere Tilfaelder af Kolera anmeldes 
fra Manila. Dei antages, at Smit- 
ten er overført med Grønsager fra 
Hongtong. Den 24. ds. døde to Sol- 
dater i Camp McKinley, sorn nu er 
under Karantcene. J Byen er flerc 
Jndfødte og en amerikanst Kvinde 
død af Sygdommen. Sundhedsraas 
dets Lceger siger, at Sygdornmen ikke 
er sasrlig alvorlig, og at man vil gøre 
alt for at bringe den under Sund- 
hedsvæsenets Kontrol. 

Regeringens Irrigationspolitik. 
En Rapport fra Jrrigations-Mø- 

bets Resolutionstomite i Portland, 
Ore. anbefaler, at Territoriet New 
Mexico ovhøjes til Stat, og at Li- 
lahoma og Jndianerterritoriet bli- 
oer gjort til een Stat. Komiteen trot, 
at der iike kan blive anvendt for me- 

get af privat og offentlig Kapital paa 
Jrrigationsarbejdet, og erklærer, at 
Regeringens Jrrigations-Politik for- 
tjener den ftørste Paafkønnelse og 
den kraftiasie Stottr. Forst-Bureauets 
effektive Arbejde anbefales. 

En Picnic endet med Sorgespii. 

Fra Humboldt, Ja. meldes om spr- 
aelige Tildrsagelser ved en Picnik ved 
Des Moinesfloden. Pauline Metzner 
falbt nd fra en Baad og drutnede. 

Charles Nelson, en ung Mand, som 
laa i Lejr i Nærheden, fik fat i Liget 
ca forføate at faa det i Land. Bed 
Flndbtedden stod den drutnede Kinn- 
des Sester Jda fcerdig til at hjcelpe 
imm. Flodbredden ligger paa dette 

Punkt højt over Vandet og er meget 
itejl5 idet Jda lænede ssxl forover for 
at gribe Liget, gik hun paa Hovedet 
nd E VandeL Nelson, fom var meget 
ndmatiet under det besværliae Ar- 
vefde med at faa Paulines Lig til 
Land, blev nødt til at flippe Taget 
Da klatre i Land for at redde sit eaet 
Liv. Eiter-at han kavde hvilet en 

Stund, dnkkede han Da bragie begae 
Eøftrenes Lig i Land. Der var ikte 
noaet Band i Jdas Lunge-L saa at 

bun var død af andre Aarfager, an- 

tagelig .Hjerteslag. 

Takkcr Roosevclt. 

,,Unioersal Freds llnion«s RI. 
Mars-mode sluttedc i"JJk1«,siic, Conn. 
den 25 dis. Folgende Resolution 
dedtoges: 

Befluttet — or vi og den civiliceres 
de Beiden stylder Prwsident Roofe- 
vclt Vor Tat for den beundringsvcer- 
dige og diplomatiste Maade, book- 

Epaa ban bar ftillet fin og Regeringens 
Jndflydelfe til Tjeneste for at opnaa 
Vaabenhvile mellem de krigsførende 
Nationer, Rusland og Japan, og 
bane Vejen for de Fredsunderhand- 
linger, som nu gaar for sig i Port-Z- 
mouth, samt for den vise og graciøfe 
Modtagelse han gav Diplomaterne 
uden at begunftige nogen af Parterne. 

DampfkibssNotitfer. 

; Vi tillader os herved at meddele, 

lot Ecandinavian American Lini- 
cnis Tampfiib ,,Hellig Olav« hat for- 
mdt Cliristianssand Norge, med 

’1,114 Vosfaqerer oo ventes til New 
York den Z. Sept. 1905. 

tssn ny Bog. 
Robert E. Speer: Et Liv i 

S an dhed. En Biografi af Hugh 
McAllEster Beaver. Autoriseret Ober- 
scettclfe of K. Ræder. lldgivei af 
Kirkelig Forening for Jndre Mizfiow 
i DanmarL 205 Sider. Pris, i 
Omslag, 80c. 
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