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Salg af Jndianerlcmd i 
S. Dak. 

Jorflag dekom i Kougrevieen 
Estasrmeke Bestemmelsek 

om Salget. 

Repræsentant Barte fta S. Dato- 
ta hat i Kongressens Repræsentant- 
W fkenrsat Forslng om Salg af en 

Tel af Locver Beute Resekvation i 
E. Dakota. Forslaget, der gaar ud 

saa at gennemføre en Overenstomft, 
zset blev tknssen med Jndianeene i 

Februar i Fior, er af Hufets Ju- 
dinneklontite indstillet til Vedtagelse. 
Efter Bartes- Forslag stal India- 
netne have Etstatning for Landets 
«.·lfstaaelse efter folgende nætmere 

Gesammeler » 

1. Jndianerne afstaar til De For- 
enede Stater den vestre Del af ons- 

handlede Refervation, ialt 56,240 
States-, det i den gamle Ovetenäs 
tomlt med Jndenkigsdepaktementet 
omlzandlede Land. 

2.Dette Land stal vcerdscettes 
Ved ossentlig Tatfering og derefter 
Eveklades til Zettleke under Home- 
skead Lovens ansiindeline Besten- 
melser, men til en Weis klke under 
ten Verwi, det er tatseret til. Sec- 
tion 16 og 26 ftnl overdrages Yil 
Etaten Syd Datota til thnvendelfe 
set Foltestolernes Beinen og De 
Forsnede sZtatee ital for dette Land 
tsetale Jndianerne 8135 pr. Acri-. 

3. Alle Jndtoinfter fmn Folge gtf 

Lan-Orts Zala stal as dttegerinaxsn 
tieponetes til Judiancknes Kredit, 
o-! Rentekne ftal aarlia anvendeg Eil 

Jndlsb as Kasten Heite, Vogne oa 

Landbtugsredstaben laaledes sozn 
lief dedsicftsnnes kkt ver-re til India- 
rietnes vikteliae Velfcrrd efter Jn: 
denklgsminiftetengs Zion. 

4. De Jndianere, fom hat »Al- 
lotments« indenfor omhnndlede 
Landomraade. stal have Ittet til at 

cmjve disse on i Sie-den for tage 
endet Land lndenfot den Dei If 
fttefervationem som itte omfatteö i 
verheerende Salg til De Forenede 
"?tatek. 

Lovforslaget et unbefalet baade tif 
Judenrigsministeten og af Kommis- 
sionceken for Jndianerassckrernr. 

J lamme Forbindelfe lan erkennes- 
ak Senator Knute Nellons Forli-Ja 
pm Opfsrelfe af en Bro over Rainy 
Niver. ligeledes nf Komiteens ind- 
Mles til Vedtagelsr. 

Mai-or Weavcr seiten 

:s-1(«),»U« Vindiug for 
Byen Philadelphia 

Fka Philadeltshia bereut-Z under 
-«1. ds« 

Elleptæfentamek for Ptjiladelphia 
Ttkapid Transit Comvaim, som ton- 
trstleret Sporvognstrafiken i VII-N- 
inogik i Gaar en Overenstomft mcd 
Vyen on:, at der Enden see Aar san 

ualcegges Taktart-Bauer under fleee 
Minder i Fotreininggcentret, og at 
dee san byges en Hsjbane fta den 

sydtige Dei af Phitadetphia til 
Trantford i den wes-sie nokdvestlije 
Del af Byen. 

Fkompagniet Irgiver PrivilegTei 
for Gadeliniek paa Broad Streel 
for to Hpibanelinier. som aabnet 
Bejen for fremtidig Konkureance, 
samt Privilegiet for en Tunnel-Ba- 
ne under Chestnut Streck, hvillet, 
cftek hvad man trot, vil give det nye 
Philadelphia Fc Western Kompani 
«Ildgang til at bygge sin planlagte 
Linie sia West Phifadelphia, gen- 
nem Hierfet af Bnen til Delaware 
Niver. 

Ved ovenstaende siqu to Ting at 
viere vandnek Der henvifes til en 

»Na-ihn Franchssf fPeivelegium), 
spm neevnte Kompagni bar opgkvet 

med s400,000 Etstaining til Byen, 
og i Fremtiden vil det vcete vcerd 

sflere Asillionet for Byen. Dei andei, 
Idet er indvunden, del er Konkur- 
scmcem som Transtt Company aldrig 
set hat villei give Plads sor. Dei 
liele tilsitives Mayot Weaveks Rr 

» sormbestrwbelser. 

HGcev Witte syues at væce met. 

sNaiionalforsamlingens 
Samiiiensceiniiig. 

J Tirsdags lcestes folgende fm 
St. Peieksborq: J høsere Kredie 
gaar del Rygie, at Grev Wille en 

delig hat besiemi sig til at trælle 

sig iilbage som Preinierministe1. 
Medens deite ikle lan belræsies, kan· 
det siges sra absolut paalidelig Nil-I 
de, at Grev Wille under en SessicsnF 
as illeqekingsraadel Dagen sotud 
lod salde en forblommet Udiallelse, 
snm mange as Readsmedlemmemes 
opsattede som en Erllæting om, at 

han searriere som Premier snarii 
et iil Ende- 

j Dei var anqaaende Regeringens- 
lieb as store Landomraader ska Ade- 

lcn sor alter at scelge dei til Bøn 

ldel-ne. Da der sattedeg Pengc til at» 

lliebe for leontcmh soreslog Wiiie atl 
ielse for Obligationek, beialbarei 

pag 15 Aar. Da Wiiies Fokslaqj 
saudi Modsiqelse, iog tidligere FH 
nansöminisier Kotovsoff Okdei tilj 
Festster for Wiiies Risng book-i 
til Mitte l1emckriede: ,,Jeg havde 
manste leoerel et bedre Forsvat, om. 

jexl havdc Dass-et lige iaa interesse-« 
rei i Frcmliden som Alexander Ni- 

-d«-olaie1siich««, menende KoiovsossT 
hvem mcm sorudsiaer vil blive Wit- 

;ic5 Esietsølger. 
1 Enm Valgene til Nationalsoksam i Llinan strider s1e1nad, viser dei sm- 
!al de radikale Elementer i Follct 
kvcesentliq udelutles ska Deltagelse 
lderi, lwad der vil bekøve Forsams 
klinqu meqei as dens naiionale Fia- 
·1-atker. ildiigieme er, at de lou 

jsiiiutionelle Demokraier vil kommt 
«li1 at udgøre Forsamlinaens Ven-« 

zsircparli med tun en Ttediedel uf 
EsIJiedlemmernr. Majoriieien vil kom- 

zme til at besiaa as Mellempariici 
·og de konservative. De lonsiiiuiionelle 
IDemolraier haabek under den poli- 
iisie Udvikling at slulle lunne draae 

iSivrle not sra Mellempariiet til at 
1vinde Kontrol, særlig dersom Rede- 
rinaen viser reaktioncer Tilbøieligs 

lhcd 
Macokthonfetencetr. 

LLIHsdsiqcnde Bereiningetx 

J Tirsdccqs lød lljkelditigerne fn 
kllgnims paa, at en Forstaaclsc 
mellem Franfrig og Tyftland im 

gaaendc Meformer i Marotio oilfse 
vcrre opnaaet om faa Timen Dei 
sagdeg vidcke at Enkelihedeme for 
en Overenskomst var arrangered-, 
og de hmde ventes offentliggjotte 
ved Konserencens næsfe Sessinn. 

Man tendte dog ille Beftemtnel- 
ferne i Ovekenskomsten, men Jud- 
Iømmetferne stulde gælde baade Po- 
liti- og Bankspørgsmaalet, de So 

væsenttige SpskgsmaaL hvorom dcr 
bidtil bar hersiet Uoverensstemmelfe. 
Videte nckvntes dct at Fremstridtct 
smldtes Tysi fta de neutrale 
Magtets Repkæfentanter. 

Summe Dag meldtes der dog fra 
Paris, at Franktigs Stilling var 

absolut og endelig imod at stille 
Casa Blanca under international 
Kommando. 

Sau i Onödags læses fslgende 
im Americas: Frankrig og Tusk- 
land er endnu langt fra hinanden 
angaaende Spstgsmaalei om manc- 

kanste Reformen og der sjnes Met 
Grundlaa for For-sinnend De neu- 

trate Magtets Repræsenianter et 

imidlertid lige ved at blive trætäe 

af den lange Udhaling og fordeteder 
sig paa at øve Tryt paa Tysttandss 
og Franlrigs Reptæsentanter. Alle 
Reptcesentanter synes dog endnu at 

haabe paa en heldig Stutnlng paa 
Konserencen uden Frankrigs. De 
er tilbøjelige til at span, at Kon- 
ferencen vil ende i aabent Brud. 

Genekstl Woodffforfvatet fig. 
Generalmajor Leonakd Wood hak 

iendt Fktigsminister Taft yderligere 
to Tctegrammer angaaende de ansc- 

tikanske Soldateks Kamp ved Motmt 
Daio. J del første siger Generaleu:» 

,,Derscsm De ønfler yderligere de-« 
taljerede Oplysningek angaaende 
Kampen ved Mount Dajo, henstillck 
jeg, at Major Hugh L. Scott bliver 
elsatnineret. Han er nøje inde i Si- 
tuationen, idet han hat anvendt otis2’ 
Maneder med For-lag paa at fast 
hine Banditter til at over-give sia 
uden Sværdsiag.« 

Major Scott er med Permissiirn 
nctop antcrnknet til Washington. 

General Woods andel Telegrais: 
til Rrigsministeren siqer. at de sen 
sationelle Meldinger om Lampen 
ved Mount Dajo et lavet of AviL 
korrespondenter i Manila, lom its-I 
vidste noget sont helft om selve Sam- 
menstpdet anen of de ««.I12eldinger. 
Oseneralen selv hat modtageL nott- 

ner noqet fom helft om, al indfødtc 
Kvinder on Born blev drwbte under 
Slaqei. 

General Wood ftmes at lage sig 
Demokraternes Kritik i Kongressenj 
tnegei met-. 

Den senere Tidø Suefald. j 
Lver Halvdelen af dort Landl 

stges at have vceret nedsneet her i: 
Mit-ten af Marti-. Fra EaftfotM 
LIJZaine til Bven New York hat ver-l 
ret et tmfbrudt Strebelte, ligesaa fcal 
New Yort til Ohio Sllivers UdsprinkH 
derfm igen til tllcsclv Molmtains eig; 
lang-;- digse til Canadas GtænfeJ 

Med Hensyn til Snefald staat 
Calulnet, Mich. oversl paa Listen 
med 40 Tot-uner. Der ncrvnes dog 
et Pat andre Stedek i Staten mcd 

henholdsvis 26 og 39 Tolmner. I 
Minn. ncevnes Hinlley med 20 

Tonkunst-, Duluth med R, Mcrhead 
med 34 og Bismarck, N. D. 265 
Tommeu 

Sau lädt JS om Vinteren oCl 
saa megen Sne midt i Mal-is ——- 

tet er Sætegenheder ved Bejrlizxek 
i Aar, lom man ille hat lenht 
Max-le til i mange Aar. 

Stjaqlet Gns for PZH,000. 
phr det mutith Ja, faa pac. 

fsaaes det. Milwaukee Mag Umh- 

pam), EI.ITilwal-kek, Wis. hnr lud-: 
en tjdligere erntramlmndlek Char- 
leg Rosg arrefkcrc paa Anklage f.,-s. 
ai have fappet en af Kotmsagmitgs 
Hovedledninger, og i Løbet af '·’ Any-: 
ssal han have fokbrugt af dets Gaå 
til Lyö og Opvarmning af en Bny- 
ning paa Btady Street for ncevnte 
Sum. Rufs nægter sin Skyld. Hkm 
er losladt mod Kaution. 

For flere Aar hat Gastompagnici 
kunnet stimm, at dekes Hovedledning 
blev tappet, men det var ikfe i 
Stand til at opdage Lækagm En- 

idelig flog Mistanken sig paa Rock-« 
»stat« Bt)gning, der stedje var vel 

Hspvarmeh uagtet Rulleverandøken 
sfælden standsede dek. Bed samme 
Tid fandt Kompagnie-L at det mont- 
tc arave ned i Gaben og reparere 
Ledningen paa dette Sied. Da Led- 
ningen blev afdællet, viste det sig, 
at den blev snilt tappet, og der tob- 
tes daglig Gas for mange Penar. 
Det. neeer Stridt var at udtage 
Attestordre mod Ross, og ved Uns- 

Ivers-gelb af hanö Lejlighed vkste 

ydet fig, at Kedlen til hans Parme- 
lcipparat blev ophedet ved Gas. 
« 

Ross et Mastinist, saa han selv 
lunde udspre Arbejdet. Hatt har 
beugt Gas for WOO om Maaneden. 
siges der, og i Lobet af de 7 Aar 
beløber det sig til omkring oveni 

ncevnte Sum. 

Lyuchiug og Racekamp. 
Fra Chatlunooga meddeles under 

U. ds.: 
Fire Hundrede ekstta Politimænd 

palkouillerede Gaderne her i Gan-c 
«;«lsles for at hindre en Racekria, 
som lruede med at udbryde. Allige- 
ocl blev to hvide Mcend findt doa 
nckppe dødelig saatede, under Gadsxs 
uroligheder, og et Hus blev sat i 
Brand. 

Da Negrene i Gaar Morges «il 

om, at Ed. Johnson var blc 
net lynchet den foregaaende Aste-n, 
holdt de fig korte fra dercs Arbejxe 
m; belejrede Jetnvarebuliklerne for 
at komme i Besiddelse af Vaaben ckl 
Ammunition. 

sil. 2 beordrede Politichefen alle 
Salooner lulket og begyndte at hnrc 
ekstm Politimcrnd Sherissen filre 
de sig ligeledeH tre Hundrede TIT- 
psttie5. 

Rokvnte Ed. Johnson var dømt 
til Døden for Voldtægt mod en 

imq hvid Kvinde og skulde have 
været henrettel i Guar. Hans Sag- 
Tarere appellerede Lerdag til Dom- 
mer Harlan as De Forenede Sta- 
lers Højelteret for at faa Henkel- 
telsen 11dsat. Dommer Harlan ind- 
rilgede den begærede Udfcettelse, .;.1 

Mnndighedekne i Ebattanooga blev 
underrettet detom. Da Byens Bi-: 
folknlng fit Rng om lldsoettelfem 
tilev der ftralg gjort Forberedelssr 
lil Lynchingen. 

Del er fest-sie Gaan i Republik- 
lens Historie at en Ordre fra Lan 
dcls Højesterel er blevet innorerel 
paa denne Maade on der berstet fm 
Forbillrclse blandt Rettens Med- 
lemmer. Paa deres Opfordriug km 
Justilsdepariemenlet tagel Skridt 
til at faa Lyncherne afstraffcl. 

Nitten omkomnc i Magst-. 
—·--- 

Willen Mennesler omlom und-it 
en fotfærdelig Storm fra Nord, 
sum den 2(·). dg. herjede siyften vcd 
Vera Entz. To af de omkomne var 

«lltjlerilanere, sum var i Vera Cum 
paa en Fornøjelsesrejse. De øvrlgel 
snlten var indfødte Fiflerr. Man( 
frngler for, at end flere er omloncil 

ne, udcn al man endnu lender Nav- 
nene paa dem. 

Jskdskwcv i thue-« ; 
Der er ialt i de fidste Tage-, jtrj 

let der fra Palermo, Jlalien, den: 
k-2. dg» indtruffet en og tyve JoldsY 
Inslelfer paa Den Ustica· Befolt-" 

Ringen lever i stadig Rcrdfel for Li 
vet. En vceldig Da; er dannet mW 
paa Dem og alle Veboelseshuse er 

»stt)ttel samtnen. · 

Jotdkystelsen var ledsaget af un- 

deriordisie Dum- Efter del sidste 
Stød Onsdag Aften er næppe et 

Hus meke i Behold. Panik greb 
Jens- 2,000 Jndbnggere, som for- 
lod del-es Hufe og nu holder til i 

Lejre paa aaben Mark. 
Øen benvtles som Strassekoloni 

Ifot grobe Fotbrydere, af hvilke der 

opholder sig 600. Ogsaa Fangerne 
blev grebet af Panik, anfaldt deres 
Voatcre og løgte at flygic; de blev 

imidlertid overmandet. 
Reqerinaen bar sendt Krydferen 

,,Varefe« til Øen for at holde Smr 
paa Fanaerne og bringe de niedli- 
dende Hier-m Senere er flere Damp- 
llibe afgaaet til Usttca med Oel-neig- 
mldler. 

Mylius Erichsens Ekspedition. 
Van vil til Nordpolensz 
Fra København meldes pr. Tele- 

gkaf den 22. ds.: Folkethingets Bud- 
geilomite indstiller til Vedtagelfe Re- 
geringens Forflag om Bedilgning «.f 
180,000 Kr· til Mylius Erichsen 
fom Bidrag til den af ham planlagte 
Etgpedttion til det nordøftlige Grim- 
land, hvorfra han Vil forsøqe at 
naa Nordpolm Dei er Erichsens 
Plan at gaa tversovet Grønland, 
hour Øen er Pcm dei bredefie, Ved 

lyicklp af Ski og Huudeflæder. For- 
føget herpaa Vil blive qiort om For- 
aaret Jl)08. Erichsens planlaqtel 
Rufe ligger beiydelig lænaere Nordj 
end den, Raner i sin Tid fulgte« 
og ogfcm længere Nord end Penth; 
Rute Erichsen vil begive sig fra 
Købcnlmvn den 19de Juli. 

Stormsulykker I 
i 

Ost Dusin Skibe ødelagt 
og 6 Mennesler omkomne. 

Fka Boston, Mass. meldes, at i 
Ztormen den 19. og 20. ds. er i 

dvet mindste et Dusin Fariøjer slauei 
i Vrag ellcr bestadigede, og 6 Men- 
nefker er omiomne. Ai Lisien oil 
tmkse, er sandfynligt, siges der, i 
Betragtning af de mange Slibe, som 
sung-, nd for Knsten Aftenen den 19 
da Stormen var paa sit Højeste. i Lady Antrini, en lomaslei Sinn- 
neri, blev saa fuldstcendig knusi, at 
det varede flere Timer, efter txt 

Vragei var opdaget, før man kunde 
Jenkende det Dei føtfte Lig fand- 
ke: ved Niiddaqstid den 20 haft oppei 
paa Simndeki de andre flere Time-r 
ienere. 

Japanekne der af Hunger. 
New York, 22. Maris. »s- New 

York Statg Gren af American Na- 
tional Red Frass udgav i Dag med 
Heiifnn iil Hungergnøds-Siiuatio-s 
nei; i Japan folgende: 

,,.Vungergnøden i Japan, der har- 
rsvret befragtet som ilke saa lidi 
alvorlig, vides nu fra aldeles paa- 
lidelige Milde, the New York Rcd 
If?ross, at være en af de værste Hun 
gerggSituationer i den nyere Tid. 
:!.1ki50crtiten of Rigavlem der en Tid 
troedeg at være begrcenfei til visse 
Wasser i de nordre Provinser, fin- 
des at være almindelig i denne Del 
af Japan, og ei mciadeholdent Oder- 
slaa swtier de hungeriidende Ja- 
Punefereg Tal til sm 800,000--s 
1,00("),0()0. Oki der er absolut in- 
gen Kilde til Hjælp i Udsigt før 
Indhøstningen af næste Aars Avl i 
Oktober. 

»Der vil behøves 816,000,000 for 
at redde Japans Landbefolkning.« 

Haardkulstriden. 
Fra Mødet i Judianapoli5, Jud» 

nur vi endnu intet set of større Be 

fndning. Men fra New York ler« 

set vi til Morgen om en Ertlæting, 
som Grubeejernes Syvmandschsp 
mite har afgivet angaaende Forhols 
dene i Haardkulegnene Komitecn 
paaftaar, at dersom Arbejdernes 
simv om engartet Lønningsstala 
lslcv indrømmet, san vilde det for- 
aarsage en liqefrem Revolutian i 
Grubeforholdenc. Kravet om ·1() 

Procent Lønsforhøjelfe og en 8 Ti- 
;mers Dag er ikte Hovedsagew 
« 

Den foreflaaede ensartede Wus- 
zfsalcn Paastaar Komiteen, vilde for-· 
Hbøje cnkelte Mænds Lan omttent 
»Im p6t., og den gennemfnitliqe 
iLimusfmshøjelse vilde blive 80 pCL 

lfor Mænd udenfor Gruberne. 

, Alt i længere Tid bar baade Ars- 

lbejdsgivekne og Arbejderne holdt 

,for, at der var Fotstel paa Arbei- 
Idetg Værdi i de forstellige Grene 

i samme Llrbejdsfeli. Nu forlangek 
Akbejdernes Komite lige saa stok 
Betaling for den Masiinift, der pas- 
ser en Masiine paa 10 Heftes Kraft, 
fom for den, der varetager en af 
Kæmpemaskinerne. De fordrer, at 
den Mand, der udfører simpelt, fa- 
refrit Arbejde, sial have lige saa 
høj Lon, fom den, der udføret vans 

steligere og mere farefuldt Arbejde. 
Det er ikke let at forstaa Værdien 

af denne Erklæring. Arbejdernes 
Komite er vel ikke saa dum, som 
man maatte stutte fra Efernes Er- 
klæring, der jo da ogsaa et he!t 
negativ. 

Bidende Squasmr. 

Arbejderne i Russland bliver ef- 
terbaanden mere klog paa, at de lo- 
vede ,,Reformer« bliver mere tilfyne- 
ladende end virkeliqe. Fra St. Pe- 
tersborg meddeleg under 21. Mart5, 
at Arbejdetne ved en af Møllerne 
der i Byen, samme Dag hat for at 

latterliaqøre Valgene formeligt valgt 
en yndet Hund, der hedder Rofa, 
fom deres Repræfentani. De er- 

klckrer, at Valget er gjort med Oto- 
nomi for Øje, da det ikke vil koste 
Negeringen mere end 7 Cents om 

Tagen at under-holde deres Delegat, 
i Siedet for s5, oq samme Tid vil 
Hunden blive fuldt saa nyttig fom 
Revræsentant for Arbejdernes Inte- 
resser fom nogen af deres Runds- 
kiafer, der knnde ventes at blive 
valgL 

Slider sig op, 
Dct er akkurat, hvad en hel Del 

Mennester got. De ved, at noget er 

galt, og lan dog ikke sige, hvad det 
cr. Hur det nogen Sinde falot 
Dem ind, hvor ftor en Del af Foltet 
i Amerika, der er syge, eller om ikke 

egentlig soge, ikke er vel? Der cr 

noget i Veer hele Tidm Hvad ck 

Grunden til alt detteZ Dei er disse- 
lig ikke naturligt, men tvcrrtimod 
burde foraarfage Uro og Ængsielfe. 
Folt her i Amerika bar Ord for 
ciltid at have Haftvcert De spijer 
i Haft, akvejder i Hast, sover i Haks. 
fort sagt, overanstrenger sig vcd 

cuhver Lejlighed og saa andres «e 

rver, hvorfor de ifte føler sig ftiftc 
og sterke. Et af Resultaterne af 
denne amerikanste Munde at stynde 
sjq er, at Blodet, der er Livets 

"Kilde, bliver forarmet. Ude af Stand 

Jiil at fyldeftgøre de Kran, der stil- 

Ileg til det, bliver Blodet tyndt og 

vaagh og manglende i Styrke kan 
’det ikke længere udføre det Arbejds, 
det burde, og Sygdom under for- 
skellige Former er det uundgaaelige 
Resultat 

Jntei Vil genopbyggc en svigtende 
Helbred, intet saa hurtigt og sitkert 
bringe Styrke fom Dr. Peter’s Ku- 
riko. Den kan kun erholt-es af Lokal- 
Agenter eller direkte fra Fabrikan- 
kerne, Dr. Peter Fahtney G Sons 
Co. 112—118 So. Hovne Ave, 
Chicago, Jll. 

«-M
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Eingriff-Dunst- Ordbog. 
For de, som ønster at tilegne sig 

den aiturate enqelste Udtale af en- 

gelste Ord, da er Ulveftads Engelsl- 
Danfk Ordbog langt den bedfte, ved 
at den angiver den bestemte Udtale 
af ethvert engeglsl Ord med at bruge 
dansle Bogstaver og ved dem angive 
den beftexnte Lod, som ftal btugcs 
ried Bencevnelsen af engelfke Ord. — 

Tillige er der fuldftændig Fortlaring 
csvet Meningen af efhvert engelst 
Ord, som er angivet. 

Denne Bog er absolut den bed- 
ste for Nykommere hertil Landes og 
anbefales frem for nogen andeu. 

Bogen er paa 780 Sider, trykt 
Ined letlckfeliqe Typer, og er næsten 
L Tommer M. 

Prier er 82.50, frit tilsendi. 
Danifh Luth. Publ. Dense, 

Blatt, Nebr. 
A 


