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Frygteligt Uvejr 
paa Pacisitkysten. 

Notdveftens melt sdelcgs 
gende Storm. 

Byen Catlin flydt vol. 
Jan-dane- og -Telegta·f- Forbindelsen 

alsbade 
Enorme Ejendosnstab. 

Poetland Oregon, lö. Not-.- 
Fleke Mennester omkomne, Byen 
Catlin flydt vest, Jernbanetrasikken 
mellem Puget Sound og Portband 
frank-sey Jeknbanerne i vestre og 
nokdvestte Washington i femme Til- 
stand, Undon Phcisic and Oregons 
Railkioad öc Nckvigakion Spot mid- 

lektidigt bloletet af et Jokdslred 
wed Dowssom Telegrasf og Telefon 
Fonblndelsen mellem sher og Seattle 
e-. i llor"den, og Traadlforibindelssen 
med pstte Oregon og Washington 
et nælten standset,.Hundreder as 
Tersinde Dollsats Stade i Landsdi-’ 
strikterne lilbage for Puget Sound, 
i Ya.lema:anen og det sydøltligeH 
Wasshington, opg lige laa megenI 
Stade paa »L·oggsing« Interessen il 
det sydveftlige Walfhington —- del 
er den totte lelegrasisle Betetning oxn 

Zdelæggelsen vesd Stormen i Wa- 
shington. Bælke og Floder er soul- 
mede op til rivende Strsmme sotn 
Folge af Nedbøren de sidfte tre, fire 
Dage. Paa Colvlitzfloden, der har! 
gjokt most Stude, er Byen Catlin 
findt vast Jndbnggerne var laJJ 
lnlkeliae, at de blev advarede i« 
Tide og flygkde til Højlandet J; 
de samme Egne er der after Form-I 
dende 40 Formen, som bar tagetj 
del-es Tilslugt til en D, og om illel 
Flehen holder op med at stige, vtl 
de mre i aloorlig Fore. Colvlitz 
Dalen siges for siere Mile at vce:e 

en stor Jnsdss, lwsor man tun ser 
Bangkonhojningen som et langt 
Buond. 19 Dasmpbaade hat for- 
lodt Pvrtland fsor at gaa til Con- 

litzfloden for at redde en Del as 

Tonnneret, som findet vol. Dei si- 
nes, at mellem 2 og Z Millioner Fod 
ak «loqs« drivek ned af Floden l 

Cowlitzfloden begyndte at stige i; 
Onsdags siprang saa tyve Fod overl 
Lavvandsmcerlet Torsdag Morqen,! 

sog den stsote 800 Fod lange Svimpl 
fl-to, fom .fo1·binder Kelfo og Catlin, 
ihrs-des les tidlig Totssdasg Morgen 
med est oceldigt Btag ojg forenede stq 
med den store Mantuas-se som stød 
ned ad Floden 

Lignende kortaslles der frn flere 
Flodegnr. Floder, lom alminsdelig 
lun er 100 Fod bre-de, et qaaede 
over deres Bredder og er indtil 4 
Mil bredr. Mellem Seattle og Te- 
Iloma er man blsven Vidne til san 
stor DdelceggelsQ sotn nsogen Sinde 
er set paa disse nge. 

Fka Panamqfærdeu 
Fra Cleveland, D. fortælles: T.1 

Lodfen forlod Stagskibet »Louigia- 
n.1«, smn førte Præsident Rocsevelt, 
til Pananm, sendte assisterende E 
Krktriter Walter F. Whitahead ar 
Gleceland et Brev til sin Familie, 
i bvilket ban f«ortæller, hvorledes 
Wurf-denken aller-the var blevet i 

liøj Grasd afhokdt ombord. 
»Proesi’denten vil spise sit ncrstc 

Maaltid samtnen med Mandfkabet«, 
bedder del i Brevet. »Hast er nu 

nede for at stovle KuL Han snnes 
Om at forspqe siq i alle de forfteslige 
Arbede -omsborsd, san han tun finde 
»d, hvorledes det hele gaar for sik1. 
Emn er en almindelig ligefrem 
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Mand, der iskke holder sig for god 
«til at bdvckge stg blandt Matten-- 

setne.« 
Fra Panama meldes den 14« ds» 

at man iwdewfor Kanalzonen got 
stoke Fovbekddelser til Modtagelfen 
atf Ptcestdent og Mrs. Roofavelt 
med Folge i Morgen. 

Eftet at de devendige interna- 
ti.omle Hssiigihedsbwisningek er nd- 

Delsleh Vvilm tun vil jage faa Ti- 
mer ved og efter Landbeftigningen 
i Byen Pancuma, gaar Præsidenten 
i Beerl med en gnunddig Jrfspeltion 
as den dewærende Jerwbanestafion 
og Banestrwiningen. Hei-under kom- 
met Roockevelt til at betræde adm- 
landsk Jord; han bli.vet den sprste 
amerikansle Præsidenl, fsom under 
lm Emibedstermin gør della 

Prwsidenten udtalte til Formand 
i Panamalommisisionem Mk.Ssl)onts, 
at han ansaa Kanalibngningen for 
at være den vigtigste Opgave, som 
De Fokenede Stater for Tiden hat 
paatagel sig, og al han derfor on- 

flede at gsøte del mest nmlig indgmp 
ende perfonlige Undetspgelser i1f 
Fotlwldene inden Kanalzonen. 

En ftæk os lau Punkt-neu 

Fra Nennen, Ran. beretteg under 
H. d5.: Midland Natisonal Bank 
blev i Gaar pltyndret for 81,780 as 
en Bandil, tyvis enefte synlige Baa- 
ben var et slrkftligt Forlangende 
tm Pe!1i«1e. 

Ved Tretiden, den travleste Tid 
Paa Dagein lom en fredelig nd- 
scende ung Mond ind I Banlen oq 

stod gansle stille ved,Døren, indtil 
Viceprwsidemä Sudetman havde ele- 

vederet en Kunde. Da trasadte den 

unge Mund hen til Tellekens Vin- 
du og lesverede bam folgende Stri- 
relse: 

»«Min Herre! Den Mand, fom le- 
Oerer Dem dette Brav, er en Roder, 
op det bedlte, De lan gøre, et al 

rykle ud med Mnnten. Gør ingen 
Stof. Jeg bar en Revolver i Lom- 
men, og De vil allesamsmen d- sam- 
men med mig, deksom der bliver 
cjort nogen Allakm.« 

For of vinde Ti.d sagde Sudel- 
nmn: »Bel, hvad ønsier De faa?« 

»Im Mfker Pengenr. Holsd Hen- 
derne l Vejket.« 

Riemen gbl baglængs shen til 

Deren, lkaxk Gardinerne ned oq 
bona del Slilkdl ap, fom fortceller. 
at Banken er lullet. 

J dette Øieblkl lom Sudermans 
Mece ind i Bauten, idek Räderen 
en·dnu klke hakt-the faaei Tid til at 

laale Deren. Hun og tre tllsteds- 
deren-de Baannkttvnater fil Okdre 
til at gaa ind i Banskhmlvingen,- 
kworsftee Raben-n bog de Penqe, han 
Inn-de sinde oa sinnspandl nennem en 

Baqdøtn 

Ny Roosevelt Boom 

Der meldes fra Washington o:n, 
at man der spaak, at Prassident 
Roosseoelt ved fin Tillbwelomst jra 
Pawama vil sinde, at bang politier 
Venner bar bennttet sig af han«-Z 
Fravckrekse til at drive ,,tricks« for 
om muligt at ibevæge ham til at 
sfsille sig stom Kandidat i 1908 Seer- 
lin nckvnes, at flere wf Konntesssens 
Msdlemmer allerede er ankommen 
til Wa«shingt«son, og de siqu sag 
nogenlnmde en-stem.mägt, at »Natio- 
nen krcever Novsevelt ogsfaa i 1908.« 

Der anføkes san Udttalelser If 
flere Kongkesmænd om Stemningen 
i de Kredse og Statek, Wonfra de 
fiomxmer. og alle gaar de ud paa, 
at Rovfevelt er Manden, sum Follet 
vil have, on spm knn »carry« den 

sinke Majoritet. 
Jn, det spoger jo i Psattierne. 

De san Mc godt dy sig længere, 
snsdcn de maa se scg om efter Kandii 
dam, der kcm stire Partiet Ma- 
iprktei. 

ervinde Anna Caftellane 
vindet sin Sag. 

Hsun gives Stilsmisse 
fra Grewen og Rei til 

Bornene. 
—. »so-«- « —---·- «- 

En Sag, sont hat vaii Sewsa- 
tion baade i Franirig og Amerika 
Ihar den 14. «ds. faaei sin Afgprelsse 
i Paris. Dei et Grevinde Anna de 
Castellane, iisdligere Anna Gvuld 
af New York, der hat faaei Stils- 
mis.se sra sin Mand, Grev Boni- 
.face de Ca«ftell’ane· Reiten bevilge- 
de shendes Anspgning uden Aisihsring 
atf Vidner, da ervinden fremlaade 
Vkeoe, wogte as dem fra Greven selv, 
rsom bessviste at han siden deres Gif- 
iermaal i 1895 -— saerlig i 1898, 
1902 oq 1905 —- havde staaet i For- 
’hold til oa totrespondeket med for- 
siellige Kwinder af tvivlsiomi Ryate 
os. derved gjort sia sinldig i For- 
sbnjdelfeh fom aav hende Ret til 
Stils-wisse 

Reiten gav Moderen Raadighed 
over Bornene Doa stal hiun ikte 
innne iaae dem fka Frankrig og iil 
Amerika uden Faderens Tillasdelfe 
Om han leg-get urinielige Hindriw 
aer i Besen, ian Øvkigheden dog 
give hiende Lov dertiL Greven stat 
have Lsoiv til at fe Bornene to Gan- 

ae om Ugem tTorsdaa og Sondaxy 
ihos deres Bedfiem-oder, ligefaa en 

qu ved Nytaar og Paastetidek og 
et: Mzned om Sommeren —- altid 
Zog reg Bedfte-moder, til hvem 
Mode-ten til diskfe Tider stal sende 
dem. ·. 

Greven anifogte om en Aarss 

venge paa 850,000, men det bleo 
iham afflaaei, (-faa-vel ssom 830,0l)0 
km Aar-et fvm Grevinsden for hat-de 
tilbudt hami ud fra det Synspun«it, 
at den ftyldige Pakt i Folge Lo- 
ocne twber al Rei, Cum baade Aka- 
tcstafbsfortbindelfe og Kontrait giver 
cham. Han sblev "oven i Kobei dømi 
til at betale Sansomkostningerne 

Anna Gould var yngfie Dotter 
at den betendie Jerntbaneionge oq 
Millionær Jan Gould Den 4. 
Mart-s 2895 bleo bun gift med 
Greo Ernest Btoniface ’de Caftellane, 
asldfte Søn as Marquiss de Castel- 
lane· Brylluppet holdtes i hendes 
Broders, George J. Goulds Hjcm 
i Ner Yokt, og Vieler udfiortes af 
Ltsrtetbiftap Corrigan. Mifg Goulds 

Medgift siges at have væket ist-T 
(y()0,l)0(«), og thendes aarlige Jud- 
tiomme nckvnes fra 8600,0()0 ti! 

82,000,000. 
De nnaifte reiste strats til Fran- 

ttia, hoor deres eisiratoagante Le- 
vemaade tiltrat sig adstillig Op- 
mættssomshed Fem Aar eftek blev 
de apmærkfom paa, at Pengene be- 

aynsdte at spinde. Greven havde da 
bortødslet 87,000,000 asf sin Kioneö 

Venae Saa blov Georige J. Gould 
gjort til Beftnter aif sin Spiters 
Ejendont, og der blev tilstaaet hende 
txt200,0s)0 om Aaret. Dei burde bele 
Familien jo kunsde leoe af, men d«i 
var itte alene Grevens Ddiellhed, 
del var oafaa hans udspcevende Liv 
og infocnmelige Forbold til andre 

sivinder. og Brutakiiet mod sin 
eaen Hmfim der ødellaade deres 

agiestabelige Linie J Januar dette 
Aar forlosd Gravinden sin Mand, 
og føkst i Februar ansspgte hnn om 

Siilssmisfe fna ha.m. 
De bat i deres Æigteftab haft 

tte Bam, Geome, Boni oa Jan. 
Dem belholder hun alt-faci, men han 
ssal have Lov til at habe ei Ord 
med anaaende sderes Opdraaelife og 

Uddannekse 
Da George »J. Gould hørte om 

Ægsrelsen udialie han sin Blinds- 
hed dermed, men shan havde ingen 
Einst til ai udiate sig nanmere om 

Sagen. 

Frq Jnfutgent til HeftetW 

Fra Washington, D. C. bereites 

em, at flere wf de tutbanste Infan- 
gen,set, fom hfalp Amerika med Af- 
væbningen osg Hjemsendelsen af Jn- 
Ifukgenterne, er Hestetysvr. Det gaar 
saaledes til: 

Jnssurgenseknes Hoste var i de ske- 
fte Tibfælde Tyveg·o«ds. Ved .Af7- 
lvcvbningen fbl de Lsosv at berolde 
Ldistse Hesie, indtil de naaede deres 

Hjemssteder, men Isaa flulde de o«fle·- 
vere Heftene til der-es retssmæssige 
Eine. Det gjaldt da om at disse 
tunde kevife deres Ejensdomsret ved 

Regiftrering «a«f Hestene efter de 
stutbanste LWe. 

Paa denne Mirade Vanst-eliggjor- 
Des del for Eferne at faa deres 
Heste tilbage, for det førfte derved, 
at tun et mindre Anttal af Heftem 
var regiftterede, og for det andet 
tkyttede Jntfurgenlfetnc Hefte, lau at 
digfe ikite vom tilblage til de Egne, 
Ibvor de var ckomsmen fra. Besten12mek- 
sen om Tillbsalgeloverinq blev san- 
lcdesJ nmtrent meninggløs, eller den 
Islew alkfor let at omgaa for dem, 
fosm vifde det. 

Om Generaletnes Jndblanding i 
denne Plynsdrinsgssaffære fortlares 
.faaledes, at de sial have forsynet 
Jnsurgenterne med Imdfyldte Cer- 
kisicater, saa nt disife kiuntde fortfætte 
nxed at stjcele uregistrekede Heste. De 
sah-ver blot at fna lfat i en sau-dan 
Heft og u’d«fylde Certisikatet, san 
tkar Eieren intel, hvormed han tun 

bevife sin Ejendomsret til Hecktm 
Generalerne noeqter med Betst-Zink- 

bed at have dreven en sacadan Tra- 
sil med Udftedelssen af uudfvldte Cer- 
tifilatek, men Jndberetninger til 

Krigsdepavtementet i Washington 
lt)der paa, at de er Widng 

Tyfkland og Staudinavismm 

-).- --). Fra Berlin meldeg den Qlt.: 
»Die Post« indelholder en ledende 

Artikel oim Standinalvismen i An- 
lednina a«f Sinenften Generaldireltør 
Wiesfelnreeng Afihanidling om Rette 
Emne fotleden Dag. Dei tnsfte Blad 
asfsviier Tanlen om 

bring af N«ordflesvia. iDa Danmakt 

oa Norae næppe vil viere billig-e til 
at underordne sia under Sverige. 
rilde for Tystland Værdien atf et 

Forsbnnd blioe gansie ringe. Alle- 
rede af den Grund vil der liige saa 
lidt nn sont for 40 Aar siden viere 

Tale am noan tyfl »M-oraenzqave« 
beitaaende i Ncordflesvig, til Dan- 
mart. Bladet mener, at efter Fior- 
aarets Begiventbeder er en spandina- 
vist Sammenflutning endnu fin- 
nere end nonen Sinde, og udtsaler. 
at Sveriqe i oa for sia er en be- 

tydelia oq fremtidsrig Stat. 

Otte Timersdag i Regeringens 
Tiencfte 

Attornen General Mloody sendte 
den 1:-. dg. en Ordre stil famtlige 
United States District Attornens 
i Landen Han Walægger dem her 
i meget ibestemte Udtryst at viere 

energifle og vaagne, nsaar det excel- 
der at opdage og puapegse Quernat- 
delser af Lolven «orn otte Timers 
Tlribejdsdag ved alle offsentlige Ar- 
der, sont udføres for Regerinsgiens 
Regning. 

For en Tid siden fensdte Præsi- 
dent Gomspers af ,,American Fede- 
cation of Lin-bor« en længere Klage 
med mange Begrnndellfer til Jus- 
stitsdepartcmentet, gaaende ud Paa, 
at en hel Del Kontraktøtet ved Ud- 
sprelfen a'f offentligt Arbejde over- 

trædek Ortetimserslovem fætlig strik- 
de dette være Tillfældet ved Bygnina 
If Krigsfkiibe, Osptføreltsen aif ossent- 
lige Bygninger, Hirt-ne- og Fled- 
arlbejder samt en hel Del andre 
Arbeit-eh som bliver udsprt for De 
Fokenede Statets Regning. 

en Tillbageevoi 
· 

Saaifnart Prcefkdent Roosevelt frl 
Klagen for-elagt, paabød han, at 

Arsbejisxilomxmissioncer Neill stulde 
anders-ge hver tsær a«f Bestylldnins 
gerne, ieg at samtlige sie-gerings- 
despartementer stulde have deres Op- 
mærlfomthed henvendt paa Sagen. 

General Schuster ded. 

General William R. Schaf-ter, 
Helten fm Santiagto, døde i Man- 

dags Gftekmiddags hog sin »Svi-ger- 
spu, Ksaptajn Mc. Kittr«icls, pæa en 

Rauch tyve Mil fra Biaskersfield, 
Cal- 

General Slhaxfter oar født i Ga- 
les-barg, Mich. den 16. Oktober, 
1885 than var en Farmersøn og 
votsede op paa Farmen Han Skor- 
dc imidlertid hurtin Fremskridt i 

Elkolen, san han blesv Lærer i en 

ung Alder. J tre Aar forud «fo: 
Borsterlrigen holdt han Stole. Men 
saa fremkaldte Prcesident Lincolns 
Qpraasb om Frivilliae hans Patri- 
otisine, saa han meldte sig til Tie- 
nesten. Han blev Premierløjtnant 
ved 19. Michigan Jnfanterireaii 
ment, steg fenere til Mai-or ved sam- 
Ine Regiment og atter til Oberst- 
løjtnant Ved 17. U. S. Nsegerreqi- 
1nent. J 1866 iblev han Ober-ft- 
løjtnant i den regulære Anme, og i 
1867 modtog han Kongresfens 
Æresmedallie fior udv"i-ft T-a.p-per- 
Lied i Slaget ved Fair ·Oa.ks. Eif- 
ter Boraertrigens Slutning. deltog 
han i flere Jndianerlrige i Besten. 
J 1897 blev han forfremtnet til 

Briaadegeneral oa sit Kommandoen 
csver California-Departementet. Da 
Kriaen msod Spanien udbrød, blev 

Sbrtfter som Generalxnajor i den 

sfrivilliae Heer senldt til Kuiba for 
at ovsertaae Kommandoen over den 
iørfte Ekspedition til Kaina Med en 

Styx-le af mnlrina 16,000 Mand 
all han imod Santiago. Spanierne 
njorde tappert Modftand, men efier 
at Cerveras Flaade var Hdelaat 
den B. Jsuli 1898, bsukkede Spaniens 
Landbcer oasfaa fnart under. To 
Uaier fenere over-gab den spansie 
krmmanderende General sia med sin 
Stnrke til General Sliasften 

Eftsr denne Keins Slutning over- 

toa Slhafter atter Kommandsoen 
over Calisforniadepartementet, men 

i 1901 trast han ria tilbaae fra Tie- 
ne«iten. 

Det var førft Paa Valadaaen, d. 
6. N«o-o., at Sihafter blev spa. Han 
toa Forlølelsp fom aik over til 

Pnenmonia santmen med et Maor- 
onde, saa al Lceaehjælp var for- 
aæves. 

Liaet Milde i Onsdaas Aftes ask- 
sensdes til San Fancisc«o, hvor Bes- 
gravelfen skulide finde Sted paa Mi- 
litceripostens Begraivelssesplads. 

En Million ftjanlen fra de 

hjemlöfe i Sanfmncisco. 

San Francisco Bladet »Ich-e Cro- 
nicle« fagde i «nsda-;»1«5: 

En ny Undersøgelsfe er i Gang 
angaaende de lsokale Grasftskandale-:. 

Dei jer nu nd til, at manqe 
Pengafmnmer, baade ftsore og smaa, 
seom var fenhdt frsa for-Heilige Statcr 
ti! Sain Franciscso til Hjælp for 
de siadelidte i deres Nod, aldrig er 

naaet til Hijælpelomiteen. 
Nogle asf Bis-se Beloh, sum udgør 

store Sum.mer. var affendt i Po- 
sten adresserede til Borgmester 
Schmitz. F. J. Heney, Detelkiv Wil- 
liam But-us og omkring 100 Re- 

gerinigsugenfer hat g-jsvrt Undeer- 
Helfer. 

Rososevelt er den besoægende Aankd 
bag ved denne Un«dersøgelfe, og hatt 
erklæketz at ingm Mand, fom er 

sivlsdig i at habe beftjasalet Hierwe- 
f.on-det stal undfly Retifærdigchedem 

Sag-en fafder indensfor de wide- 
kale Mynsdigheders Jurisdiktion 
paa Guuwd wf Pvavæsenois inter- 

sftatslige Kam-Liter. Dhi det maa være 

i Posttjenesten at Forbrydel.fetne er 

forefaldnk 
Vewdelige Ssummer er og.saa send 

gennem Elstpreskompaignien Wellc 
Fargxo KomppTagniet er i Færd med 
at uMVføge angaaende s10,580 
Fonsvindm De atstsendtes a-f Bor- 
getne i Ssarchlichh Nev. i en Pia-ske, 
sog chælmekomiteen siger, at den al- 

dr«ig shar modtaget Patien, og Kom- 
pagniet paaftaar, at den er leveret 
til en Resptæsentant for den Korn-ite, 
den var adresferet til. Der takes 

som, at der blandt Forbrydekseme 
mod Hjcelpefondet ogscka forskommer 
Falskneri (Forgery). 

Der haasfta-,as at Hjælpefmädet i 
det hele iaget er befriaalet for ca. 

sk1,000,000 

Hijjete Löuninger. 

Fra flere af Liandets Egne be- 
rettes om Løwfovhcøsjelse for Anbri- 
dekne. Der synes at gaa en Ten- 
tsens hen over hele Llandet i Retning 
af Løwforhøjelse Den synes ensdsog 
at være saa stærk, at store Indu- 
Iftrier maa aaa med derpaa felv med 
Udifigt til Tab alf deres Udenland5- 
handel. 

New York By that vist Vejen i 

Netning alf Lsøtkforihøjelsse Som Eis 
ckan næsvnes, at S·ktolsesupetiten«den- 
ter i New York bar faaet Lønfop 
bøjelst fra 81,000 til 82,000. Le- 
cislaturen hat forthøjet Aber-Ismen- 
denes Salcer fra 81,000 til 82,000. 
Lignende Bereininget kommer baade 
Ifra Nord sog Syd og Best. —- Vi 
under Arsbejderne det hierteliaH 

Gammel s.om- Ida-Dre- 
fjeld. Hemmeliglheden ved den 

Fremgang, som Dr. Peter’s Ku- 
riko hat ihn-ft, er gammel fsom Don- 
re«fjeld; den træffer Roden af Syg- 
domssspirerne sog bortfjerner alle 
urene og skadeliae Stosser fra Sy- 
stemet. Naar Blsodet saaledes er 

tenset og fornyet, er Lilvsiorgsanerne 
atter .i Stand til at udtføre det Ar- 

lsejde, som Naturen hat bestemt 
dem til. Resusltatet er Hellse —« 

fund og kraftig Helfe. 
Dr. Peter’s Kuriko er ikke en 

Atpotshet-Medicin. De fyae kan er- 

holde den acnnem specielle Agenter, 
einfatte af Fabrikanterne, Dr. Peter 
Fabrney Fc Sons Clo» 112—118 
So. Hvyne Ave» Chicaglm Jll. 

Daltxpslebd-Notitsct. F 

,,1lnited Bluteg« af Smndinavien 
American Line arritverede i New 

York den 12. Nlovxbn Overrejsen 
band-: taqel 9 Dakqe oq 3 T·imer. 

»C. F. Tieckqen« asf samme Linse 
ankom til Christianssand den 12. 
Nim· All vel. Den vil fejlc der-frei 
ian d. 24. Nin-o. og Iventes da til 
New York d. 4. Dec. 1906. 

Ærbødigst 
A. E. Johnfon öie Co. 

Titus, En Korsets Fælle. 
En Fortælliikg fra Krifti Tid 

af F. M. Kingsley, 295 Sider, indb. 
Shirtingsbind, Pris 70c. Denne 
Bog er særlig anbefalet af flere If 
vort Samsfunds Præfter, deriblandt 
Psaftok Hatald Jensen, vor Utah 
Missioncer. 

DaniH Laus Publ. conse, 
Blatt, Reh-. 

Danks-Eis Dame euer en dem til at 
revræiemete Fabrikant-ra- of 

Gurt-cruer i eulwer Vv da Vqu lir 
cielliodqqeur. Lct Arbeits i lvdlse tin-set 
met li· trat Gott stelle. Gram Ins-mild 
om qu time-. sen Cqurius er umw- 
diq. mit-send Muts Dem Ins-usw i Im 
adrksferet til ,,II-mer«, Las-Un sc ci- 
2443 W. Mun- Simh umso. Js· 


