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Katastkofe paa Philippinemk 

Byen Jloilo totakt 

edelagL 

2(),000 Mennefker JEJH 
hjemlesr. 

Fka Manila, Ph. J» rncldes 
under 19. ds.: 

Besen Jloilo ødeznzxkdsks Malt t 

Tag Morges ved Inska sog 20,000 
Mennesker gjordes des-III k)je:n!øk·e.-— 
Jlden rafer ·endnu, o; en see-i Vind 
zuster til Flamimerne. De cjosle ng 
ntilitaete Autoriteter :s. ikte 1 Fund 
Pl at kontrollere den. Kur. spart-su- 
rrte Efterretninger er male-gest ker, 
Da den telegrafisie Foroknzetse er sor- 

stotteL 
Der meldes om en alwriig Jst-ed- 

tyitelse i Byen Nueva Eueres-— paa 

findre Luzon, den fernen-st- By i 

Provinsen Arbos Canarirus3, og läge- 
faa i Tayabas i Provinfxxt af fasnsne 
Navn i det nordre Lugan. 

Der Ineldes om Odelcsqgelfe af 
Bygningek, men derimod Imtalpe dkr 

Me, at Mennestet er omsp:nn-.-· 

Ogsaa i Manila mcerledes der 

Lebet af tte Timer forstellige Rykteli 
set med noget Mellemtum. Tre af 
Swdene va tret alvorlige, men De «- 

tsge var tun lige mærkbatr. 
Siden United States .kon1 i Besch- 

delse af Philippinerne, hat Jloi'o 
udvikxet sig betydeligt, saa den nu er 

inruppens vigtigfie Handels- oJ 
Hahneka næst eftek Manne Den er 

Hovedfuden paa Øen Panen ozq wel- 
ler 35,000 a 40,000 Jndbyggete, 
Farftceder medteanede. 

Den Paney er en af de frugtbakeste 
i Gruppen Joidbunden og Klimaek 
begunftiger Dyrtningen af Sukter og 
Tobak. 

Jloilo er beliggende paa begge Si- 
der af Finden of samme Navn, otte 
Mfl fra dens lldløb. Negeringen hat 
cnvendt ZHODUO til Uddybning af 
Flodem saa den nu er fejlbar helt op 
ti! Byen for Fragtdamvete, der gaae 
indril 25 Fod dybt. Jloilo et ogfaa 
Endestation for et Jernbanesystekn,« 
fern, nagt det bliver fett-fah vi! m 

satte hele Den. Byen er endvideke Ho- 
svedkmttetet for Militækdevartexnem 
te: for Visayas Disttiktet, hvis Chef 
er General-Maine Jesse M. Lee. 

Skønt der intet beftemt er meddekt 
bekom, mener man, at det er Jord- 
sirelvet, der har været Aarsag ti: 

; foilos Brand-. 

En fenere Bereining fra Manila 
lyder vag, at denne By hjemføgtes af 
en Jldløs i Linde-ges hvorved 1100 

Byxninger odelandes. De 1000 var 

dosg indfødtes ,,nipa« Hyttee af liden 
Verrdi. 100 var ,,ftemmedes« Resi- 
denen-. Sinden anslaas til 8200,000 
i Guld. 

,,Mutual« fallit. 

J de Fotenede Statetö Kredsket i 
New York blev der erdag i sidste 
Ugc startet Spgömaal i den Hensigt 
at faa »Mutual Reserve Life Jnsue- 
enee»C«ompany« overgivet i «Recei- 
iveW Hænsder. 

Reuben O. Scovslllq en Policebob 
der fka Kante-kee, Jll» er den eneste 
fass-km som er nævntz men det 
beddey at hsan hat dem-dreht af Po- 
lkeeholdete bag sig og Penge not til 
ci hotde Sagen gaaende, indtil Sek- 
ßabet er blevet befriet for Buknhatm 
Mdridge Kombinationen hviö Be- 
drifter blev assspeet af Guverner 
Hughes i Atlueanoe - Unsdeespgelfen 
Dei paastaah at Sevstabet er i 

3500900 Dollaes Undeegbalaner. 

s 000 m stelle i Senat-. 
« 

k- see new-m o c» mem- un- 

·«Bee UND-.- Ciaa at stge alle Meigen- 

lrcrne i den øftre Del aif Britist Co- 
lumbia og Alberta hat standfet Düf- 
ten. Fplkene hat forladt Arbejdet, 
men hat endnu ikte desinitivt erklæret 
«Etrite. Ved at tage det paa denne 

TMaade spger de at undgaa at komme 
i Konflikt med en ny Stritelov, der er 

gældetide for Canada. 
Canadian Pacific Bauen hat i Fer- 

»1ic tun 190 Tons Kyl Paa Lager. 
;Banens Styrelse hat derfot gennem 
"et Cirkulcere offentliggjort, at den 
indtil videre befokdrer »Perifhab7e 
Freight« i Kootenay-Disttittet. 

k Winnipegs »Board of Trade« hat 
vedtaget en Resolution, hvori det an- 

lsefales at antage billig tinesist Ar- 

dejdskraft til Erstatning for de 

Wir-end, som hat nedlagt Arbejdet. —- 

Det er omtring fem Tusinde Mand, 
der ncegter at fortfætte Arbejdet i 
Grubekne. 

-l- 
; Dødsfald i Plain 
» 

Kristosset Poulsens Hustru sdøde 
Ved Midnatstid Ratten mellem 

ISøndag og Mandag. 
! Begtavelsen sinder Sted i Morgen 
i(Ons-dag) ved Ettiden Eftermiddag 
lim Hjemmet til Kirtem 

! Bi bevidner herved de forgende 
Idor Medsplelse. Herren trøfte dem 

’og stille Savneti 

) 
l 

i 
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Landlvindlete dImt. 

,,3lnldig« var den Kendelfed 
Hm i Fredagg afgaves af Jucyen i 

Distriltgretten i Omaha imod Tho- 
mas M· Huntingiom Ami .B. Todd 

Hi erd Hom. De var alle anllagede 
list Sammenfockrgelse i den Hensigt 
at bedkage Regeringen for en haio 
Million Acres offentligt Land i Sche- 
-«idan og Cherry Eountys, Nebr- 

Disse Mel-nd anllagedes fatnmen 
nied Richard og Cornfiocl, som lenkt- 
icsz flyldige under Rettens forkige 
Termin. 

Hnnlinzqton havde dellaget i 

Iransaltionen fom Finansageni. —- 

Han flassede Pengene, som betaltes 

«·Fntrymændene«. 
Fted Hoyt var Hnntingtons Kom- 

paanon og havde i dennes Fravær 
lelalt fem »Enlrymænd« deres Ge- 
l1:)r. Han udfcerdigede deres Papiper 
U gav dem Beflrivelfe af de ,,Homc- 
flead55«, de flulde »sile« paa. 

lei B. Todd fra Denver var den 
Mand, der flaffede gamle Soldater 
im Iowa, Nebraska og Illinois til at 

,file« paa ,,.f)omefleads«. Alle disse 
.,7«ilings« var falfle, oq de et alle til- 
kammen anbefalede til Kancellation. 

De sinlde ille spøge med »Und-I 
cam«. 

Forsultne Polacken 
Fta Kobenhavn meddeles under 2l). 

ds.: Der var livlige Scener i den 

russisle Legalions Bygning i Gauk- 
Omlrsing 100 nylig anlomne Polal- 
ter famlede sig udenfor Bygningen 
under Naabene: ,,Vi hat iniet at leve 
af! Vi vil tejfe hjem igen!« 

Da Polallerne ille fil nogel til- 
fredsstillende S-vat, flog de Derene i 

Slykler og ltoengle ind i Bygningen, 
hvor de pryglede Tjenerne og hin-dre- 
de den ruösisle Minister fta at tell- 
fonere efter Hielt-. En Pol-ltiossicer, 
som tilfaeldigvis pasferede for-bi, blev 
opmærksom paa Urolighedetne og til- 
laldte Forstærlninger. Polallerne 
leev dekefler drevne bott fra Pygma- 
gen og den tilstsdende BydeL 

Fortieneste for Cubauerr. 

Fra Her-dann bereitet under 20. 
April: Dei disponible Overstud i 
Cubaö Stalslammey siom for en Tid 
Iden- forgeeves blev ttllmdt Øens 
Bank-instinktiven vll nu uden Qphold 

! 

blive bragt i Anvendselse. Da der 

paa denne Aarstid itke er særlig statt 
Krav paa Forstærkninger fka private» 
Banters Side, agter Guvernør'Ma- 
gis-on at anvende Overskuddet til of-« 
sentlige Arbejder, førft og fremmest 
til Anlceg af gode offenilige Veje. 
i)oilket Øen i høj Grad trænger tiL 

sVejarbejdetne begynder d. 1. Maj, 
sammt Dag som Arbejdet paa Sak- 
tetplantagerne flatter; en Mengde 
Arbejdere bliver da ledige, Folk som 
ellers plejer at gaa uden Bestæftigelfe 
i mange Maaneder om Som«meren. 

Denne Guvernørenz Besintning 
hat vakt stor Tilfredshed. -Det an- 

tjges, at Øens Regering vil sæite 
charbejder for henved 85,000,000 i 

Gang. 

Nebraskas Hvedensigter. 
,,Tshe Updike Grain Co.« hat nylig 

zidgivet en Rapport angaaende Hoc- 
deudsigterne i Nebraska. Rapporten 
e: grundet paa Svar fra 187 Bank-v- 
rer paa Forespørgsel fra Viceptæsi- 
dent for Omaha National Bank, 
Mcwa. Rapporten betragtes som 
meget lebende. 

Forespørgslen udsendtes den 15. 

April, og Soarene modtoges den 17. 

April — altsaa før den Sne faldt, 
svm hat gavnet Hvedien betydelig over 

hele Stufen. 
Som Svar paa Spørgsmaalet: »Er 

de: ,green bugs’ i Dei-es Nabolag?« 
bar 5 Bank-ver svaret ja, 182 nei. 

Som Svar paa Spørggmaal an- 

Jaaensde Hvedens Tilstand i Alminde- 
lighed hat 42 svaret ,,ercellent«, 123 

,.-f«.od«, og 22 fvaredg at Hvedest 
tkængte til Regu. 

Anqaaende Arealet, der er tilfaaet 
med Hvede, samxmenlignet med i Fior, 
Team 25, at det er større, 20, at dei 
er mindre, og 142, at dek er det 
f-1mme. 

W——»——-.—— 

Mistænkt som ,,Kidnaper«. l 
l 

Fra Glooerssville,. N. Y» meldesl 
nnder 19. ds» at Abexander H. Allen, 
der foregiver at vcere Agent for ,,Gas 
Mantles«, er anholdt af Politiet der 
i Vyen som mistæntt for at væte den 

Person, der hat borlført Horace 
Marvim den 4 Aar gamle Søn af 
Dr Horace Marvin i Dover, Del. 

Mr. Allen kom til Gloversville foc 
In Uget siden, fulgt af en Kvinde, 
der er ikke saa lidt yngre end han, og 
er lille Dkena. De lejede møblerede 
Vortelfer. Man opnaaede at faa lt 

Foloqrasi af Drengen og fendte del 

fikssle Fredag til Dr. Marvln. Som 
Srsnr telenraferede Doktor Marvin 
Eil Politichef Smilb, at ban vilde 
fende en Ren-, en Mr· Standish frst 
New York, til at identincere Pren- 
nen. Mr. Allen togses da i Fort-a- 
ring, og Kvinden og Bat-net bevogtes 
unfe, afvenfende Mr. Standith 
Ankomfi. 

Sporgsmaalet et: 

Kan en Familie leve paa en 160 
Ilctes Farm her og lcegge nogile hun- 
dtcde Dollats til-fide hvert Aar? Kun 
60 Mil herfta giver en opdyrlet 
,,quarier« fra 81000 til 81600 ow 

?laret. Den Fatm der tog Jim Hills 
8300 Ptæmie fom den bedste i hele 
del nordvestlige, N. D. er kun 47 
Mil hersta. Hvede gav i Fjor 35 
Ir. Acke; Havre 72, Flax 12——18 

Zde her i Nabolaget. Her er Posthufe, 
Stores, Telefon, o.f.v. Stolen Kit- 
ler. —- De 400 Danske der er her al- 
lekede ønsier at endnu 400 vil tage 
bver et Homestead lige vest for Wil- 
liams County Koloniem 

Lesttefte Farming i Bec- 
den. Kun Arsbejde om Foraatet og 
Efteraaret. 
.- Ekökursion til Am-bwse, N. 

D. kwer Titsdag i April. For 10:. 
sendet Bulletin med Dort og III-lossta- 
tioner. —- Anske r ä- Co, Daneville, 
N. Dak. 

Selvftyke for Kolonierne 
et Fejlgreb. 

Dei burde LandetsLov- 
givere indrømme. 

i 

i 
Eilstaaelsen af en natio-! 
ie-.xiLegisce-.tukfokPhiiiv-’ 

pinerne etFejlgreb. 

Fredag i sidste Uge begyndte 
,»«.-lmerican Academy of Political and; 
Scscial Science« sit 11. Aarsmsde i 
Phiradecphia. Dei aimiudelige Ein-; 
ne for Drøftelse var Amekitas tolo- 
niale Politik og Admsinisttation. 

As de Tanz dek hocdtes, stai vii 
tun meddele noget af Senator Bene-? 
ridge’s. Han sagde bl. a.: i 

,,Administration er det Princip,; 
kttd fra hoiliet vor toloniale Politik! 
:bor føres for endnu et Aarhuxndredr.l 
»Hoor fom helft vi er afvegne fra Ad- 

niiniftrations-Jdeen som faadan, hat 
Ioi gjoct et Fejlstridt, som de naturlige 
Fokhold efterhaanden vil tvinge os 
til at rette paa. 

Jtte hurtig ,,S-elostt)re« for Folt, 
scsn itte endnu har lært Frihedens 
Aifabet; ittse territorial Uafhængigshed 
for Der, hois uoidesnde, m«istcentsom- 
tne og primitive Jndbyggete, over- 

ladte til sig selb, oilde betrige hinan- 
den, indtil de blev et uundgaaeligt 
Bytte for andre Magter; ilte en flov 
Linnendelfe af Regeringsteorier, der 
tun er stiltede for de mest fremsteed- 
ne Nation, men for de uudvitlede 
Foll vilde ocere faiale i deres Virt- 
ninger — itte noget fom helft andei 
eitd ildooelsexi of vor store nationaie 

Pliat over for Myndlinge, fornuftig 
alt-endi, oil fremme vore Kolonierg 
Ltclfækd og bringe og Bartes-. Og 
Fornuft anoendt i Ledelfen af dem. 
del er afhcengige af og, vil sige pral- 
tiit Administration af Regeringen, 
indtil vore Myndlinge bliver oplæråe 
til fortfat Jnduftri. til ordensmægsig 
Reihen til Bevarelsen af den Karat« 
:ei«safthed, gennem hoilten Selbstyre 
elene er mulig. 

Perioden for kolonial Adminiftra- 
:ion er den amerikanisie Nation naaet 
til. Denne Periode var uundgaaes 
!ig. Krigen med Spanien var tun! 
dens Anldning. iVor vaste Udvitw ':na fom en Verdenssmagt, og ftem 
for alt vor Pligt imsod Berden som 
cen af de eioiliferede Magter, be- 

fiemte den. Det var uusndgaaeligt, 
II amerikansk Kontrol endelig flulde 
ndltrættes over Cada, San Domin- 
.-—a, Porto Rico og i Fremtiden til 

»Den den ticede af Øer, fom kontrol- 

Ekel-er Jndfeilingen til Golfen og nd- 

3Mr dens Værn mod Atlanterhavet.« 
l Vi kan ikke give Piads fok here 
iEenatorens Rcesonnement; men 

Icengere hen i sin Tale siger han: 
»Vi hat givet Philippinerne san- 

ialdi ,,Selosti)re« for hurtigt. Phi- 
lippinersKommisssionen siger det few- 
J dens sidste Rapport siaer den: 

,.Uden Tvivl, om der hat oceret gjore 
feil, san er det ikte i Reining af Til- 

iageholden (reftkiction), nie-n maafte 
innrere oesd at bevilge et storre Maul 
af Selostyre, ensd est Folt, der er abso- 
lut uvant med at udøve en Regerings 
Funktioner, er stilket for«.« 

Senere hceoder Senat-own, at 

Philippinoerne asbssolut maa tilftaas 
fri Jndforsel af deres Produkter til 
destte Land. Dei vil sittert gasvne 
dem meee end Selsvstyre 

Gammel Kærlighed. 
Man siger, at ,,gamsmel Kæriighed 

rufter itke«. Sandheden deraf find- 
fcester folgende Melding fra St. 
Louis, Mo» t nogen Grad: 

EJohn B. Bunsdoem som den 1. ds. 
oar 101 Aar gammeL vil den 26. 
Auguift blioe oegteoiet t Tote-eitle 
Tenn» til Mifs Rose MoGuiike, sosm 

·er ncesten 100 Aar sammel. sandten 

log Msisz Muite var forslvvede i 

deres Ungdom, medens de boede i 
Tennessee; men lendes Forceldre, fom 
var af engelst Herkomst, vilde itle 
give deres Samtytte til Giftecmaalet, 
JJ da de omisider vendte tilbage til 

England, tog de Datteren med. 
sBundren drog til California og 

samlede sig en betydelig Formue; men 

lian giftede sig aldrig. Fra Cali- 
fcsrnia vendte han tilbage til Ten- 
nessee og tobte sit Fødested i Neuhe- 
den af Tatesville. 

For nogen Tid siden fit han et 
Brev fra sin Ungdoms Flamme, fom 
fremdeles var ugift. Han svarede paa 
Brevet og fornyede sit Ægtestabstil- 
l«ud, fom blev accepteret. Den 26. 

August, da Brylluppet ital Ein-de 
Sied, bliver Bruden 100 Aar. 

Busndren hat langt hvidi Haar cg 
stort bølgende hoidt Skceg. Han 
ltoerten ryger eller dritter fteerk Drik 
cg set ud til at vcere stærl og fund. 

J Juni vil han rejse til Preston, 
Lancecftershire, England, for at effor- 
:e::e sin tiltommende Brud til sin 
Tennesfe ,,-Estate«, hvor Brylluppet 
stal staa. Unge John B. Bundren, 
en Navnet af den gamle, flal vcere 

Viudetari. 

Fra April-Vinteren. 
Unsder 20. April meddeles fol- 

gendex 
New York: Det begyndte at sne her 

Jll. 7 i Gaar Morges og fortfatte i 

stere Timer. Sneen tøede dog i Ga- 
ixerne lige saa hurtig, soxn den faldt. 

Denver, Colo.: Den Snestorm, 
som i to Dage hat raset i Bjergene, 
udbredte sig i Gaar over California, 
Wyoming og en Del af New Mexico. 
J Denver begyndte det at sne tidlig 
i Gaar Morges. Snefaldet var led- 
iaget asf stcert Bind. 

Oklahoma, Ok.: Dei meldes, at 
dei sner lige frxa Chitin-sha, J. T» til 
Amor-Mo Ax» og«nord Paa til den 
nordlige Grænse af Oklahoma· —- J 
Geary faldt Sneen sao tcet, at man 

hnvde vansieligt ved at holde Jernbcu 
netogene gsaaensde Temperaturen var 
88 Graden 

Topeta, Kas.: J den veftlige Del 
of Stolen sneedse det hele Gaaksda- 
gen, og det fner fremdeles. 

Bøjer sig for Loven. 

Paa Fuldmagt fra Prcesidem 
Louis W. Hill ved »Great Nprthern« 
Beinen oplyser L. C. Spooner, For- 
Wnd for Jernbanekommissionen, at 

Ozreat Northern« Bauen vil vedtase 
Zion of Ztaten Minnesota bestemte 
2 Ceuts Passagertakst og den stra- 
kaldtc ,,Commodity Freight L-am«. 

Det er rimeligj, at alle de andre 
iVaner vil folge »erat Northern« 
lVanens EksempeL 
l 

Drnknede i Nevafloden. 

Fra St. Petersborq meldes om 

Floddamperen »Archan·qelst«s Unber- 
qang paa Nevafloden i Lin-days Af- 
tes, hvorved antagelig 25 a 80 Men- 
nesier er druknede. Paa Grund af, 
at det var ,,tykt Vsejr«, saa man ikke, 
hvad der hcensdte, fra Land, men de 

umkkeliges Nøsdraab naaede to Dam- 
pere, og deres Besætninget ilede til 
Siedet og fand-t, at ,,Archangselsi« var 

III-miet. 
Flere af dens Passagerer reddesdes, 

sncn den hurtiige Sstrømchaivsde alle- 
jede fort mange unider Js-flagerne. — 

Der gives intet Msiddel til at bestem- 
me Oftenes AnitaL da Overfarten 
over Floden kun var Dort, faa man 

intet Tasl hwvde paa Passagerernes 
knien Politiet i For-sterben —Okihta, sont 
Damperen skulsdse gaa til, paa.fta-ak, 
at der swvnes Bl, alle Avbejsdere eller 
ISmcmha-nidleve. 

« 

Damperen harode ingen Ballast as 
Betydniwg, og da den stsdde med Si- 
den imod en stor Jsiflage, krænsgede 

Hden straks over og sank. Katastroer 
var forbi i tre Minutter, og de, der 
kac reddedes straks, sank i det isedc 
Band. 

Williams County 

North Dakota. 
Folgende er Priser paa «relinquish- 

:nents« der er for Salg ved Daneville 
og Sandlsih N. Dak. 

8225 8340 8250. 
81 80. 8750 8300. 
s425. 8150. 8520. 
8575 8550. 8175 

Desuden er der 160 Acres stødet 
Land der kan faas paa lette Besin- 
gsrlfer for 82000 og 8159 der kan 
købes for 81800. 

Man henvende sig til Anker Fe- 
C c» Daneville, N. Dak. 

DampstiboMotitset 
»Scandinavian - Amserican,, Lini- 

cns Damper ,,Oscar H« forlod Chri- 
stiansfand Løkdag den 20. ds. for 
Ltcw Yort med 200 første og anden 
Klasse-Z og 850 tredie Klasses Pas- 
sagerer om Bord og ventes at ankom- 
1r.e til New York den 30. ds. Passa- 
gcrer for Ciikcnc km sites 2 Dust 
oq længere Veit eller North 3 Da- 
zu fernere 

,,.Hellig Olav« ankom til Christi- 
anssand den 22. April. Alt bel. — 

Skibet viil atter afsejle den 4. Maj 
sog ventes da til New York den 

F 14. Maj. 
Ærbødigft 

A. E. Johnfon Fc Co. 

Daabsattcstcr. 
Daabsattester Nr. 502 haves at- 

terx efter det i længere Tid har væs 

»ret vanfkeligt at staffe, hat ivi op- 
naaet at faa det paa Lager igen. 
Dei er ttykt i Tystland pag fint 
Papir, i mange pæne Kulsrer. 
Størrelsen er 16 by 12, ug nieset 
smagfuldt udførL 

Prier er som fcedvanlig 8150 
per Dusin. Paa Side XI under 
Atteftet i svor ny Katalog findes en 

kun meget ringe Gengivelse af 

relse. 
DANRH LFTIL PFBL IIOUSIL 

Mast-, Nein-. 

Til minc Børn. 

Korte Be«iragtninger af Ruvenzsori. 
Asf sførste Stylle folgende: 

»J denne lille Bog «vil jeg neb- 
slrive for mine Børn, lyvad der hat 
levæget deres Fader i hans Lkisvs 
Dage« Gansle jævne -San’dheder. 
Han saa lyst paa Livet og hvor"for? 
For-di Gud havde elsket ham osver al 

Man-de, Gud hatvde sicenket ham al 
den Lykie, der del lunde times no- 

get Mennesie og til den Lykke høkie 
ogsaa J, smine Børn.«- 88 Sisder i 
Omslag, Pris 40 Cen-ts. 

lHYlSH l«l·"l’ll. 1’l"1kl-. IIOlTRFL 
Dlnin Noli-n 

»Lainpcpndfcrcu«. 
En kristelig Fortælling fra Sink- 

byen Boston om en stallels fattig 
lille Pige, som lever gennem transge 
Kaar, men dog naar at komme 
blandt gode Mensnester, som hiel- 
per henxde Bogen er streben af Marie 
S. Cummin3, en dygiig For-fester- 
inde, som lender meget iil de fattigeg 
Kaut. Bogen er paa 582 Sider og 
kostet godt indbunsden s 1,20. Den 
er mest passende for de unge at lee- 
se, osg but-de sindes i alle de unges 
Bibliotheler. 
Danish Luth. Publ. H-ouse, 

Blair, Nebriafla. 

Davids Salmer. 
Esn billig lille Bog for Samt-as- 

skolebøm Ksolster sbun 10 Cent insb- 
buwden i Shirtiswgsbinid med eilst 
Snit. 
Dan. Luth. Publ. VIII-, 

Blatt —- Rebr. 

samme i een Kulør og mindre SM- 


