
»l)anslmsen" 
er et halvugentligt Nyheds- 

og Opslysningsblad for 
set Canslce Poll( 

i Amerika, 
III 

ndgaat 
Tirsdag og Freitag 

og kostet am Anker 1 Fokstud 
81.50 i de Forenede Statet 

og 82·00 i Udlcmbet 

M f- 

»Dansl(eren" 
er det eneste danske Blad 

i Amerika, der udgaar 
to Sange Hl om Läg-en Po 
udgives af 

« 

EJWZW ««"«. PUB. »Es-IS s, 
Emka xsgkaskch ? 

PrøveMtnme iendes 
fnt paa Forlangendr. H 

( 

Nr. Bis-sitz Nebr» Fsrcdag d. 7. giskskximar 19(58. 17. Marg. 
Tustanocn i Portugal. 

Tct nyc sicibiWatttnicnsætniiig. 
De uns-insect løsladt. 

Franco harwsig usynlig. 

Vi faar sammendrage de sidste 
Tage-J Meldinger fra Lissabow 

Esster at være sammensat og 
vpløst et halvt Dusin Gange, saa 
der kun var to af de oprindelige 
Medlemmer tilbage, kom det nye 
Kabinet i Tirsdags Aftes til at! 
bestaa af følgende Medlemmer: 

Premier og Jndenrigsministerz 
Kanne-Admiral Ferreira do Am- 
ral. 

Trafikminister: Senhor Carvet 
Magalhaes. 

« 

Marineminister: Vice-Admiral 
August-I de Castilho. 

Justitsminifter: Arthur Alberto 
de Campos Henriques-. 

Udennigsministeu Dr. Witwe-L- 
lao de S. Pereira Lima· 

Finansminister: Manoel Alfonso 
d’E-«:spregneria. 

Kriasministen Sebastian Cu- 
stodio de Souza Telles· 

Sanmienswtuingen er saaledes: 
Te første tre er bekendte »Jnde- 
pendenter«, de nasste to ncevnes som 
,,RegeneratoI-s« medens de sidste 
to er »Progressister« Admiral dg 

»Im ku« Magt sont Eis-MS 
nen han raadfører sig ins-nn- 

lig ispd Kong Manuel og Dran- 
ning Amalie, saa Diktatoratet nu. 

ljar Ende i Portugal 
Lederen for -Republikanernes5 

fredeliae Fløj, Senhor Bernadinoi 
Macljiado, lover at understøtte Re- 

gerinaen, forudsat at de politiske4 
Fanger bliver løsladt, og Lands-! 
fowistck tikmdcs at wende tiIhagel 
til Portugal 

FraItcossi Fald er fnldstændiat 
Vel bar Tronninaen besaleh atT 
band Lin ital besfutted men selsoT 
bar has-. faretrnkket at Aar-e site 
usnniixL Unten lian er flinker tit- 
Sdsii pack et enaelsk Eli-C elle-«:· 
du«-I holder sig skjnlt andetfleng 
stkneiis man ikke at bade Rede par H 
Han bar selo fortalt en Ven, akE 
n1ed siongemmdet endte hans po-? 
ltiske Siarrieæ the desto min-! 
dre tilbød han sin T.je11este, men« 
itaade Trouning Amalie og Enke-! 
dronnina Maria Pia forsmaaedes 
den Admiral Amaral er en godk 
TVen af Dronningen, og til hamk 
er det overdraget at forandre Dik-J 
tatorpolitikken, afskaffe de trykkendef 
Forlwldsregler og genoprette ,,detf 
gamle liberale Monarki«. E 

Det oplyfes videre, at der vilT 
blive ginet Amnesti til politiskes 
..c’odftandere, som ikke er skyldiges 
i Voldshandlinget Ligesaa vil den 

strenqe Censnr over Pressen blivelT 
bæveL ! 

Under 5. ds. meddeles, at alle? 
dem, Politiet havde ladet arrestere« 
snm nisttcenkte for Meddelagtighed 
i Kotigemordeh er lødladt Og 
med liadtagelse af de tre, som 
sxmkk. jklkzn nedskndt af Kongevags 
ken, kmk m m ingen Jdö din, huem 
de sammensmsrne var. Man ved 

ikke en Gang, Om man fkal Lmve 
de kewlutionæke kller Anarkisterne 
misstirnkt for Voldsl,:ll1ldli11k1211- 

llnder samme Tata HleI- UT 

Kmn illiminel sfal vaere siWth ims 

fi-: fcsn iki smsnsk s’Ikcqckix-«g, Un AS 

ban milliaviss snart vil udfkeiTe UT 

Praklanmtinn um Amnisti oq VII-O 
Skridt til Optettelsen af en be- 
arwnset nmnarkisk ReaerinasiforniI 
Og sker dette, saa bar ProgressiftsE 
Tisfidenterne lieiluttet at stotte« 
Reis erinqu s 

Liaene af Kannen oa Kronprinsf 
sen liaaer i denne Tid paa Pa-· 
rade da paa Lørdaq skal Vifcvttel 
sen finde Sted. ? 

Pcngcwvct i Tifiigk 

ZUU Richter-ne duklcr 
op i Stockholm 

Eu Russcn der giuer sit Ndvn 
squ Wladimir Kruschinsky, efter 
alt at dømunl en af de Terroristeu 
der ovcrfaldt en Pengetransport i 

Tiflis forrige Aar og røvede 431,- 
000 Rudler, er i Fl. R. B. for- 
xylig bleven anholdt af Politiet i 
Stockholm 

Kruschinsky ankom til Stockholm 
fra Finland og tog ind paa et 

Hotcl Paa flcre Vekselkontorer i 
Byen vekslcde han 500 Rubel-Sed- 
ler. Som Folge af, at et af 
Vekgscslkwtorerue sendte de neks- 
lede 500 Rubel-Scdler til en Bank- 
bl(s11 man opinædksonr paa, nt 
manch 500 Nabel-Iowa indløb 
samtidig fra forskellige Städt-n 

Ved en Undersøgelse, man forte- 
tog i Bm1ken, konstateredes det, 
at alle 500 Ruhel-Sedlernc til- 
l1ørte de i Tiflis forriae Aar rø- 
vede Serier: 62,901——(33,000 og 
63,701—63,800. 

Tereftcr qjorde Wanken Anmel- 
dclfsj til Politik-It som« unboldt 
K1«usck)insky, just fom denne ftod i 
Begreb mcd at afrejse med Jl- 
toget Syd paa. Han, er 30—85 
Aar og taler Tysk. 

-- 

Tanqer 5. Febr. —ISir Harry 
Mac Lean, der har vceret i Ban- 
ditten Ruisnligs Hirnder de sidfte 
T Manne-den er nn tun fire Titnerss 
Ridt fm Tnnqer og vil rimcligviss 
ltiliuc løleadt i Momen. Dct er 

cndelig Inkkedcs for den britiske 
Nenerinq at bringe Forhnndlin- 
nerne med thisnli til Ende, on 
szsm Leisepenqe for Zir Mnc Lerin 
ist« den atmet ind. pan at beton- 
Iznisuki 8100,s)0h okx narnntere 
..nn Pesfnttelse ng Jmnnmitsst 
Linsttsj Ord san fornmdentlin i dei; 
ne Furbindelse sinc, at lJnn sknlt 
Ussxsrc fri for Tiltnle). I 

Rouscvctt og Profctcn Elias-. 

»Ein Nec. Heu« gnv Dis i Tit-»z- 
dcxgsJ Billedet af en Chicagoprwsb 
som har gjort sig bemcerket ved at 

stnmenligne Præsident Roofevclt 
Ined Profeten Elias. Rev. Di-. 
lezi Clarence Dixon, der er szids1 
i South Carolina, kom i Slutnin- 
gen af 1906 til Chicago som Præst 
ved ,,Moody Church«, hvor han 
siden hur virket til Inegen Velsig- 
Helft-, hedder det. Tr. Dixon er en 

Enthnfiost og tiltaler enhver, hakt 
møder, angaaende hans religiøse 
Standpunkt Om Præsident Non- 
sevelt sagde han forleden, at han 
er den første as alle Prwsidenter, 
der nafbrudt anvender kriftelige 
Principper i Hverdagslivet og gen- 
ncmfører Lovens Vestemmelser. 

Russcrnc paa Krigsstiew 

Tyrkict contra Persien. 

St. Petersburg, -«l. Febr. —- 

ch Tusinde Zoldater er ordret 
vfra det normin Kaukasus til. den 
tyrkisfpcrsiske Grcvudfe hvor der 

vallen-de i flcre Uger har været po- 
stcrct nogle Inilitasre Afdelinger. 

Slskuu bar giort saa alvorliqc 
;Formistsxxltninqcr mcd Henblik pas 
«Tln«kernrs5s Masskade Etfuimj fund 

V(’ksl’1«"(’· OR dct er almindeliq 
MkAAOt i It. Vetisrsislmra, at Rus- 
snnd vil fort-tauc- pn militær Dei 
innnfi1’.s·7kiuit mod ankiet 

N;»— 

Fnat kurcrcss i M Minntter Visd 
Woodfnrds ,.Smmtm«n Lution«. Dei 
folier aldrig. Sælges hos W. H. 
Polmer, Druggist. 

Braudulykkc pua Søen. 

chten Menncskcr omkomnc. 

IN -cu øorigc Bescctning rcddes 
fra dct brcrudcndc Skib. 

Fra New York meldes under 
4. di-» at der fra Damperen Cym- 
rjc er Inodtuget Melding um, at 
dette Skib Tagen forud reddede 
37 Mand af Besætningen paa 
Dampskibet St. Cuthbert, som 
brændte paa Hader 15 Mand af 
Befcetningen havde forud forsøgt 
at redde sig ved at forlade det 
brændende Fartøj i en Baad, men( 
var drnknet. Det Var om Mor-( genen Kl. 9,30, Cymric fik Øje 
paa St. Cuthbert. Da Kaptajn 
Finch saa Nødsignalerne, forondrek 
de ljau Kurs og ftyrede sit Skib 
mod det broendende Fartøj. 

Der var Suestorm og høj Sp- 
gang. Sturme-n havde allerede ra- 

jet i 24 Tinier, og den hindrede 
zen ejenlikkelig Redning, uagtet Of- 
Hicerer og illkundskud frivillig til- 
«ts,ed at jætIe ud i en Baad. —- 

Ved kllkiddagsztid kom et andet Skib, 
Cuumrith til, og begge blev de 
ved at holde sig i Nærheden. Saa 
oed Kl. 2 om Eftermiddagen lag-de 
Storme11’sig en Del, saa O 
reer pag-- Iris-« s- 

·.c »W» ..· z « 

fryrmand titligemed 6 Matroser 
bemandede Banden. De maatte 
duentpe Søen med Olie for at naa 

ut komme um Bord paa St. CutlJ-" 
Vert· Jld to Gange lykkedes det 
dem at redde 28 Mund. Men dn 
de anden Gang koIn tilbage .til 
Cl)1nri«:, Var silofken 6,20, og Baa- 
den var halvfnld af Band. Den 
Dur stodt iInod Ekibet oq sprnnget 
urk. Te ewige 9 Mund var sat 
nd i en Band fm Et. Entblsert og 
Hirn Hex-Im i.«-I.1«m-«7»et of Cinnrie 

Lin Werd puu detle ijb nød 
Oe reddede god Pjeje, 1nen der Var 

jin-neune Lpieveijeip de lmude at 

sur-neue ein. Te jleste nf dem han- 
dc funet Brand-sank puu fnrsfellige 
Uegetnisdele swrlig pua Fødderne 
sinrsngen til Vrunden var en Ett- 
elusien i FurennUneL Raptajnen 
suldt ned den otn Pan Dceffet on 
Heu frngteiig fordrwiidh Inen hun 
kom snart up ug guv Ordre til at 

scette Bande-ne nd. Den første 
Band dlev kunst, og de 15 Mand- 
sein Var i den, drnknede J en 

mindre Band Var der 9 Mand, 
sont senere blev optaget i Eymric. 

Resten af Mandskabet optoq Kam- 
pen med Jlden og boldt den gan- 
ende i 36 Timer nden at kunne 
bliue Herrer over den. 

Cuthbert børte bjemnle i Liver- 

pool og var sejlet fra Antwerpen 
fcsr 14 Dage siden. Deus Ladnincr 
bestod af forskellige brændbare 
Stoff-er fom Trendstikker, Fufelolie, 
Parafin og flere Trcevnrer. 

r 

Demokratctne findet Fejl l 
og Mangler. 

Tot berettes fra Washington i 
Tit-Idqu at Præsidcntcnszs Bud- 
stub her vcrret Umstand for sær- 
lig lKritik i Kongrcsisen Demokra- 
terncsis Leder i Husct, John Sharpj 
Wiiliuinixs (»:).)Zis:«f.,) tog swrlig Ordct 
og begyndte med at fige, at han« 
ikke var enig med Mr. Hcpburw 
its-in Zum-n funid hundr- snak,« UT 

lVUdsknbct havde mødt hele det 

ounsrikmific Roif IjilfintninkL Tisi« 
cr Tinq i det, sum er sonsationclts 
føderaliftisk og for-link for dot onus- 

»rikansk«(:s FOR Ecncrcs lnsn føAkC 

klmn as beende, at Jernlnmelomiw 
stimmt nur of dmnokratisk Sprin- 
Sdcslsch Kort sagt Var nok alt det. 
lmn knndc aivc sin Tilsl1ttning, nf 
demokxatisk Opri11delse. Men ban- 

zde var der noget, han ikke kunde 

tilsteknkne, og der nmnglede flerc 
Tcng. 

Det, yan ikkc kunde tilstcmme, 
Var da særlig en Udtalelfe an- 

gaaende Straf over Korporationen 
som overtrwder Lovene, at de skal 
strafer som Korporationer og ikke 
jom Enkeltmasnd Her mener 

Williams, at Korporationer kan 
man ikke straffch Det er Mændenc, 
der staat i Spidfen for dem, der 
skckxl straffeLs.Fornkode11tlig Vildis 
det ikke behøves mere end een 

Gang Flere Republikanere mener 

for-Festen det samme. 
Men det, WillianIS særlig fav- 

net det cr det demokratiske Syu 
pas Toldfpørgsmaalet. Det knn 
man altsaa ikke undres over. Der 
er ja Demokratcrnes gamlc fornem- 
ste-»1,2,,issue«, netop det væsentligstc, 
desi Dag adfkiller de to Partier. 
z ——s-———— 

vernør Micko mcget syst« 

"t meldes fra Lincoln, atl 
A. Mickey, Nebraskas Gu- 

r» i- to Terminen ligger Ineget 
sit Hjem i Oceola. 

Greenc, tidligere Superiw 

··har vmket tiikaldt fka Illi- 
Jog han har udtalt, at der 

Pi;ceFd-«nten ·har tilstillet Kon- 
gxegskc Judbskctningen fra den 
Kommission, som af ham blev nd- 
nævnt for at unsxillc Undcrsøgclser 
med Heusyn til llrolighedernc i 

Goldfjeld, Nev. Kommissioncn 
bestaar nf den assisterende Handel-Z- 
og Arbejdsminifter, Arbeits-Zwin- 
missccren osg Korpo1«utis.111-:L-."xd"om- 
ncissærexk Judberotnincht er bo- 
uedsagelia cu Anklage mod Gu- 
iscrnør Sparks on Grubccforncss 
Fciruking i Gnldfield for nt have 
bona-rot Lsszisistmxce uf TIE- fodcmfe 

Trksppmy mcdcns Grubccjcrness 
Politik fnn qik nd nun at ist-dichte 
meinqcruc oq nasgtc Ancrkondel- 
fcn af Westens Fodcmtiun of Mi- 
ncrOI. Raps-dorten er sunledes ful- 
dcn nd til Gunst for Føderatio- 
nen. 

Forfvarcdc sitt Moder. 

Fra Jeffcrsmh Wiss» beretth: 
En Jun) er valgt i FrunkPapke- 
Sagen. Han er auklagct for at 

have rnyrdet sin Faden Den unge- 
Mand forsvarer sig med, at hans 
Fader kom drukken hjem til deres 

Hus i Jefferson, var i en farlig 
ZindiiftetnningL greb en stor Kniv 
og uærmedc sig ham og hans Mo- 
der, som om han vilde myrde dem. 
Drengen skød da paa sin Fadcr 
tre Gange. Modcren bckrwftcr 
Trengens Skildring. Sau Vfdt 
man nu ved, er alt det Vidnesbi)rd, 
som er inde, paa Drengens Side, 
Da Folk stcmr med horn. Hatt er 

19 Ams. 

Et Osfcr for finc Søfkendr. 

Fra Nurthome, Minn., meldes 
den ö. dH.: H. Couks stem, en 

Mil 9 ord for Nortl)ome, er brcendt 
Clifford, den ældste Søn, reddede 
sin ljltu Bruder ug Syst-er Vcd at 

knstc dem nd af et Vindn i au- 

don quc: Incn ban selv blw 
ovmnvldct of Røa og omkom i 
Luerna —- 

l 
Acri-. Cont« sprmtq fm et Pius 

»Zum i Hure Etage og fik Aufqu Ists-»der og Arme fix-tut fkmnsorto s 

x Coof forsxmtc at cum ind i Buin 
Hinan on blen stasrkt forbmsndt i 

EITHER-Just on Pan Sirndernc Bund-.- 
"L-J-.s,of Da Ver» Coof ligqms i Hi 

bctcrsnkscliq .Tilstand. 
De to Vger som blen« kostet ud 

Uf Vinduet af deres Broder, fik 
kun ubetydelige Kvæftelser. 

Brand i Nat-um Wis. 

ch Braudmæud kommen 
til Skadr. 

Raciuey Wiss» U. Febr. —- Fem 
Vraudmænd kommen til Skade og 
et chndotnstab af 3120,000 er 

Folgen af en Jldlø5, som i Dag 
udbrød i »Racine Club’s Gub- 
:--.mm« i AltshuleS Bygningen. De 
tilskadekomne er: 

Raptajn John Diedijh — Hoveds 
skallen skrammet ·og overmandei af 
Røg. 

Brandmand Peter Joachim — tre 
kRibben brækkede og indvendig sau- 
sret. 

same-; Bruce —- Ribben brass- 
tsede, skaaret og forslaaet paa Ho- 
Ved og andre StederL 

l 

John Stripple —- Benene for 
fünde 

Charles Jenifta — alvorlig 
kvasslet 

Ltte Mand Var paa en Brand- 
stigc, der stod op imod Bygningeus 
søndre Mur, da denne faldt. Ja- 
mes Bruce førtes med over i den 
brasndcnde Bygning, og man ask-- 

saa ham for tabt. Men hauss 
Rammerathr satte en Vandftraale 
paa ham, og det lykkedes hmn itt 
travle ind i en Gang, hvorspa 

af en tilstødende Vygning. —- Dan « 

K Sol Elotying Eo» Hambridqc 
Grocery Co» The Racine Club og 
Zahn Try Goods Co. led storfie 
Skade. 

Nrandens Aarsag nævncs at 
ucvre Mangler ved de elektrika Lod- 
nimmt 

—- By request. Emily Cleve. 
violinist, Margaret McMenemy. 
contrkilt0, and Ingrid Feder- 
sen. pianist, will give a return 
date Beinstit Concert fur Pres- 

hyterian Churcli on February 
25th in (»;ermania Hall. They 
were engaged for this cnncert 

immediatele following tlleir 
last year’s()1ie,wliich every one 

rememl)ers. Was a success ti- 

nancjally and artistically. 
These three girls need no 

further press nutices, for we 

feel acquainted with them and 
their talents· 

Get your seats reserved early. 
Admission 50 cents. Child- 

ren 25 cts. 

Watch papers for program- 

En Moder lider for sit Baru. 

Fra Grund Rapid5, Wis» meldes 
under 5. dS.: Mrs. Charles Po- 
Iuainville, hvis Mund døde af 
Brandsaar, efterat han forføgte at 
redde Tjeuestepigen sra Døden, da 

hun hade heldt Gasolin i Ste- 
det for Kerosin paa Brændet i 

Komfureh ligger i en betænkelig 
Tilftand. Mrs. Pomainville fik 
reddct sin tre llger gamle lillks 

Søn, og det Var da hun fik Anfigt, 
Hasnder og Arme skrcekkclig for- 
brasndt 

English Spavin Linimcut fjerner 
Exuurch blødc ellcr kaløse Knuder og 

Ffumplettor fm Achte; ligesua Mod- 

isan Heu-eben, »spli11t«, ,,swee11y«', 
»Hm bunt-C »ftifle-3«, ,,sprains«. 
ovsnulmcst Zoælg, Hoste etc-. Spur 
JZJH visd Ali-Hasen nf een Flaske. E« 

sigxzicrfuld Kur. Swlgcs hos W 

Palmen Driigqisi. 

»Tnnfkercn« udaaar to Gange 
lUgentlig ng koster 8150 pr. Aar- 

gang. —- Prøve-Numre sendes frit 
paa Forlangende. 

Ethvcrt Samfnnd blioer af og 
til rystet ued det pludselige og 
urseutede Tødszfald af en velkendt« 
og højugtet Bot-geh efter en kort 
ej tilsyneladende ikke alvorlig 
Eygdom Hvad er Aarsagen til 
disse ubetimelige Dødsfaldlck Hvers 
ken mere euer mindre end en Fejl 
i et eller flere af Livsorganerue, 
hvilken, naar en Forkølelse eller 
Iignende komtner til, nedhrydev 
hele Systemet. Undex gunftige 
Lmstændigheder kunde oedkonunen. 
de maaske have levet i mange Aar, 
tiltrods for sin organiske Fejl; men 

de ekgifterende Forhold er desværre 
ikke altid gunstige. Pludselige 
Vejr- og Temperatur-Forandringer 
foraarsager mange Onder, der 

hurtigt angriber dem, som j mind- 

Isie Maade er modiagelige derfwi 
,Det er derfor af største Vigtighed 
at styrke Systemet og gøre det 
nnngribeligt i saadanne Tilfcelde. 
For at opnaa dette Øjemed fin- 
des der uæppe noget Middel, der 
lxar haft et saa afgjnrt Held som 
Dr. Peters Kuriko. 

Den er ingen Apothekervare, men 

fang-s kuit hogä Lokalugenter, der er 

unsatte af Eierne, Tr. Peter Fahr- 
ney 8z Saus Co» 112——118 So. 
Hoyne Ave» Chicago, Jll. 

kij Igfkes « 

i Blair, som er kommen 

og yar vceret mig behjælpelig un- 

der Inin Sygdmn. 
Særlig Taf til MAX Jacobsen 

og Mr. Rai-umg- szohansen for de- 
rei- Hjælp og for den Omhu, hour- 
med de plejede mig. 

sdhu Groothoff. 

TautpskiöH-Notitfcr. 
,,-«z:,sct!ig Lluu« af »Sca1i:). Am- 

Linicu Dur forladt Uhristiansfand 
Iucd UU Pasjugercr og ocuteszs til 
New York den li. Schr. Skivet 
m attcr ufjejle dcrfru den 20. 

zehn og denn-L- da til Christian-si- 
jaud den 1. Mart-D 

TLanødigst 
91.E..Jol)nson 85 Co. 

Jnlchcftcr. 
Jnlcstjcrncn 19U·7. Pris 50c. 

Ældre Aargang. Pcis Boc. 

Jndrc Mission-Z Almauak 1908. 
Pris- 20c. 

Tidligere Aargang 10c. 
Becks Julegave 1907. Pris 20c. 

Ganmle Aargang. Pris 10c. 

Bin-neues Julcbog for Julen 1907. 
Af Missionær Olsen. Pris 15c. 

Forrige Aargang nedfat til 5c. 

For Julcfericn. Af Asschenfeldt 
Hausen. Pris10c. 

Julcbud for de unge. Pris 15c. 
Det ny Aar. Kristelig Familie-Al- 

manak for 1908. Pris 20c. 
De ungcs Julebog. 56 Sider, illu- 

streret. Pris «20c. 
Julegrønt. Af Pastor J. M. Han- 

sen. Pris 5c. 

Jnlcaftcn. Af Pastor Østergaard. 
Pris 20c. 

En Julefortælling. Kun en char- 
stcpige. Pris 10c. 

»To Julcfoktællinget. Af A. Woll- 

: mar. Pris 10c. 
sTrc Julcfortccllingcr. Pris 15c. 
Hund Mantko fort-site En Jules 

gcmc fm »—n. Pris 20c. 

Skitscsr og Tigfc for Julctidcn. 
»He-is 10c. « 

W Julehirftcrue var blchn for- 
sinkut paa Grund af, at de kom 
mcd Fragt, fom gik forkcrt 

M Ekriv eftcr mle uf disse- 
Iinlstæfter Tndcn Oplaaet er nd- 

sk1lk1s. Ved Krib af storre Unrtier 

give-is Wohnt 
M- Dc kan spare ved at fende os 

Frische-fest for Veløb indtil si. 
Danifh Luth. Publ. Haufe, 

Blair, Nebr- 


